
ROSER MATHEU
ENTRE LA CULTURA DEL VUIT-CENTS I LA DEL NOJ-CENTS

per Albert Manent

La senyora Roser Matheu i Sedó, nada 
a Barcelona el 12 de maig de 1892, l’any 
passat va complir, dones, noranta anys. 
Ningú, que jo sápiga, no n’ha fet es- 
ment. Hi vaig entrar en contacte des- 
prés de l’estiu i va cedir gentilment al 
meu propósit de fer-li una entrevista. 
D’antuvi s’hi resistía una mica, enduta 
per la seva modestia, i també perqué 
considerava que molts deis punís que jo 
li demanava, referits al seu pare, ella 
ja els havia desenvolupats a la deta
llada biografía Vida i obra de Francesc 
Matheu (Fundació Vives Casajuana, 
Barcelona, 1911), pero es va convencer 
que el llibre, amb una edició de cinc- 
cents exemplars, havia tingut una circu
lado redüida i que la informado es di- 
fondria molí més mitjanqant una re
vista d’informació general com «Serra 
d’Or».
La senyora Matheu, vídua d’Antoni Ga
llardo, un personatge polifacétic, té un 
posat greu, és aparentment tímida i se 
li trasllueix una educado refinada. Man- 
té una lucidesa envejable i demostra 
una energía que potser és una de les
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heréncies del seu pare, el patriarca i 
«cavaller de l'ideal» Francesc Matheu. 
La vocació literaria de Roser Matheu 
-fou precog, pero trobá el fre de la per- 
sonalitat esponerosa del seu pare, a 
l’ombra del qual es va formar i per qui 
sent una admirable devoció. A través 
d’aquesta entrevista passa una part de 
la pel-licula d’una época i d’unes famí- 
lies que, partint de l’alenada renaixent 
del vuit-cents, van defensar la tradició 
i la cultura nacional de Catalunya. En 
el cas de Francesc Matheu, el seu cata- 
lanisme el dugué, com m’havia contat 
Felip Graugés, a perdre dues-centes cin- 
quanta mil pessetes de fa setanta anys 
en les seves empreses culturáis: «La 
Ilustrado Catalana» i les edicions «Ca
talana» i «Lectura Popular».

—¿Quina va ésser la vostra formado, 
tant cultural com des del punt de vista 
del catalanisme?

—Vaig néixer de pares barcelonins, tots 
dos de familia catalana de soca i arrel, 
concretament de Mataró.

Érem tres germanes, jo la petita, i to
tes tres vam teñir dides catalanes que 
vestien a la catalana. En acabar el ré- 
gim de les «dides seques», els pares ens 
van posar una senyoreta castellana nati
va perqué aprenguéssim l’idioma que 
calia saber, pero que no era el nostre. 
La señorita Encarnación era menys que 
una institutriu pero molt més que una 
mamadera. D’ella jo devia aprendre de 
llegir i d’escriure perqué no recordó qui 
me n’ensenyés; i a cosir, i a cantar can- 
?ons populars castellanes. Diuen que jo, 
a quatre anys, parlava com una madri- 
lenya. Els pares, naturalment, parlaven 
en catalá, sempre. A ciutat, solien sor- 
tir després de sopar i aleshores, mentre 
la mare es preparava, el pare venia prop 
del meu llitet, on jo ja estava acotxada, 
i em feia resar. Em sembla que encara 
el senti.

Ais meus sis anys va entrar a casa una 
senyora francesa que mereixeria capítol 
a part. No sois va ensenyar-nos el seu 
idioma, sino també versos, cangons i 
comédies per a les quals ella mateixa 
ens feia els vestits, decoracions i acces- 
soris. I naturalment, jo, posada a es- 
criure novelles, en lloc d’escriure-les en 
catalá (perqué hi escrivíem), les vaig 
escriure en francés. Va ésser a casa fins 
que, ja grandetes (ella tenia familia), 
fou substituida per la imprescindible 
senyora de companyia, castellana o ca
talana, perqué en aquella época les filies 
de familia no podien sortir soles al car- 
rer, i la nostra mare estava molt deli
cada i només sortia a la tarda.

