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Una nova aproximació al polifacètic Rafael Tasis 
reforça la seva importància com a historiador

Una nova aproximació al polifacètic 
Rafael Tasis −el volum que aple-

ga les intervencions del primer semina-
ri dedicat a l’escriptor, celebrat el març 
passat, Rafael Tasis (1906-1966), cin-
quanta anys després (IEC)− reforça la 
seva importància com a historiador.

El també historiador Enric Pujol hi 
crida l’atenció sobre el pes extraordina-
ri de la història en la variada obra del 
prolífic autor. Sense ser-ne un especia-
lista ni poder servir-se de cap formació 
acadèmica, va ser un historiador pròpia-
ment dit, amb tots els ets i uts, en especi-
al en obres de síntesi i de divulgació, diu 
Pujol, i un historiador ben notable, com 
ja va observar al seu moment Ferran Sol-
devila. A més, en determinades qüesti-
ons com l’exili republicà, va fer-hi apor-
tacions de primer ordre.

Però, per a Pujol, allò més rellevant 
encara és el fet que la dimensió històri-
ca impregni gairebé la totalitat de la seva 
producció. “Afectà −diu− els diferents 
gèneres literaris que conreà i també la 
major part de la seva actuació cultural i 
política”.

En el capítol de l’obra narrativa, la 
novel·la Tres n’és un exemple evident, 

perquè respon a la voluntat de compren-
dre la història pròpia viscuda −entre la 
Primera Guerra Mundial i la Guerra Ci-
vil− exponent evident del que ara se’n 
diu “egohistòria”, la qual “hauria de ser 
la pretensió de qualsevol historiador que 
volgués merèixer aquest nom”. Per les 

mateixes raons, també en són les novel-
les pòstumes A reculons i Muntaner, 4, 
editades després que Pujol hagués pre-
parat la seva ponència.

En el cas de La Bíblia valenciana, la 
història, a diferència de les novel·les an-
teriors, no forma part del marc argu-
mental, però sí que hi té un paper nota-
ble: hi figura a tall d’erudició i hi actua, 
com a font d’inspiració literària. “El co-
neixement sobre aquesta traducció li 
serveix per a donar un gruix erudit a una 
trama que hem d’englobar en el gènere 
de la novel·la negra. I cal reconèixer que 
l’esmentada Bíblia té una base històrica 
i un rerefons de misteri i de mite més in-
teressant que no una inventada i inver-
semblant estatueta originària de Malta 
que és la base d’El falcó maltès, de Das-
hiel Hammet”, diu Pujol.

A l’historiador polític, recorda Pujol, 
cal afegir-hi l’historiador literari, exercit 
en molts títols emblemàtics, i també la 
seva ingent feina de promotor d’iniciati-
ves historiogràfiques i culturals, de mol-
tes de les quals va ser testimoni directe 
Albert Jané, autor de l’emotiu escrit me-
morialístic que obre el recull de les po-
nències.

L’escriptor i historiador Rafael Tasis també va fer 
aportacions a la història a través de la seva obra narrativa. 

■  Fals bes robat
Tots els traductors de Venus i Ado-
nis indiquen que Diana es torna 
trista i desolada perquè, diu Ve-
nus, “té por de robar-te un bes” 
−a Adonis− “i morir perjura”, en 
trencar el vot de castedat (“lest 
she should steal a kiss and die 
forsworn”). Guizot: “elle a peur 
d’être tentée de te voler un baiser 
et de mourir parjure”. García Gon-
zález: “por robarte un beso, teme 

morir perjura”. Morera i Galícia: 
“procura per no furtar-te un bes i 
ésser perjura”. Salvador Oliva, en 
canvi, assegura que Diana s’ha 
tornat trista i desolada no pas pel 
temor a besar-lo, sinó perquè ja 
l’ha besat: “per haver-te robat un 
bes i ser perjura”. 

■  No ve de deu anys
La nota de la contracoberta de la 
novel·la Johnny va agafar el fusell, 

de Dalton Trumbo, traduïda per 
Angle Editorial, diu que el llibre es 
publica “en el cinquanta aniversari 
de la mort de Dalton Trumbo”. A 
la solapa anterior s’indica, correc-
tament, que l’escriptor es mor el 
1976: no farà, doncs, cinquanta 
anys fins al 2026.

■  Títol allunyat
El Diccionari de la literatura cata-
lana diu que Maria Gràcia Bassa 

(Llofriu, 1883-Buenos Aires, 1961) 
és autora del llibre Esplais de llu-
nyania. N’és del llibre Esplais en la 
llunyania. 

■  Llençol discriminat
El DIEC2 manté que el llençol és la 
peça “que es posa al llit per a abri-
gall immediat del cos”. I la peça 
que es posa a sota, i que serveix 
per aïllar el cos del matalàs, no és 
un llençol?

Les notes de víctor ripoLL

literatura lluís bonada
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