
fara també una referencia a Díaz-Plaja i a 
Espriu * que resulta indicativa de la dife- 
rent procedencia d'aquests joves i, també, 
dels diversos graus de relació. En alguns 
casos venien de grups anteriors arnb els 
quais continuen mantenint contactes. Es 
el que passa arnb Agustí, Riquer i Teixi- 
dor. Els dos primers ja havien coklaborat, 
juntament arnb Vinyoli i Boix i Selva a la 
revista «Juventus» de les Congregacions 
Marianes; parallelament, a la Universitat 
de Barcelona, entraran en contacte arnb 
altres joves escriptors com Espriu i Ros- 
selló-Porcel. Pel que fa a Arbó, havia 
conegut Janés cap a finals del 1931, im- 
mediatament després de la publicació de 
L'inútil ~ o m b a t . ~  Aquest darrer ja donara 
mostres de la defensa incondicional del 
seu nou amic des de la revista «Flama», 
organ d'expressió de la FEJOC, de la qual 
era redactor, arnb motiu de I'adjudicació 
del Premi Crexells de 193 1 .4 

El llistat de la penya, arnb els afegits de 
les seves connexions, resulta bastant coin- 
cident arnb el que posteriorment rebra la 
denominació de generació del 3 6 . 5  Es va 
creant una solidaritat, entre generacional 
i grupal, er  damunt de les diferencies 
d'origen. Be formació, d'edat o de concep- 
cions literaries i polítiques que, progressi- 
vament, es reflectira en la crítica de Teixi- 
dor o dJAgustí i en la manera com aquest 

2. *He de hablar también de Salvador Espriu. Era del 
grupo, y amigo de todos, y sobre todo, de Ignacio Agustí, 
v lo fue más adelante mío. va había publicado sus 
primeras obras y estaba consrdérado entre los mejores. 

.Ocurría sólo que ya enfonces era un muchacho re- 
traído, amigo de  la soledad, y al que veíamos poco, y 
cada día menos, hundiéndose en su casa hasta la total 
reclusión. No creo que en a uellas reuniones nocturnas 
se le viera una sola vez; a8emás, una de sus manías o 
a ictones, era pensar que estaba enfermo. Fue, en ver- &: e1 enfermo imaginario, y creo que continúa igual. 
L...J 

*Tal vez alguna noche se viera a Díaz Plaja, Guiller- 
rno; en cualquier caso, muy poco; no participaba en 
nuestra especie de bohemia.. (op. cit., ps. 135-136). 

3. -Una noche vi adelantarse hacia mí a un joven, 
delgado, pálido, con lentes, vestido de oscuro, con un 
aire un poco de seminarista; se presentó tímidamente 
-no lo era- y me di'o que acababa de leer mi "Inútil 
combar" -por aquellos días se acababa de publicar, y 

ue le había gustado y había venido para conocerme y 
eltcztarme. Era Janés: Josep Janés i 0livé.n (Sebastián 3 . .  

JUAN A R B ~ ,  op. cit., p. 118). 
4.  ~ E n s  ressentim, encara. &una certa mesquinesa 

d'es~erit .  aue ens Fa cloure els ulls a tot allo aue obre 
nou; horitionts. Cal desar els prejudicis anaironics 1 

tenir cn compte, mes quc Ics dots Iitcrarics. la solven- 
cia critica de les persones escollides. 1 no crec que 
constitueixin cap garantia de la solvencia esmentada 
uns sen ors que un an donen dos vots a Carles Capde- 
vila a m i  L'amor retrogat i en  canvi eliminen el Víctor 
de l'Esclasans, i uns altres que donen dos vots també a 
Joan Minguez, i eliminen L'inútil combat de S. Juan 
Arbó.. ( J o s e ~  JAN% I OuvÉ. Del Premi Crexells 1931. 
a~lama;, núm. 3, 25/xii/l93ldp. 7); 

5. Vegeu Joan FUSTER, Intro ucczo a S. E ~ P R I U ,  Obra 
poktica (Barcelona 1962), recollit a Contra el Noucen- 
tisine (Barcelona 1977). ps. 63-71. També J.M. CASTE- 
LLET i J. MOLAS, Poesia catalana del segle XX (Barcelona 
1963). ps. 145-146. 

darrer, sobretot, aprofita per promocio- 
nar-los des de les publicacions en que col- 
laborara. El gru també es posara de ma- 
nifest a través 'algunes de les platafor- 
mes generacionals que es crearan en el 
futur, en aquest sentit destacara Janés a 
través de les seves iniciatives editorials: el 
«Diari Mercantil», I'«Avui», els ~Quaderns 
Literaris» o la revista «Rosa dels Ventsn. 
Un altre exemple significatiu d'aquest ti- 
pus de plataformes i de com coexisteixen 
diversos nuclis interelacionats seran les 
edicions LEDA.6 

Una de les primeres manifestacions 
d'aquesta mena d'iniciatives la trobem a 

rincipis del '33 amb la creació de la «Col- 
Fecci6 Balagué.. S'hi publicaran Espills 
adormits de Xuriguera, Notes d'un estu- 
diant que va morir boig, d'Arbó i La vida 
d'Olga de Benguerel, tots iklustrats arnb 
un retrat de I'autor obra de Grau Sala.7 
Les tres obres seran posteriorment reedi- 
tades als «Quaderns Literarisn de Janés. 

Un dels trets que resulta forca comú i 
que incideix de manera important en la 
configuració de les seves obres és la 
consciencia que el seu rocés de forma- 
ció i d'inserció en la cuytura catalana de 
l'epoca es produeix en un context de crisi 
de la societat europea. Alhora, una part 
del grup, sobretot Agustí, Arbó, Espriu i 
Teixidor mostren una actitud forca crítica 
amb la situació de la societat catalana i amb 
els sectors que acondueixen el pro- 
cés politic iniciat a partir de les eleccions 
del 14 d'abril. El grau i la manera com 
aixo es reflecteix en les seves obres sera 
forca diferent. Un dels casos en que es pot 
establir una relació més directa entre 
consciencia de crisi, models de formació 
de la joventut i creació literaria és Sebas- 
tia Juan Arbó. Els seus articles a «L'Opi- 

6. sAmb una novella de Salvador Espriu, Miratge a 
Citerea, LEDA ("Les Edicions d'Ara") inaugurara molt 
aviat les seves tasques editorials [...l. Els noms dels 
fundadors de LEDA són prou coneguts per a coneixer- 
los les signatures i a bastament ignorats per a ensope- 
gar encara, amb llur tipografia: Ignasi Agusti, Casals 
Garcia, Joan Teixidor. Tomas Lamarca, Salvador Es- 
priu i Rosselló-Porcel.2 (Varietats,  mirador^, núm. 
310, 24/1/1935). A mes del llibre d'Espriu s'hi publica- 
ran Joc partit de Joan Teixidor i Benaventurats els 
lladres d'Ignasi Agusti. 

7 .  .Se produjo entonces un hecho que nos unió aún 
más, y es que Xurriguera había convencido al librero 
Balaguerpara lanzar una colección; se trataría de nove- 
las breves -entre cuento y novela- y cada una con el 
retrato del autor -tenia su vanidad- hecho vor un artis- 
ta. 

.En la colección publicó una obra suya, creo que 
"Espills dormits". para la qual le hizo Grau Sala un 
bonito retrato, donde se le veía, con su cara redonda y 
su aire de satisfecho interpretado estupendamente. 

.Me pidió una obrita; yo tenia unas notas escritas en 
momentos de malhumor, en que desahogaba los vene- 
nos del alma, las decepciones acumuladas, y me alivia- 
ba. Las reuní, les puse por titulo "Notas d'un estudiant 
que va morir boig", obra que después con diferentes 
títulos, corregida y aumentada, se ha hecho en repetidas 
reediciones.. (S.  JUAN Ans6, op. cit., p. 137). 

