
Baltasar Porcel

Jordi Rubio, 
entre l'erudicio i la vida

g r a v a t  g a ir e b é
VUITCENTISTA
Els tres rostres- són aquí, al davant 
meu, dins aquesta sala breu amb cor-
tines roges, de seda estantissa que va 
portar d’Hong-Kong un oncle llunyà 
que comerciava per mars orientals i 
era germà del cardenal Lluch, mort 
d’arquebisbe de Sevilla. Són tres ros-
tres de posat serè, dos d’ells amb bar-
beta i l’altre rasurat, difuminats en la 
penombra a penes clivellada per la llum 
del balcó, que fa brillar un braser d’a-
ram, alt i inflat. Sobre un piano tancat, 
negre, un dels rostres corona un bust 
de fang marronenc : és el de Joaquim 
Rubió i Ors, aguilenca la mirada. Al 
costat d’una còpia mórbida de la Salo-
mé del Tizià — mossa plena de carns, 
l’aspecte apacible, que sosté enlaire una 
safata que exhibeix l’horrible cap de 
Joan el Baptista, repelenc com una 
figa seca —, el rostre d’Antoni Rubió 
i Lluch, diminuta fotografia. I assegut 
al sofà, fondo i de cuir, gastat, fosc, 
envoltat de prestatgeries curulles de 
llibres en alemany, en català, en anglès, 
en castellà, en francès, protegits per 
vidrieres, Jordi Rubió i Balaguer. 
Gairebé un gravat vuitcentista, com el 
d’aquells versos de Miquel dels Sants 
Oliver, que figura, gras, hieràtic, en 
una altra fotografia :
...fullejar llibres de l’any quaranta.
M’hi passaria tota una nit 
mirant les velles litografies 
del clar de lluna gòtic-florit...
Gairebé, però, només gairebé vuitcen-
tista, perquè la pipa de Jordi Ru-
bió, del doctor Jordi Rubió i Bala-
guer, fumeja amb un frenesí relatiu, 
expelleix una olor agra, i l’erudit, amb 
un vas de whisky a la mà, conversa sen-
se parar, pletòric d’animació, recreant 
amb vivacitat anecdòtica records per-
sonals i savieses històrico-literàries. 
Davant Jordi Rubió les cortines de l’on-
cle xinès, la sensual assassina de 
1 eremita del Jordà, els retrats barbats, 
tot queda ja únicament com un am-
bient, convencional de l’Eixampla bar-
celonina. Un marc, aquest o qualsevol 
altre, on , un home viu i treballa inten-
sament, i els lligams del qual amb el 
Passat no els dóna el fet d’ésser descen-
dent de personatges il·lustres ni el de 
Posseir papers escrifs de la mà mateixa 

e Milà i Fontanals o Menéndez y Pe- 
ayo, sinó la feina i la fe, les seves i 

personals, la feina i la fe per a un país, 
en un país.
LES ARRELS
inír°U-e^ tercer representant d’una fa- 

a unportant, decisiva en la histó-
na moderna de Catalunya... 
er Déu, Porcel, acabeu! No m'a-

en Sens aquestes coses, gens. 
si en 1Ui tampoc i no us ho deia com 
relíoiP haguéssim de posar a venerar 
fet d eS,’ doctor Rubió, sinó com un

e la vostra existència. No vull
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cap panegíric retòric, sinó les impres-
sions, directes, quotidianes, que ara 
mateix se us acudeixin sobre el vostre 
pare, el vostre avi.
— Jo tenia dotze anys quan va morir 
l’avi, Rubió i Ors. Llavors fèiem l’a-
mistat, als avis: els besàvem la mà. 
Sempre tenia la mà freda, ell... Jugava 
amb mi, m’ensenyava a tocar el tim-
bal: deia que de soldat ho havia fet. 
I una vegada em renyà molt perquè 
tenia mala lletra. Va mostrar-me un 
quadern seu, del 1840, amb una per-
fecta lletra espanyola. Quan va morir 
li van portar un gran combregar. Em 
féu entrar i em digué: « Jordi, sigues 
per al teu pare el que ell ha estat 
per a min. Jo em vaig posar a plorar... 
Era un home petit, amb pera. Sembla-
va que el vent se l’havia d’endur. Ca-
minava una mica trontollant.. I era tan 
vell, tant, i tenia tant de fred, que una 
vegada que vam anar a Montserrat li 
van fer com al Rei David, que li fi-
caren una jueva al llit per a escalfar-
lo: m’hi van ficar a mi... En una oca-
sió em feren recitar davant d’ell, en

una festa familiar quan va complir vui-
tanta anys, i jo vaig declamar el seu 

Nines dels cabells d’or... 
que és una imitació de la introducció 
als Cantos del trovador, de Zorrilla... 
Tinc vuitanta-dos anys, Porcel, vuitan- 
ta-dos, i em feu parlar de les coses 
que precisament em vénen més al cap, 
ara: records llunyans... No crec que
puguin interessar ningú, no...
— Discrepo, doctor Rubió, i si us sem-
bla continuarem.

