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TRES LLETRES DE ROVIRA I VKGl·l
L'exili, sobretot després del trauma d'una derrota, pot esdevenir esterilitzador per a un intel·lectual, per a un escriptor. Malgrat tot, un poeta, 
un novel·lista, un assagista, si són capaços de superar el sotrac, encara tenen la possibilitat de continuar la seva obra, dins el silenci i amb 
poques possibilitats d'edició, però amb l’esperança que en el futur podran fer sentir la seva veu. Quin és, però, aleshores, el futur d'un perio
dista? Més encara, d’un periodista polític? Allunyat dels mitjans d'expressió que li són habituals, la seva sortida és, certament, problemàtica. 
Antoni Rovira i Virgili va veure's, doncs, tallat del periodisme, que havia practicat no amb la moral del forçat, sinó amb el gust i la plenitud 
d'allò que anomenem «vocació». Al seu exili perpinyanenc, reclòs rera «el mur de cristall que és la sordesa», Rovira prosseguí els seus estudis 
històrics i, buscant-hi un derivatiu de la conversa impossible i de l'article ara sense justificació, es lliurà a l’activitat epistolar. Avui, als vint-i-cinc 
anys de la seva mort, oferim una petita selecció de les cartes que va trametre al seu veí d'exili Amadeu Hurtado. En llegir-les podem adonar-nos 
de la reaparició de temes clàssics en ell —el liberalisme econòmic o la professionalitat de l'escriptor català—, i, a més, de la seva profunda 
sensibilitat literària, que convertí Rovira en un dels nostres millors prosistes, tot i que limitat —per voluntat pròpia— a les efímeres fulles del 
periòdic. Ens duen record de la imatge —encara vivent, sens dubte, per a qualsevol antic lector de «La Publicitat», «La Nau» o «La Humani
tat»—, d'un període en què hom podia ser escriptor de veritat, publicant només a la premsa. El reflex d'una lliçó d'expressivitat i d’estil, des 
del gènere literàriament més bescantat. — GUILLEM-JORDI GRAELLS.

Perpinyà, 28 de novembre de 1947
Estimat amic Hurtado: La vostra lletra m’ha fet molt 
content, per diversos motius: pel refermament de la nostra 
amistat, per la lectura de la vostra prosa ben tallada i polida 
(a mi em plau més la prosa polida que la florida) i per la 
discussió de temes cabdals del nostre ideari. ¿Com no ha de 
plaure’m aquest diàleg epistolar que em dóna una avinen
tesa de sortir del meu monòleg crònic i de parlar amb lli
bertat d’aspectes per als quals hom no troba gaires inter
locutors?
La meva falla física ha desfigurat una mica o un tros el 
meu caràcter. Sento intensament l’atracció del carrer, del 
públic i dels viatges, i he hagut d’ésser predominantment 
sedentari i casolà. Dotat del gust de la conversa, m’he hagut 
de resignar als llargs silencis. M’aconhorto pensant que he 
compensat en part els desavantatges del meu estat amb 
l'aprofitament a fons dels avantatges que també ofereix. Jo 
hi he perdut personalment molt; però la meva obra, no 
tant. I alguns camins que en els dies de la primera joventut 
em cridaven, i que després no he pogut seguir, ara no em 
fan tant de goig com aleshores. Voltat pel mur de cristall 
que és la sordesa, m’ha calgut ampliar alhora el meu món 
interior i la meva visió del paisatge. M’he girat cap a la 
llum a mesura que el so em fugia. És, doncs, per a mi un 
plaer de reprendre a Perpinyà, amb aquest diàleg escrit, 
el diàleg oral que havíem començat, quaranta anys enrera, 
a Barcelona, en el vostre despatx de la baixada que hi ha 
prop la Casa de la Ciutat. L'any 1946, a Andorra, amb la seva filla I el seu gendre.