Notes 



como técnica literaria. Me arrepiento de 
haber sostenido lo primero, pero creo que 
en literatura la insinceridad es el único 
camino -[...]- de evitar la vaciedad 
romántica y el clasicismo verbal.. La his- 
toria del mistificador és la de la víctima 
del propi joc: ((El hombre dado a mixtificar 
-es decir, a dar el timo en buenas pala- 
bras- llega por vía de sugestión y con abso- 
luta buena fe a mixtificarse ante sus pro- 
pios ojos. Intenta la intros ección, como 
se dice ahora, pero en e f fondo de sus 
sensaciones confunde lo que hay y lo que 
no hay.» Un cop ha triat el model (en 
aquest cas el de ((ciudadano pícaro, so- 
carrón, generoso de conversación y parco 
en sentimentalismos.), es posa el ((colore- 
te» i actua: «se entusiasma a cada paso por 
las cosas que menos le importan o hace 
como que se entusiasma. Y cuando los 
demás se lo creen, se regocija, como si 
hubiera hecho algo gordo y subversivo. 
Pero entonces, sin darse cuenta, el colore- 
te se le desvanece y le queda en las meji- 
llas un poco de humedad descolorida.» 1 
ha de tornar a comentar. Fins que -«San- 
taniol~ no explica per que va decidir-ho- 
abandona el sistema; aleshores, juntament 

amb el maquillatge, desapareixen també 
la fredor i la llestesa amb que, inconscient 
'a de l'artifici, es protegia. 1 només queda 
{a pura veritat de la indigencia: ((Cuando 
dejamos el sistema de mixtificación, nos 
pasó lo mismo que al rom er con los tres o 
cuatro dogmatismos con f' os cuales rom i 
mos, y nos pasó que nos crujieron to X -  os 
los huesos. Y la noche del rompimiento, 
nos pareció que estábamos en la intempe- 
rie, que nos chorreaba el sombrero y que 
no teníamos ni un céntimo.» 

Tan vaga i ambigua com es vulgui, és la 
confessió certificada d'un canvi. Un canvi 
que sembla bastant logic de relacionar 
amb els mesos de retir empordanes i els 
textos que en surten. Al capdavall, Josep 
Pla disposa del que no va concedir a ((San- 
taniol~: «lo que le faltó a Santaniol fue 
tiempo. [...] Murió joven, llegó tarde y no 
pudo ver más p e  las dos sextas partes y 
unas décimas e la función.» A Pla li que- 
daven seixanta anys per veure tot el teatre 
del món. 1 no gosaríem pas afirmar 
no tornés a maquillar-se per intervenir- 1. 

Sebastii Juan Arbó i la crisi d'uns models culturals en la Catalunya dels anys 30,* 
per Josep M. Balagm 

Entre finals del 1932 i principis del 
1933, es va constituint a Barcelona un 
nucli de joves escriptors, d'orí ens bas- K tant diferents, que donara lloc a que ells 
mateixos en diran la «penya de llEuzkadi». 
El gmp, a més, té contactes amb la colla 
de pintors que gira al voltant del marxant 
Joan Merli, pero sobretot amb Grau Sala. 

* Aquest treball ha rebut un ajut de la DGICYT n.O 
PB 91-0498. 

1. ~Després d'aqueiis set anys, el panorama tenia, 
per a nosaltres, alguna cosa de miracle. Politicament 
érem mes conscients i. ver tant. més forts. Cultural- 
ment podia estabiir-se i n  cens considerable. Diaris, 
revistes. editonals en llengua catalana. sense malagua. 
nvats arrauxaments romañtics. Droeressaven sobrgba- 
S& racionals i solides. ' A - 

.Una "penya" al Cafe Euzkadi, que no sé per que ara 
se'n diu "Navarra", es trobava incorporada, jo diria per 
naturalesa, a aquest normal procés. 

.Pero. ~articularment. ;Que ens unia entorn d'aaue- 
Ila t a u l a ? ~  uns quants. redat. haver ertangut a Üna 
matelxa promoció universitaria i una fecidida vocaci6 
per les Iletres; a d'altres, com jo mateix, simplement 
concomitancies literaries amb aquel1 gru Pero per 
damunt d'aquests lligams tan forts en elPs' mateixos. 
una solidaritat ens acoblava: sentir-nos historia viva 
d'un país que, sovint, les circumstancies, fins i tot 
certes circumstancies provocades des de I'interior ten- 
dien a desnaturalitzar imposant-li una mascara odiosa. 
No ens ho complicavem massa, no per peresa mental, 
sinó perque, sense haver de plantejar-nos-en les causes. 

Alguns dels protagonistes s'hi han referit 
en llibres de memories.' Els llistats que 
donen no són coincidents, pero la conclu- 
sió que se'n pot treure és ue eis escrip- 
tors que la formaven eren%asicament 1. 
Agusti, J. Teixidor, S. Juan Arbó, X. Ben- 
guerel, M. de Riquer, R. Xuriguera, J. Ja- 
nés, J. Vinyoli, J.M. Miquel i Vergés. Arbó 

Fundavem la nostra apassionada i quotidiana fidelitat 
en arguments que fins i tot es trobaven en I'aire que 
respiravem. Abans de pensar a ser "tothom", enteniem, 
per rincipi, que ens tocava de ser ben bé "nosaltres", 
yop8ició que, de bon tros no hem aconseguit encara 
L...J 

.És cert, cada dia es porta la seva inquietud, i la 
suma de les in uietuds d'una e oca, deu ser allb que la 
caracteritza. a s  escriptors de% anys vint als trenta, 
amb el "Fabra" a la ma, sosteniem una lluita dura, pero 
saludable: buscar, cada u (amb poca esperanca de tro- 
bar-la a breu termini), la forma expressiva adient al seu 
taranna d'escriptor. 

~ F i n s  i tot en hores d'esbargiment i de repos ens 
agradava de contrastar les nostres opinions, meitat per 
sentiments generacionals, meitat per afinitat literaria, 
més que no pas per conviccions politiques.. (Xavier 
BWCUEREL, Memories. 1905-1 940, Barcelona 197 1, ps. 
231-232). 

Vegeu tambe Sebastián JUAN A R B ~ ,  Memorias. Los 
hombres de la ciudad (Barcelona 1982), ps. 135-137 i 
Ignacio Acus~f, Ganas de hablar (Barcelona 1974). ps. 
119-122 i 209-223. 

Els Marges, 50. 1994 



nió» de principis de 1933 i els que publi- 
cara posteriorment a «Mirador» i 
«Avui»,'O juntament amb la novelleta pu- 
blicada a la coklecció Balagué l'abril del 
mateix any l 1  en resulten una mostra ben 
clara. 

Un dels punts que tenen en comú les 
opinions ue a areixen en els articles 
d'Arbó am % les f els seus compan s i tam- 
bé amb les d'altres escri tors de 6 s  gene- 
racions anteriors el tro&em en el fet de 
veure en la diversitat d'opcions, estetiques 
i ideologiques, un dels símptomes de la 
crisi. D'on es deriva la idea de trobar-se 
davant d'una cniilla, i la necessitat que 
se'ls imposa de triar. Així, en la caracterit- 
zació general que fa, en el primer dels 
seus articles, de les cultures europees del 
moment hi subratlla la diversitat corn a 
únic tret comú: 

«Mai corn en l'epoca actual el 
conjunt de les literatures nacionals no 
havia ofert un espectacle tan divers i 
desconcertador. Si en una cosa coinci- 
deixen els escriptors de les diverses 
nacions -i és l'únic que li dóna una 
certa uniformitat que és corn el segell 
del nostre temps-, és aquesta recerca 
desesperada de camins nous d'estri- 
dencies i d'audacies majors, que ha es- 
devingut corn una mena de follia amb 

8. alordana fue el escritor, el hombre con quien me 
sentía mejor; era al que veía más, en el Ateneo y casi a 
diario y. charlábamos. 