Feu el que vulgueu. Ja sabeu que 
no tenia ganes de deixar-me entrevis-
tar. Però ara que ja som al ball,, ba-
llem...
■—Repasseu els papers seus, sovint?
— Sí, hi treballo molt, en les seves co-
ses. I em fa angúnia. Pateixo de dir 
que hi ha coses d’ell que no m’agra-
den... Potser aquella generació del se-
gle XIX vivia massa preocupada per 
la fama. Miro papers de l’avi i veig 
coses que no estan bé, de vegades es-
crites cara a la galeria, diguem-ne, per 
donar una imatge que devia creure ho-

norable... Estic encallat, davant d’ell, 
no sé precisar... No sé si la meva uidj 
serà igual, això ja ho veuran els meus 
fills. Tingué etapes completament di- 
ferents, l’avi: la de l’engrescament fer 
la poesia romàntica, l’etapa religiosa 
de defensa del Papa, etc. I al final 
tornà a enllaçar amb la primera: tra-
dueix Victor Hugo, fa versos en català 
a l’àvia...
— Què me’n dieu, de la seva poesia? 
■— Que no m’agrada, és clar. I a vósf
— Pràcticament només l’he ensumada 
i no sento cap temptació d’acabar- 
m’hi d’acostar.
— En canvi, el seu valor històric és 
gran. El Gaiter és el nostre primer lli-
bre contemporani «gruixut» que s’a-
guanta i, a més, té el pròleg, que és 
tot un programa d’independència lite-
rària de Catalunya. Això, aquesta idea, 
ha estat cabdal.
— I del vostre pare, Antoni Rubió i 
Lluch, què me’n podríeu resumir?
— A la Divina Comèdia, que vaig lle-
gir per primera vegada tota seguido 
l’any 1939, quan vaig quedar sense fei-
na en ésser tret de la Biblioteca de 
Catalunya, uns versos em van impressio-
nar:
Questo che m’é a destra pià vicino, 
frate e maestro fummi...
Bé: canviant la paraula «germà» per 1» 
de «pare», els versos del Dant poden 
aplicarse a les meves relacions amb el 
pare... Cada dia, un cop jo ja casat, 
vaig anar a casa seva. Fins a l’última 
hora vaig estar al seu costat. Quan es 
moria, retut, em va agafar la mà i 
va dir: «Jordi, que costa de morir!»
— De la seva obra, de la seva tasca, 
què en penseu ?
— Va tenir també una evolució. Vidal 
i Valenciano, mestre seu, li deia: «Tom, 
has d’aprendre d’escriure, que ho fos 
molt malament». Això volia dir que d 
pare s’havia de fer allò que en te?11 
un «frasario» : copiar en una lltbreta 
frases de Saavedra Fajardo, de Calde-
rón, etc. Quan va publicar Los cata-
lanes en Grecia, l’Yxart va dir: «Am 
està molt bé, però ¿per què escro‘ 
d’aquesta manera, aquest senyor?»- L 
pare li digué: «Yxart, teniu raó í J10 
ho faré mai més». Això m’ha esto 
molt útil, a mi. A l’hora d’escnw, 
sempre hi he pensat... Va fer un. 
ball erudit que crec aprofitable, si e 
traiem, és clar, les parts superades f 
la marxa del temps. Ja us he d'ft d1 
va ésser pare i mestre, per a mi.
— ¿ Escriureu la seva biografia, la 
vostre avi, o almenys un esb°s> aÇ f 
fitant el material que. teniu ? rot 
fent-ne una de vostra hi cabria tot... ,
— No faré ni la meva ni la d’ells, uo-
— Home! Però per què?
— No vull tenir dues figures: una d w
tima i una altra d’«oficial»- El , 
avi, de vell, encara que no ho era 
com jo, en va començar una: ja 
indicava abans que moltes coses 1 “
per quedar bé. No, jo no vull cawre 
això. D’altra banda, no sé si
a donar la meva interpretació de o 
O del pare. De les seves 1lafluCLses. 
del que em semblen a mi fmq . 
No vull fer allò que diu Horan- 
xerit in patrios ciñeres.
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_ Alhidiu a la vostra vellesa. És com 
havíeu pensat?
— Oh no! Sempre havia cregut que se-
ria per a mi com un repòs: llegir, es-
criure cartes als amics antics... I ja ho 
veieu: estic embolicat dins un bullit 
aue no s’acaba, no em trec la feina 
iel damunt i treballo sense descans... 
Em rodegen els fills de la segona eta-
pa, que ja veieu com entren i surten 
pel meu despatx...
_Tot això, però, ¿us desagrada?
— No! Ben el contrari. Visc, actuo, 
com si mai no m’hagués de morir.
— Ah ! una cosa : què era, el vostre 
besavi ?
— Un impressor i llibreter de vell, po- 
bríssim.
Parla amb un to de modèstia cons-
tant, el senyor Jordi Rubió i Balaguer, 
i pren una cura obsessiva a matar tota 
grandiloqüència, vanaglòria o suficièn-
cia. El to menor, col·loquial, és el que 
usa, la seva veu a estones matisada 
per una mena de plorinyoi infantil. Hi 
ha, en ell, tota una gamma de raons 
per a adoptar aquesta actitud, des d’un 
sentit del ridícul fins a un coneixe-
ment de la realitat, passant per. una 
tendència temperamental a la discre-
ció. 1 encara una altra, , diria : les. per-
sones del país amb un cervell i un 
pes socio-cultural específic s’ban vist, 
gairebé sistemàticament, sense institu-
cions on poder-se desenvolupar, sense 
càrrecs segurs i enlairats, sense les dig-
nitats oficials ni les pompes enfaristo- 
lades i convencionals ; són persones, les 
nostres, en definitiva, que s’ban trobat 
obligades a la grisor exterior i a la so-
litud, a l’esforç personal, a l’anonimat 
civil: a la seva talla estrictament hu-
mana i personal. Un aprenentatge dur, 
d’anys i anys, una mena d’ascètica que 
alhora que els feia renegar del munda-
nal ruido els abocava a laborar amb 
sorda frenesia per la collectivitat. Per 
aquí rastrejaria jo una dosi volumino-
sa. del que ba condicionat la manera 
d’ésser de Jordi Rubió i Balaguer i de 
tants d’altres.
(No siguem, però, tipus de cofoia ni-
ciesa : dins el nostre àmbit es dóna 
també l’animal carregat d’ufania que 
vocalitza inacabablement les glòries 
que el coronen. Recordo ara mateix un 
conegut poeta i un no menys conegut 
erudit que expel·leixen una insuportable 
fetor d’altisonància. La subterraneïtat 
pot produir modèstia i albora criar 
bolets d’inflor malaltissa, els quals, pre-
cisament per venir de l’ombra, semblen 
encara més malgirbats. És evident, pe-
to, que l’anòmala situació sobrestruc- 
tural catalana afavoreix l’bome que to-
ca de peus a terra i que parla de tu 
a F1- Per. aquí, també, podríem resse-
guir la. pista de la nostra inclinació a 
a lr°nia : ironitzar és rebaixar.)

