
Josep M. de CasacubertaPremi d Honor 1981
per Josep Massot i Muntaner

Enguany el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes ha estat atorgat a Josep M. de Casacuberta. El rebé en el curs d'un acte, celebrat 
el dia 21 de maig, al palau Dalmases, seu d’Òmnium Cultural. Mercè Rodoreda, Premi d'Honor 1980, hi llegí fragments de les seves 
inèdites memòries d'infantesa. Ernest Lluch'llegí el veredicte del jurat, del qual és membre. Josep Massot I Muntaner glossà la 
figura del guardonat. Josep M. de Casacuberta pronuncià uns mots de regraciament i el Conseller de Cultura de la Generalitat, 
Max Cahner, clogué la sessió. Publiquem el parlament de Josep Massot.

És amb un goig molt gran que he acceptat l’encàrrec —d'altra 
banda ben immerescut— de glossar l’obra i la personalitat de 
Josep M. de Casacuberta, editor i erudit que acaba d’ésser pro
clamat Premi d’Honor de les Lletres Catalanes de l’any 1981. 
La meva relació amb el senyor Casacuberta és molt vella: es 
va iniciar fa més de vint anys —a la meva època universitària 
encara—■ i d’aleshores ençà he tingut sempre obertes les portes 
de casa seva. El contacte sovintejat amb Casacuberta m’ha 
permès de conèixer-lo a fons i de beneficiar-me dels seus con
sells, de la seva experiència i dels seus materials sobre la 
Renaixença, que amb tanta generositat posà a la meva disposició. 
La glossa d'avui, doncs, no pot ésser feta d'una manera freda 
i distanciada. Per força hi haurà de traspuar l’afecte, l'admira- 
ció i la gratitud que sento envers el degà dels nostres editors 
i el mestre dels estudis verdaguerians.

Josep M. de Casacuberta, que nasqué a Barcelona ara fa vuitanta- 
quatre anys, és conegut sobretot per la tasca enorme que ha 
dut a terme des de l’Editorial Barcino, la primera editorial «mo
derna» del nostre país, iniciada amb molta modèstia però amb 
molta efectivitat —dues característiques que acompanyaran sem
pre l'obra del senyor Casacuberta— el setembre de 1924, en 
plena dictadura de Primo de Rivera. En uns moments de perse
cució declarada a totes les realitats de Catalunya, Casacuberta 
comprengué que els llibres —mai no prohibits per Primo de 
Rivera—■ eren una arma de combat pacífic que calia aprofitar 
i sacrificà una brillant carrera de lingüista i d’erudit per consa
grar-se del tot al món editorial.

La Barcino nasqué precisament amb el primer volum de la 
collecció «Els Nostres Clàssics», Lo somni de Bernat Metge, 
a cura de Casacuberta mateix. EI seu propòsit era de fer arribar 
al gran públic les obres més rellevants de la literatura catalana 
medieval, potser amb un secret desig de demostrar davant el 
dictador de torn i els seus corifeus que la cultura catalana tenia 
un gruix que ningú no podia desconèixer, i sens dubte per fer 
descobrir aquesta cultura a tants catalans desproveïts, per la 
força de les circumstàncies, d’un mínim de formació sobre l’hu
mus cultural del país. A poc a poc, «Els Nostres Clàssics» esde
vingueren la nineta dels ulls de Casacuberta i de col·lecció inci
pient han passat a tenir més d’un centenar de títols I a ocupar 