.Él sintió por mí enseguida simpatía, a parte de gus- 
tarle mi obra. Fue el que habló me'or, con estimación 
más justa, valorando las cualidades y señalando los 
defectos. [...] 

.De la amistad que nos unió puedo evocar muchos 
recuerdos; ya he hablado de sus elogios a mis "Tiewas 
del Ebro"; más adelante me llevó a co~aborar en "L'Opi- 
nió", en la qual dirigía la página de letras y donde 
empecé a ejercitar-me en el artícu1o.n (S. JUAN A R B ~ ,  op. 
cit., ps. 169, 170 i 172). Hi publicara Del nostre temps. 
Notes sobre literatura, ~L'Opinióa (8-1-1933); Del nostre 
temps. Notes sobre I'Aleman a d'avui, sL'Opinió. (5-11- 
1933); Els literats i el públc,  c..L'Opinió,, (4-iv-1933). 
Jordana també hi dura a collaborar un altre dels joves 
del grup, Joan Teixidor, que hi publicara en la mateixa 
epoca una serie d'articles i ressenyes: Sobre la nostra 
poesia actuaí, aL'Opinió,> (29-1-1933); Revista literaria. 
Estampes, Seny i atzar, aL'Opinió~ (21-11-1933); Revista 
literaria. Assonancies i evasions. Elegies, &'Opinión 
(7-111-1933); Revista literaria, Sahara-Níger. Rosa, Clara, 
Joan i Pere, uL'Opinió» (21-111-1933). 

9. Novel.ia burgesa. N0vei . i~  proletaria, .Mirador., 
núm. 212 (23-11-1933). 

10. Converses d'Avui. S. Juan Arbó i la crisi de la 
novetla, rAvuin (17-xi-1933); Entorn del seny, oAvuiu 
(14-x-1933); Entorn de la novel.la. Carta oberta a Ma- 
nuel Brunet, nAvui~ (19-x-1933). Vegeu també les seves 
intervencions en  la polemica desencadenada per I'en- 
questa publicada en el número de .La Revistan del 
primer semestre de 1933 arnb motiu del centenari de la 
Renaixenca: El plet de la Joventut. Patriotes i no pairio- 
tes, .La Publicitatu (2-ix-1933) i El plet de la Joventut. 
Fer Patria per damunt de la patria. -La Publicitat. (7-ix- 
1933). 

1 1 .  El diari de Janés en publicara un avanc: S. JUAN 
A R B ~ ,  Fragments de les *Notes d'un estudiant que va 
morir boign, aDiari Mercantila (15-iv-1933). 
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la qual semblen voler-se atreure l'inte- 
res d'un públic desentes corn mai de 
lectures i de meditacions. 

»Hi ha en aquesta actitud dels es- 
criptors molta part de falsa posició, 
una barreja de mercantilisme agudit- 
zat que ho envaeix tot i d'un afany de 
notorietat, exasperat per la indiferen- 
cia del públic, o per la propia impoten- 
cia. En molts d'ells, la nota extremada 
no té altre objecte que provocar l'es- 
candol i la discussió i despertar un 
interes envers la seva obra que d'altra 
manera els seria difícil d'aconseguir. 
Aquest afany ha portat els autors a 
temptatives extravagants, portades 
sense ca mirament ni respecte, da- 
vant de Es uals resulten ridículs els 
atreviments %els escriptors més immo- 
rals i les satires més amargues del 
temps passat.)) l2 

Per a ell, aquesta diversitat no és 
propiament conseqüencia de la crisi, sinó 
més aviat al revés, és tota la subversió de 
valors introdui'da per les avantguardes 
d'entreguerres la ue tendeix a afavorir- 
la. Tanmateix sem%la que hi hagi indicis 
de canvi: 

~Sortosament, pero, avui tot fa pen- 
sar que, per als que no tenen res més, 
s'acosta el moment de quedar-se amb 
les seves extravagancies i el seu to irre- 
verent i audac, i que s'obre una epoca 
de serenitat i de reconstrucció plena 
de noves ensenyances, les primeres 
veus de la qual vénen sentint-se a Fran- 
ca d'un temps enca.3 

Arbó es fa resso d'un dels referents que 
s'esta convertint en un topic cntic de 
l'epoca, i que també sera un dels punts de 
partida d'alguns dels seus companys.13 La 
referencia és Benjamin Crémieux i el seu 
llibre Inquietude et reconstruction (essai 
sur la litérature d'aprés-guerre) (París 
1931). L'obra passa revista al penode 
1918-1930 que caracteritza corn a una 
epoca marcada per la destrucció i la fuga 
de la realitat per part de la gran diveqsitat 
de corrents artístics que apareixen. Es el 
que el mateix títol 'a quaiifica corn a pe- 
node &inquietud, a qual ha de seguir, en 
la típica analisi cíclica d'alguns estudis 
historics, una epoca de reconstrucció, de 
recerca, ja no de la novetat i de l'ensorra- 

12. Sebastia JUAN A R B ~ .  Del nostre temps. Notes sobre 
literatura, uL'Opinió~ (8-1-1933). 

13. Ve eu Joan TEIXIDOR, Literatura de postguewa, 
.La Pubficitatn (17-xi-1933); Sobre els moviments 
d'avantguarda. l .  Limitació i victoria, .La Veu de Cata- 
lunyau (8-xii-1933); Cronica de la Poesia. Direccions de 
poesia, <La Publicitatn (3-1-1934). entre altres. 
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ment dels models preestablerts, sinó 
d'uns valors solids. 

Ha estat Díaz-Pla'a un dels primers a 
aplicar aquest modei en la crítica catalana 
i, a més, ho ha fet de manera bastant insis- 
tent. Així, per exem le, l'any 1931, en un 
article de resposta,lfo potser millor com- 
plementari, a un de Valbuena Prat l5  en 
que aquest detecta la tendencia al pobla- 
ment d'angels i somnis en la poesia 
d'aquells anys, Díaz-Plaja, aplicant explíci- 
tament l'esquema interpretatiu de Cré- 
mieux, veura el fenomen com una 
conseqüencia de la voluntat d'evasió de la 
realitat que ha caracteritzat el període. 

Ho tornara a treure quan faci la resse- 
nya de l'antologia de Gerardo Diego.16 En 
aquest cas, adaptara l'esquema a la poesia 
espan ola, i fara coincidir el pas de la 
~ i c t a k r a  a la República arnb el punt d'in- 
flexió que ha detectat el crític frances. 
AixJ l'antologia es converteix en símpto- 
ma d'un canvi d'epoca.17 Entre l'erudició 
i la militancia Der una certa modernitat 
d'ordre, ~ íaz-@laja  publica, el 1932, 
L'avanteuardisme a Catalunva i altres no- 
tes de zrítica en u6 llesq;ema de Cré- 
mieux torna a serqa justificació Com el 
llibre de Gerardo Diego, vol ser el símpto- 

14. Guillem Df~z-PWA, Retorn dels somnis?, .Mira- 
dor., núm. 147 (22-xi-1931). Un altre exemple de 
I'apro iació de I'esquema en aquestes mateixes dates 
ens e fpo t  donar F.VER&, Inquietud i reconshucció, 
.Mirador., núm. 150 (7.~11-193 1). 