p'^r,IDEA l a  CULTURA 
CATALANA

Una idea em va llegar també el meu 
Pare : us la viull dir, malgrat que avui 

gent no la considera bé, però jo

Lxpliqueu-me.
T'Què cultura catalana ha estat i és 
f a manifestació escrita del nostre 
^mperament i del nostre esperit.

Sí. però..., què voleu dir?

— Llull va escriure una gran part de 
la seva obra en llatí, Vives la hi es-
criví tota, Piferrer ho va fer en caste-
llà: són escriptors catalans com qual-
sevol altre que hagi escrit només en 
català. El meu pare veia la cultura 
com una manifestació, insisteixo, del 
nostre esperit, sigui en la llengua que 
sigui, i jo també ho veig així. Mai no 
ens han tirat en cara que escrivíssim 
en provençal: sovint no ha estat a la 
nostra mà, a la de cadascú, d’escollir 
la llengua. Va tenir també, el pare, 
una visió universal, general, de la 
cultura catalana, que veia tant aquí 
com en homes i manuscrits que ha-
vien habitat o eren a terres o dins bi-
blioteques espargides arreu del món.
— Possiblement interessa que reblem 
una mica més aquest concepte vostre 
de cultura catalana,, al qual, d’altra 
banda, heu al·ludit diverses vegades, la 
darrera al vostre recent article de «Ser-
ra d’Or», «Poesia neoclàssica i pre-ro- 
màntica».

— Sí. És un problema que ha estat 
creat per diverses persones i que per 
a mi no ho és. Jo escric tan bé com 
sé el català i el castellà, quan cal. 
Encara que avui estem en una època 
de lluita i hàgim de defensar la nostra 
llengua fins a l’extrem que calgui, no 
tenim dret a mutilar ni la nostra cultu-
ra ni de cap escriptor col·locat a se-
gon ordre el que tingui d’escrit en 
castellà amb esperit català. És una 
posició absurda. No hem de perdre la 
fe en la llengua, no hem de cedir ni 
una passa, hem de lluitar sense por 
per la llengua catalana. És la nostra 
llengua. I us ho dic jo que. he viscut 
el Congrés de l’any 1906, ja. No hi 
ha d’haver cap dubte _ ni error per 
aquest costat, que quedi clar.
— Hi queda. És per l’altre costat, més 
aviat, que n’hi ha.
— L’amor al català i la seva defensa 
no inclou la condemnació d’escriure en 
castellà, perquè les circumstàncies his-
tòriques ho han portat secularment i
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la realitat i hem de viure de realitats 
i no d’hipòtesis, sense deixar d’ésser 
absolutament catalans. Fiveller i Sant- 
climent l’any 1453 definiren molt bé 
al rei Alfons el Magnànim la norma 
política immobilista del seu partit, que 
ells consideraven que havia d’ésser de 
tot el país: «Los fets de Cathalunya 
tots se regien per eximplis dels pas-
sats». Són paraules a meditar, una idea 
que fa pena.
— Suïcida.
— Sí... Mireu: no he cregut mai fal-
tar al meu catalanisme pel fet d’es-
criure en castellà. Penseu en els ho-
landesos i els danesos: escriuen tot el 
que poden en la llengua pròpia, però 
ho han de fer també en alemany i en 
anglès. Ara: això no vol dir, repetei-
xo, sotmetre’ns. Hem de servar la nos-
tra dignitat i els nostres drets, perquè

— Sempre m’havien agradat tant, els 
llibres, de petit! Era com el bibliotecari 
del meu pare. Entre les primeres idees 
que va tenir l’Institut, hi figurava %,,, 
gran biblioteca: en Ramon d’Alòs-Mo- 
ner, en Martorell i Trabal, jo, guiats 
per l’Institut, vam començar a mane-
gar llibres. Després va ésser comprada 
la biblioteca de Marià Aguiló: quants 
volums van entrar, Déu meu! En Mas-
só i Torrents ens agombolava. En Pi. 
joan, com deia l’Ors, tocava la trom-
peta a la Vall de Josafat. L’Ajunta-
ment i la Diputació ens van donar sub-
vencions... Jo vaig marxar a Alemanya 
per acabar d’aprendre l’alemany i a 
Hamburg em van oferir un lectorat 
d’espanyol. Hi vaig passar tres semes-
tres. Allí em va escriure en Prat de la 
Riba per dir-me que calia ordenar tots 
aquells llibres i que jo era el seu can-
didat. Vaig acceptar.

