
ENRR JARDÍ
LUffiESIffiMS

per Francesc Castells

Enric Jardí i Casany. Escriptor de dissab-
tes i diumenges i dels dies que no hem 
pogut sortir —diu— perquè la dona no es 
trobava bé, o perquè les criatures, l'una, 
un dia, té mal de coll, l'altra, l'endemà, té 
mal de cap. Malgrat aquesta circumstància, 
massa clàssica del país, Jardí és un autor 
força prolífic, guardonat i editat. Ara ma-
teix veurà sortir d'impremta dos títols més. 
que lluiran la faixa de premi. Es tracta 
dels llibres Puig i Cadafalch. Arquitecte, 
polític i historiador de l’art, premi lluro 
1974, i Història del Cercle Artístic de Sant 
Lluc, premi Josep Pla 1975.

—L’enhorabona.
—Gràcies. No hi crec gaire, en els premis 
—replica—, però s’han de fer. Què voleu 
que us digui. Ara mateix, aquest llibre de 
la història del Cercle de Sant Lluc, si no 
l'arriben a premiar, la feina hauria estat 
per editar-lo. Els concursos són una ma-
nera de promoure els llibres; escolteu, és 
així, no n’hi ha d’altra. És com allò de les 
oposicions: no li agrada a ningú de fer-ne. 
Si no es publiquen així, ja podeu compren-
dre la feinada que hi ha. Ah! i una altra 
cosa. Mireu, a propòsit d'aquest premi re-
cent, he sortit a la televisió, dues o tres 
vegades —vol amagar un somriure, que 
aniria d’orella a orella—, i a la premsa i a 
ta ràdio. I tens la sorpresa de sentir la 
gent que et diuen: «Però, vostè és aquell 
senyor que escriu? El vam veure». I et feli-
citen: l'urbà de la cantonada, el vigilant 
de l’aparcament... Fins i tot, aquest dia, 
em va saludar un gris, escolteu, un policia: 
«Oiga, señor Jardí —em va dir—, ya le vi. 
ya. Estuve muy contento de verle». I et 
felicita la portera; et felicita la geni més 
impensada. Llavors s'adonen que escrius. 
És la cultura visual. Els qui escrivim i lle-
gim som una minoria. No ens fem il·lusions. 
Escrivim perquè estem una mica emborrat- 
xats. La gent no llegeix; veuen la televisió 
i amb prou feines si fullegen el diari. La 
televisió, la cultura visual, és l'únic mitjà 
que pot arribar a tothom.

A casa de l’Enric Jardí m’han rebut ama-
blement, i la cosa ja rutlla. Deixo, doncs, 
que parli, procurant d'interrompre’l el 
menys possible, per tal d’oferir als lectors 
el seu tarannà tal com sona, personal. 
Tants caps, tants barrets. Penso que, al 
cap i a la fi, és el que compta.

—Escolteu —ha dit amb poca força. Li noto 
a flor de pell que no es fia, ni poc ni molt, 
del que fa al cas—. Ves, aneu amb compte

Enric Jardí.

què escriviu... Es diuen moltes coses, i pen-
so que la gent no és prou prudent de dir-
ies. L’un explica que és d’això, l’altre diu 
clar que és d’allò... i les terceres vies.... i, 
tot, públicament. Em sembla que no és 
prou prudent, perquè, sabeu?... (Ha tancat 
el micròfon.)

LES ARRELS DE LA VOCACIÓ
—Podríeu parlar-me dels vostres antece-
dents?
—Jo vaig néixer a...
—Funciona? (Miro l’ull de la «cassette», 
l’indicador, que es belluga.) Sí, que fun-
ciona.

—Vaig néixer a Barcelona, el novembre de 
l'any 1924. Sóc fill d’un advocat que tenia 
un cert prestigi a la ciutat. Va morir quan 
jo només tenia setze anys. Jo continuo la 
professió paterna. Potser vaig heretar, del 
meu pare, una part mínima de la clientela, 
i vaig heretar, també, la inquietud intel·lec-
tual, l’afecció a llegir i la curiositat. El meu 
pare pertanyia al grup de la Penya de l'Ate-
neu. Va escriure molt poc, va escriure un 
estudi sobre Georges Sorel-, a les publica-
cions de La Revista. Freqüentava, relativa-
ment, el grup d’intel·lectuals universitaris 
més o menys anarquitzants que, després, 
van anar evolucionant una mica cap a una 
actitud que en podríem dir conservadora, 
sense adscriure's mai a cap grup. Era un 
home d’una gran llibertat d'esperit, i va 
veure la política molt a distància. En defini-
tiva, era abstencionista. Al meu pare, quan 
es va proclamar la República, el va venir a 
trobar en Jaume Carner, i li va dir: «Neces-
sitem persones com vós, per donar una mica 
de contingut a l’Esquerra». El meu pare, 
que ja tenia prou feina al despatx, li va 
dir que, que... que tenia altres maldecaps. 
I, després de la guerra, també el va venir 
a veure en Ferran Valls i Taberner, per 
saber si estava amb ells; i li va dir que 
molt menys., encara. Perquè havia vist la 
guerra i la postguerra i... Podeu compren-
dre que era una persona que es va mante-
nir independent. Tenia els seus criteris for-
mats i estava molt al marge de la lluita 
política.
Quan Jardí parla del seu pare ho fa amb 
una certa admiració; sembla que encara 
l’enyori.
—De petit —recorda—, ell em portava a les 
exposicions de quadres.