15. Angel VALBUENA I PRAT. Torno del sotnni arnb un 
angel trist, .Mirador., núm. 144 (5-xi-1931). 

16. G.D.P., Hora d'antologies, *Mirador., núm. 166 
(7-IV-1932), p. 6. 

17. ~ F e i a  temps que I'activitat politica havia fet inso- 
lita la olemica literaria que havia tingut rauxes bri- 
llants f..] sota la Dictadura. Es curiosa -i nin no 
gosaria negar-la- la bnllantor de I'hora literaria 8 r a n t  
el setcnni 1923-1930. [...] Aquest ús i abús de la literatu- 
ra per la literatura havia de desplaure als politics ue 
no havien abandonat la lluita i que seguien enqes  
pitjors condicions -en la presó o en I'exili. [...] Perque, 
al costat de la floració dels estudis literaris purament 
~eriodistics. hi haeué una floració ~oe t i ca  realment 
hapnihca L'hora era ro icia a Ics disquisicions i als 
bicantinismes. un esca?f $esnobisme cosmo~olita vol- 
ta-els primers h i t s  d'a uesta tendencia,'i en uns 
quants anys es produi pro%igiosament un estol de poe- 
tes autentics, diferents de les promocions anteriors per 
la seva consciencia poetica, per la seva saviesa lirica, 
per la seva apanció en grups rovincials, i per I'afua- 
ment acienqat que donaven a ya seva obra. Fou I'hora 
maxima de I'anomenada poesia ura, i un dels mo- 
ments més brillants de la historia Se les lletres castella- 
nes. 

~Aquest període finalitza amb la caiguda de la Dicta- 
dura (hi ha casos ai'llats perfectament ex~iicabies com 
a cscorrialles del pcriode anterior). ~ ~ i c s t  csironca- 
merit se'ns presenta com a doblement simptomatic, 
veraue ens ex~l ica .  en ~ r i rne r  terme. I'existencia d'una 
dictadura ol'itica.coi a contribu'idora inconscient 
d'un estat Be coses com el que rcfcrim. D'altra perque 
aquesta cessació del que pér entendre'ns anomenim 
avantguardisme es produeix arreu d'Europa, com ha 
demostrat Benjamin Crémieux recentment, pels vol- 
tants del 1930. 

~Aixi doncs coincidint amb aquesta clausura del ci- 
cle poetic. comencen a apareixer estudis panoramics 
amb voluntat de balanc. 1 antologies. (art. cit.). 

ma del tancament d'una epoca, pero ara 
aplicat a la poesia catalana.ls 

Pero I'adopció d'aquest esquema en 
Díaz-Plaja no serveix només com a model 
interpretatiu d'una fase de la producció 
literaria catalana i europea, sinó ue, en 
el fons, I'utilitza en funció de la iefensa 
d'un model d'inteklectual universitari i de 
la conveniencia de convertir la universitat 
en centre d'irradiació cultural. Una pro- 
posta que té a veure arnb les transforma- 
cions a que dóna lloc el nou re im repu- 
blicl, entre elles les que es pro%ueixen a 
la Universitat de Barcelona, i arnb el pa- 
per que hi vol fer Díaz-Plaja. Pero aquest 
és el model que l'evolució dels esdeveni- 
ments sembla que pot fer entrar en crisi i 
que és més aviat el contrari del que repre- 
senta i defensara Arbó. Així, quan aquest 
utilitza l'esquema de Cremieux, el tipus de 
reconstrucció a que aspira sera bastant 
diferent de la de Díaz-Plaja. El que li inte- 
ressa és I'altra dualitat que apareix asso- 
ciada a l'oposició inquietud-reconstruc- 
ció: evasió-retorn a la realitat. Així, si per 
a Díaz-Plaja l'esquema acabara servint per 
a justificar un nou retom a I'ordre, a Arbó 
li resulta útil per tal de demostrar ue la 
línia d'un reaiisme transformat ueRa se- 
guit en les seves primeres novaes  és la 
que correspon ais temps que corren. 

Un dels centres d'interes que apareix en 
els articles d'Arbó que estem comentant 
és la situació alemanya i la seva connexió 
arnb uns nous models narratius. El que 
posa de manifest la novella d'aquell país, 
sobre el ue hi esta assant, li interessa 
com a reaex límit de f que succeeix en el 
conjunt de les societats europees. Pero li 
interessa per una altra raó. Arbó ha publi- 
cat un pare11 de novelies que li han donat 
una certa fama de novellista que promet, 
pero més instintiu que estilista, arnb una 
imatge d'autodidacte de poble que el mo- 

18. aPer que hem recisat amb números exactes 
(1918-1930) els limits gel nostre camo d'acció? Benia- 
k in  Crémieux. en un Ilibre ublicat ;cccntment, csia. 
blia I'existencia d'un per iog -quc correspon al que 
nosaltres hem assenyalat- al curs del qual-tota ev6lu- 
ció estetica rengué violbncies subversives i estndents. 
Es el perio& en que es desvetlleq a Europa els ismes 
més iconoclastes i destructors. Es el eriode on es 
refusa el món real (dadaisme, sobrereayisme) i es re- 
cerca el io mes intim -el somni i el sexe- com a camD 
d'acció F;oetica freudisme). Doncs be. Aquest pcriode 
sembla que pot Aonar-se per acabat L'es~rir d'inauiéru- 
de dónapa5a un esprit de reconstruction. La nórmali- 
tat, I'equilibri, la intel4igencia i la serenitat informen 
les noves creacions. Les estridencies subversives són 
refusades. A Catalunya, el comenqament d'aquest nou 
periode coincideix amb el retorn a la vida política 
intensa. coincidencia que pren interesa les noves espe- 
culacions literaries. Sembla, doncs, ue aquest és un 
moment perfecte per a una recapitjació i una visió 
coniunta d'aauest interessantissim ~ e r i o d e . ~  (Guillem 
~fk-PWA. ~' ivant~uardisme a Catalunya i alt;es notes 
de critica, Barcelona 1932. p. 11). 

Notes 



lesta l9 i que contrasta arnb la ue pro o 
sen per a lJescriptor model aTguns B.1; 
seus companys universitaris. No podem 
oblidar que les seves dues primeres no- 
vekles són fo rjades i practicament escrites 
des dlAmposta, forca al marge de la tradi- 
ció literaria catalana i del context cultural 
barceloní del moment en que es publica- 
ran. La seva narrativa sera inte retada 
corn una de les manifestacions d r re to rn  
de fórmules del tombant de segle i és ab- 
solutament cert. La seva apanció coinci- 
deix arnb altres símptomes d'aquest feno- 
men dels quals pot ser vist corn a un 
ex onent més. Una de les característiques P de penode és precisament aquesta, corn 
es detecten retorns a fórmules, tendencies 
i models anteriors i aixo es pot relacionar 
arnb la crisi europea. A grans trets, la rela- 
ció és correcta, pero quan analitzem arnb 
detall fets específics, trobem que hi ha 
retorns a coses molt diverses i que es fan 
per vies ben diferenciables, per raons que 
no són sempre les mateixes. El que passa 
en el cas d'Arbó, sobretot en el '33, és que 
cerca un cami d'inserció en la moderni- 
tat, i en la cultura, tot i que proposant un 
model que no és el dels joves universita- 
ris, sinó ue doni sentit als seus o-rígens i a 
les noveles que ja ha publicat. Es signifi- 
catiu d'aixo que sigui un dels joves escrip- 
tors que en aquests moments farceix rnés 
els seus textos crítics i de creació de refe- 
yents cultes, ja siguin clhsics o moderns. 
Es evident que una funció immediata que 
hi compleixen és la de demostrar que no 
és cap campero1 arnb llana al clatell, ni 
cap reedició d'un poeta pagis sortit de les 
profunditats de la natura. 1, pel que fa a 
mostrar la seva obra corn a exponent de la 
modernitat, una determinada inte reta- 
cid de l'esquema Crémieux exem l#cat a 
través del model dels noveliistes iemanys 
que selecciona li ve rodó. Per tant, en 
principi, la seva narrativa no s'ex lica 
propiament per un fenomen de re f ació 
causal crisi-models narratius, sinó que es 
dóna una situació en la qual els signes del 
present serveixen per a justificar corn a 
modernes i adequades als temps fórmules 
de tot tipus que són recuperació i adapta- 