■perquè com més llengües se sàpiguen, 
millor. Cal tenir en compte les circums-
tàncies. La història és un estudi de les 
circumstàncies en què han viscut els 
homes. I el qui escriu amb esperit ca-
talà, des d’una posició, catalana, recol-
zat en la societat i la cultura catalanes, 
aquest fa literatura i cultura catala-
nes tant si escriu en català com en cas-
tellà. A la part que dedicaré . al se-
gle XIX dins la Historia de las litera-
turas hispánicas, hi poso tant els uns 
com els altres: quedaríem coixos, sense 
els qui van escriure en castellà.
— Estic convençut que teniu raó. No-
més que els moments, els lustres que 
portem de situació anòmala, i els se-
gles que hi hem portat, fan que la 
qüestió tingui un plantejament difícil i 
que sigui enfocada amb exasperació.
— Sí, però, ¿ blasmaríeu un professor 
que s’ha de guanyar la vida explicant 
les lliçons en castellà tot el dia ? ¿ blas-
maríeu un oficinista que ha de fer en 
castellà les seves anotacions ? ¿ blasma-
ríeu un comerciant que hi ha de fer la 
seva publicitat? Això és un estat de

una cosa és la convivència cultural i una 
altra la pròpia personalitat. No tinc 
por per al nostre esperit.
Darrera la façana de to menor de Jor-
di Rubió i Balaguer hi ha enormes pe-
ces de granit : de conviccions, d’idees, 
de coneixements, d’experiència, que ni 
ara ni mai, ni en els temps dolços ni en 
els gràvids de perill, ni davant autòc-
tons ni forasters, no s’han vinclat ni 
s’han girat la cassaca. Modèstia no vol 
dir debilitat. Jordi Rubió és un dels 
casos de permanència i de fidelitat que 
han esdevingut més útils al país en 
tant que més a prop de la realitat han 
estat. Un servidor, modestament, creu 
en la fe i en el realisme de Jordi Ru-
bió i Balaguer, al qual Omnium Cultu-
ral acaba de concedir el primer Premi 
d’Honor de les Lletres Catalanes, que 
porta una dotació monetària de mig mi-
lió de pessetes.

LA BIBLIOTECA I LA UNIVER-
SITAT
— Heu estat l’home que va bastir la 
Biblioteca de Catalunya, actual Biblio-
teca Central o quelcom així.

— I què vau fer, en fer-vos càrrec del 
magatzem ?
■— El mateix que jeu vós en escriure 
un article o una novel·la: mirar de fer- 
ho bé.
— En rigor, no queda cap altra alter-
nativa.
— Us advertiré, però, que quan rM 
arribar ja havien catalogat molt i
al cap i a la fi, no hi ha cap rnèrit 
meu, en l’assumpte d’endegar la 
blioteca. Va ésser allò que si fa b°n 
vent, s’infla la vela. Tot va collaborer 
a fer que les coses anessin bé. QllW 
esperit que hi havia! Arribaven llibres 
de pertot i la gent tenia una ànsia iW' 
mensa de llegir. Treballàrem, treballa- 
rem molt...
— Devia produir una sensació estrany3! 
veure créixer aquell doll de cultura..-
— Va ésser com reconquerir una
de Catalunya, això de recollir lMje 
d’aquí i d’allà. Sí, com el vent: qun 
confiança, que teníem, tots, d’anar f1' 
davant! Un dels satrapes de l’Insntr 
va dir: «Amb poc espai bastarà, P°in 
vindran els de l’Ateneu». I la j°ve
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tut se’ns hi llançà en tumult! Avui pas- 
igual. La biblioteca com a instru-

ment és una eina formidable, i cal que 
se’n vagin fent. La biblioteca-museu,
però, no m’agrada gens.
— Després, quan l’Ors l’hagué funda-
da vau fer l’Escola de Bibliotecàries, 
eh?
— Vingué després, sí. En Puig i Ca- 
iafaleh deia que el Col·legi de França 
era eficaç perquè els mestres feien ter-
túlia amb els deixebles: la Biblioteca era 
una tertúlia. La Sala Blava era per als 
qui volien alguna cosa més que la sim-
ple lectura. Avui és el que hi fa fal-
ta, a la Biblioteca... L’Escola de Bi-
bliotecàries va ésser una branca neces-
sària per al creixement natural del cos. 
¡o i els meus amics hi vam posar mol-
ta fe, molta, en la Biblioteca de Cata-
lunya!
— I vingué el final...
— Sí, va acabar la guerra i em van 
cessar. Vaig fer una instància de repo-
sició, que mai no em va ésser contes-
tada. Es clar que si jo hagués fet ge-
nuflexions... Al cap de set o vuit dies 
i’haver-la tornat a inaugurar, vaig 
anar-hi com a simple lector. Durant la 
guerra l’havíem traslladada del palau 
de la Generalitat a l’Hospital de la 
Santa Creu, que és on va ésser feta la 
inauguració. Estic content que el cor 
no em bategués. Va ésser un cop fort, 
però el vaig aguantar bé, sí.
— Tenim, paral·lelament, el vostre exer-
cici a la Universitat.
— ha estat breu, res: fins que no 
em yan fer professor de la Universitat 
Autònoma, no vaig ésser més que un 
professor interí. Ensenyava bibliología 
i un curs d'investigació de literatura 
espanyola. I ajudava el meu pare als 
Estudis Universitaris.
— Què vol dir exactament bibliología ?
— Un dels problemes culturals que 
sempre m’han interessat més és el de 
la transmissió dels textos: ¿ com han es-
tat transmesos í’Eneida i Ramon Llull ? 
Que s’hagin conservat les piràmides 
d Egipte, rai. Però, llibres! És un 
tema apassionant. Per exemple: Llull 
no hi devia veure, en la seva vellesa. 
No, hi havia ulleres, la gent envellia 
aviat. ¿Com s’ho feia: tenia una lupa, 
ho dictava?
— I als Estudis Universitaris Catalans ?
~~ ^l meu pare en va ésser el primer 
professor de literatura catalana. Era un 
home feble de salut i a poc a poc es 
va anar refiant de mi. Hi havia anys 
fons, amb molts i excel·lents alumnes, i 
anys febles... Però quan un ho veu 
amb perspectiva, és força indulgent: va 
esser un gran laboratori, allò... Des- 
g’es de la guerra vam continuar a 
osa meva, al voltant de la taula del 
nenjador. Als setanta anys vaig plegar. 
-Per què?
~ Perquè els vells han d’estar a casa. 

