
CARTES MONTES DE SALWPAPASSEiï
presentades per Ramon Piñol i Torrents

L’any 1918, Joan Salvat-Papasseit, que treballa a les Galeries 
Laietanes amb l’editor Santiago Segura, es relaciona per 
raons de la feina amb Pompeu Gener. El contacte entre 
ambdós escriptors ultrapassà, però, l'aspecte purament co-
mercial i s’endinsà en el terreny ideològic i literari. Salvat 
tracta un Pompeu Gener que, si bé és troba en aquest mo-
ment en ple declivi intel·lectual i físic, és encara una figura 
de prestigi. Gener ha passat a la història com un personatge 
bohemi i pintoresc, del qual avui gairebé no recordem altra 
cosa que el seu anecdotari. El «Peius» desconegut —amb el 
qual devia connectar fàcilment el poeta— té, però, una altra 
cara: és un militant del federalisme, un dels principals pro-
motors del positivisme a Catalunya, un capdavanter del rege- 
neracionisme, un dels primers introductors de Nietzsche a 
la península i una figura destacada del modernisme, espe-
cialment dins el grup de la revista «Joventut». De tota ma-
nera, les circumstàncies —les malalties de l'un i de l’altre, 
la mort de Gener a finals del 1920— i la disparitat d’interes-
sos no van afavorir l’increment de l’amistat entre tots dos.
Coneixem la relació entre ambdós escriptors a través de la 
seva correspondència, que només és coneguda en part. En 
efecte: Joan Ainaud va publicar, fa fa temps, dues cartes de 
Salvat,1 trobades a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barce-
lona. En aquest mateix Arxiu es guarden, entre la documen-
tació personal de Gener, uns altres escrits de Salvat-Papas-
seit, els quals Ainaud no va trobar perquè estaven arxivats 
per «Gorkiano» i per «Vell i Nou». Les lletres del poeta que 
ara dono a conèixer no aporten gairebé cap novetat, però 
permeten de perfilar algunes dades de la seva biografia, i, 
en tot cas, completen un dels pocs epistolaris que tenim de 
Salvat-Papasseit.
La primera lletra de les adreçades per Salvat a Pompeu 
Gener es complementa amb una del 3 de maig publicada 
per Joan Ainaud, i té un caràcter comercial:
1 maig de 1918
Bon amic Peio:
Fins avui, per culpa d’una petita malaltia, no he anat a la 
botiga, i com que el senyor Segura és fora de Barcelona, 
per’xò no heu rebut cap resposta a les dugués amables cartes 
que m’haveu enviat. Amic Peio: estic disposat a complaure- 
us tot seguit, i penso que demà divendres podré enviar-vos, 
sense més tardar, tot el que em demaneu, o sigui el pròleg 
"est, i la correlació dels vostres treballs, així com podré 
contestar-vos sobre tot quan m’heu dit en les dugués cartes.
Espero que perdoneu aquesta tardança meva, involuntària. 
Sóc vostre fidel admirador i amic.
J- Salvat-Papasseit («Gorkiano»).
El dia 30 del mateix mes, el nostre poeta torna a escriure 
a Gener. Ara, però, la carta té un caràcter bàsicament per-
sonal i certament curiós:

Barcelona, 30-5-18
Bon amic Peius:
Encara no refet del tot de la malaltia, doncs he tingut la 
mèrit tan gran com em volíeu fer honor nomenant-me el 
vostre albacea testamentan. Com podia jo esperar mereixe-

1. Salvat-Papasseit i Pompeu Gener, «Serra d'Or», núm. 3 (1963), pàgs. 37-38.
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us tanta confiança, gran amic Peius, ni pensar que podia 
arribar a intervenir en els íntims afers d’una mentalitat tan 
celebrada com la vostra. Però es veu que no sóc guanyador 
encara de tant de mèrit, i així resulta que siguent com sóc 
menor d’edat encara, doncs no tinc els 25 anys, ni puc fer- 
vos aquest favor ni püc tenir aquesta glòria.
D’ara en avant, el vostre llibre vos prometo que marxarà 
com una seda.
Abans de posar-me al llit ja vaig entrevistar-me amb En 
Company de l’Ateneu, i vàrem quedar acords. És qüestió de 
res, i tot anirà com cal.
Res més, que encara em canso un xic. Sóc vostre amic 
i admirador veritable, En 
[J. Salvat-Papasseit].2