19. En podem trobar un exemple a i'article anonim, 
segurament de Manuel Vallde eres S Juan, Amó, .La 
N a u ~  (16-xrr-1932), publicat am% m:tiu.de la concessió 
del Premi Crexells en la qual ha aconseguit de passar a 
la segona votació arnb Terres de I'Ebre: *El millor del 
seu cas es que. apartat de tot centre intel,lectual, el seu 
contacte amb I'escola és quasi nul. S. Juan Arbó és, 
doncs, un cas d'autodidactisme exacerbat. Diem exa- 
cerbat perque les caracteristiques personals de S. Juan 
Arbó -prou manifestes en el seu primer Ilibre- demos- 
tren que si ha estat un autodidactic es deu tant a les 
circumstancies com al seu temperament.. Pocs dies 
abans el mateix diari ha publicat la ressenya, Manuel 
VALLDEPERES, el'inútil combatn. novel.la per S.  Juan 
Arbó, .La N a u ~  (9-xri-1932). 

ció del passat. No vull dir que no puguin 
ser operatives en el present i ue no im- 
pliquin innovacions respecte %els antics 
models, sinó que intento de diferenciar 
entre una situació historica que dóna lloc 
a l'aparició d'uns models, d'un cas en que 
la situació serveix per a rejustificar unes 
posicions ja preses abans per unes altres 
raons, i aixo és el que passa arnb Arbó en 
aquests moments. 

Per al jove escriptor, la diferencia entre 
la mena de destrucció de valors que re- 
presenten les avantguardes i la que repre- 
senten els noveliistes alemanys model 
Doblin rau en el fet que en aquests no és 
ratuita, sinó justificada er la situació 

fistorica. A més, justificala en un sentit 
més concret: I'ensorrada alemanya posa 
de manifest la necessitat de reconstrucció 
d'una nova societat sobre uns nous valors 
i, per tant, l'obra d'a uests noveliistes té 
el sentit d'acabar de jestruir totes les fa- 
canes d'uns edificis en runes: 

«Tornant, ero, a la nostra idea, no 
tot en la moferna literatura es redueix 
a audacies d'expressió i afany de sin u 
laritzar-se. Hi ha una bona part d'$la 
bastida sobre un fons de tragedia real i 
de desespers que si no arriben a justifi- 
car-les -i ho dubtem- expliquen, si 
més no, les posicions de més extrema- 
da protesta i de rebellió latent i furio- 
sa, i entre elles, la que pot posar-se 
sense cap vaciliació en aquest cas és la 
literatura alemanya d'avui. Cap corn 
ella no ofereix unes majors caracterís- 
tiques d'agror i de deses er i cap es- 
criptor tampoc corn l'aTemany dels 
nostres dies no hauria treballat sobre 
un fons més real d'abandons i de ven- 
ciments. 

»Hi ha un esfondrament general i un 
afany desesperat d'ajudar les ruines. 
Mai no s'haura colpejat arnb una vio- 
lencia més desenfrenada, ni arnb in- 
tenció més dura i més cruel damunt de 
totes les antigues vaiors sentimentals i 
ideologiques.» 

Pero corn ja ha quedat clar en el mateix 
article, per a Arbó l'actitud de negació no 
és suficient. Cal que aquesta vagi acom- 
panyada d'una roposta positiva, d'una al- 
ternativa als vayors atacats i a ui és on el 
model spengleria de la decalencia d'un 
Occident concebut corn a expressió d'uns 
ideals fo rjats en l'humanisme renaixentis- 
ta i el sentit, la visió del món, la concep- 
ció de l'home exposada en les seves pri- 
meres novelles Ili uen corn un diagnostic 
i una soiució. LaKternativa no esta en el 
refermament dels valors que s'aixoplu- 
guen sota el concepte de cultura humanís- 
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tica, que ha demostrat ser una carcassa 
inútil a partir de la Primera Guerra Mun- 
dial, sinó en una mena de despullament 
que ens enfronti a I'home tal corn és per a 
Arbó i no tal corn la cultura ha fet veure 
que era. L'home constituit per uns instints 
atavics que ha de lluitar per imposar-se al 
món i que, per tant, només pot tobar. la 
seva salvació en l'exercici individual de la se- 
va voluntat a través de l'acció. Tot ple- 
gat, expressat a través d'una contraposició 
instint-raó, esperit-materia, natura-cultu- 
ra, vida-literatura, molt en la Iínia del que 
han estat formulacions de la narrativa mo- 
dernista. Pero que, en el nou context en 
que apareixen tenen un sentit bastant dife- 
rent. 

1 la novekla que publica el '33 és 
l'ex ressió més directa d'aquesta mena de 
proglemes i del seu acostament als mo- 
dels en que el1 els veu formulats en la 
narrativa alemanya. Aixi, una bona part 
dels trets que subratlla corn a caractens- 
tic5 d'aquesta literatura, passant pel filtre 
d'Arbó, els trobem a les Notes d'un estu- 
diant que va morir boig: 

«En Doblin, ue ens sembla el més 
destacat, ~dhucq'ordre de la novelia ha 
esdevingut confusió; ritme exaltat i 
resso confós de vida ciutadana i de fatic. 
En a uestes pagines denses i fos ues tot 
sem& seguir el ritme febrós i %ese;pe- 
rat de la nostra vida moderna. En certs 
moments, la seva prosa esdevé d'una 
tensió delirant, o d'un abandó per altra 
banda dintre el qual sembla que es per- 
di el sentit de totes les coses. [...] 

»En Kesteu, potser menys sincer i 
segurament menys profund, hi ha l'es- 
cena plena d'un cinisme amar en la 
qual el protagonista, després f'haver- 
se embutxacat els diners, juga amb el 
desesper de la pobra dona que els ha 
perduts i, corn a final, li dóna alguns 
marcs perque es consoli. Escenes corn 
aquestes es succeixen a través de tots 
els moments. Un home s'embriaga una 
nit i, en arribar a casa, tira la seva 
amant pel balcó. "No era estrany 
-diu- que l'anglesa xisclés corn una 
condemnada, perque s'havia romput 
ambdues carnes." Sembla que s'ha per- 
dut i tot el gust de la creació, i que 
l'artista ja no tingui fe ni en el seu 
treball. La realitat és massa crua i !'am- 
bient no forneix altres materials. Es un 
desesper, corn de naufragi, en el qual 
hi ha la certesa que no es salvara res. 
Qui esta per contes aleshores? No hi.ha 
ni esma de treball ni de res.. 