A cinc o sis anys vaig conéixer el pri
mer cinema (el «Napoleón», a la rambla 
de Santa Mónica), el primer fonógraf, 
el primer tramvia eléctric, que feia en- 
cabritar-se el cavall del faetó quan aná- 

vem ais banys (perqué hi anávem en 
faetó i acompanyades del pare, la seño
rita i la tia Pepita, que tot aixó es ne- 
cessitava per afrontar l’aventura d’anar 
a banyar-se a la Barceloneta). He vist 
el primer auto al passeig de Gracia, els 
primers avions Juvisy. L’ensenyament 
anava a parelles. Per a nosaltres, la 
base va ésser un col-legi particular on 
es pescava una cultura general de la 
qual jo no aprofitava gaire, perqué sem-

Francesc Matheu, cap a 1875.
«El pare conciliava la dignitat amb la 
modestia, la reserva amb l’afectuositat.»

pre estava a la lluna. I em vaig trobar, 
a tretze anys, amb professora a casa, 
on també rebíem classes d’idiomes, di- 
buix, pintura i música, sense oblidar les 
indefectibles labors, que eren el comple- 
ment imprescindible. Vaig estudiar, fins 
a tretze anys, guitarra clássica; després, 
sis anys de piano, i finalment la mare, 
que sempre havia somiat en un trio, em 
va fer aprendre el violoncel. Vaig teñir 
per professora una gran artista i mestra, 
Frasquita Vidal, les lliQons de la qual 
eren una pura delicia. Així vaig teñir el 
doigté de Pau Casals. També vaig apren
dre punta a l’agulla i cuir repussat amb 
Adelaida Ferré, veritable artista que di
rigí molts anys una Escola d’Art a Bar
celona. «Le Noel», revista per a infants, 
va ésser la meva vida privada, el meu 
nodriment durant la meva adolescéncia. 
Per ella vaig entrar al món de les lie- 
tres franceses, de la historia i de les 
arts; vaig comprar llibres: la historia 
de la literatura de Brunetiére, les car- 
tes d’Ozanam i d’altres del mateix to. 
Pero abans, i enmig de tot aixó, a casa 
jo llegia catalá. De petita, comprava uns 
llibrets que es venien a cinc céntims 

i pels quals vaig anar coneixent les nos- 
tres rondalles. Vora el llit de la mare, 
al vespre, sovint em feia llegir versos 
catalans, i recordó perfectament quan 
vaig llegir per primer cop Y Oda d'Ari- 
bau. Recitava també poemes de Verda- 
guer, Collell, Llórente, i el No et sápiga 
greu del pare. Estávem avesades, dones, 
a tocar o a recitar en els salons d’a- 
mics, al gust de l’época.

La creació de l'Institut de Cultura va 
ésser una solució per a les noies com jo. 
A l’Institut dec el coneixement de l'art 
de la cuina —iniciat ja per «Le Noel»— 
i, a l’altre extrem de Péscala, el conei
xement de La divina comedia. El doctor 
Rubio i Lluch hi donava, els dimarts i 
els divendres, unes conferencies dantes- 
ques, en les quals jo llegia la traducció 
de Verdaguer i Callís, i el doctor Ramón 
d'Alós en llegia l’original.

Deis anys que van de la meva infantesa 
al meu casament, comengá a formar-se 
la meva biblioteca. El meu promés, PAn- 
toni Gallardo, m’omplia de llibres d’art 
i, sobretot, de música.

Aquesta va ésser la meva formació 
cultural i catalana de filia de familia 
a l’época modernista amb arrels al vuit- 
cents.

—Parleu-nos del vostre pare com a pa
triarca, pare de familia, home de la 
Renaixenqa, mecenes de la cultura...

—Peí fet de teñir només noies, el pare 
va deixar la cura i la direcció deis nos- 
tres estudis i de la nostra educació a la 
mare, que, des del seu repós f o reos i 
allitada la major part del dia, vigilava 
i controlava rigorosament les Postres 
accions. Pero el pare sabia qué féiem 
i guiava tant o més una paraula seva, 
sempre justa i profunda, que tota una 
Higo. Des de la página 107 fins a la 111 
de la Vida de Francesc Matheu he resu- 
mit els trets moráis de la seva perso- 
nalitat, de manera que hauria de copiar
los sense afegir-hi res d’essencial, pero 
puc dir que, dintre de casa, no vaig sen
tir mai una discussió, un crit, una sor- 
tida de to, una paraula de mal gust: 
n’hi havia que no eren mai pronuncia- 
des, sino conegudes a través d’altra clas- 
se de gent.