—Hi parlàveu, vós, amb el vostre pare?

—Sí, tot i que va morir massa aviat. Però, 
vaja, en tinc un record. Era molt amic de 
l’Eugeni d’Ors„ en els seus anys d’universi-
taris; després l’Ors va marxar i no el va 
veure més. També era molt amic d'en Sa-
garra. En realitat, els de la penya de l’Ate-
neu no van fer grans coses, quant a obres; 
però era un nucli molt viu i molt dinàmic 
dins la vida de Barcetona. Deveu haver 
llegit el Quadern gris d’en Pla, on surt el 
meu pare, i també surt a les memòries d’en 
Sagarra.
—De què va morir, el vostre pare?
—De càncer —quan ho ha dit, li ha apare-
gut a la cara un discret rictus d'afectació—.
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Va ser una cosa molí lamentable. Sí. Molt 
pocs recursos... Naturalment, vaig anar ti-
rant endavant. Ja us ho dic, l’afecció a l’art 
i a escriure em ve de sempre, tot i que 
vaig començar a escriure de molt gran. 
Aquestes coses, les mames, no sé com dir- 
ho. Abans de la guerra, amb el meu pare 
anàvem a missa al Pi, i quan sortíem, em 
portava a can Parés, i, després, agafàvem 
un tramvia i anàvem a can Dalmau, del 
Passeig de Gràcia. M’he acostumat a veure 
pintura de sempre. Quan era estudiant ana-
va a totes les exposicions. Sempre m’han 
agradat. Moltes vegades et diuen: «No sé 
com t’ho fas per veure i dir si un quadre 
és bo o és dolent». És com aquelles perso-
nes que van als concerts des de petits; ho 
noten, si desafinen. El meu cas és el mateix.
—Quines influències heu rebut, que hagin 
orientat la vostra trajectòria? Primer la 
influència del vostre pare, és evident...
—Sí, ensenyant-me coses i explicant-me'n 
de l'Ors i d’altra gent. Suposo que he sen-
tit les conseqüències d’aquest, diguem-ne, 
haver mamat de la llet paterna, és una 
mica això, eh?, més que de la materna. 
D'altra banda, tothom influeix en tot, es-
colteu, els companys d’estudi i mil coses. 
No vull passar-me d’orgullós., però he es-
tat autodidacte, com molta gent del nostre 
país. He après anant, els anys 39, 40 i 41, 
a les llibreries de vell, i comprant llibres 
catalans, i els quaderns literaris i les gaze- 
tes de les arts, números endarrerits, de «Mi-
rador»... Aquestes coses les anava rescatant 
dels Encants. Comprava llibres de vell i 
de nou.
—I la vostra mare?

—Va morir, precisament, l'any passat; per 
tant, va sobreviure el meu pare durant 
molts anys. No tenia especials inquietuds 
intel·lectuals.
Els pares d’Enric Jardí eren barcelo-
nins. Els avis, però, procedien, el patern, 
de la Catalunya nova (de Tivissa), i els 
avis de la part de la seva mare eren de 
la banda del pla de Bages (de Sant Vicenç 
de Castellet i de Manresa). Representa una 
fusió ben bé producte de la Barcelona vuit-
centista: els fadristerns de la Catalunya 
vella i els de la Catalunya nova emigren 
i funden una família a Barcelona.

—Mireu —diu en Jardí—, ara pensava que 
jo vaig ser dels qui vam fer la revista 
«Ariel». Això representa, potser, la meva 
primera activitat literària. La redacció, una 
llarga temporada, va ser aquí, a casa. Ens 
reuníem un cop a la setmana, en Triadú, 
en Romeu, en Sarsanedas... En Palau Fabre 
ja era el nostre corresponsal a París. Hi 
havia en Perucho, en Valls.... Mentre fèiem 
«Ariel» ens vam divertir d'allò més. Ja sé 
que era una revista molt poc compromesa, 
però he pensat sempre que, en aquell mo-
ment, no es podia fer altra cosa. Calia sal-
var tot el salvable. Potser tenia un caire 
molt de gust noucentista, impecable de 
presentació. Alguns ens han dit que érem 
uns esteticistes. Evidentment, era la revis-
ta clandestina més ben impresa que hi ha-
via al món. Els lectors la rebien per subs-
cripció. Com podeu veure, la meva activitat 
literària és una història connectada amb 
aquestes qüestions de la literatura sobre 
l'art i també sobre la història política més 
recent.