un lloc imprescindible a totes les biblioteques que es respectin, 
no solament dels Països Catalans sinó d’arreu del món occidental.
Però la noble ambició de Casacuberta no en tenia prou amb la 
vulgarització dels clàssics catalans que fins aleshores havien 
romàs amagats dins rares edicions de bibliòfil o que encara 
restaven inèdits. El mateix any 1925 començà una altra col·lecció 
extraordinària, de llibres de butxaca avant la lettre: la «Col·lecció 
Popular Barcino», encapçalada per ¡'Ortografia catalana i Les 
principals faltes de gramàtica de Pompeu Fabra, volumets als 
quals seguiren aviat el Diccionari ortogràfic abreujat i La con
jugació dels verbs en català de Fabra mateix. Recordem que 
Casacuberta era un deixeble entusiasta de Fabra i havia treballat 
amb ell a l'Institut d'Estudis Catalans. Ara, doncs, que Fabra 
era perseguit per les noves autoritats i que l'Institut veia gairebé 
paralitzades les seves activitats científiques, la publicació d’a
quests llibrets era una clara mostra de solidaritat, una opció 
inequívoca a favor de la llibertat i de la catalanitat que conti
nuarà essent característica de tota la trajectòria intel·lectual del 
senyor Casacuberta.
Gràcies a l’Editorial Barcino, milers de catalans tingueren a 
l’abast uns volums assequibles que tractaven dels temes més 
diversos i que, en bona part, es proposaven d'omplir llacunes 
sensibles. No és perquè sí que, en els anys tràgics de la post
guerra, quan una rígida censura es proposava que l’esperit català 
no renaixés de les seves cendres calentes, molts ens vam iniciar 
en els secrets de la gramàtica catalana a través dels llibrets de 
Fabra que acabo d’esmentar, als quals hauríem d'afegir les Con
verses filològiques que Casacuberta aplegà a partir de 1954, i els 
Exercicis de gramàtica catalana de Jeroni Marvà, en sis volums 
revisats per Fabra mateix (1927-1929). I encara avui és àmplia
ment utilitzat el Curs pràctic de gramàtica catalana de Jeroni 
Marvà —és a dir, del tàndem Martorell-Vallès— que aparegué 
el 1934 i el 1937 en una altra col·lecció de Casacuberta, els 
«Manuals escolars Barcino». D’altra banda, les joves promocions 
de la postguerra trobàrem a la «Col·lecció Popular Barcino» 
d’altres «manuals» prohibits, com ara La nacionalitat catalana 
de Prat de la Riba (1934) o el Resum d'història del catalanisme 
d'Antoni Rovira i Virgili (1936), objecte —com tants altres llibres 
de la Barcino— de reedicions clandestines de les quals ni tan 
sols Casacuberta no duu el compte.
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La primera etapa de l’Editorial Barcino s'enriquí el 1926 amb 
una altra col·lecció remarcable, l’«Enciclopèdia Catalunya», ini
ciada amb un llibre significatiu de Lluís Nicolau d’Olwer: L'ex- 
pansió de Catalunya en la Mediterrània oriental. I l'empenta de 
Casacuberta no restà estroncada amb aquestes iniciatives, que 
li representaven moltes hores de dedicació personal, en tasques 
de tipus intel·lectual i en tasques de tipus administratiu. Abans 
del 1939 tirà endavant la «Col·lecció Sant Jordi», de tema religiós, 
que publicà vint-i-dos volums, quasi tots d’una qualitat conside
rable; la col·lecció «Antologia», de literatura catalana; «Els clàs
sics del món», de literatura universal, i les més efímeres «Nou 
espíet» i «Crestomaties Barcino», dedicades també a la literatura 
catalana, a part de la col·lecció «Assaigs i monografies» (cinc 
volums).

Després de la guerra civil, l’Editorial Barcino hagué d’emmudir 
i, com ha explicat Albert Manent, fou objecte d’una depuració 
de fons indignant i ridícula. Tanmateix Casacuberta no perdé 
l'esperança i continuà treballant en silenci, tot confiant que 
vindrien temps millors. El 1947, quan ja s'havia iniciat l’escletxa 
que permeté una progressiva represa de les edicions catalanes, 
pogué tornar a endegar la col·lecció «Els Nostres Clàssics», amb 
uns criteris cada cop més rigorosos i més depurats. Ben aviat, 
a més de reeditar i de continuar l’obra realitzada a partir de 1925, 
la Barcino es dedicà a omplir nous buits en la nostra cultura.

El 1950 començà una segona sèrie de «Publicacions de "La Re
vista”», on havien de tenir un paper destacat els escriptors de 
les Illes i del País Valencià, amb els quals Casacuberta mantenia 
contactes freqüents. El 1951 inicià la «Biblioteca Folklòrica Bar
cino», sobre els aspectes més diversos de la cultura popular 
catalana, i el 1953 emprengué la «Biblioteca Verdagueriana», a la 
qual més endavant em referiré d’una manera especial. L'interès 
de Casacuberta per les diverses terres de llengua catalana el 
dugué, encara, a la creació de la «Col·lecció Tramuntana» •—d'au
tors i temes rossellonesos— el 1957, i de la «Biblioteca Algue
resa» el 1970.