El pare conciliava la dignitat amb la 
modéstia, la reserva amb l’afectuositat. 
En el fullet titulat «Una indignitat», 
destinat Sois ais Adjunts deis Jocs Flo
ráis i referent al cas Vogel, fa constar 
que «si ocupo indegudament aquesta 
Presidéncia, no l’ocupo indignament». 
Per no comprometre la seva dignitat, 



a vegades es va refusar d’ocupar lloc 
en ambients que li eren desconeguts; 
aquest aspecte entronca amb la seva 
modestia. Era tothora «el modestíssim 
Matheu», com escrivia Narcís Oller.
No l’enlluernaven ni el luxe ni les apa- 
rences, pero volia l’ordre sostingut en 
el serviment dintre la casa, sense exigir 
mai res. Tenia una infinita paciencia si 
s'havia d’esperar per seure a taula o per 
sortir amb nosaltres. Tot fio feia senzi- 
llament, i a casa no hi va haver mai 
ombra de pretensions ni de capricis. 
Hi havia, pero, una cosa que no tole- 
rava: una paraula o un gest grollers.
Era reservat i parlava poc. Natural- 
ment, a nosaltres —i en aquella épo
ca!— no ens explicava res del seu tre- 
ball, ni el véiem. mai cansat, malgrat la 
seva continua activitat. En tot el que 
deia o explicava, si era un fet llarg de 
dir, es limitava al que era substantiu, 
sense émfasi ni posa. Pero, quan demos- 
trava afecte, era tan cálid, tan protec
tor, que hom se sentia segur al seu 
costat.
Estimava profundament els seus amics. 
Sé que, mort un d’ells, sense familia ni 
ningú que pogués sostenir el pagament 
del lloguer del nínxol, ho feia ell, i s'hi 
presentava ell mateix cada any, per as- 
segurar-se que l’amic continuaria al seu 
darrer lloc.
Certament, el meu pare era fill de la 
Renaixenqa i es comporta sempre d'a- 
cord amb aquest fet. Com damunt tots 
els homes del seu temps, els escriptors 
particularment, pesava sobre ell, enca
ra, l’esfor? i el treball enormes d'aquells 
set trobadors que havien maldat per 
treure de sota la llosa la «morta-viva». 
I ell sentia admiració per en Balaguer, 
gratitud per en Milá, juntament amb un 
profund respecte i una veritable adora- 
ció per l’Aguiló, el qual va considerar 
sempre el seu mestre. Es veien cada dia 
i estic segura que parlaven principal- 
ment de la llengua. Per al meu pare, 
Catalunya era la llengua.
Quantes coses hauria pogut contar si 
hagués escrit unes senzilles membries! 
Francisco Masferrer, l’amic més jove, 
el darrer de la seva llarga vida, és pot- 
ser el qui recollí més records del meu 
pare i així ho dona a entendre en l’arti- 
cle que li va dedicar al llibre Mestre 
Matheu, a la col-lecció de «La Colla». 
És veritat que fou tingut peí «patriarca 
de les lletres catalanes», i així fou pro- 
clamat moltes vegades. Amb rao. Ell 
venia «del bell mig de la centúria mor- 
ta», quan els qui havien d’ésser els seus 
mestres comenpaven a excavar en la 
nostra historia —llegeixi’s llengua— i 
tot esta va per comentar. Des de «La 
Gramalla» a la darrera «Catalana», pas- 
sant per «La Renaixensa» i les dues 
grans «Il-lustracions», la seva actuació 
literaria va transcórrer col-laborant 
—i si no creant-ho— en tot alió que 
pogués servir de palestra a la llengua 

i, per tant, a les reivindicacions de Ca
talunya, sobretot des deis Jocs Floráis. 
És prou sabut que «La Il-lustració Cata
lana» resta com una crónica completa 
de la ciutat i de tot Catalunya en 
aquells anys. Recorrent-ne les planes es 
compren l’esforq enorme i sostingut que 
suposa, perqué l’editorial no oblidava 
ningú. Quant a les revistes, la segona 
época de «La Il-lustració Catalana» 
—després de comprada la primera a la 
vídua Sanpons— contenga el 1903 i aca
ba el desembre de 1917, a causa de l’en- 
cariment del paper després de la guerra.

1910.
«A l’Institut dec el coneixement de l’art 
de la Cuina (...) i de La divina comedia.'-

L'abril del 1918 sortia, nova de trinca, 
«Catalana», al mateix temps que l'edi- 
torial treia els quaderns de «Lectura 
Popular» i, entre les obres en vers o en 
prosa de diversos autors, les completes 
deis quatre grans mallorquins: Aguiló, 
Alcover, Costa i Oliver.
Malgrat que la «Lectura Popular» tenia 
10.000 lectors, i les Obres Completes de 
mossén Cinto, 15.000, les revistes eren 
més difícils de sostenir, i «Catalana» va 
sucumbir l’any 1926, pels mateixos mo
tius que la seva germana gran, «La 
Il-lustració Catalana»; per l’encariment 
del paper.
El mecenatge que tothom reconeixia al 
meu pare, anava des de revisar les 
obres que li sotmetia mossén Cinto 
—i que ell publicava— fins a l'edició 
de les seves Obres Completes, tal com 
li demaná el poeta a Vil-la Joana vuit 
dies abans de morir. Per contrast, tam
bé ho va fer amb les Poesies de Mara- 
gall, i les hi enviá condicionades dins 
una capseta, com a present de noces. 
Els records de la senyora Matheu fluei- 
xen amb rapidesa, calidament, i aquesta 
entrevista podría ésser, si no ens man
ques espai, tres o quatre vegades més 
llarga. Tot d’una faig un salí en el 
temps.