A part de les coincidencies en la tecnica 
narrativa, hi ha en la caracterització de les 

actituds dels personat es, que Arbó entén 
corn a correlat de la 8els seus autors, un 
clar parallelisme amb les del protagonista 
de la seva novelia. Un protagonista que és 
un heroi negatiu. En la funció moral que 
Arbó li dóna al enere, el personatge re- 
presenta la lucifesa de qui sap veure la 
societat contem orania corn un teatre re- 
git per falsos vaoors, i no oblidem ue un 
dels escenaris és una inauguració 1 e curs 
a la universitat. Pero, corn a contraparti- 
da, aquest mateix protagonista encarna 
l'actitud negativa davant d'aquesta situa- 
ció, la del ui fuig i no actua, la del qui 
deixa que $ instints primaris el vencin 
per falta de voluntat; així, la combinació 
d'una actitud crítica i una personalitat 
passiva acaba duent a l'autodestrucció, 
corn hi pot acabar duent a la joventut 
europea dels anys trenta. Pero encara, lli- 
gat a tots aquests trets n'hi ha un altre que 
el perd: els seus dubtes hamletians. Ex- 
plícitament Arbó el construeix sobre 
aquest model, i aixo des del unt de vista P tecnic li va bé perque fa d'ag utinant de la 
dispersió dels materials narratius al vol- 
tant d'un mite que els estructura. Tanma- 
teix, ens podem preguntar quin sentit his- 
toric té en aquests moments el 
personatge. La resposta és obvia, quan to- 
thom insisteix en I'encreuament de ca- 
mins en que es troba situada la joventut, 
és precisament el dubte el que encarna la 
creació de Shakespeare i la destrucció 

ue implica el fet de no resoldre'l, en 
jefinitiva la inacció, l'estricta reflexió so- 
bre els molts camins a seguir. 

Quan aixo es planteja en la novella, es 
connecta amb la realitat catalana, pero és 
més aviat en qüestions de detall. Per a 
Arbó la funció de la novelia no és la 
d'explicar historicament els fenomens, 
sinó més aviat el contrari, mostrar corn 
aquests són exponent d'unes lleis 
nents. Pero en alguns articles de zerma- icats a 
reflexionar sobre aspectes de la situació 
catalana aquest marc interpretatiu apa- 
reix clarament20 On resultara més evi- 

20. Aixi, en el darrer article que publica a aL'Opi- 
nió., on fa un re as de la situació en que es troba el 
món literari catafa, en uns termes que provoquen la 
~ b l i c a c i ó  &una nota. segurament de Jordana, en que 
a redacció no es fa responsable de les afirmacions de 

I'autor de I'article, hi diu coses com les següents: *Pos- 
siblement hi ha molta cosa a dir, pel que toca a aquest 
món de dintre, pero a causa del que deiem, un ha de 
sentir-se amb una certa pro ensió al martiri. Les veri- 
tats aue hi ha a dir. no son $aquelles que us desperten 
abrafadcs. i caldria que fos un home amb vocac;~, que 
fcs la seva glbria dc dir Ics scves veritats i tingues una 
esquena a prova de tot. Esperem per si I'enquesta de 
López Picó portada amb tota la tenacitat i I'interes que 
posa sempre el nostre poeta, quan es tracta de la nostra 
cultura, ens descobreixi I'home indicat que ajudi a 
aclarir la situació i a enlairar el nivel1 de la nostra vida 
inteHectua1.n (S. JUAN A R B ~ ,  El literat i eipúbtic, nL'Opi- 
nión. 4-iv-1933). 

Notes 



dent sera en I'article en que al diari 
«Avui» de Janés vol entrar en polemica 
arnb Farran i Mayoral i arnb els valors que 
aquest defensa. Hi apareix, de manera ex- 
plícita, tota aquesta contraposició de dos 
sistemes de valors basats en les dualitats 
reflexió-acció, raó-instint, etc. Hi tracta el 
tema nietzschea de les dues Grecies, divi- 
dides er l'aparició de I'esperit s~cra t i c .~ '  
Hi fa E lectura mefistofelica de la figura 
de G ~ e t h e . ~ ~  Hi trobem també un Ham- 
let, ara positiu, pel que té de rebuig al 
llast que representa el pes de la cultura, 
precisament com a component del seu 
d ~ b t e . ~ ~  

Si aquest article esta fet polemitzant 
arnb Farran, representa alhora I'exaltació 
d'un heroi positiu, ja no de ficció, sinó de 
carn i ossos, arnb nom i cognoms i perta- 
nyent a la nova generació, precisament el 
creador de ll«Avui», Janés i Oliver, exem- 
ple d'acció i d'actitud davant la crisi en 

21. ~Comencant per la Grecia. amic Farran i Mayo- 
ral. les grans virtuts del poble grec es manifestaren 
abans de Sócrates, és a dir, abans del seny. Hi ha més 
grandesa en la resposta als emissaris perses, que en 
molts dels dialegs de Plató. Quan obrem tot és bell i 
enlairat. quan raonem ve la fatiga i I'anquilosament. El 
poble grec, per naturalesa. estava més a prop de la 
virtut que aquest vell rofessor demoniac enxampat el1 
mateix en la xarxa de{ propis raonaments. c...] Jo en la 
teoria de Plató, per a la vida, donaria ales al cor a 
expenses de I'a etit, pero encara si calgués a expenses 
de la raó. La viBa val molt més la Dena d'ésser viscuda. 
Les gents semblen sentir I'enyor d'aquest scntit Iliure i 
espontani que Socrates dcstruia sota I'enaranatpe dels 
seus raonainents. És una remarca de Nietzsche i una 
veritat incontestable: La grandesa de Grecia va morir 
en mans de Sócrates allo ue defensava a Potidea amb 
el seu cos, ho matava amb?a paraula dintre els murs de 
la ciutat. En ella ofegava tots els impulsos exaltats i les 
ins iracions sobtades que fan grans les patries i els 
ind?vidus.. (S. JUAN ARBO, E n t 0 ~  del seny, ~Avui., 14-x- 
1911 

22.'&oethe ho sabia i feia contestar Ifi enia amb 
aquelles paraules que són tota una Ilicó d'fumanitat: 
"lo no raono; sento." En aquell moment, amic Farran i 
Ma oral Ifi enia era la raó. 

ndm f e  Goethe entra en la qiiestió com una gran 
llum. Amb arguments d'ell sol es podia defensar la 
posició, perque el1 posseia com ningú el seni raona- 
dor, pero també el sentit vital i creador que ca a dia es 
una exigencia nova, i és com I'ale de Déu davant del 
qual es desfan les paraules i s'esdevenen un joc els 
sistemes de filosofia. La vida de Lord Byron no va ésser 
en cap moment presidida pel seny, pero ell, Goethe. 
que era el sen mateix; el bon seny vigilant i actiu i la 
saviesa, des derseu racó de Weimar, seguint amb admi- 
ració la volada fatal d'aquella vida; admiració que ha- 
via de deixar impresa en les pagines del segon Faust 
com un esclat de llum en la fosquetat dels simbols i les 
abstracción. Sempre he pensat ue Goethe havia sentit 
una certa enveja d'a uella vila; enveja, potser per 
aquell im etu jovenivA i ardent que en el1 havia ofegat 
I'esperit & la reflexió, ímpetu que retrobeu en tots els 
moments de la seva vida, com una forca massa compri- 
mida. Un dia va dir: "Estimo aquells que volen I'impos- 
sible", i en aquestes paraules sembla volar una mica 
I'esclat del seu esperit tempestuós.~ (art. cit.) 