L'accent que abans de la guerra havia estat posat en els temes 
lingüístics continuà a la «Biblioteca Filològica Barcino» —que 
recollí els importants Estudis de toponímia catalana de Joan 
Coromines, gran amic de Casacuberta—■ i sobretot als «Manuals 
Lingüístics Barcino», on han aparegut no solament obres adre
çades als catalanoparlants i als castellanoparlants, sinó també 
utilíssims resums dedicats a un públic estranger i utilitzats a les 
universitats europees, com ara la Grammatica delia lingua catalana 
d'Annamaria Gallina (1969), el Handbuch des Katalanischen d’Ar- 
tur Quintana (1973) o el Cours de langue catalane de Pere 
Verdaguer (1974).

La passió de Casacuberta per la literatura catalana —que, a més 
d'«Els Nostres Clàssics», l'havia mogut a publicar una història 
de la literatura catalana a la «Biblioteca Popular Barcino», de la 
qual només pogueren sortir els volums de Literatura catalana 
antiga, redactats amb competència per Joaquim Molas i Josep 
Romeu i Figueras— el menà també a emprendre la «Biblioteca 
Renaixença», de la qual han aparegut tres volums. I una secreta 
passió per la geografia —que li deu venir de la seva primerenca 
i persistent afecció a l'excursionisme— l’ha dut no solament a 
la continuació de l’«Enciclopèdla Catalunya», sinó també a la 
creació de la «Biblioteca Geogràfica Barcino», constituïda per 
dos volums de Visions geogràfiques de Catalunya de Pau Vila 
(1962-1963).

Tota aquesta impressionant labor editorial •—que passa dels cinc- 
cents vuitanta volums—, duta a terme d’una manera gairebé 
exclusiva pel senyor Casacuberta, sense cap suport institucional 
i en circumstàncies polítiques en general no gens favorables, 
mereix indubtablement un reconeixement públic. Però l'aportació 
de Casacuberta a la nostra cultura no acaba aquí. Al costat del 
Casacuberta editor hi ha un Casacuberta erudit, en possessió 
d’un bagatge filològic considerable, que ha fet aportacions de 
primer ordre a la història de la nostra llengua 1 de la nostra 
literatura. Amb la modèstia que caracteritza els autèntics savis, 
el senyor Casacuberta sol dir que no ha publicat res, que no
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Josep M. de Casacuberta 
el dia que va rebre el 
Premi d’Honor.
(Foto: Barceló.)

Josep Massot i Muntaner fa el seu parlament. A la taula presidencial: 
Joan B. Cendrós, Josep M. de Casacuberta, Max Cahner, Joan Vallvé, 
Joan-Anton Benach, Amadeu Bagues, Joan Ainaud, la senyora Bohigas 
i Joan Triadú. (Foto: Barceló.)

ha tingut temps per a enllestir cap dels projectes que tenia al 
cap. És ben cert que la seva dedicació a l’Editorial Barcino, que 
li ha absorbit llargues hores en feines obscures i poc agraïdes 
però absolutament imprescindibles, li ha dificultat i sovint li ha 
impossibilitat la recerca personal per a la qual està tan ben dotat. 
Tanmateix, els seus articles 1 els seus llibres arriben a unes 
quantes dotzenes de títols.
L’obra científica de Casacuberta, d'altra banda, no ha d'ésser 
considerada per la seva quantitat, sinó per la seva qualitat. En 
un país on abunda la improvisació i la frivolitat, Casacuberta 
se’ns presenta com un model de rigor i de precisió. El seu mètode 
és netament positivista, atent a les dates i a les dades, però sap 
utilitzar-lo amb intel·ligència i donar-hi sempre un to personal 
i un escalf humà, sobretot quan tracta de la Renaixença i de 
Jacint Verdaguer, que coneix com ningú.