«Recitava també poemes de Verdaguer, 
Collell, Llórente i el No et sápiga greu 
del pare.»

—Com vau viure, vos i la vostra familia, 
la guerra civil?
—Aquest aspecte está prou detallat a la 
Vida del meu pare, publicada per la 
Fundació Vives Casajuana.
Cal dir que els rneus pares es trabaren 
desposseits de tot pressupost, i nos
altres vam deixar la caseta de Sarria 
on vivíem i vam anar a viure al pis 
d’ells, a la Gran Via. Allí, tots plegats 
vam passar les incidéncies de les cues,

1912.
«La mare, que sempre havia somiat
en un trio, em va fer aprendre el violoncel.»

la recerca de queviures i els estrambó- 
tics menjars, animats amb els bombar- 
deigs, que de vegades s’esqueien quan 
anávem peí carrer, d’altres quan diná- 
vem, fins que comentaren a fer blanc 



a les cases del voltant. La situació era 
insostenible i calia treure de ciutat els 
pares, que, ja vells, no podien teñir al
tra- defensa. Perqué les seves cases de 
Sant Julia i de Caldes estaven incauta- 
des o no hi podíem anar. Per sort, la 
torre de la meva sogra (que havia pogut 
anar-se’n, amb els seus, a Alemanya), 
(inmensa casa a Sant Antoni de Vila- 
major i que estava protegida peí con- 
solat cuba, era prou gran per a rebre’ns- 
hi, tot i que ja hi eren refugiáis un on
de del meu marit, la seva muller i les 
filies. Vaig recorrer a Caries Riba, que 
ens va procurar la solució d’un cotxe, 
i allí vam anar els pares, les meves ger- 
manes, la infermera de la mare amb la 
hila, el meu marit, jo i els nens, i els 
primers mesos encara vam teñir servei. 
En total érem quinze, pero ben ampla- 
rnent instal-lats. Allí vam passar el dar- 
rer any de la guerra.

—Parleu-me de l'aspecte cultural del 
vostre marit.

—Gabriel Miró —gran amic deis Gallar
do— escriví un text, avui esgarriat pos- 
si'blement entre els fulls d’algun llibre: 
«Iba yo con un amigo de descuidado 
aspecto y refinado espíritu». El «descui
dado aspecto» té relació amb el motiu 
que li posava la seva mare, de «tropel 
de negocios». El meu marit no tenia 
temps per a ocupar-se d’ell mateix. Una 
pro va: els meus sogres tenien abonada, 
juntament amb uns amics, una llotja de 
primer pis al Liceu. Els nois eren ais 
darrers seients, els més alts. La seva 
mare s’adoná —amb horror!— que el 
ñil petit portava un mitjó de seda negra 
i un altre de fil marró! S’havia vestit 
estudiant la partitura que anava a sen
tir, Wagner, i, qui es fixava en un mitjó! 
La seva lletra musical era claríssima; 
el seu llapis i la seva ploma, segurs i 
ágils; la classificació deis seus treballs, 
ordenadíssima, i la seva capacitat de 
portar alhora coses ben diverses, nota
ble. La feina d’enginyer l’ocupava tot el 
dia; en morir ell, es posaren tres al seh 
lloc. Un dia el vaig trobar fent la trans- 
posició d’una obra de piano per a trio

Antoni Gallardo, el 1915. Un jove enginyer 
i un melóman.

davant el baleó obert de la nostra sala, 
al carrer de la Canuda, mentre a la casa 
d’enfront un altre piano tocava obres 
ben diferents.