2. La carta està escrita en dos papers de «Vell i Nou» —publicació propie-
tat de Santiago Segura, a la qual treballava també el poeta—, al segon 
dels quals manca la part inferior, on precisament devia anar la signatura. 
El contingut i la lletra, però, no deixen cap mena de dubte sobre l’autoria. 
Cal dir que Salvat no va duplicar la s del seu segon cognom fins el 1919.
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El fet d'anomenar-lo marmessor pot fer pensar en una rela-
ció molt estreta entre ambdós personatges. No crec, però, 
que sigui aquest realment el cas. Més aviat s’ha de relacio-
nar el desig de Pompeu Gener amb la seva situació personal 
ditxosa passa, vos escric per a donar-vos les gràcies per un 
en aquest moment. En efecte: l’autor de La Mort i el Diable 
voreja la setantena, està sol i malalt, en plena decadència,3 
i, com ja va observar molt bé Joan Ainaud al seu article, 
«devia veure en Salvat-Papasseit insòlits punts de coincidèn-
cia amb les seves aspiracions o preferències d’anys enrera, 
i especialment Nietzsche». Pensem, també, en la connexió 
dels primers escrits de Salvat-Papasseit amb el Regeneracio- 
nisme, com ha demostrat recentment Joaquim Molas,4 movi-
ment del qual Pompeu Gener és, juntament amb Valentí 
Almirall i Jaume Brossa, un dels capdavanters al nostre país.

La tercera carta de Salvat tracta de la feina editorial de la 
qual s’encarregava -—l’edició dè les Memòries de Gener, apa-
regudes mesos després de la mort d’aquest amb el títol 
Coses d’En Pcius—, que va ser la causa de la coneixença 
entre lots dos:

Barcelona, 11-6-18
Gran amic Peius:
He rebut seguides dugués cartes vostres. Mercès pels vostres 
desinteressats consells de metge, i em plau de dir-vos que 
ja em puc dedicar per complet al vostre extraordinari llibre 
de memòries, doncs ja estic restablert. Jo desitjo que vós us 
trobeu ben bo així mateix per bé de tots alhora.

Ja podeu enviar directament tot quant convingui a l’amic 
Company, de l’Ateneu, doncs jo ja li tinc enviats els següents 
treballs vostres, tot i recomanant-li que s'apressi tot lo que 
pugui ser: Pròleg; La meva neurastènia, i viatges a París 
i Suïssa; Quan jo dibuixava; La meva manera de vestir; 
Ahir i avui (inclòs l’article publicat a «L’Esquella»); Carta 
a Ivo Bosch; Anyadits a Cn fréd memorable; La Sarah Ber- 
nardt i jo; Carta al pare Coloma; Al castell de Foxà; Anya- 
dit per a precedir Una teogonia índia; Els meus descobri-
ments científics; A Mallorca; i prou. Tot lo demés, ben or-
denat i ben guardat, ho tinc jo. Aquí vos envio, així mateix, 
les proves fotogràfiques dels vostres admirables dibuixos, 
dels quals també m’he quedat duplicat per a fer els gravats 
corresponents.
Adjunt va lo que em demaneu, o sigui la llista numerada 
o índex, més ben dit, de Mel i fèl. Coses d’En Peio. L’article 
elogi d’En Casas, no passeu cap mena d’ànsia. Ara sí que 
vos el faré tot seguit. I res més, sinó que tinc molt de gust 
en manifestar-me novament el vostre fervent i veritable amic 
i admirador.
Sóc vostre,
J. Salvat-Papasseit.

Les referències d’aquestes tres cartes a una malaltia, que va 
durar més d’un mes —de finals d’abril a principis de juny 
de 1918—, fan pensar què potser és en aquest moment —la 
grip pot provocar, o accelerar, una tuberculosi—, i no a l’es-
tiu com suposa Tomàs Garcés,5 que es va iniciar la mortal 
afecció de Salvat.
L’última carta coneguda del poeta té un contingut estricta-
ment comercial i mostra molt bé la migradesa de l’existèn-
cia de Pompeu Gener en aquest temps:
Barna, 26-7-18
Estimat amic Peius:
Tinc en el meu poder dugués cartes vostres dirigides a En 
Santiago Segura. El senyor Santiago, m’ha deixat novament 
encarregat de tot lo referent al vostre llibre «Coses d’en 
Peyo» —doncs jo ja sóc altra vegada a la botiga—, i sobre-
tot de la part administrativa, que ell, diu, no pot cuidar 
naturalment.

3. Va acabar es seus dies malvivint quasi exclusivament d'una pensió que 
li passava l’Ajuntament de Barcelona, que també es va fer càrrec de la 
seva estança a la clínica «L'Aliança», i del seu enterrament.