A part d'alguns articles escadussers a «La Publicitat» i a «La 
Revista dels Llibres» —que ell mateix publicà del 1924 al 1925; 
sota la direcció d'un altre Il·lustre Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes, Jordi Rubió I Balaguer— i d’alguna ressenya al «But
lletí de Dialectologia Catalana» de l’Institut, abans de la guerra 
Casacuberta treballà en les grans Cròniques —ja el 1914 féu 
l'índex de noms propis de la de Ramon Muntaner, en col·laboració 
amb Lluís G. Serrallonga, i més endavant edità a la «Col·lecció 
Popular Barcino» les de Jaume l i de Muntaner, totes dues en
llestides a la postguerra i encara avui imprescindibles— i dirigí 
durant uns quants anys l'Oficina de Toponímia i Onomàstica de 
l’Institut, creada el 1921, que traspassà aviat a Joan Coromines. 
Això el dugué a realitzar enquestes i a redactar memòries, i més 
endavant la seva experiència fou utilitzada per l’Institut per a 
l'establiment de la Llista dels noms dels Municipis de Catalunya 
—en col·laboració amb Fabra 1 amb Coromines (1933)— i de la 
Llista de noms dels Municipis de llengua valenciana —en col·la
boració amb Fabra, Coromines, Manuel Sanchis Guarner i altres, 
bé que fou editada només amb la signatura dels membres valen
cians de la comissió (1936). Començà encara l’edició d’alguns 
Documents per a la història externa de la Llengua Catalana en 
l'època de la decadència, que restà limitada a la Controvèrsia 
sobre la perfecció de l'idioma català d'Agustí Eura, aleshores 
atribuïda a Antoni de Bastero (1925).

Després del trauma de la guerra civil, en la impossibilitat de 
continuar la tasca de l’Editorial Barcino, Casacuberta es dedicà 
intensament a la recerca. El 1943 escriví encara una nota sobre 
Nomenclatura toponímica dels pescadors del Cabanyal, a base 
de les seves enquestes de 1924, per a l’«Almanaque» de «Las 
Provincias», un dels pocs llocs on en aquell momçnt era possible 
de publicar en català. Però les seves preocupacions se centraren 

cada cop més en el segle XIX: Casacuberta recorregué pacient
ment els indrets on hi havia papers de Verdaguer i els copià 
a mà (ell mateix m’ha explicat, per exemple, les estones que 
passà a Montserrat, en uns moments en què les comunicacions 
no eren fàcils i les fotocòpies i els microfilms no existien), 
i al mateix temps tingué l’oportunitat d'anar adquirint un arxiu 
extraordinari relacionat amb la Renaixença, no solament amb 
papers verdaguerians, sinó també amb els materials —episto
laris, escrits inèdits, etc.— de Pau Piferrer, de Marià Aguiló, 
de Francesc Pelagi Briz i d'altres.
Al primer volum dels «Estudis Romànics» (1947-48), la revista 
de l'Institut d'Estudis Catalans dirigida per R. Aramon i Serra 
—que abans de la guerra havia estat un gran col·laborador de 
l'Editorial Barcino—, Casacuberta encetà la seva producció ver- 
dagueriana amb un treball admirable sobre Jacint Verdaguer, 
col·lector de cançons populars. Aquest article fou seguit aviat 
per ajtres trqballs- igualment remarcables: Constantí Llombart, 
admirador i traductor de Jacint Verdaguer, que introduïa el català 
a la novella «Revista Valenciana de Filologia» (1951); La poesia 
religiosa en els esplets jovenívols de Verdaguer (1951); Sobre 
la gènesi de «L'Atlàntida» de Jacint Verdaguer (1952), aportació 
decisiva que en realitat és el capítol cinquè d’una Contribució 
a l’estudi dels escrits jovenívols de Jacint Verdaguer, particular
ment dels inèdits, premiada el 1952 per l'Institut d'Estudis Cata
lans. Aquests estudis —i alguns altres més circumstancials que 
no esmento per no allargar-me— haurien d’ésser aplegats en un 
volum, no solament com un homenatge a l'autor, sinó sobretot 
perquè són els millors articles de què disposem sobre Verdaguer 
i no resulten gens accessibles a hores d'ara.