RECORDS, SOBRETOT DE DIES 
MAGRES, QUE NO HA OBLIDAT

—Potser fóra bo que ens diguéssiu què us 
va quedar d'abans del 1936.
—Tinc records molt vius de la meva infan-
tesa. Mireu, recordo haver vist Alfons XIII 
a la processó de Corpus, des d'un balcó de 
la plaça de Sant Jaume; m'hi va portar el 
meu pare. Recordo, també, l’Exposició de 
Barcelona que es va prolongar fins l’any 30, 
recordo perfectament les. llums, el Palau de 
les Missions on hi havia uns negrets... Re-
cordo amb claredat la proclamació de la 
República. Nosaltres sempre hem viscut 
davant «El Noticiero Universal»; d’aquella 
època, recordo que els venedors de periò-
dics els havien de venir a buscar aquí al 
carrer de Llúria. Em cridava l’atenció veu-
re tota aquella gent asseguda a la voravia 
i als clots dels arbres; portaven gorres frí- 
gies, i elàstics amb la bandera catalana. 
Del 6 d'octubre, me’n recordo perfectament. 
Aquells dies estaves a casa i senties l’aren-
ga d'en Companys, i els escamots, i el que 
va passar amb en Dencàs. De tot això me’n 
recordo força, i no cal dir de la guerra 
civil.
—Doncs, apa, conteu, conteu...
—La guerra ens va ensopegar fora de Bar-
celona. Érem a Pineda de Mar, on vaig es-
tiuejar durant molts anys; hi vaig ser molt 
feliç. Aquells dies, jo era allà i el pare va 
venir de Barcelona amb el tren. Ens va dir 
que hi havia hagut una revolta al Marroc, 
etcètera. El pare es va quedar amb nos-
altres una temporada i va retornar a la ciu-
tat. No ho va veure clar i aviat el vamt

Acaben d’aparèixer!
UN REGNE PER A Ml
de Pau Faner
Una obra mestra del «realisme màgic».
PREMI SANT JORDI 1975

SEMINOCTURN,
SEMIDIÜRN

de Joan Argenté
Lírica de cambra, lírica de carrer

PREMI CARLES RIBA 1975

EDICIONS PROA AYMÀ, S.A. EDITORA
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tenir a Pineda altra vegada. Digué que 
les patrulles duien gent a matar, durant les 
nits, i coses d'aquest estil.
—La guerra, la vau viure fora de Barce-
lona?
—No, i ara! L'octubre del 36 vam regres- 
sar i vam passar-la gairebé tota aquí. Quan 
vam arribar ens van assabentar que hi ha-
via hagut uns grans combats al carrer, da-
vant de casa. Encara us puc ensenyar ha-
bitacions que tenen bales incrustades al 
sostre. A «La Vanguardia» van publicar una 
fotografia d’uns guàrdies d'assalt, vestits 
amb samarreta, que disparen, mentre fan 
servir de parapet uns cavalls morts; eren 
aquí davant mateix, allà on hi ha el cotxe 
vermell. —Mirem des d’un balcó. Al carrer, 
la gent camina com aquell qui res. Ningú 
no ho diria que hi ha l’ànim torbat pels 
dies que passem, de vaques magres i de 
nervis esmolats—. Els cèlebres bombardeigs 
del 38, no els vam poder aguantar; van ser 
molt cruels, molt forts, molt. Eren paoro-
sos. Fins i tot —després de la guerra, és 
clar— vaig escriure un article per al con-
curs d'«Historia y Vida» sobre aquell ruixat 
de bombes. Tenies la sensació que bombar-
dejaven cada dues hores. Ara, un també 
s'acostumava a viure amb les bombes. Du-
rant un temps, les disparaven els dissabtes, 
a una mateixa hora; aquell dia, jo havia 
d’anar a una classe que nó m'agradava, la 
de llatí. Pensava: «Encara no bombardegen? 
Ara! ara! Salvats! Ja no em preguntaran». 
Els anys de la gana i els bombardeigs són 
coses que no s’obliden.
—I què vau fer per esquivar l’espetec de 
les bombes?

—Teníem uns parents a Sant Boi, on ens 
vam refugiar des del març fins a l’octubre 
del 38; aquest mes havíem tomat a repren-
dre el curs, i, és clar...