23. ~ T o t s  els grans artistes ho han sentit. Hamlet 
sokent menysprea la Iletra, i Beethoven deixa de banda 
la Critica de la raó pura com una miserable concepció 
de I'Univers. D'aqui degué sorgir Mefistofil, en la ment 
de Goethe.. (art, cit.) 

que hi ha el perill de quedar instaliat en la 
inhibició: 

xUs dedico aquestes reflexions amic 
Farran i Mayoral, que m'ha suggerit 
l'apanció gairebé miraculosa d"'AvuiV, 
en el record d'una conversa ha uda 
arnb vós. Són reflexions d'atzar i 8ins- 
piració, com s'escau a l'esperit que in- 
orma I'article, a la meva manera de 

sentir, de pensar. 
))Avui les ocasions d'empresa man- 

quen. La vida s'ha vulgaritzat pero, 
tanmateix, per a les animes de tremp, 
encara ofereix camp prou vast per a 
totes les empreses. Encara hi ha 1'At- 
Iantic que cada dia tempta la imagina- 
ció dels audacos, el camp de la políti- 
ca, impacient d'animes nobles i corat- 
joses que amen la lluita i el perill, i 
sobretot la veritat, i que avantposin 
aquestes coses al rofit, per ennoblir- 
ho tot i di nificar-ko ... ~ é s  aval1 enca- 
ra. dintre fes terboleses de la lluita dia- 
n a  a la ciutat (per a les animes de 
tremp a qualsevol banda s'obre camí) 
encara trobem l'ocasió d'animar les 
fents que, d'espatlles a tota reflexió, es 
lencen a l'aventura. Així aquest amic 

nostre, Janés, que fa brollar fonts so- 
bre la roca (tot sera que la fe dels 
israelites faci el miracle vivent), i que 
un dia va trobar-se aquella dita de Goe- 
the, que estimava els homes que volen 
l'im ossible, i va agafar-la per bande- 
ra. » P4 
Com ja veiem, Janés és amic d'Arbó i 

qui més actiu es mostrara en la creació de 
plataformes que canalitzin l'activitat dels 
joves escn tors i que els insereixin en el 
context cugural catala arnb una certa vo- 
luntat de renovació no rupturista. De for- 
mació autodidacta, a través del ~Diari 
Mercantil)), ha anat esbossant tot un pro- 
rama d'acció cultural25 en que, malgrat 

&S diferencies que hi ugui haver respec- 
te d1ArbÓ, hi apareix ya coincidencia del 
rebui a actituds inteliectualistes que du 
aparejada la proposta d'un model dJac- 
ció. Una de les caractenstiques significati- 
ves d'aquest programa és com I'exemple 
intellectualista es re resenta a través d'un 
model que pot ser erque encarnen deter- 
minats joves universitaris, mentre que el 
model positiu es veu en aquell que s'esta 
canalitzant a través del cinema america 

~Aquests minyons de cinema amen- 
ca, d'una llei d'optimisme tot cordial i 

24. Art. cit. 
25. Vegeu J. HURTLEY, Josep Janés. EI combat per la 

cultura (Barcelona, Curial, 1986). 
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expansiu i d'una sinceritat de senti- 
ments que sorpren, que diuen les co- 
ses més transcendentals amb el verb 
enjogassat de totes les hores, sense ni 
tan sols iniciar aquell mig aire de sufi- 
ciencia ue adopten els obsessos de 
transcenlentalisme, ens ha fet envejo- 
sos en més d'una avinentesa, d'a uell 
país i daquells caracters de llaltra$an- 
da de la mar [...I. 

&abem com era de gratu'ita la nos- 
tra admiració, fonamentada en unes 
ualitats d'una aparenca tan poc pro- & nda; oi més, encara, quan aquestes 

ens venien idealitzades i sense ca ga 
rantia d'humanitat ...I ens n%em 
creat una imatge ideaktzada en la qual 
hem fet coincidir una perfecció sinte- 
titzadora: la sinceritat. 

,Remarqueu el contrast ue es rea- 
litza entre aquells minyons I7aparenGa 
despreocupada, pero que no negli- 
geixen els deures llurs, i aquells altres 
que caminen a un ritme olímpic i que 
voldrien traslluir en I'esguard inex- 
pressiu, vagarós, i en el front ingenua- 
ment arrugat a prova d'exercicis, unes 
anhelades reocupacions. De no ésser 
el deler $apareixer transcendental, 
d'aquell aire estudiat no se'n deduiria 
altra cosa que una intelli encia allisa- 
da, sense cap solc suggeri80r d'una en- 
gruna de personalitat. 

n[ ...I Experiencies diverses, del valor 
de les quals hem tingut lleure de 
convencer-nos en un altre ordre de co- 
ses, ens menen a ésser recelosos 
d'a uells que pretenen evidenciar amb 
la ?igura i amb el més superflu del 
propi capteniment, unes harmonies es- 
pirituals de realitat dubtosa [...]. 

))Els veureu caminar rígids, amb so- 
brietat; el front vol revelar preocupa- 
cions, pero no en revela d'altra que 
aquesta, precisament, la d'apareixer 
preocupat. Si el sobta l'escaien~a de 
parlar amb algú adopta aires d'una se- 
rietat inescaient: mesura les paraules i 
les hi infon una inflexió sentenciadora, 
que resulta tota arbitraria i passejant- 
se damunt de les banalitats més 
tencioses de transcendentalisme.,, ge- 
El model atacat i alguns dels as ectes 

de la seva caracterització els tro&arem 
precisament en algunes de les narracions 
d'Ariadna al laberint grotesc dlEspriu, un 
dels joves que un sector de la critica coe- 
tania veura com a exponent de la represa 

26. Josep JAN& I OUVB, Mosaic. Els ntranscenden- 
tals., *Diari Mercantiln (27-1-1933). Resulta significatiu 
que aquest sigui un dels articles que recuperara al diari 
.Avui. de I'etapa del .Diari Mercantil* (Imatges i senti- 
ments. Els *transcendentalsu, *Avui*. 4-XII-1933). 

de models narratius del tombant de se- 
g1e.27 

El rebuig d'unes actituds inteklectualis- 
tes que es veuen representades en uns 
sectors de la Universitat barcelonina no 
s'explica, doncs, només per la proceden- 
cia dels joves que conflueixen en aquest 
rup generacional i, d'altra banda, és un 

gnomen que es generalitza bastant aviat. 
En trobariem un altre exemple en el cas 
dlAgustí, just en el moment en que inicia 
les seves coliaboracions a la remsa perio- 
dica, en un article que pu~licarh en el 
primer numero d'c(Universitat Catalana, 
titulat Sobre l'universitarisme. En un mo- 
ment en que el lligam a la universitat de 
l'inteliectual es va convertint en un valor, 
positiu per a uns, negatiu per a altres, fins 
al punt que apareix un terme, el que usa 
en el títol, que sembla designar tota una 
tendencia, i en que ha comenGat a apa- 
reixer aquest universitarisme com a tret 
distintiu d'una nova generació, com de- 
mostra l'apropiació i 1'6s que fa constant- 
ment del terme Diaz-PlajaZ8 o l'interes 
de Ramon Esquerra de descobrir una 
nova generació de poetes  universitari^,^^ 

27. Vegeu Maurici SERRAHIMA, Violincia, genialitat i 
perfecció, .El Mati. (15-VIII-1934). Sobre aquesta i al- 
tres crítiques a I'obra d'Espriu en a uesta epoca i la 
incidencia en el desenvolu ament a e  la seva obra, 
vegeu Rosa M. DELOR, ~ a l v a A r  ~ s ~ r i t r ,  els anys d'apre- 
nentatge. 1929-1943 (Barcelona 1993). ps. 41-91. 

28. Pocs dies abans de la publicació de I'article 
d'Agusti, Diaz-Plaja ha escrit el següent:  sovint sento 
interposar reserves sobre la funció de la Universitat 
que algú voldria ritual i hieratica, administradora sa- 
cerdotalment per a molt pocs. Penso, er contra, que 
aci i en aquest moment, la Universitat La dd'ésser per a 
Catalunya una mena de signe totalitzador dels nostres 
esforqos culturals; de fet tota feina or8anitzada esdevé 
automaticament universitaria; per aixo han abundat a 
casa nostra les institucions on la Universitat era clan- 
destina, o Frustrada, o simplement rebel per incom ati 
bilitat amb Isorganització estatal. Ara, per*, tot aixg h i  
deixat d'esser; cal que deixi d'ésser, per a fer possible 
una organització total -universitaris- de la nostra 
cultura.. (D.-P., Varietats. Sobre els límits de la Univer- 
sitat, .Miradorn. núm. 194 20-x-1932). 

