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a 1'estil del castella, amb les noves aportacions que apareixen a partir del 1530, representades en Juan de Valdes i en Bosca, i que tenen l'origen a Italia.
El darter capitol enumera les conclusions a que s'ha pogut arribar, especialment
la manca d'influencies de l'humanisme en el xv; s'acaba l'obra amb la negacio que
puguem incloure les traduccions d'aquell segle <<en la categorfa de obras prerrenacentistas o prehumanistas, o lo que es peor, como humanistas>.
Dues mancances trobern en l'estudi de Russell, la primera referida a la presentacio del treball, en concret a la seva falta d'fndex i de titulacio dels capitols.
El segon problema que comporta l'estudi, i que el mateix Russell no s'esta de mencionar, es la visio forcosament parcial del problema, mentre no s'analitzin les versions comparades amb els originals, i es vegi corn solucionen els traductors en la
practica les dificultats que la traduccio comporta, destacant el de les mancances 1exiques del vulgar i el dels criteris de traduccio: ad sensum o ad litteram. Tot i aixo,
el llibre es perfectament titil i valid com a analisi de les observacions dels traductors,
especialment castellans, del segle xv i principis del xvi a la Peninsula Iberica.
SANTI PUIG I PLA

[174] SOBERANAS i LLE6, Amadeu-J., Epistolari de Joan Salvat-Papasseit.
El resultat de cinc anys de recerca i recopilacio de cartes de Joan Salvat-Papasseit
ha clos, amb el n6mero 100, la co]leccio «Antologia Catalana». La tanca Amadeu-J.
Soberanas, successor en el carrec de conservador de manuscrits de la Biblioteca de
Catalunya de Pere Bohigas, que fou qui, amb l'edicio del Libre de les besties
de Ramon Llull, obri la colleccio 1'any 1965. Del segle xiii al xx: sembla per tant,
ja a primera vista, assolida la intencio dels directors d'<<Antologia Catalana>> de
aconstituir una vasty sintesi textual i crftica de la cultura catalana>>.
L'epistolari que ara ens ocupa aplega 159 cartes, 28 de les quals son adrecades
a Salvat per divuit persones diferents, mentre que les 131 que resten son escrites
pel poets i enviades a vint-i-tres destinataris. El recull, ordenat per ordre cronologic, agrupa cartes que van des del 23 de novembre del 1916 fins at 21 de juny
del 1924, per be que el gruix del llibre el formen les cartes dels anys 1918 a 1923.
Algunes d'aquestes cartes (vint-i-tres, com a minim) ja havien estat publicades, unes
amb variants, d'altres de forma fragmentaria, amb anterioritat, a diferents revistes
i publicacions diverses. En aquests casos, l'editor de l'epistolari ho fa constar explicitament en 1'apartat que dedica a cada carta per a apuntar la seva procedencia i els
comentaris pertinents que ell considera oportuns de fer sobre la historia i descripcio
externes d'aquesta.
Acompanya l'edicio de cada carta un proftis aparat de notes on consten: les
esmenes ortografiques de 1'editor; quatre pinzellades, molt titils, sobre ]a biografia
del destinatari i dels personatges que van sortint al llarg de les cartes, amb especial
emfasi, quan s'escau, sobre la seva relacio amb Salvat-Papasseit; la localitzacio dels
articles i poemes que, indirectament o directa, son esmentats en l'epistolari; i ]a contextualitzacio, en un parell de ratlles, dels fets histories i artfstics que 1'autor de
la carta apunta de passada.
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El proleg, que per interessant
tacio d'un epistolari>> i, per tant,
i 1'edici6, a la pulcritud i cura de
ranas, que no pas al contingut de

voldrfem mes llarg, es proposa de ser ula presenhi son mes abundoses les referencies a la forma
les quals ens to tan acostumats el professor Sobeles cartes i a la seva sistematitzacio i estudi.