Els Gallardo eren grans excursionistes 
i viatgers. La primera excursió familiar 
va ésser del 7 al 19 d’agost de l’any 1899. 
El matrimoni, jove encara, anava acom- 
panyat deis tres filis i d’una cambrera 
de confianza. Els deu anys de I’Antoni 
s’anaven impressionant, més que de les 
variacions de locomoció (dos cops, dili
gencia amb l’obligat canvi de cavalls,
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després tartana i, finalment, muís), de 
la maj estat i la bellesa de Taita mun- 
tanya: Gerri, Esterri, Viella, seguint el 
curs del Pallaresa i del Garona; havia 
conegut les pedres romániques i sentit, 
de llavis del poblé, la tradició que les 
aureola, IIíqó augusta que l’havia de pe
netrar per a tota la vida. Un cop a Fran
ca, en cotxe de cavalls, Luchon, Lourdes 
i, ja en tren, retom a Barcelona. D’a- 
questa excursió, el petit Antoni resta 
pres per la muntanya. Muntanya pura, 
a llargues tirades a peu que, brodades 
amb velles pedres, esglaonaven la nos
tra historia. No sé quantes en va fer, 
d’excursions, planejades o improvisa- 
des, amb finalitat histórica o arqueoló
gica, sense descuidar-se de la botánica, 
per si podría aportar algún nou exem- 
plar a la seva mare, notable botanista, 
deixebla del doctor Font i Quer.

La fotografía era inherent a totes les 
sortides, i així ana formant el seu arxiu 
nodrit de tot Catalunya, camp, 'munta
nya, pedres de ciutat i de pobles, aspee- 
tes de fets que no es repetirien, i acaba 
col-laborant a tants llibres i revistes 
amb la ploma o el clixé, o amb les dues 
coses alhora, com en la Guia de Man- 
resa i en tants articles...
Les arrels musicals, cal buscar-les a la 
primera infantesa. Els tres germans van 
rebre de bona hora lligons de piano. 
El petit Antoni, a sis anys, va harmo- 
nitzar un toe de campanes que l’havia 
impressionat, pero encara no el sabia 
escriure. Va ésser la seva primera com- 
posició. Se’n seguiren les que va haver 
de fer ais Escolapis, on, l’any 1906, per 
encárrec de la Congregació del Col-legi, 
reuní entre els seus condeixebles alguns 
estudiants de violí, cello i harmónium, 
forma un conjunt i per Setmana Santa 
del 1907 ja pogué organitzar una Tarde 
Sacra amb l’afegitó d’un contrabaix. Per 
fer-lo servir, va marcar amb guix, sobre 
el bastidor, els llocs on calia posar els 
dits, i aquell que s'atreví a tocar-lo s’a- 
prengué les notes de memoria. Vingué 
després mestre Raventós, que es va tro- 
bar a les mans una orquestra plena de 
bona voluntat i va organitzar una sor- 
tida per poblacions de Catalunya; en 
aqüestes ocasions, 1’Antoni hi actuava 
de timbaler. Animats amb el.s éxits, van 
acollir la suggestió de Puig i Gairalt i 
d’Enric Casals de fundar una Associa- 
ció musical que donaría vuit concerts 
anuals, i després de molts cálculs, i amb 
l’ajuda de l’Ignasi Folch i Torres, que 
formava part de la Junta de l’Orfeó, 
acceptat que amb vuitanta socis a cinc 
pessetes ja podien comentar, queda for
mada l’Associació. Aquest va ésser el 
naixement de l’Associació de Música de 
Cambra, que tants anys actúa amb éxit 
al Palau de la Música i porta grans ar- 
tistes.
Haver acabat la carrera l’any 1913 no 
va ésser obstacle perqué continués la 
seva vida musical. Mare i filis Gallardo 
eren socis, des del primer moment, de 