29. *Amb poc temps de diferkncia s'han publicat tres 
llibres -dos de poesia i una novella-, d'autors de me- 
nys de vint anys. Els poetes -tots dos debutants- són 
Joan Teixidor i Ignasi Agustí. El novelista -reinci- 
dent- és Salvador Espriu. Tots tres estudiants dels 
 rimers cursos en diverses escoles i facultats de la 
hostra Universitat. 
.[ ...I aquests no són sinó els coneguts i darrera seu hi 

ha un eruD oue estA inedit en ei ouai  red dominen eis 
poetes.-~ém61a estrany en aquests t e ip s ,  pero és un 
et. I aquests poetes novells inedits -que prometen 

forga a jutjar pel que coneixem- tenen caracteristiques 
propies, a desgrat dels models que tot sovint els veiem 
imitar. A més, i aixo els diferencia de molts autors 
catalans contemporanis, no rebutgen cap mena de ten- 
dencia. Les imiten totes que és el mlllor cami per 
arribar a I'originalitat. [... 

>>En aquestes pagines s ' la procurat interessar-se per 
aquest moviment. No sembla que la critica oficial de 
casa nostra, que tants elogis prodiga, segons a qui, 
s'hagi ocupat com cal d'aquests joves. Es molt explica- 
ble. Estancada en bona pari encara en el segle passat o 
en el noucentisme -i potser, en alguna part perfecta- 

Notes 



Agustí intenta desmarcar-se'n, el1 i els 
seus amics: 

«No pas universitarisme de la nova 
generació. No és posible catalogar, 
sota aquest adjectiu, tota la personali- 
tat d'una promoció per la qual l'uni- 
versitarisme no és sinó un accident. 
Com no és lícit parlar d'ateneisme. 
Són aquestes, paraules que no adme- 
ten cap isme determinatiu. Pot parlar- 
se d'universitat i d'Ateneu; voler, pero, 
parlar d'ateneisme o d'universitarisme 
és voler renunciar a la finalitat en fa- 
vor del mitja, sotmetre l'individu, 
autocton per naturalesa, a una forma- 
ció standard,. contradictoria amb I'es- 
verit de revolta de l'universitari. En tot 
;as, universitarisme de la Universitat. 
Mai, pero, universitarisme de I'indivi- 

En part, que tregui el tema en aquest 
moment i la posició que defineix s'explica 
perque vol actuar en ambits no universita- 
ris. Pero també ho fa per una altra raó. El 
model d'inteíiectual universitari s'associa 
a la Institución Libre de Enseñanza, a or- 
teguisme, en definitiva a un model madri- 
leny d'inteliectual, mal vist per sectors del 
catalanisme, entre altres per a uells on 
sembla que es vol situar ~ ~ u s t i , ? a  Lliga i 
el seu organ d'expressió «La Veu de Cata- 
lunya», aquells qui, sota I'empara del cata- 
lanisme, el que ataquen son els principis 
educatius laics i liberals sorgits de la Insti- 
tución, la tradición krausiza, i els intel- 
lectuals i els polítics que els defensen, els 
qui, en bona part, detenen el poder polític 
i, fins a cert punt, el cultural a Madrid. 
Ates el lligam universitat-Ateneu que s'ha 
produit en alguns d'aquests joves, intenta 
no quedar assimilat a una mena de versió 
barcelonina del topic del polític i/o intel- 
lectual republica madrileny: 

«[ ...] Aquest concepte non-nat de 
l'universitarisme té molts elements 
d'importació central que s'adiuen 
molt rnés al caracter castelia, amatent 
sempre a improvisar tertúlies a 
l'engros, encara que hagin de fer-se 
en una aula de la Universitat sota la 
batuta del profesor, que no pas al 
nostre caracter individualista i cenyit, 
rnés orgullós que vanitós, autocton i 
reservat. 

nL'universitarisrne, doncs, com tots 
els roductes que ens arriben de més 
en& de IIEbre, no és a te per cristal- 
litzar a casa nostra. ca?tenir en com- 
pte, a més, que Castella, com aquel1 
que diu, és Madrid. Catalunya, pero 

no és Barcelona. 1 l'universitarisme 
castella correspon a un concepte ex- 
clusivament ciutada de les joventuts 
inteliectuals. Per ue les joventuts in- 
tellectuals castelyanes són totes un 
producte de la ciutat. 1, per tant, de la 
Universitat [...] Totes les nostres coses 
tenen una integració rnés complexa, 
tenen la qualitat de mosaic, enfront 
de les de Castella. Un cinquanta er 
cent de les nostres joventuts intelgc- 
tuals no són ciutadanes i aixo les priva 
d'ésser universitaries. 1 del cinquanta 
per cent restant, la ma'oria no s'avin- 
drien mai a caure dintre d'aquest 
concepte d'universitarisme. 1 molt 
millor, per Catalunya, que no s'hi 
avinguin. Perque a Catalunya el que fa 
falta no són as universitaris, sinó 
polítics que és fa cosa que I'universita- 
risme priva. Cal que la gent assi per 

lligams en ~ o r t i r - n e . » ~ ~  
R la Universitat, pero mai que i deixin 

1, encara, el model d'inteliectual-uni- 
versitan no li serveix per una altra raó: no 
quadra amb les característiques del grup y es va construint a través de la penya 

e I'Euzkadi, grup que Agustí, bastant 
aviat, comencara a jugar com a carta ge- 
neracional alternativa, cosa que implica 
haver de construir una identitat, fins a 
cert punt, diferenciada. . 

En definitiva, Arbó no estara sol en 
I'atac a un determinat model intellectual 
i a una funció de la cultura que la crisi 
europea posa en qüestió o ajuda a refor- 
mular, en aixo sembla coincidir amb al- 
tres companys de tertúlia o de generació. 
Tanmateix les raons de fons per les quals 
a areix aquest rebuig, el grau i el model 
aEernatiu seran ben diferents. 

ment indocumentada-, no s'ha fet carrec encara del 
que significa aqueixa romoció literaria, o no els ha 
entes, i no pas er cuba d'a uests novells. Diaz-Plaja 
que reuneix la &ble qualitat l e  finor critica i de docu- 
mentació ha estat el que ha vist millor el que represen- 
ten aquests poetes nous, i I'autor de les critiques més 
intelligents en aquest sentit que hem Ilegit. Es de creu- 
re que després d'ell els altres s'hi Fixaran també i faran 
 justicia.^ (Una nova romoció de poetes, .El Matim, 
1 1-vi-1932). L'article die Diaz-Plaja a que fa referencia 
Esquema és Ignasi Agustí, "El Velern, .Mirador., núm. 
169 (28-N-1932). recollit a Primers assaigs. Primers viat- 
ges (Barcelona 1974). p. 52-54. L'operació d'Esquerra 
trobara continuitat en Serrahima, .El velerx, per Ignasi 
Agustí, *El Mati~  (28-vil-1932) i aAixo s'acaban, de Josep 
Martí Farreres. .Passa I'amor~~, dSOleguer Mullor. 
cX.H.P.x de Pere Prat Gaballí, .El Mati>, (28-ix-1932). 

30. 1 nasi Acusrf, Sobre I'Universitarisme, dniversi- 
tat ~a taana . ,  núm. 1 (7-xi-1932), p. 5. 
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