ligues o no, penses distint dels nois. 
r, s Nves no se’ls ha de posar en el 

dfhaver-te de respectar pel 
f e has significat i per la simpatia que
Paguis inspirar. Han de «creure» en 

i 0 ho has de deixar córrer.
— Deveu haver estat un gran lector, 
p r devoció i per ambient...
AíiuV no' Mireu: sobre la taula tinc 

sh, en alemany, comprat quan va
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sortir. Doncs encara no l’he pogut lle-
gir. En literatura sempre he estat re-
tardat, per haver hagut d’estar anco-
rat en ports antics. Vaig llegir Schil-
ler als cinquanta anys, quan unes 
noies em preguntaren per ell i els vaig 
fer llegir la seva correspondència amb 
Goethe. Les Odes bàrbares de Car duc ci, 
les vaig conèixer quan feia el Docto-
rat. Quan em vaig interessar pels poe-
tes simbolistes, ja havien passat de 
moda. Etcètera.
■— Però a classe, què ensenyàveu, 
doncs ?
■— A classe ! Imagineu: un any vam fer 
el centenari de Góngora, un altre el 
de Moratín, després Cervantes... Us as-
seguro que llegir-se de tira totes les 
Novelas ejemplares és un glop.
— Quina opinió tenia el vostre pare 
dels seus contemporanis ?
— Us contaré una anècdota curiosa. 
Una vegada era a Pollença amb ell i 
vam anar a veure el Pi de Formen-
tor. Jo tenia disset anys. Era quan a 
França els simbolistes estaven a l’or-
dre del dia. El pare va demanar a mos-
sèn Costa per veure el famós pi: ell 
es pensava que estaria en un cim ro-
callós, estampa tremenda i romàntica. 
I no: era arran de mar, a la sorra. 
Mossèn Costa ens hi portà en, barca. 
Tornàvem i queia la tarda, la mar era 
en calma, espessa, com un xarop. I de 
sobte mon pare digué a mossèn Costa: 
«¿ T’agraden els adverbis acabats en 
"ment” v». «No», li va contestar el poe-
ta. Els simbolistes en feien molt ús, 
d’aquests adverbis.
— L’any 39, sense la Universitat ni la 
Biblioteca, vau quedar al carrer, su-
poso.
— Sí, durant un temps vaig poder anar 
tirant amb uns diners que tenia al banc. 
Poca cosa, però. I les bibliotecàries, 
el mateix 1939, em van demanar que 
els fes unes classes. Suposo que ho 
van fer perquè sabien que no tenia 
feina ni res. Com que llavors llegia el 
Dant, com us he dit, els vaig parlar 
de la Divina Comèdia. Afigureu-vos ! 
Després vam anar continuant dues ve-
gades- més la setmana, ja amb altres 
temes suposo que més vius. En dèiem 
la Catacumba, d’aquelles classes... Mo-
ralment, això i els Estudis Universita-
ris al voltant de la taula, van ésser 
un gran ajut. Encara que jo no he 
estat mai un pessimista, en aquest as-
pecte.
— I us bastava, per a viure, això ?
— Ca! El desembre del 39 vaig entrar 
a can Salvat: va ésser la meva solu-
ció. Jo havia trucat ja a moltes por-
tes per a demanar collocació, però nin-
gú no me’n donà. Bones paraules, en 
canvi, les que vulgueu.
—■ El país és gasiu. I ara seré jo que 
us faré una cita clàssica : «Ai dels ven-
çuts». Em fa basarda només de pen-
sar en quan hem tingut dificultats col-
lectives : quins espectacles !
•— El vell Santiago Salvat em va dir 
que anés a dirigir l’Enciclopèdia. Hi 
he estat fins al seixanta-set. Sempre 
s’han portat molt bé i ara em donen 
una pensió correctíssima. A vegades, la 
gent em demana per què he perdut el 
temps, a can Salvat, en lloc de fer al-
tres coses. Jo no sé si treballant es perd 
mai el temps: vaig comprar llibres,

vaig anar posant l’Enciclopèdia al dia. 
Fent bunyols, a cada nova edició en 
fèiem menys. 1 allí vaig tenir un bon 
company: en Marçal Olivar.
Va vestit de gris tirant a fosc, el doc-
tor Jordi Rubió i Balaguer, sense cap 
mena d’aspiració a elegàncies. És de 
talla més aviat curta i el seu cos ten-
deix a l’arrodoniment. La cara és gai-
rebé circular i vermellosa. Té els ulls 
blaus, de mirada neta, i unes celles 
blanques, de punta alçada. Els cabells 
són de blancor plomosa, llargs. Usa 
unes ulleres petites, tronades. Entre la 
pipa i els cigars, sovint l’envolta una 
boirina de pestilència regular.