—De l'època d’estudiant, què us va quedar 
gravat a la memòria?
—De petit, havia rodat moltes escoles: l'Es-
cola Montessori; les escoles del barri; 
l’Escola Italiana, en ple feixisme. Aquesta 
darrera experiència va ser molt curiosa. 
Puc dir que sóc de la poca gent que s’han 
permès el luxe de saludar Els Segadors 
aixecant el braç dret amb la mà ben esti-
rada. Cada dissabte ens feien fer una sara- 
gata. Organitzaven un festival davant el 
monument dels caduti, que deien. Hissaven 
la bandera italiana, la catalana i la repu-
blicana. Tots palplantats. Tocaven la Giovi-, 
nezza, Z’Himno de Riego i Els Segadors.

—Mentre riu, diu, mofeta—: Era molt bo, 
allò. Jo cantava Els Segadors, braç enlaire. 

—I el batxillerat, on el vau estudiar?

—A l’Institut Balmes. Abans de la guerra, 
aquesta escola era allotjada a una part de 
la Universitat, on ara encara queda part 
de Filosofia i Lletres. El primer curs va 
ser molt mogut. Parlo de l’any que van 
haver-hi les eleccions de febrer [1936]. Jo 
havia vist, des de les reixes de l’Institut, 
baralles de falangistes contra membres de 
la FNEC. Érem nanos i ens feia molta il·lu-
sió de contemplar aquelles batusses. En-
trava la policia... Quan va acabar la guerra, 
ens van tornar a fer examinar de revàlida, 
perquè deien que el que havíem fet aquí 
durant la cruzada no valia. Entre pitos y

flautas, vaig acabar el batxillerat l'any 42. 
Vaig entrar a la Universitat i en vaig ser 
alumne fins a l'any 47.
—El període de Facultat, com us va anar?

—Va passar. En aquella època no podies ni 
insinuar que els anglesos o els aliats, po-
dien guanyar la guerra. Si ho deies, t’asse-
nyalaven amb el dit. Ni podies llegir «Des-
tino», escolteu! Això que era quan a la re-
vista encara hi havia en Manuel Brunet... 
Deien que era una publicació de liberales. 
D’aquella època, guardo records realment 
desagradables.
—Amb quins companys vau compartir les 
estones d’Universitat?

—Malgrat tot, també vam passar moments 
molt agradables, certament. És l’època que 
els amics es troben. Sóc condeixeble d'en 
Latorre i d’en Jaume Picas. També vaig 
veure altra gent que eren de cursos més 
recents: en Revenios, en Carner, en Cots, 
en Casares. Aquests van venir molt més 
tard. Amb alguns vam coincidir en assig-
natures comunes.
—Quan vau acabar la guerra, tot era a punt 
perquè exercíssiu la professió?
—De cap manera. Vaig estar més o menys 
desorientat, i vaig marxar a Anglaterra, 
Londres i Cambridge, i a França, per viure- 
hi una bona temporada. Em va ser profitós. 
Jo vaig ser un dels primers que van sortir 
del país, d’aquella generació. Era molt 
complicat d'anar a l’estranger. Havies de 
justificar que tenies una disponibilitat de 
divises. Una persona de l'exterior es feia 
responsable de la teva en aquell altre país.

La nova Canon 
exigeix molt més de vós
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n o v e t a ts ca t a l a n es d e l  m es
PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT 

LA UNIÓ DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA I EL SEU TEMPS, Hilari Raguer. 
Biblioteca «Abat Oliba»/7. Molt il·lustrat.
CAVALLERS, DRACS I DIMONIS. Itinerari a través de les festes populars.
Xavier Fàbregas i Pau Barceló. «Catalunya Visió»/12. 600 ptes.
AIXÒ VA PASSAR A GUALBA..., Joan Barat (Il·lustracions, Montserrat Gines-
ta). Col·lecció «La Xarxa»/3. 170 ptes.
LLEGENDES DE LES NOSTRES TERRES, Maria Dolors Cortey.
Il·lustracions de Montserrat Ginesta. Col·lecció «La Xarxa»/4. 170 ptes.
ELS SALMS, presentats per Hilari Raguer.
Col·lecció «El gra de blat»/17. 212 pàgines. 175 ptes.
QUÈ CAL CREURE, Josep Espasa.
Col·lecció «Saurí»/28.
CONEIXENCES, Maurici Serrahima.

. Biblioteca «Serra d’Or», 6.
' VINT-I-CINC ANYS D’ESTUDIS SOBRE LA LLENGUA I LA LITERATURA CATA-

LANES (1950-1975), I. La Llengua, Antoni M. Badia i Margarit. 325 ptes.