La bibliografia verdagueriana de Casacuberta comprèn igualment 
el llibre Excursions i sojorns de Jacint Verdaguer a les contrades 
pirinenques (1953), primer volum de la «Biblioteca Verdague
riana» dirigida i promoguda per Casacuberta mateix, que explica 
punt per punt els orígens 1 el procés del poema Canigó. La ma
teixa «Biblioteca Verdagueriana» encabí l’edició crítica impecable 
dels Escrits inèdits de Jacint Verdaguer, dels quals han sortit 
dos volums (1958 i 1978) —el segon signat només per Joan 
Torrent i Fàbregas, tot i que una bona part de la labor preliminar 
és de Casacuberta—, que han d'anar seguits per altres quatre 
o cinc volums, bàsicament ja preparats. També pertany a la 
«Biblioteca Verdagueriana» l'Epistolari de Jacint Verdaguer, del 
qual ha aparegut una mica menys de la meitat (5 volums, entre 
1959 i 1977, amb la col·laboració de Joan Torrent i Fàbregas a 
partir del volum segon; Casacuberta m’informa que l'obra cons
tarà d’uns onze volums, ei sisè dels quals ja està paginat). 
L'Epistolari duu una anotació escrupolosament minuciosa, que 
en fa una peça única, d’un valor extraordinari. Cal esperar que 
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l’edició dels volums que encara falten dels Escrits inèdits i de 
l'Epistolari verdaguerlans, dificultada per problemes financers i 
per les hores que n'exigeix l’anotació i la correcció de proves, 
podrà continuar a bon ritme, amb el suport de la Fundació Jau
me I, que des de fa uns quants anys s'ha fet càrrec de la gestió 
empresarial de l'Editorial Barcino.
Josep M. de Casacuberta és autor, encara, d’un altre llibre con
siderable que descriu i estudia «Lo Verdader Català». Primer 
òrgan periodístic de la Renaixença (1843) (1956). De més a més, 
s’ocupà de Marià Aguiló —del qual posseeix textos inèdits fona
mentals— al discurs fet el 1969 al castell de Teia, Els primers 
estímuls que Jacint Verdaguer rebé dels Jocs Florals, i el 1964 
pronuncià un emotiu Record de Pompeu Fabra al Palau Consular 
de Perpinyà.
Els dos aspectes que he tractat fins ara, el Casacuberta editor 
i el Casacuberta erudit, no exhaureixen l'aportació del senyor 
Casacuberta a la nostra cultura. Per acabar, hem d'assenyalar 
una darrera faceta de la seva activitat, que combina les dues 
anteriors: ei Casacuberta mestre. Són molts els qui —com jo 
mateix he fet al començament d'aquesta glossa— es confessen 
deixebles d’una manera o altra del nostre homenatjat. La llista 
aniria de Joan Coromines i de Martí de Riquer fins a una bona 
colla de catalanòfils estrangers, passant per Germà Colon, per 
Josep Romeu i Figueras o per Joaquim Molas. No és cap secret 
que Josep M. de Casacuberta no ha estat mai un editor «cor
rent», que publica la primera cosa que li cau a les mans i que, 
en el millor dels casos, la fa repassar per sobre per un corrector 
a sou. Casacuberta s’ha sentit sempre responsable de tot el que 
publicava i no ha planyut hores per revisar-ho i per millorar-ho 
i per ensenyar als autors novells les tècniques de treball ade
quades. Són molts els col·laboradors d’«Els Nostres Clàssics» 
—i d'altres col·leccions de la Barcino— que recorden les llargues 
sessions amb el senyor Casacuberta, on els discutia una coma 
o els proposava la introducció o la supressió d’una nota, o on 
tornava a repassar tota la transcripció amb els manuscrits ori
ginals a la mà. I no manca qui m’ha explicat que hagué de 
redactar tres o quatre vegades un pròleg que el senyor Casacu
berta considerava inadequat, massa prolix o massa difús. Lògica
ment, els estrangers —sobretot els deixebles suïssos de Germà 
Colon i alguns italians— són els que s’han beneficiat més d’a
quest mestratge de Casacuberta, que els ha ajudat a entendre 
millor els textos catalans antics i els ha ensenyat el gust per 
la feina ben feta, a vegades renyida amb la feina feta de pressa. 