SOBRE LA DECADÈNCIA
•—És considerat important, senyor Ru-
bió, el vostre treball sobre literatura ca-
talana dins la Historia de las literatu-
ras hispánicas.
■— La Biblioteca va ésser una conjun-
ció dels polítics i dels erudits. Jo m’hi 
vaig trobar, només. Aquí en Díaz-Pla- 
ja em va encarregar uns capítols, que 
he fet tant bé com he sabut. Vivim 
una època d’inflació. La literatura es-
panyola clàssica a la mateixa obra és 
feta per en Valbuena: com que ell ja 
tenia publicacions sobre el tema, la 
gent n’ha parlat poc. Però com que 
sobre això meu a penes si hi havia res, 
se n’ha parlat més. Vet aquí.
■— Sigui com sigui, podem dir blat per-
què ja és al sac...
— Bé. Mireu: he fet l’Edat mitjana 
fins a Bernat Metge; el XV, el XVI, 
el XVII i el XVIII; i ara faig el XIX, 
que cobreix des d’Aribau fins a Ver-
daguer. Però estic encallat. Hi ha tan-
tes coses! Si tinc salut, això no obs-
tant, aquest estiu l’acabaré.
— Quin tipus d’encallament teniu ?
— En primer lloc, jo sóc una persona 
mudable. El meu fill Jordi va venir 
dos anys a classe amb mi. El segon 
any em digué: «Pare, aquest Ramon 
Llull que ens expliques ara és diferent 
del que ens vas presentar l’any pas-
sat». 1 era cert. Les idees canvien. 
Un va modificant l’opinió segons trans-
corre i canvia la vida... A mi, a més, 
m’apassiona el fet humà: la vida de Ra-
mon Llull, per exemple, m’engresca. 1 
àdhuc, gosaria dir-vos que de Verda-
guer m’interessa més el seu drama 
humà que no l’obra literària... Ara ma-
teix en Joan Alegret, un deixeble d’An- 
toni Comas, m’ha descobert uns versos 
sorprenents. L’Alegret va buidant un 
periòdic dels anys trentes del segle pas-
sat, i el 1838, un any abans de la pri-
mera poesia del Gaiter, s’ha trobat amb 
uns poemes reivindicadors de la llen-
gua. La cosa comença amb una carta en 
català al director del periòdic, on diu 
que al cementiri no li han admès un 
epitafi en català, i acaba amb uns ver-
sos que diuen que la llengua ha mort 
però que no la deixen enterrar en sa-
grat. Tres dies després ve un romanç 
on l’autor explica que va passejant i 
veu els morts que surten del cementiri 
i que quan hi volen tornar a entrar no 
deixen passar els qui parlen català. 
Jo em creia saber bé el Dinou, i ja ho 
veieu. I em pregunto, també: per què 
el meu avi no en va dir mai res, d’ai-
xò? Ell bé ho devia conèixer, ja que 
hi va collaborar, en aquest diari... Grà-