LLIBRES RECOMANATS
--OBRA POÈTICA DE PERE QUART, vol. I, O. C. de Joan Oliver (Aymà). 780 ptes. 

HISTÒRIA DE CATALUNYA IL·LUSTRADA, Ferran Soldevila (5.' ed.). Aymà. 
GRESOL, llibres per a l’ensenyament (5.‘ edició). 160 ptes. (Aymà).
ABANS DE L’ALBA, Ferran de Pol (2/ edició). 275 ptes. (Aymà).
MITES, Jordi Sarsanedas (Edicions 62). Col·lecció «El Balancí».
OBRA POÈTICA, Josep Sebastià Pons, notes de Tomàs Garcés (Edicions 62). 
DE MICA EN MICA S’OMPLE LA PICA, Jaume Fuster (Ed. 62). «El Cangur». 
ESCRITS, 1917-1939, Joan Peiró (Edicions 62).
SANTA JOANA DELS ESCORXADORS, Bertolt Brecht (Edicions 62).
LES VALORS DEL NOSTRE RENAIXEMENT, a cura de Iolanda Pelegrí (Ed. 62).

""MOTS PROPIS I ALTRES PROSES, Joan Salvat-Papasseit (Edicions 62).
ELS OCELLS DE LES TERRES CATALANES, Joaquim Maluquer (Edit. Barcino). 
RESUM D’HISTÒRIA DELS PAÏSOS CATALANS, Ferran Soldevila (Barcino).

' ~tA DONA, Maria-Aurèlia Capmany (Editorial Dopesa).
EL PAPER, R. Faure i H. Guillará (Edit. Laia). «Biblioteca de Treball» (BT). 
LA NOSTRA GASELA, diversos (Edit. Laia). «Biblioteca de Treball Junior». 
EL SEGON CICLE EUROPEU, Alexandre Deulofeu (Edit. Emporitana), 300 ptes. 
CRÒNICA DE LA VETLLA, Teresa Pàmies (Editorial Selecta).
OBRA COMPLETA DE BERNAT METGE, a cura de L. Badia i X. Lamuela. 
OBRES COMPLETES D’ÀNGEL GUIMERÀ (Editorial Selecta).
BARCELONA PAM A PAM, A. Cirici (Teide). 4." edició actualitzada. 300 ptes. 
DICCIONARI DE SINÒNIMS I ANTÒNIMS, S. Pey (Teide). 3.‘ edició. 200 ptes. 
INICIACIÓ A CATALUNYA, Romà Comamala (Biblioteca «Serra d’Or»), P.A.M. 
OBRA SELECTA DE TAGORE (Publicacions Abadia de Montserrat). 
CATALUNYA ROMÀNICA, I, Eduard Junyent (P.A.M.). Il·lustrat a tot color. 
VIATGE PINTORESC I HISTÒRIC, 2 volums, Alexandre de Laborde (P.A.M.).

DE VENDA A TOTES LES LLIBRERIES

lleqiu llibres en català

Ja són a les llibreries i a les cases de discs

LLIÇONS DE CATALÀ
D'acord amb les normes de 
l'Institut d'Estudis Catalans

Amb la col·laboració dels professors Josep Camprubí i Joan Badia
d'ÒMNIUM CULTURAL

Guió radiofònic d'ESTEVE BASSOLS, amb la veu de MARIA-MATILDE ALMENDROS
[ LLIÇONS DE CATALÀ

en llibre,cassettes o discs.
Distribució: I.'Arc de Berà - Centre Difusor dT'dieions Catalanes. Comlesa de Sobradiel. 4 - telefon 318 87 86 Barcelona-2

Empescant-me uns papers, vaig poder sor-
tir l'any 1948. A França vaig estar a ta Ciu-
tat Universitària, i a París, amb Palau Fa-
bre (que vivia en ple descobriment d’An- 
tonin Artaud: ens explicava que venia del 
manicomi), amb en Jordi Mercadé i amb 
altres persones també molt interessants. 
En Palau i jo també vam residir en un pis 
de la' plaça de Sant Julien le Pauvre, que 
havia habitat Jos.ep M. Poblet, el qual va 
deixar-lo a l’Ernest Coromines. En tinc 
bons records, de París. Quan vaig conside-
rar que ja havia passat l’aprenentatge, l'eta-
pa de ventilació exterior, vaig tornar i em 
vaig posar a treballar. I anar fent. Vaig 
obrir-me camí, més o menys, amb moltes 
dificultats. Sempre he recordat el que deia 
el meu pare: «El bo de la carrera d'advocat 
és després dels vint-i-cinc anys d'haver-la 
acabada». Tenia raó.