Josep M. de Casacuberta ha estat sempre un home treballador, 
enfeinat, difícil de veure i poc amic de la vida pública i de les 
manifestacions de «lluïment». Així i tot, la seva extraordinària 
activitat l'ha convertit malgré lui en una primera figura de la 
cultura catalana. Ja el 1958 ingressà en la secció filològica de 
l'Institut d’Estudis Catalans, de la qual esdevingué vice-presídent 
el 1961, i des de molt abans pertany a la Societat Catalana d’Es
tudis Històrics, a la qual ha presentat diverses comunicacions. 
Des del 1962 és membre electe de l'Acadèmia de Bones Lletres 
de Barcelona. El 1976, al IV Col·loqui Internacional de Llengua 

i Literatura Catalanes celebrat a Basilea, fou elegit per unani
mitat membre d'honor de l'Associació Internacional de Llengua 
i Literatura Catalanes, la junta de govern de la qual acceptà de 
bon grat la idea de dedicar al senyor Casacuberta una miscel- 
lània d’homenatge, recollint un projecte anterior d’una «Miscel·là
nia Els Nostres Clàssics» que no havia arribat a quallar. Aquest 
Homenatge a Josep M. de Casacuberta fou concretat tres anys 
més tard, al Col·loqui organitzat a Andorra l’octubre de 1979, 
i en pogué aparèixer un primer volum l’any passat, dins els 
«Estudis de llengua i literatura catalanes» coeditats per l'Asso
ciació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, l’Angio- 
Catalan Society, l'Associazione Italiana di Studi Catalani, la North 
American Catalan Society, la Fundació Congrés de Cultura Cata
lana i les Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Si no hi ha 
res de nou, la setmana vinent n'apareixerà un segon volum, al 
final del qual Amadeu-J. Soberanas ressenya i comenta la biblio
grafia de Casacuberta. Al mateix temps, l’Associació d'Editors 
en Llengua Catalana volgué retre un altre homenatge al seu degà 
i encarregà a Albert Manent la redacció d’una semblança biogrà
fica de Casacuberta i d’un catàleg de la seva activitat editorial. 
En resultà un pulcre volum titulat Josep Maria de Casacuberta 
i l’Editorial Barcino, que aparegué amb data de 1980. Una mica 
abans, la Fundació Jaume I atorgà a Casacuberta el seu Premi 
d'Honor 1979. Avui, finalment, li és concedit el Premi d’Honor 
de les Lletres Catalanes del 1981.
Aquests darrers temps s'han sentit veus que posaven en dubte 
la vigència d’aquest Premi d’Honor i que el consideraven un 
residu arcaic d’una època de resistència catacumbària feliçment 
passada. Deixeu-me dir que no comparteixo aquestes opinions 
triomfalistes. En uns moments en què la nostra identitat nacional 
és amenaçada per circumstàncies molt diverses, que no cal 
detallar, necessitem com mai uns models que ens donin fe i 
esperança en el present i en el futur del nostre poble; que siguin 
exemple de fidelitat insubornable al nostre país, a la nostra 
llengua I a la nostra cultura; que treballin amb totes les forces 
per suprimir divisions i enfrontaments i per promoure accions 
positives per al bé de tots. I Josep M. de Casacuberta, n’estic 
ben segur, ha fet això durant tota la seva vida i continua fent-ho 
encara avui, a vuitanta-quatre anys. Penseu, si no, que els darrers 
volums apareguts de l'Editorial Barcino són una descripció del 
parlar de Mallorca feta per Francesc de B. Moll, unes peces dra
màtiques rosselloneses de Jordi-Pere Cerdà, un nou volum de 
l’edició de la Divina Comèdia a cura d’Annamaria Gallina i un 
volum de l’Arbre de filosofia d’amor de Ramon Llull, a cura 
de Gret Schib. Ara, com sempre, Casacuberta promou la cultura 
catalana sense deslligar-la de la cultura universal, acull l'obra 
d’autors de tots els Països Catalans i estimula la labor dels 
catalanòfils estrangers.
Qui podria dubtar que el senyor Casacuberta mereix com ningú 
una distinció pública com el Premi d’Honor de les Lletres Cata
lanes? Li desitgem ben de cor que per molts anys pugui conti
nuar essent un model i un exemple per a tots nosaltres.

JOSEP MASSOT I MUNTANER
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