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JOAN RENDÉ i MASDÉU

A mi em passa (i penso que deu ocórrer a tothom) que hi ha
persones que només de veure-les ja m'inclinen l'esperit cap a la
simpatia i em desperten sentíments impregnats de confían9a en el
conjunt de la humanítat.

En Joan Rendé és una d'aquestes persones. Ens hem víst
poques vegades, mol tes menys de les que jo voldría, pero en cada
ocasió he experimentat els efectes del que acabo d'afirmar.
Suposo que es deu a una colla de virtuts acumulades, centrades en
una pulcri tud general que compren la figura, la forma de vestir,
la manera de parlar i la irradiació d'una cordialitat sincera. En
Rendé evoca la idea que tenim de l'home eminentment civilitzat.

Recordo que, en una ocasió, un amic em va dir (tot parlant
de literatura) que l'estil d'en Renclé i el meu feien pensar l'un
en l'altre. I a í xó em va afalagar, una cosa que no sol succeir
sempre, perque segons quines comparances, a vegades, no acaben
d'omplir les il.lusions que cada escriptor es fa sobre sí mateix.
Pero ho repeteixo: en aquell cas em va satisfer, i a í xó es cleu,
n'estic segur, al fet que llegir en Rendé sempre em representa un
goig.

En aquesta epoca en la qual es dóna un cert prestigí a
maneres d'escri ure una mica descuracles, a formes agressi ves a
frec de la grolleria, en Rendé diu el que vol dir amb una
distinció especial que no treu intenció ni agudesa (sinó ben al
contrari) a allo que ens explica, la referencia als seus punts de
vista personals sobre les materies més diverses. Jo considero que
aixo constitueix no tan soIs una elevada mostra de bona educació,
sinó de profund respecte al lector. Amb una finíssima ironia, en
Rendé ens fa compartir la seva riquesa d'emocions.



U B
Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats

Ara m'adono que, després d'haver-me referit a unes
similituds d'estil apreciades per algú, tots els elogis que
encara podria fer d'en Rendé riscarien de semblar un rebot per
portar la pilota de la vanitat a la meva raqueta. 1 a í xó sí que
em doldria. En Rendé és ben bé ell i una circumstamcia seva que
podria molt ben ésser un tal doctor Scopius. Un narrador original
amb un lloc molt destacat dins la nostra literatura, i un
periodista que compta amb un públic nombrós i fidel que el
segueix amb intereso Lectors com ara jo que, a més, compta amb el
do de la seva amistat.

Pere Calders