LES SEVES OBRES MÉS DESTACADES

El primer llibre d’Enric Jardí, Nonell i al-
tres assaigs, va ésser finalista del premi 
«Ixart» 1957, i aparegué publicat l’any 1958. 
Encetada la col·lecció, procurem conèixer 
les motivacions, la visió (que suposem se-
rena, pel pas del temps) i les preferències 
de l’autor sobre els treballs que ha escrit. 
—Si hagués de dir un llibre meu, diguem- 
ne important —recalca Jardí—, anomenaria 
Antoni Puigblanch. Els precedents de la 
Renaixença. Potser ha passat desapercebut, 
però, quan hi treballava, vaig posar-hi tot 
el meu esforç i molta feina, una feina bru-
tal. A Anglaterra, vaig quedar molt impres-
sionat en veure les restes de la immigra-
ció: hi vaig trobar en*C arles Pi i Sunyer, en 
Batista i Roca i altra gent. En aquest llibre 
d’en Puigblanch hi ha reflectit aquest món 
dels exiliats; ja sabeu que en Puigblanch 
era un emigrat, liberal, que va escriure en 
plena febre de la independència de les co-
lònies espanyoles; era l’època d'en Bolívar 
(1820, 1822, 1823). Totes, les coses es repe-
teixen sovint. La repressió de Ferran VII 
s'assembla molt a la repressió del 1939. 
També descric una sèrie de rivalitats entre 
els refugiats mateixos, els quals es bara-
llen, diguem-ne, pel subsidi d’un Govern. 
Conèixer en Puigblanch, va obrir-me altres 
camins. Qui em va aixecar la llebre en 
aquest afer va ser en Víctor Balaguer. Això 
no obstant, en Batista i Roca ja me n’ha-
via cridat l'atenció, i, a Londres, ja vaig 
llegir els seus llibres.

La tesi d’aquesta obra diu que la Renai-
xença comença amb un signe liberal i aca-
ba consagrada pels conservadors.
—En Puigblanch —subratlla l’autor— va 
ser dels primers que van escriure en ca-
talà. Era una olla, era un boig, era un 
home intractable i, a més, titllat d’hetero-
dòxia, però va ser un dels primers que va 
contribuir a l'abolició de la Inquisició a 
Cadis, va intervenir a la traducció del Nou 
Testament al català, i escrivia (en castellà) 
aproximadament, perquè no pretenc recor-
dar-ho paraula per paraula: «Los catalanes 
pudieron soportar la pérdida de las liber-
tades en tiempo de Felipe V, porque se 
desarrolló, siglos más tarde, el mercado 
americano. Pero ahora que se ha perdido 
el mercado de América, ya no tiene ningún 
interés el ser español». Fixeu-vos. que el 
catalanisme militant ve després de la guer-
ra de Cuba. Puigblanch va fer un projecte, 
completament foll, de la divisió d'Espanya 
en quatre repúbliques independents confe-
derades, determinades amb un criteri gai-
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rebé geomètric. Era una figura important, 
en Puigblanch. És allò que diuen: sovint 
els boigs fan bitlles. Doncs bé, aquesta 
Renaixença que va ser temptejada pels libe-
rals, la van consolidar els Milà i Fonta-
nals... És la reivindicació, o la justifica-
ció —corregeix a corre-cuita—, això de rei-
vindicar no cs pot dir. Una certa tendència 
liberal, acaba conservadora. És el que des-
près ir amb els Torras i Bages i els Prat 
de lr R'ba i tota aquesta gent.
P’.rk Jardí ha tractat, sobretot, aquesta 
Renaixença que en podríem dir de dretes.