L'epistolari d'un escriptor -altrament tractarfem un epistolari literari- hauria
de donar informacio sobre aquest en tres directions -deixem de banda el context
historico-social car no to gaire importancia en el cas que ara ens ocupa: en primer
Iloc, sobre la persona del poeta, es a dir, les dades biografiques i les dades sobre
el seu taranna i caracter ; en segon lloc , les noticies concretes relacionades amb la
seva obra: datacio i proces de composicio dels seus escrits, etc.; i, per acabar, sobre
les seves idees i pensaments sobre religio, polftica, filosofia, literatura, etc.
Es evident que una de les aportacions mes importants de 1'Epistolari de Joan
Salvat-Papasseit es 1'ajuda que representa per a la concrecio de les dates biografiques
del nostre poeta, i no tan sols aixo , sing tambe pel que fa a les impressions que dels
fets de la seva vida escriu el mateix Salvat. Es corprenedor, per exemple, el fragment d'aquella carta a Josep Maria Lopez-Pico (num. 125) sobre la seva propia
vida: <<tot el secret d'aquest meu optimisme, amic, ve, i no res mes, de que jo he
sofert molt. A mida que he pogut lliurar-me de fatics he estimat la vida i les coses
del viure com un enamorat de primera volada. I aixf em teniu avui a un Sanatori,
pero amb un contentament de les coses que em volten que no en se pario en el
meu recort>>. 0, a la mateixa carta : <<quan el pulmo em plora 1 ' anima s'aconhorta
de veure el sol que surt... encara un altre dia!>>. En totes aquestes impressions que
recull 1'Epistolari trobem sempre una mostra de la psicologia del nostre personatge,
un caracter que va de la mes abrandada espontaneitat a la mes subtil lucidesa que
provoca el distanciament dels fets.
Pel que fa a la informacio sobre l'obra i 1'activitat literaria de Salvat que proporciona 1'Epistolari, podem dividir-la en tres apartats: (1) la que gira al voltant
dels seus llibres i que recolliria tambe les seves manifestations sobre llibres d'altri,
(2) la que fa referencia a les seves collaborations a revistes i diaris, on encabiriem
tambe les seves opinions sobre les revistes on ell va intervenir com a principal propulsor, i (3) la que dona noticies sobre poemes manuscrits conservats a les cartes
o sobre les instructions que dona Salvat per a publicar-los.
(1) Si llegim amb deteniment 1'epistolari, sobretot a partir de les cartes del 1922,
ens adonem que queda dibuixada, d'una manera impressionista, la conscienciacio
per part del poeta d'una evolucio de la seva poesia -prou obvia als textos- que
aniria de Les conspiracions (veg. cartes 75 i 83) a La gesta i La rosa (nums. 102,
119, 123, 125, 126, 135, 136 i 143). <<M'interessa seguir el ritme que va marcant
la teva sensibilitat -diu l'Apelles Llargues a Salvat en carta del 19 de juliol del
1922 (num. 127)- ara sobretot que tens consciencia viva del canvi>>. <<Porto acabats
dos llibres -havia escrit, tres dies abans (carta num. 126), Salvat a Junoy- en els
quals tint posada la mes gran confianca>>. Un mes abans (carta num. 119) ja havia
dit sobre La gesta dels estels que «es el millor que he fet>>. S'hi endevina, per tant,
un distanciament de l'obra anterior. Pero Salvat no opina tan sols sobre els sous llibres sing que tambe, en alguna ocasio, es fa resso a les seves cartes de la publicacio
d'escrits d'altres poetes (veg. les cartes nums. 95, 96, 120), tant per a elogiar-los
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com per a fer-hi constar el seu dissentiment, ja sigui formal (num. 43) com de contingut (num. 125).
(2) Tambe es interessant de remarcar el fet que a craves d'aquest epistolari
tenim constancia de les relations que sostenia el poeta amb alguns diaris i revistes
de l'epoca. D'alguns ja en teniem notfcia (El Dia, La Revista, La Columna de
Foc, etc.); d'altres en tenim informacio nova: gravies a 1'Epistolari sabem, per exemple, que Salvat collabora a La Sardana, on cal destacar la publicacio (al num. 112,
p. 57; 20 juliol 1923) de la primera versio poetica de la <<Canco futurau, fins ara
desconeguda (sobre les diferents versions d'aquest poema vegeu Joaquim Molas,
«Sobre la "Canto futura" de Joan Salvat-Papasseit>>, Els Marges, 10, maig 1977,
pagines 105-107). Cal subratllar aqui, i agrair, la utilfssima tasca que ha portat
a terme el professor Soberanas pel que fa a la localitzacio de poemes en aquestes
revistes, amb troballes tan importants com <<Sense el resso del dring>>, publicat a
la revista Ultra de Madrid, num. 22, p. 3, o <<Autobiograffa>>, en castella, publicat
a Grecia de Madrid, num. XLVIII, p. 6 (sobre la intervencio de Salvat en aquestes
revistes, veg. Jaume VallcorbaPlana, ><4 poemes desconeguts de J. Salvat-Papasseit>>,
Quaderns Crema, 4, febrer 1981,' pp. 57-61). Com a reflex de 1'evoluci6 ideologica
que esbossarem mes endavant, no ens sabem estar de reproduir aqui una opinio,
interessant en aquest sentit, de Salvat-Papasseit sobre les sever revistes (veg. carta
ntimero 42, per exemple): osi publico alguna fulla o revista nova [mig any mes
tard sortiria el primer numero de Proa] no tindra res que veure amb 1'Enemic
del Poble. No vui dir que no sigui valent, no; vui dir que tindra un to mes elevat