cies als meus contactes amb la joventut 
en aquest cas l’Alegret, puc estar aí 
dia. Tot evoluciona, Porcel, i no hrm 
d’estar parats.
—• Quins són els eixos entorn dels quals 
us heu mogut més ?
— No sé, no sé, tinc la impressió que 
he anat una mica pertot sense centrar-
me en res. No sé... El que sobretot 
m’ha interessat és l’evolució i l’am. 
bient de les cultures. Segurament per 
influència del meu pare, he estudiat 
l’obra juntament amb l’autor dins la 
seva època. I no sols les obres d’au-
tors literaris, sinó també les dels qui 
s’havien de guanyar la vida escrivint, 
com els secretaris dels reis, veritables 
ministres. Em dol que ja no tindré 
temps d’esbrinar-ho bé... Però d’altres 
en vindran... Mirant aquests papers al 
marge de la, diguem-ne, història lite-
rària reconeguda, aneu descobrint un 
món. I jo no sóc tan bon llatinista 
com seria desitjable per a entrar al XV, 
al XVI... Un món, sí, i sorprenent. 
Què us diré? A Messina hi havia un 
dels grans centres de la cultura me-
diterrània. Tenien monestirs on encan 
es parlava grec: Boccaccio n’aprengué 
d’un frare d’aquells. Hi havia allí uni 
clau cabdal per a penetrar al món antic. 
Nosaltres, catalans, no en vam captar 
pràcticament res i de Sicília només vam 
portar blat... Penso que, almenys, he 
donat una visió real de les coses.
— A mi em fa l’efecte que el que ca-
racteritza la Decadència, la seva rea-
litat pregona, és la manca de potència 
social de la llengua.
— Exacte. Pierre Vilar, al seu gran es-
tudi sobre Catalunya, ja diu que «ei 
valor històric d’una llengua ve condi-
cionat pel seu ús social». Decadèncií 
no és llegir Garcilaso en lloc d'Ausiàs 
March. Això era natural dins l’època. 
La decadència és no parlar català ni 
a casa. De tota manera, cal fer mol-
tes observacions. De la Decadència tot-
hom en parlava com d’una època des-
graciada en què no hi havia res. Jo 
n’he tret algunes coses, en canvi. I se-
ria terrible que creguéssim que no 
existia Catalunya perquè la seva Uteri- 
tura més valuosa era feta en castellà. 
No, no.
— El desastre comença amb el canvi 
de dinastia, al començament del XV...
— La vinguda d’una dinastia de parlo 
castellana, amb els seus aristòcrates, 
posa una falca que es va eixamplant. 
Però voldria saber com parlaven a Al-
fons el Magnànim els ambaixadors del 
Consell de Cent, les actes del qual ídw 
en català i les cartes de resposta del 
rei, també, però redactades pels secre-
taris. Quan Alfons hi afegia alguna co-
sa, posava «De mi mano», en castellh 
que era la llengua que parlava. Al se-
gle XVI, m’imagino que la decadèn-
cia era editorial: no hi havia públrC 
lector. La massa de funcionaris de llen-
gua castellana també tenia el seu pes, 
D’altra banda, la literatura castellano 
era poderosa i atreia la gent. Hil,a' 
gué una influència tremenda de Gre-
cian i va començar allò de «perdonen 
que aquest llibre estigui escrit en cas-
tellà, però la més ampla difusió, etex 
Només tenim el Pere Serafí, i encara 
influït pel castellà. Hi ha una falta ao- 
soluta de fe en la llengua, que nowc 
era usada familiarment.
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_I el XVII?
__ pontanella, que imitava els castellans, 
com Calderón, es queixa del fet que, 
havent-hi la llengua catalana, tothom 
ho faci en castellà. Romaguera imita-
va Gracidn... És curiós: si algú feia 
una llista de les comèdies impreses en 
castellà, veuríem que aquí en foren fe-
tes més que a Castella. Fou molt du-
ra l’època. Però la bandera de la rei-
vindicació és alçada a poc a poc: pri-
mer, Fontanella; després, Romaguera... 
És igual que escrivissin sota influèn-
cies forasteres. Tingueu en compte 
nue a la centúria anterior només es 
planyien. Ara fa reivindicaven.
-¿No us fixeu massa poc, però, en 
la literatura popular ?
— No ho sé, però a mi em fa l’efecte 
que tota la literatura popular que con-
servem avui és del XVIII. El Comte 
Arnau potser és antic... No sé, però 
potser és també del XVIII. És com 
un ballet: n’hi ha un que canta i un 
cor. És allò de i¿Dónde están las llaves, 
matirili-rili-rili, matirili-rili-ro ? ». En 
Josep Romeu té un bon llibre sobre el 
tema.
— Les coses, al XVIII, ja canvien. La 
remuntada econòmica ho possibilita, 
oi?
— Sí i no. Al carrer de Montcada hi 
havia un senyor a casa del qual repre-
sentaven comèdies: totes eren sempre 
en castellà, menys les Carnestoltes. Però 
tenim la notícia, per una mena de crò-
nica, que en feia un capellà, que ho 
escriví, i contà en català l’argument 
de les obres. Culturalment, no hi ha 
renaixement, al XVIII. Econòmica-
ment i políticament, en canvi, sí. Re-
cordem les opinions de Capmany sobre 
la llengua: parla d’un cadàver.
— I com va anar l’interregne de l’o-
cupació francesa, amb el català com a 
idioma oficial, imposat pels napoleò-
nics ?
— Malament. M’imagino que abans de 
la invasió ja hi devia haver un cert 
ambient restaurador, malgrat que en 
temps de Carles III sigui imposat el 
castellà obligatori a les escoles. El bis-
be Climent, de Barcelona, i natural de 
Castelló, va fer un diccionari castellà- 
català: però era per a accelerar la cas-
tellanització. A Menorca la cultura ca-
talana estava a l’ordre del dia, però 
era perquè hi havia el domini anglès... 
L'ocupació napoleònica va ésser un 
pas enrera: en ésser declarat oficial el 
català, va, esdevenir la llengua dels 
collaboracionistes. I excepte una miño-
na d’illustrats, tothom era antifrancés. 
Ja dins el Dinou, l’hereuet Renart, 
que diu el Baró de Maldà, o sigui Re-
nart i Anís, el gran amic d’Aribau, que 
Fia molt de teatre a casa seva, només 
posava en escena obres en castellà. 
"Quin moment, doncs, fixaríeu com 
a indicador ja d’un clar sentiment de 
renaixença?
~~ L època constitucional, a partir de 
“ c.omençà a sorgir un corrent

Él meu avi i el seu ma- 
¡est provenen d’aquí. Ell i la seva co- 

no lliguen amb el XVII ni 
t , fl XVIII, que veien sota l’aspec- 
símlht ^ec^or de Vallfogona, per a ells 
cn,At°.vfa de mal gust, brut i tarat de 

.cePtlsme. Els feia pànic. El roman-
isme, en canvi, els lligava amb els

trobadors medievals: aquests dos ele-
ments són els que els van moure. Més 
endavant, els Jocs Florals obriren un 
nou camí, eixamplaren la situació, so-
bretot gràcies a Milà i a Aguiló, dos 
homes de talla altíssima.
— Tornem al caire econòmic : ¿no va 
influir força en el recobrament culte?
— L’ús de la llengua va lligat sempre 
amb una certa abundància de mitjans 
materials. Quan vam estar bé, comen-
çàrem a alçar el cap. Potser la cons-
ciència de recobrament a Catalunya la 
dóna la Junta de Comerç. Quan, el 
1857, van portar les despulles de Cap-
many, mort a Cadis, i va ésser cele-
brada una festa per a rebre-les, és a 
dir, dos anys abans dels focs Florals, 
la majoria dels poemes presentats eren 
en castellà. L’esperit degué sorgir de 
la Junta, l’eixamplament vingué dels 
Jocs. La colla del meu avi fou la pre-
cursora, la primera manifestació rei- 
vindicadora amb tot el sentit de la pa-
raula.
Jordi Rubió i Balaguer és un erudit i

alhora un home ple de vitalitat. La 
combinació que en surt dels dos ele-
ments és la que ha creat la seva per-
sonalitat i la seva obra : erudit, mai la 
sequedat momificada no s’installa dins 
els seus escrits ni en la seva. parla, 
perquè l’alè vital dóna relleu i color 
al que explica ; físicament consistent., 
malgrat les aparences i els anys, mai 
aquest condicionament no l’ha apartat 
de l’estudi de les cendres, sinó que l’hi 
ha impulsat encara més- tot proporcio- 
nant-li una curiosa i engrescadora vi-
sió directa, diria que quasi contempo-
rània. El doctor Rubió, per això, és 
més un home de fets ■— els fets d’ahir 
o d’avui — que no d’idees. La realitat, 
ell mateix ho diu, ha presidit els seus 
camins.