Perpinyà, 11 d’agost de 1948
Estimat amic Hurtado: Contesto la vostra lletra del 26 de 
juliol passat amb més rapidesa que les anteriors perquè 
aquest mes la Biblioteca Municipal de Perpinyà està tancada 
per vacances, i així tinc ara més hores lliures. La nostra 
correspondència no és d’aquella que porta pressa. La seva 
actualitat no és 1’estrictament quotidiana, i li escau que l’in
tercanvi de cartes sigui espaiat. La meva multiplicitat de 
feines és cosa crònica. Quan les faig, no per obligació, sinó 
per voluntat pròpia, mai no em cansen. Les empentes m’aju
den a caminar. Llegir les vostres cartes i escriure les meves 
és per a mi un goig. I els temes històrics, polítics i ideo
lògics que ultrapassen els fets corrents, són un nodriment 
per al meu esperit.
En el nostre diàleg epistolar hem arribat, com era de pre
veure, a una cruïlla. Hem fet junts un bon tros de camí, 
que em sembla el tros més important. Però en arribar da
vant del problema del liberalisme econòmic, divergim. I cal 
dir que cadascú de nosaltres és conseqüent amb el procés 
de les respectives idees. Recordo que, cap al 1908, vós và
reu donar al C.N.R. una conferència sobre El liberalisme