4. Vegeu Salvat-Papasseit i el regeneracionisme, dins Lectures critiques, 
Barcelona, Ed. 62, 1975, pàgs. 100-104.

5. Sobre Salvat-Papasseit i altres escrits, Barcelona, Selecta, 1972, pàgi-
nes 14-15.

Això vol dir que jo ara mateix preguntaré al nostre adminis-
trador de la Llibreria, En Joan Largas (a qui, en endavant, 
vos prego que us dirigiu sempre per qüestions de diners), 
a quant arriba la quantitat euftrejgada a vós a compte dc 
«Coses d’en Peyo», perquè puguem solventar a vostre inte-
rès l’envio que demaneu de 50 pessetes ai senyor En Santiago 
Segura. Tot això, amic i mestre Peius, es per rao de que, no 
havent fet encara cap mena de nota ni dc compte dc lo que 
ens sortirà a costar l’edició del vostre llibre, doncs ni el lli-
bre és acabat, ni tenim preus d’impressors, fotógrafos i gra-
vadors, que pugen entre tots moltes pessetes, ni hem pagat 
encara el treball d’En Company, no sigui que després, amb 
bon fi de totes maneres, no hàgim allargat més el braç que 
la màniga per no haver fet o suposat abans el resultat total 
de lo que el llibre vindrà a costar.

En endavant, gran amic i mestre, per qüestions administra-
tives, de diners, no us dirigiu ni a mi ni al senyor Segura, 
sinó a TAdministrador, En Joan Fargas, a les mateixes Ga-
leries Laietanes, i vós no passeu ànsia que jo procuraré us 
siguin enviades les 50 pessetes que demaneu.
Sóc vostre i admirador
En
J. Salvat-Papasseit.

Hi ha encara una altra mostra del contacte entre Salvat 
i Gener. Es tracta d'una targeta de «Galerías Layetanas», 
sense data, i que per la signatura fa pensar que és anterior 
a aquesta darrera carta:
Al gran amic Peius, en prova d’afecte i correspondència espi-
ritual amb els seus admirables llibres «Miguel Servet» i 
«Amigos y Maestros».
«Gorkiano».

Probablement aquestes ratlles acompanyaven el volum Humo 
de fábrica, que, amb dedicatòria autógrafa, Salvat va trame-
tre a Pompeu Gener. Aquest va enviar també algunes de les 
seves obres al poeta, i prècisament aquest intercanvi de 
llibres donà lloc a la carta més interessant de les adreçades 
per Salvat-Papasseit a «Peius» i que va publicar Joan Ainaud. 
En un paràgraf d’aquesta lletra —del 21 de juliol de 1918— 
Salvat diu: «Ara no sóc demòcrata (la Democràcia no es 
renta la cara); ara sóc, per raó de la vostra preuada intel·li-
gència, més aviat partidari d’aquesta Aristarquia6 com orien-
tació única». Aquests mots van fer pensar a Ainaud que la 
rúbrica «La ploma d’Aristarc», emprada pel poeta en una 
sèrie de cinc articles apareguts el més de juny de 1921 a 
«La Publicidad», era una mostra «que seguia fidel a la me-
mòria de l’amic desaparegut». Ara bé, les quatre vegades que 
hem trobat que Salvat utilitza èl mot «Aristarc»,7 ho fa en 
el sentit de «crític sever», hipercriticisme que lliga perfecta-
ment amb el seu concepte de la crítica —entesa gairebé en 
el sentit popular de parlar malament d’algú—, i que està, per 
tant, ben allunyat de /'Aristarquia que defensava Pompeu 
Gener.

Les cartes de Joan Salvat-Papasseit a Pompeu Gener —i go-
saria dir què es tracta d’un epistolari complet— expliquen 
força bé la relació entre ambdós —que no crec que fos massa 
intensa, ni massa notòria la influència de «Peius» damunt 
Salvat—, alhora que contenen algunes dades interessants que 
ajuden a comprendre un determinat moment de la vida i de 
la ideologia de Salvat-Papasseit.

RAMON PINOL I TORRENS

6. Pompeu Gener, a l’edició de 1915 à’Amigos y Maestros (Barcelona, Edr 
torial Maucci, pàgs. 373), la defineix així: «Se dirá que esto [el predomini 
dels Grans Homes 1 conduce a una nueva aristocracia: la del Genio. Aristo-
cracia no, nada de castas de categorías cerradas, ni de mandos imperativos. 
La Humanidad ya no los quiere. Aristia, sí, y aún más Aristarquia».

7. Vegeu: La nostra gent: J. Salvat-Papaseit, «Un Enemic del Poble», nú-
mero 7, novembre de 1917, pàg. 2; Humo de -fábrica, Barcelona, Galerías 
Layetanas, 1918, pàg. 198, n.; la sèrie d'articles publicats amb el títol ge-
nèric de «La ploma d’Aristarc», II, «La Publicidad», 9 de juny de 1921, 
pàgina 1; i la ressenya de les Vint cançons de Tomàs Garcés, «La Publi-
citat», 4 de gener de 1923, pàg. 4, on només apareix «Aristarc» a la sig-
natura.
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