—Quins altres llibres creieu que cal des-
tacar?
—Un que em va publicar en Rafael Dalmau, 
Els catalans a les Corts de Cadis. És un 
treball desproporcionat quant a l’esforç i 
al resultat. Mireu, per escriure aquest fu-
llet que té 59 pàgines i que només val 
25 pessetes, vaig tenir la humorada de lle-
gir-me tots els llibres d'actes de les Corts 
de Cadis, a l’Ateneu (són 22 o 23 volums), 
i anava anotant cada vegada que parlava 
un català. Són coses que es fan amb un 
romanticisme que, noi! Fent un gran es-
forç, em sembla que en Dalmau em va do-
nar 2.500 pessetes. Tanmateix, fer aquesta 
investigació em va plaure perquè vaig des-
cobrir algun personatge molt interessant. 
—I el llibre sobre Eugeni d’Ors?
—Em va donar molta feina. El vaig pre-
parar durant quatre o cinc anys. És un 
llibre important, perdoneu la immodestia. 
En canvi, ha tingut molt poca difusió. Amb 
Eugeni d'Ors, van inaugurar una col·lecció 
de llibres del Servei d’Estudis del Banc 
Urquijo, que havia previst de publicar tre-
balls que tractessin des. del Noi del Sucre 
fins al Comte del Montseny. Es pensaven 
que fóra un llibre de pur panegíric. Els va 
sortir el tret per la culata. No és un llibre 
de rebentada, ni de bon tros, però és força 
objectiu. Hi dic el bo i el dolent del per-
sonatge. L'Ors és un home que va tenir 
molts defectes i molts mèrits; uns. i altres 
posats a la balança, potser pesarien més 
els darrers. Va ser un gran educador, i va 
tenir el defecte del ressentiment. Hi ha 
qui diu: «Oh, és que Catalunya ha oblidat 
Eugeni d'Ors perquè va escriure en cas-
tellà». No és aquest el problema. El va fú-
mer la pròpia venjança. Ell es pensava, i 
ho deia, que quan marxaria de Catalunya 
s'acabaria la cultura catalana. I no és així, 
ni de lluny. Ell, però, havia d’apagar aquest 
ressentiment. El llibre va desplaure els uns 
i els altres: els qui es pensaven que només 
parlaria del maestro, i els qui volien que 
digués tot al contrari. Aquest text va cla-
var la puntilla a tota la col·lecció; ja no 
n’ha sortit cap volum més.
—I Tres diguem-ne desarrelats?
—El vaig dedicar a Albert Manent. Consi-
dero que és l’obra més política, de les me-
ves, en el sentit de psicologia col·lectiva o 
d’assaig de la sociologia de la literatura. 
En vaig quedar prou content.
També segueix la línia assenyalada, de la 
dreta enllà. És la història de tres figures 
que, més o menys, segons l’autor, s’eixpa- 
trien: l’Ors, en Pijoan que ho fa d’una ma-
nera molt radical, i en Gaziel. Aquest dar-
rer compleix una espècie d’expatriació inte-
rior; el fet d’haver de canviar de llengua 
i el fet d’haver de treballar en un diari on 
tampoc no tenia llibertat d'acció, el fan 
fugir d’estudi.

—El llibre de Prat de la Riba, el vau es-
criure en col·laboració amb en Josep M. 
Ainaud, oi?
—Sí. Jo el vaig començar i ell el va acabar, 
mentre me n’anava a Amèrica, Als. Estats 
Units. Jo havia fet un estudi sobre el pen-
sament d'en Prat (que va ser premiat per 
l'Institut d’Estudis Catalans). Sabia que 
l’Ainaud també hi treballava. El Col·legi 
d’Advocats va convocar un premi (el llegat 
Reináis); com que s'esqueia el centenari del 
naixement d’en Prat, Octavi Saltor va acon-
seguir que fos en honor seu. Va anar així, 
ta cosa.

LES SEVES OBRES SOBRE
HISTÒRIA DE L’ART
Quan he dit a en Jardí: «Pel que hem par-
lat, sembla que us heu interessat més pels 
temes d’història política que no pas de 
l’art», ha protestat.
—Oh, escolteu! —replica—, de llibres d’hisr 
tòria de l'art en tinc molts!
I hem fullejat, amb paraules, el d’en No- 
nell (editat per La Polígrafa) i el d'en Mir, 
i el llibre sobre Torres Garcia i el d’en 
Jaume Mercadé; hem comentat l'Esquema 
d’una sociologia de l'art (1962), i hem par-
lat de la Història de les Arts Plàstiques 
en el segle XIX (que és premi «Raixa») 
i de la Història dels 4 Gats. També va diri-
gir L'art català contemporani (de l’Aymà), 
on va tractar personalment l’etapa que in-
clou des del Modernisme fins a l'art de la 
guerra civil.
—Parlem dels premis que ara us editen...

—D’una banda hi ha el llibre d'en Puig i 
Cadafalch que, finalment, sembla que arri-
barà a bon terme. D’altra banda, la Histò-
ria del Cercle Artístic de Sant Lluc, que és 
un complement de la Història dels 4 Gats. 
Aquest representa el que, fent servir la sim-
plificació, se'n pot dir l'ala esquerra del 
Modernisme, i la Història del Cercle Artís-
tic de Sant Lluc n’és l’ala dreta. La Història 
dels 4 Gats és un llibre anecdòtic, lleuger, 
amb poca pena; quan l’escrivia, procurava 
que el públic s'hi pogués divertir. La His-
tòria del Cercle Artístic de Sant Lluc és 
més d’investigació.
—Per què i com vau dur-lo a terme?
—Em preocupava feia temps que no hi ha-
guessin papers de «Sant Lluc». Pensem que, 
fet i fet, són vuitanta anys. de la vida 
artística de Barcelona. Un bon dia vaig 
demanar el material al meu amic Pratmar- 
só, president de l’entitat, i va dir-me: «Noi, 
no tenim res; tot va desaparèixer durant 
la guerra». El secretari actual, en Bosch 
Cruanyes, amic meu, també, em va presen-
tar Joaquim Amigó, l'antic secretari. Ens 
vam entrevistar a casa d’aquest senyor, el 
qual va dir coses molt interessants, però 
insuficients. «Haig de tenir-los entaforats 
a un lloc o altre —repetia—, però no sé on 
els vaig amagar.» Sortosament, els va tro-
bar. Els llibres d'actes van retornar a «Sant 
Lluc». Im cosa havia canviat. Vaig poder 
copiar les actes més importants on consta-
ven les altes i les baixes dels socis. Vaig 
ambientar-ho amb el meu estil i va quedar 
enllestit.
—Podeu esbossar, amb quatre mots, la rea-
litat del Cercle Artístic?