i de mes adhesio al jo interior. l;s que res ja no em crida a juntar-me amb les Iluites
miserables dels homes, pero cal dir veritats, i a aixo anirem. Sobretot, la consciencia
ben lliure de pecat!u.
(3) Pel que fa, encara, a la datacio dels poemes, cal dir que en alguns casos
s'han conservat amb les cartes els manuscrits d'alguns poemes amb la data de la
seva escriptura, com ara <<Pregou (10-XII-1921), <<Visio del Guadarrama>> (Nadal
1921) o <Ampla es Castella» (27-XII-1921), els dos primers amb variants, que l'editor de 1'Epistolari reprodueix (p. 107). D'altres vegades Soberanas ens dona a coneixer la data quan aquesta consta al peu del poema publicat a alguna revista: es
el cas de la <<Canco>> que comenca <<Amarrat esta a la cala...u que fou publicat a
La Sardana (num. 57, p. 166, 23-VI-1922) amb data de 5 de gener del mateix any
En altres casos no se'ns ha conservat el manuscrit pero Salvat en fa alguna referencia, sobre la seva publicacio, per exemple, que cal destacar. En aquest sentit
trobern explfcita la importancia que donava ell a la disposicio dels versos i a la puntuacio (carta num. 47) i a la tipografia de les lletres (num. 46), importancia que
vindria donada tant per la seva professio de llibreter i editor com per la seva preocupacio estetica.
Soberanas, en una entrevista publicada al diari Avui (24-IV-1984) arran, precisament, de l'edicio de l'Epistolari, valorava una afirmacio que ja havia fet al proleg:
<<L'epistolari (...) reflecteix, no cal dir-ho, 1'evoluci6 ideologica del poeta a traves
del curt pero fructffer camf que va recorreru. De fet, pero, on es fa mes palesa
aquesta evolucio es a I'etapa 1916-1918 en que es produeix el canvi d'orientacio, de
la qual, pero, nomes es conserven vint-i-una cartes. Efectivament, si a la primera
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carta les preocupacions salvatianes estan directament relacionades amb les seves inquietuds politiques, ja a la carta ntimero 16 s'observa un primer distanciament:
«ara no soc democrata (la Democracia no es renta la cara ); ara soc, (...), mes aviat
partidari d'aquesta Aristarquia com orientacio unica . El meu modestet tomo Humo
de fabrica [que feia pot que acabava de sortir] no el prengueu pas com res definitiu. Jo anire mes enlla de 1'Esperit, lluny de les baixes lluites socials i politiques
d'avui. Sere a les altes lluites que abarquen tots els temps>. Aquest distanciament
es va accentuant progressivament ( ntims . 22, 42) fins que arriba al pol gairebe oposat a les seves inquietuds primitives (num. 156): «estimo millor una cosa ben feta,
per he que sigui inutil, que una cosa mal feta plena d'humanitat: enemic declarat
dels vagons de tercera>>. D'altres vegades aquest distanciament es mostra a traves
de I'humor (num. 106): <<No el preocupi, en canvi, dels minyons que m'esmenta.
Entrant a La Revista ja se sap . Els passa el mateix que a certs revolucionaris que
van a Palau: troben al rei simpatic. I tant diffcil que era, segons deien>>. Pel mig
hi ha hagut, segons es despren de 1'Epistolari, la lectura, per exemple, de Nietzsche
(num. 16), que el fara escriure (num. 79): aVos sabeu la divisa que m'ampara:
PROA, una pros al eel de 1'home superior, i una proa entre tots per a una germandat no sospitada pels que no ho seran mai>> (el subratllat es meu).
Si tenim en compte la resta de l'obra en prosa de Salvat, sobretot les Glosas
de un socialista (1916) i Humo de fabrica (1918), aquesta evolucio queda molt mes
clara : l'Epistolari es, per tant, un utilfssim complement en aquest sentit. L'evolucio,
pero, s'ha d'entendre en dues directions: d'una banda, com ja hem vist, vers el
conservadorisme, pero tambe vers un nacionalisme catala d'allb mes radical: sobretot
a partir de la seva estada al sanatori de la Fuenfrfa, a Cercedilla, Fin crescendo
del seu odi pels castellans i per Castella (mums. 79, 81, 89) arribara fins als extrems del radicalisme (num. 156): eMentre no els odiem no els podrem venter mai!
Cal, doncs, propulsar l'odi contra Espanya o deixar d'existiro.
En resum, doncs, 1'edici6 de 1'Epistolari de Joan Salvat-Papasseit representa una
aportacio prou important sobretot pel que fa a la biografia del poeta, pero tambe
a alguns aspectes concrets de la seva ideologia i de la seva obra. Cal que apuntem
aquf, sobre aquesta darrera gi.iestio, que el professor Soberanas ha trobat noves
cartes de Salvat. Es tracta de les que va escriure des de Paris, Sant Just Desvern
i Les Escaldes, a l'escultor Enric Casanovas entre els anys 1920 i 1922: tres postals i quatre cartes, 1'edici6 de les quals esta preparant el mateix erudit per a la
revista Els Marges (veg. sobre aixo El Mon, num. 161, p. 39, 24-V-1985).
JOAN R. VENY-MESQUIDA

[181] SUNYER I MOLNE, Magi, Els marginats en la literatura del grup modernista
de Reus.
L'estudi de Magi Sunyer sobre el
parts . La primera es una introduccio
situar els modernistes reusencs dintre
mateix , fa una revisio dels precedents

grup modernista de Reus consta de quatre
al Modernisme catala, en la qual preten de
del fenomen general del Modernisme. Aixf
del Modernisme i aprofita 1'analisi de T.-LI.