l’Associació Wagneriana. A casa de l’Al- 
fons Miquel, al passeig de Gracia, vol- 
tant el seu piano juntament amb Barrie 
Lamaña i els germans Salvat, van oferir 
tota la Tetralogía; després hi afegiren 
executants femenins, i així va néixer 
l’Orquestra d’Estudis Simfónics, en la 
qual 1'Antoni tocava la trompa de con- 
cert. Durant dos anys la dirigí el mestre 
Ribera; després, fins el 1934, el mestre 
Eduard Toldrá.
Aquesta orquestra es fracciona més 
tard en dos grups: el d'instruments an- 
tics que dirigía Lamaña i que tants 
éxits ha tingut sota el nom d’Ars Mu- 
sicae, i el cor de Madrigals que dirigía 
el meu marit.
Quant a 1’excursionisme, la seva réplica 
ciutadana era el tennis, al qual havia 
dedicat molt de temps des de la seva 
primera joventut. Jugava i, sobretot, 
arbitrava partits d’una manera comple- 
tament original, ja que, al mateix temps 
que marcava els jocs, marcava també 
les incidéncies socials deis jugadors. 
Una de les facetes de la seva habilita! 
de caricaturista, amb un humor que no 
ofenia mai ningú.
Les activitats professionals li propor
cionaren nous treballs arqueológics; des 
de l’any 1930 li calgué recorrer Espanya, 
i els estius anava a Taita muntanya, per 
a fer treballs obligáis a la regió deis 
llacs.
Deis tres anys que dura la guerra civil, 
els dos primers els va passar a Barce
lona. En sortir de la feina se n’anava a 
casa de l’historiador Carreras Candi, 
a la ronda de Sant Pere, i l'ajudava en 
Testudi que feia de «La navegación en 
el río Ebro».
L’any 1941 li fou encarregada la conti- 
nuació del llibre que escrivia mossén 
Mas, Notes históriques del Bisbat de 
Barcelona, i per encárrec de la junta 
del Centre Excursionista comengá a 
preparar una guia de Barcelona; tot 
i que la seva salut declinava notable- 
ment, va fer, naturalment a peu, amb 
un grup de socis del Centre, els sis iti- 
neraris que ja havia acabat.
A darreries de febrer —segons consta 
en el seu carnet de notes— acaba el 
diccionari de carrers de Barcelona, tre- 
ballá en les Notes históriques i en la 
Guia de carreteres de Catalunya, que li 
havia encarregat Teditorial Martín. Te
nia encara una altra comanda: la cin- 
quena monograña de la col-lecció «Cata
lunya Artística». Els primers quatre vo- 
lums, els havien escrits Francesc Mar- 
torell, Eduard Toda, Miquel Ferrá i Pau 
Font de Rubinat. El 10 de maig, un mes 
abans de morir, va fer vuit quilómetres 
a peu per anar a descobrir l’església 
mossarab de Sant Pere de Brunet...

La senyora Matheu explica aqüestes vi- 
véncies amorosament, com si Antoni 
Gallardo fos encara viu o fes poc que 
hagués traspassat. La seva sensibilitat 

s’acordava amb la del seu marit, per 
qui sent una gran admiració. Té inédita 
la biografía d’ell, que va explicar en 
una conferencia llarga al Centre Excur
sionista de Catalunya.

—Esquematicament, resumiu-me els orí- 
gens de les vostres branques familiars...

—L'arbre genealógic deis Matheu co
ntenga al segle xii a can Pins d’Argen- 
tona, com consta a la página 8 de la 
Vida del meu pare. La branca lateral 
—la meva— contenga al xvn, de pura 

1928. Per a Antoni Gallardo, el gust 
de la natura era tan fort com el de 
la cultura. Un cop l'any, ell i uns amics 
tocaven música medieval amb corns de caga 
en una missa en una capella de Matadepera.

arrel mataronina. Esquematicament, 
Joan Pau (1780?) va teñir cinc filis. 
Miquel, que va teñir un negoci d’expor- 
tacions a Cadis i es va casar amb Ma
nuela Batallín. Un deis seus descendents

1934. 
La xaranga 

«La 
confianza».

Deis 
músics 
drets, 

Antoni 
Gallardo 

és l'últim; 
Xavier 

Montsal- 
vatge, 

el segon.

1921. Fou l'any del casament 
de Roser Matheu i Antoni Gallardo.

va teñir una filia que, casada amb un 
de Falla, va ésser la mare del músic 
Manuel de Falla i Matheu. Joan Pau es 
fixá i casa a Sanlúcar de Barrameda. 
Jaume va anar a Guatemala, on féu una 
gran fortuna; morí fadrí. Domingo Ma
theu ana a Buenos Aires, on arriba a 
ésser un personatge; tant socialment 
com políticament; allí es casa i no tor
na mai més. És considerat un deis he- 
rois d’Argentina, té una plaga i un mo- 
nument a la ciutat, i un poblé amb el 
seu nom. Quan vaig regalar a THelena 
Cambó un llibre meu, on entre les notes



és consignat el nom de Domingo Ma
theu, es va sorprendre de trobar-hi 
aquell procer que constava en els seus 
llibres d’estudi, a Buenos Aires. Els que 
parlaven castellá eren, dones, el prócer 
argentí i el meu besavi amb la seva 
muller.
—Com vau escriure —i em refereixo a 
la metodología i ais materials— la bio
grafía del vostre pare?
—Va venir d'una conversa amb l’Octavi 
Saltor. Suposo que devíem parlar de 
Jocs Floráis; jo vaig dir que no conei- 
xia aquell fullet que ell em mostrava, 
titulat «Una indignitat», i en Saltor va 
contestar: «Aixó ho ha de teñir vosté.» 
El vaig llegir a fons i aleshores vaig 
entendre alió que havia viscut sense 
veure-ho ciar: que l’escándol s’havia es- 
fumat sense que hi sortís per a res la 
no-culpabilitat del meu pare. Ho vaig 
trobar tan estrany que vaig voler-ho 
justificar. Vaig comentar amb l’ajuda 
de diaris, cartes i consultes, per recons