català; en aquells mateixos dies, Alomar publicava a "El 
Poble Català’’ uns articles on jugava amb el mot “llibertari” 
en sentit ampli, gairebé etimològic, però equívoc. I alesho
res Lluís de Zulueta sortí a “La Publicidad” amb un d’aquells 
articles seus de regust teològic i ensems metal·lúrgic que duia 
un títol que en certa manera estalviava el text: "Ni libera
les, ni libertarios”, referint-se a la vostra doctrina i a la 
d'Alomar.
Per la meva banda, des de jove he estat liberal en tot allò 
que és del domini de l’esperit, i socialitzant (no pas so
cialista, ni col·lectivista, ni menys marxista) en el terreny 
econòmic. Crec fonamentalment injust, i avui pràcticament 
insostenible i impracticable, el liberalisme econòmic. Les li
mitacions que en aquest terreny hi hagi, no ataquen les qua
litats verament humanes si es fan amb criteri políticament 
liberal. Tinc present que Briand deia que, en els nostres 
dies, els problemes de govern consistien, no en l’oposició 
de principis, sinó en la determinació de la mesura i el 
temps en què cal aplicar-los. El socialisme i el dirigisme 
ens incomoden de vegades, sobretot quan es calculen ma
lament la mesura o el temps. Però després del que hem
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vist i del que encara pot venir al món, jo ja estaria ben 
content si es salvava la part essencial de les llibertats 
de l’esperit humà, encara que econòmicament haguéssim 
de patir una mica. La minva de la moralitat en els nos
tres temps fa encara més difícil el liberalisme en l’eco
nomia.
És ben cert que, si bé m’adono de la part dolenta del 
règim econòmic actual, no penso haver trobat el bon rè
gim, tot d'una peça, com els doctrinaris de l’estadisme 
socialista o els àcrates. El problema social és el més es
pinós de tots els que la humanitat ha anat plantejant, i els 
règims que han anat establint-se en els diversos pobles 
durant el curs de la història han deixat viva la lluita d'in
teressos i de sentiments; contra això no han pogut fer 
gran cosa ni la religió, ni la política, ni la filosofia. L'in
tent d’apel·lar al misticisme revolucionari, falla també. I si 
el règim soviètic s’aguanta és perquè el sentit realista hi 
té una. part important. Avui aquell règim és molt més 
estalinista que no pas leninista o pròpiament marxista. 
Per mi, el secret de l’èxit material del bolxevisme con
sisteix en la profunda coneixença que tenen els seus direc
tors de la psicologia dels pobles orientals, del rus espe
cialment. Un Estat compost i recompost de l’amplada de 
la URSS no s’aguanta trenta anys per l’atzar o pel mira
cle, entre foc i ferro, guerres i fams. Us imagineu com 
hauria anat una organització d’aquells pobles muntada 
per Bakunin o per Kropotkin o tan sols per Tolstoi, si 
aquest hagués tingut vocació política? Ens plagui o no, 
hem de reconèixer que hi ha elements forts en la cons
trucció soviètica. Tan forts, que de vegades arribo a creure 
que, si una nova guerra no la desfà, sobreviurà llargament 
al règim occidental, que porta el core a la mateixa me
dul·la. Francament: el règim econòmic occidental no em 
mereix gaire respecte, i si en veiés la seva fi no el plo
raria sinó en la mesura que la seva desfeta perjudiqués 
la llibertat de l’home, la de l’esperit.
Conciliar la llibertat i la igualtat: tal és el gran problema 
humà dels nostres dies. No es veu que la seva solució 
sigui pròxima. L’esquerrisme democràtic, que volia con
ciliar els dos principis pel camí jurídic, i que ha aconseguit 
algunes reformes valuoses, s’ha revelat massa curt d’alè, 
i per l’altre costat les reivindicacions de classe han deixat 
a segon terme, si és que no l’han arraconat com un destorb, 
el principi liberal.
Potser la meva comparació entre el capitalisme i la teoria 
de l’home-senyor de Nietzsche és agafada pels cabells. Vo
lia només significar que aquell és l’imperi dels forts sobre 
els febles, econòmicament, i això no es desfà amb la re
coneixença d’una personalitat jurídica, encara que s’ate
nuï. El capitalisme, com el nietzscheanisme, és un refús 
a la reconeixença de la igualtat, per bé que el segon té 
un sentit espiritual predominant. La divisió de la societat 
en classes, baldament siguin permeables, no s’avé amb el 
sentiment de justícia, que per mi és germà inseparable 
del sentiment de llibertat.
Teniu raó en presentar la conquesta del poder com la 
dèria capital en la vida dels homes. I això encara és més 
cert aplicat a les classes, que han evolucionat, però no 
desaparegut en la societat humana. El descabdellament
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dels municipis medievals, tan ben estudiats per Henri Pi- 
renne en les seves obres, especialment en Les anciennes 
démocraties des Pays-Bas —llibre que anys enrera vaig 
aprendre gairebé de memòria—, és una prova d’això. L’es
tudi del municipalisme medieval —en el qual el de Ca
talunya ocupa un alt lloc— mostra l’afany de poder de les 
classes i la feblesa dels mòbils idealistes i ètics. El bon 
doctor Martí i Julià creia —abans de fer-se socialista sob
tadament— que tot havia de començar per donar o tornar 
als homes, individualment, les virtuts necessàries. Cada dia 
crec més que l'acabament d’aquesta obra generosa serà el 
darrer dels acabaments de la perfecció humana. L’estudi 
de l’home no inspira l’optimisme respecte a la societat.
Abandonar la partida, doncs? Al revés. Continuar-la allí 
on es pugui i com es pugui. En el desert en què ens 
trobem encara hi ha oasis, i tots ens en podem fer un, 
més o menys reduït, per al nostre ús personal. La meva 
posició espiritual no és la resignació, sinó l’ajornament, 
almenys interí, d’allò que voldríem (i que hem de seguir 
volent) per a concentrar els esforços en allò que podem, 
ni que sigui limitat. Si els homes de la segona meitat 
d'aquest segle salven la llibertat de l'esperit i l’expressió 
nacional de la cultura, ja faran prou.
Records a la vostra muller. Una abraçada per a vós del 
vostre amic.