L’AVUI
— I com veieu la situació actual de la 
llengua ?
— Oh, anem per bon camí! Fins i tot 
l’ús social està força reconquerit. Si 
podem, tenir l’escola, estem salvats. Cal,
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Jordi Rubió al saló del Palau Dalmases, el dia 16 d’abril. Acaba d’ésser anunciat que 
li ha estat atorgat el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, enguany concedit per 

primera vegada.

abans, que puguem formar un bon per-
sonal pedagògic, però. L’ús social, 
per precisar més, està pitjor que quan 
jo era jove, però millor que vint anys 
enrera.
— I el conreu literari ?
•— Podem comparar-lo amb el del temps 
de la Dictadura de Primo de Rivera, 
durant el qual hi va haver una gran 
revifalla. La d’ara, però, és superior. 
No sé si la qualitat serà excessiva, pe-
rò la quantitat és fabulosa. Encara 
que dubto que els editors es guanyin 
la vida: es compra menys del que s’e-
dita, en proporció, em penso. El que 
trobo a faltar és una crítica indepen-
dent i preparada: la que actua a la 
premsa és d’un baix nivell esfereïdor, i, 
a més, sembla que les ressenyes es fan 
per quedar bé amb l’autor o amb l’e-
ditor. La crítica erudita, i d’historia-

dors, en canvi, té gent de valor. Molts, 
però, es malgasten, i la Universitat no 
forma prou la gent. Quant a crítica es-
pecialitzada d’altura, no en tenim. Jo 
no sé si, aquí podríem fer una revista 
d’idees, però ho dubto. L’escola crí-
tica catalana encara no és feta i el 
meridià crític continua passant pel cas-
tellà. El que ens ca1, creieu-me, és 
una massa compacta de lectors per so-
ta nostre, que compri llibres i creï de 
mica en mica un estat d’opinió. Jo 
tinc confiança que ho arribarem a 
aconseguir, però no sóc cec davant la 
realitat del que posseïm.
■— Sembla que, nosaltres també, cami-
nem cap a una societat de consum...
— Potser és un disbarat el que ara di-
ré: si la societat de consum ens lliga, 
ens end'ogala, fem-la petar. Si hem de 
sacrificar la llibertat, la independèn-

cia, pel consum, destruïm-lo. Quan 
Ramon Llull se n’anava al Concili 
Vienne va trobar un jove que també 
s’hi dirigia. Llull li preguntà el per. 
què. L’altre li va respondre: «Tinc 101 
oncle bisbe que hi és i potser em farà 
prebendat». Ramon s’irrità: caldria de-
fensar la justícia abans que les pre-
bendes, li vingué a dir. No sé quina 
alternativa hi ha entre la societat de 
consum i la socialista. Però les infla-
cions de la de consum, materials i es-
pirituals, no em satisfan. Mireu ara tot 
el que ha estat organitzat amb aquest 
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes 
que m’han atorgat. I que agraeixo. En 
desagrada, però, tot això: ho trobo ex-
cessiu. Ja sabeu, des que ens vam co-
nèixer fa uns anys, que m’ha agradat 
molt de parlar amb vós com a amic. Pe-
rò que feu aquesta entrevista, em deixa 
descontent. És la inflació buida, ab-
surda.
— Fa alguns anys, doctor Rubió, jo 
pensava à’una altra manera. Ara ja gai-
rebé estic d’acord amb vós : moixigan- 
gues i entrevistes em semblen una al-
tra argolla de Fendogalament. Però és 
difícil, sortir-se’n. Sortir-se’n d’una ma-
nera positiva, sense tornar enrera, fent 
que no es perdi res i aprofitant tots 
els mitjans que avui tenim a la mà. 
Jo, senyor Rubió i Balaguer, em torno 
adepte de Marcuse, com aquell qui 
diu.
— H.i ha gent que pateix per la justícia 
i per la fam, i la joventut està en contra 
de les manifestacions d’ostentació.
— Trobeu justificada la revolució de 
maig francesa, llavors ?
— Va ésser de signe positiu, sí, se-
nyor. En vaig estar content.
— Jo també.
— La revolució de maig, l’actitud ju-
venil, és una palanca que furga, Por-
cel, furga. De còmoda, una revolució 
no en serà mai, però tampoc no és 
còmode el que tenim ara. Jo sempre 
he estat al costat dels qui criden.
— Abans heu al·ludit de passada el so-
cialisme.
— El conec poc i només de segona 
mà. Però em fa l’efecte que la Üea 
essencial, despullada, és més actual que 
no el món capitalista, el qual em sem-
bla esgotat.
-—• Religiosament, què sou ?
— El meu pare em deia moltes vega-
des un vers d’Horaci: «Pobre cultiva-
dor dels déus i poc freqüent-». No sl 
si m’ho deia per a mi, el pare,, qa( 
era molt religiós, però m’aniria bé. Es 
el que honestament i públicament pac 
dir.
Ens acomiadem i per un moment que- 
da la figura de Jordi Rubió i Balaguer> 
dins el seu despatx on s’acaramulla w 
batibull de llibres i de paper, retallada 
contra la claredat d’una porta i so- 
un mòbil de paper, tremolós, ,irlS?j 
que els seus fills petits han penjat d 
llum. Podrien ésser, aquest mòbil i * 
paperassa, un símbol d’aquest home 
què s’agermanen erudició i vida.

BALTASAR PORCEL- 

Fotos; BARCELÓ

38 [342]