1932.
Roser 
Matheu 
ha guanyat 
la Flor 
Natural.
Al seu 
costat, 
amb vestit 
blanc, 
•la reina 
deis Jocs 
Floráis, 
Josefina 
Mataré 
de Conill.

truir, dia a dia, hora a hora, els movi- 
ments de Vogel i del m.eu pare, que 
aleshores eren a Madrid amb l’Orfeó 
Catalá, del qual el pare era president: 
les peces del puzzle s’anaven ajustant...
L’únic métode que jo tenia per a no 
donar cap mot que no fos veritable era 
l’ordre cronológic, i així vaig comentar 
per revisar tots els papers de la familia, 
que conserva una cosina meva. Un altre 
puzzle. Vaig refer l’arbre de familia i, 
sobretot, vaig recorrer a peu els barris 
on havien viscut tots ells, carrer per 
carrer, casa per casa. Seguidament, a la 
biblioteca, a l’arxiu, en diaris, planols, 
visites, pujar moltes escales, en fi, el 
que cal fer quan vols material per a 
una obra: engolir lletres, esbrinar, com- 
provar, etc. Alió que em sap greu és que 
manquessin al llibre coses que m'han 
tret i considero essencials... Així i tot, 
alió que calía, hi és.
—Quina difusió va teñir «Lectura Po
pular»?

—Vist el preu a qué es venia la «Lec
tura Popular», el seu major éxit fou en
tre els lectors forans i aquells que no 
podien comprar llibres. Quan van apu- 
jar-la de preu (pocs céntims), hi va ha- 
ver reclamacions, planys i precs de part 
de rectors de poblé, estudiants, treba- 
lladors, etc.; aquesta és la dada més 
eloqüent de la seva influencia. També 
va morir peí maig de 1919, per l’encari- 
ment del paper.
—En la represa, després del 1939, en 
quins grups heu intervingut? Quins 
companys heu tingut?
—Després del 1939, entre refer la vida 
normal i, a la morí del meu marit 
(1942), haver de pujar, sola, ñll i filia, 
la meva vida, social i literaria, va que
dar trencada, pero mai no vaig formar 
part de cap grup. Va ésser bastants 
anys després que, en ocasió d’una con
ferencia a l’Ateneu, em va emprendre 
l’escriptora Rosa Verdú —que jo no co- 
neixia— i em va convidar a les sessions 
que celebrava el Centre Lleidatá. Allí 
vaig prendre contacte amb diverses per- 
sonalitats de les nostres lletres; algu- 
nes, vells amics com Bertrán i Oriola, 
d’altres nous per a mi, com l'excel-lent 
poetessa Maria-Assumpció Torras, amb 
la qual he treballat durant dos anys, 
espatlla contra espatlla, en la recopila- 
ció d’un índex de poetesses que no hem 
publicat nosaltres, com era previst. 
També Clementina Arderiu, que abans 
de la guerra tenia una taula al Saló 
Blau de la Gran Via, on vaig conéixer 
Aurora Bertrana, la vídua de Joan Cre- 
xells, Montserrat Obiols i altres, va re
fer la taula al Saló Rosa del passeig 
de Gracia, pero no en un pía literari 
ni de treball.
Fora del que se'n pot dir grup, he aju- 
dat durant dos anys Valentina Renart 
en la selecció del Diari del seu pare, 
Joaquim Renart, tasca mera vellosa per 
l’interés del diari i peí mestratge de 
Tina, de la qual tant he aprés.
—Parleu-me de la vostra obra publicada 
i també de la inédita, sense oblidar la 
referencia ais materials del Roser...
—De joveneta, es publicaven versos 
meus en revistes com «Marinada», que 
editava, cree, Roger i Crossa; «De tots 
colors», de la qual s’ocupava Joan Oller 
i Rabassa; el «Feminal» de la senyora 
Karr, etc. De la página 197 a la 200 de 
la Vida del meu pare, hi és explicada la 
historia de la meva Flor Natural ais 
Jocs Floráis de Barcelona i l'enorme 
disgust que ell en va teñir; seguida
ment el meu refús de deixar-me publi
car un llibret de versos sense «Normes».
No recordó ben bé com va anar, pero sé 
que vaig parlar amb López-Picó i Gua- 
nyabens i que «La Revista» em va edi
tar els tres llibrets, La carena (1933), 
Canqons de setembre (1936) i Poema de 
la fam (1952). També Torrell de Reus 
m’editá Poemes a la filia (1949). En res
ten inédits onze o dotze, deis quals s’han