—Neix amb un signe confessional, conser-
vador, catalanista, de dretes, molt clar i

molt definit. Hi ha una anècdota ben carac-
terística: en principi no toleraven el nu; 
després, el consiliari Torras i Bages va ad-
vertir al fundador, Joan Llimona, que s'ha-
vien excedit, que el nu es podia reproduir, 
i van anar obrint la mà. El nucli inicial, 
el formaven gent conservadora molt estric-
ta; això sí, sants barons. A part aquest 
fet, cal dir que per «Sant Lluc» hi han pas-
sat gairebé tots. els artistes: en Francesc 
d'Assís Galí, en Rafael Benet, en Mompou, 
en Joan Miró, en Gaudí, el gravador Ri-
cart, en Pere Inglada, en Joaquim Mir... 
Escolteu, no puc pas fer l'inventari. El dia 
que es pugui fer un índex onomàstic, serà 
molt interessant. N’hi havia que només hi 
anaven a dibuixar, però el cas és quet pas-
saven per allà.
—Com l’heu estructurada, l’obra?
—Tracto, sobretot, els primers, anys, que 
són els importants. Segueixo els principals 
esdeveniments corporatius, la participació 
dels artistes a concursos, si eren distingits 
amb algun premi, la història força detallada 
fins. al 1936. Finalment dedico un capítol, 
gairebé un apèndix, que enclou les activi-
tats des de la represa, l’any 1951, fins ara 
(els més recents: Oriol Martorell i la Coral 
Sant Jordi, l'ADB, els Joglars, etc.). També 
hi ha uns escrits monogràfics s.obre les 
quatre grans figures de «Sant Lluc»: els 
germans Llimona, en Riquer, en Baixeras.
Jardí remarca la continuïtat de l’obra del 
Cercle i detalla peculiaritats que arrodo-
neixen el caràcter d’aquest fet cultural. 
Diu:
—Sant Lluc té una cosa molt bonica, és 
l’antibohèmia. La majoria dels socis, encara 
que fossin gent modesta, calculaven i por-
taven una vida molt ordenada. Van intentar 
d'organitzar el Socors per a l’Artista, una 
mutualitat. Em penso que se’n deia la Ger-
mandat o Confraria de «Sant Lluc». Fona-
mentalment tenia cura dels auxilis, espiri-
tuals. Si un estava malalt per morir-se, en 
Torras i Bages hi anava i el confessava, li 
donaven un auxili. Si es moria, en acabat 
de fer-li un funeral i de dir-li unes misses, 
donaven un ajut a la vídua, i això és molt 
bonic.
A «Sant Lluc» —ho ha dit en Jardí—, es 
vivia un catalanisme pairalista, corporati-
vista, amarat de medievalisme. Volien man-
tenir aquesta figura gremial de les velles 
germandats d’artistes, com a d’altres llocs 
d’Europa (Bruges, Roma, Dusseldorf).
Hem parlat de la censura i dels editors. 
Jardí ens ha manifestat l’interès que té per 
escriure, en un volum, la història dels qua-
tre presidents de Catalunya. En aquest 
sentit, ha dit: En Companys m’ha pujat, 
m’ha guanyat de categoria, de consideració. 
Era un individu d'una gran talla humana, 
quant a valor personal, i molt polític i in- 
túitiu, encara que es movia molt per les 
rauxes. És així que m’explico què va pas-
sar el 6 d’octubre de 1934. També hem par-
lat de la situació actual, mentre engegava 
i parava, per «prudència», el trastet enre-
gistrador de sons.

—Jo —acaba dient—, sóc pessimista de 
mena, i considero que sempre vas pel món 
amb una sabata que et ve estreta, i que 
sempre hi ha un peu que et farà mal. Però 
hem d’anar endavant. Sóc —conclou— d'un 
moderat optimisme.

FRANCESC CASTELLS
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