Perpinyà, 2 de setembre de 1949
Estimat amic Hurtado: "Aquesta carta és de comiat”, em 
dieu en la vostra del 31 d’agost. Suposava pròxima la vos
tra partença cap a la Catalunya del Principat; però mentre 
la data és incerta, sembla que hi hagi com un allargament 
indefinit. Ara vós ja teniu la data fixada: el 6 de setembre. 
M’apresso, doncs, a escriure-us per donar-vos el meu cor
dial "a reveure”, expressió del nostre comú desig de re
trobar-nos un dia no llunyà en la terra on vam néixer.
No vull amagar-vos que la successió dels retorns de tants 
d’amics em produeix una sensació creixent de soledat, i 
això que jo m’he acostumat a estar sol físicament i àdhuc 
moralment. Quan vaig venir a Perpinyà, aviat farà tres anys, 
a casa de l’amic Ametlla no hi havia prou cadires, butaques, 
tamborets ni canapès per fer seure tota la gent de la ter
túlia... La soledat que d’un quant temps ençà sento és com 
un buit. Em succeeix que de vegades passo setmanes i mesos 
sense veure determinats amics que habiten a la mateixa 
localitat; però el tenir-los prop em dóna una sensació de 
companyia; sé que els puc veure i els puc parlar en qual
sevol moment. Si s’allunyen, la distància geogràfica es fa 
alhora espiritual.
Vós feu al·lusió, amic Hurtado, en termes molt amables a la 
meva activitat d’escriptor. Quants cops he pensat durant 
l’exili en la tragèdia dels escriptors catalans! El meu cas 
és, en l’aspecte essencial, el mateix d’altres col·legues. De 
fet, hem sacrificat el nostre interès individual a la causa 
que servim. L’escriptor, en altres països, pot aspirar a la 
fama i al profit; per a nosaltres, en el millor cas, la fama 
és ben estreta i el profit ben minso. No he deixat de fer-me, 
sortida dels meus dintres, aquesta reflexió: "Si tu fossis un 
escriptor de llengua anglesa o francesa amb una categoria 
semblant a la que tens com a escriptor català, viuries am
plament, a l’exili, del teu treball professional".
És veritat que —sense renunciar als temes generals, uni
versals— m’he ocupat preferentment dels temes catalans. 
M’he limitat jo mateix, ja ho sé. Però sempre he pen
sat que Europa i el món tenen prou escriptors per a sos
tenir i tractar els tem.es europeus i mundials, i es poden 
ben passar de mi, mentre que Catalunya necessita tots els 
catalans per a la feina nacional, que no farà ningú si no la 
fem nosaltres. La meva passió per la pàtria, víctima d’una 
reiterada dissort històrica que no es mereix, ha estat i és el 
flam de la meva vida. No me’n penedeixo, ans bé me n’enor
gulleixo. Ara mateix, per Catalunya treballo en el treball 
d’escriptor que jo puc fer, en el silenci de l’estudi i enmig 
d’una situació econòmica modestissima i encara amena
çada.
Vós sou escriptor, i dels bons, encara que digueu que no.

La darrera fotografia d’Antoni Rovira i Virgili.

No heu fet de l’escriure una professió, com jo n’he fet; 
però les condicions intrínseques hi són, i ben vistents i 
fortes.
Parleu, tot passant, de Bartrina. L’he estudiat força aquests 
darrers temps. N'he tret la impressió que era un geni di
fícilment aprofitable, per manca de coherència de les seves 
altes qualitats. Entre aquestes no hi havia la qualitat de 
poeta. Crec que, per molt temps que hagués viscut, no hauria 
passat de poeta mitjà. En canvi hauria pogut ésser un gran 
físic, un inventor. Potser sí que si Baudelaire hagués viscut 
a Reus hauria estat un Bartrina, com dieu vós; però no 
crec que Bartrina, d’haver nascut a França, hagués estat 
un Baudelaire.
Trobo encertada i enginyosa la vostra comparança del grup 
trinitari Sartre-Rousset-Rosenthal amb el grup nostre Do- 
mingo-Layret-Alomar. Amb tot, aquest comptava amb el tem
perament polític dels dos primers; en el trio francès no 
hi ha cap temperament de tal mena. És una nova edició 
de l’aventura dels intel·lectuals que pretenen fer política com 
a directors o orientadors.
També jo, amic, sento el deler de tornar a la nostra Ca
talunya; i millor encara si fos, diríem, amb el cor content. 
I no sols el deler, sinó també la fe. Que sigui aviat, perquè 
els anys ja empenyen...
Tots, els de casa us trameten salutacions ben afectuoses per 
a vós i la vostra muller. Una forta abraçada del vostre 
amic que no s’enyora, però que es deleix pel retorn.

A. ROVIRA I VIRGILI
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