Roser Matheu a tres moments de la seva vida. La foto- de l’esquerra és de 1934; la de la dreta, de 1959.

extret moltes vegades poetmes per a an- 
tologies. En prosa tiñe publicáis arti- 
cles i assaigs sobre Lluís Millet, Narcís 
Oller i diversos temes literaris. No vull 
oblidar el llibre Quatre dones catalanes 
(1972).
La meva obra en prosa és paral-lela ais 
versos. Sí, des del 1904 al 1942 hi apa- 
reix com unes clarianes, pero després 
m'exigí més atenció, comengant peí prb- 
leg a les Obres completes de Dolors 
Monserdá que m’encarregá Josep M. 
Cruzet.
Quant al dossier —petit dossier— refe- 
rent al Roser de maig, vist que arrenca 
de l’aíirmació que el doctor Torras i 
Bages va fer al meu pare en néixer jo: 
«Si li posa Roser de maig ningú no li 
podrá dir Rosario», l’he lliurat a la Bi
blioteca Diocesana de Vic, per si algún 
dia un estudios creu que val la pena de 
tirar-lío endavant. No sois és difícil, 
sino impossible en solitari ni en equip, 
perqué caldrien missioners per tot Ca
talunya i per Espanya i potser més 
enllá, fins a trobar l’origen de l’advoca- 
ció de la Verge de la Rosa, aquella rosa 
que apareix damunt el rosari que porta 
a la má la Mare de Déu del Rosari, 
tant en les imatges de talla com en 
gravats.

—Com veieu., en perspectiva, l’anome- 
nada batalla de les Normes?

—¡N aquesta distancia i en bloc, com un 
logic, inevitable malentés. Les normes 
foren imposades per una Institució 
—l’Institut d’Estudis Catalans— que te
nia l’autoritat d’oficial. Els «académics» 
de l'Académia de la Llengua Catalana, 
o siguí els antinormistes, quedaven a la 
intemperie, abandonats a llurs própies 
forces que, gramaticalment, eren nul-les, 

perqué recolzaven en la llengua parlada. 
Si haguessin estat dintre l’Institut no 
s’haurien format dos bándols. Serrahi- 
ma, en el seu llibre Coneixences, repro- 
dueix l’estudi sobre Francesc Matheu 
al qual faig referencia en la nota de les 
pagines 129-130 de la Vida, i considera 
la posició del meu pare en aquella ba
talla com un engelosiment de la llengua 
i en fa una aguda i cavallerívola análisi. 
Jo no ho veig així. En ell no hi havia 
ombra d’egoisme, ho volia tot per a 
tots. En el mateix estudi, Serrahima 
diu que «edita les Obres completes de 
Verdaguer a uns preus irrisoris... i quan 
no sortien els comptes, pagava ell». Una 
nova estructura de la llengua era im
prescindible i de tots desitjada després 
que aquell rei, Felip V, la va mutilar 
amb tanta traga que ningú no se'n va 
adonar, i encara dura. Era logic, per 
tant, que els que podien fer la feina 
i els que no podien no s’entenguessin. 
Amb tot, dubto que el meu pare, tot sol, 
hagués fundat Tanomenada Académia.
Com és sabut, poc abans de la guerra 
civil, Francesc Matheu es reconcilia 
amb Pompeu Fabra i accepta les Nor
mes de l’Institut d’Estudis Catalans. 
Venerable vellard, va teñir la humilitat 
de fer-se enrera i acabar una querella 
lingüistica a la qual van donar virulen
cia alguns amics seus i també els joves 
lleons noucentistes, com Josep Carner.

Roser Matheu, llevat d’una antología a 
la «Lectura Popular», ha publicat els 
seus llibres amb l’ortogra-fia normalit- 
zada. Avui és una de les darreres super- 
vivents deis qui van viure aquella Mu
sió del canvi de segle i de la reconstruc- 
ció nacional en les diverses etapes: Re- 
naixenga, Mancomunitat, Conselleria de 
Cultura de Gassol. Fóra bo que, com a 

complement de la vida del seu pare, es- 
crivis molts més records deis que ens 
ha contat en aqüestes planes...

ALBERT MANENT

Roser Matheu, aparentment tímida, 
amb un capteniment en el qual es trasllueix 
una educació refinada, demostra una 
notable energía.


