
Dotze cartes de Victor Catali 
a Tomas Roig i Llop 

a cura de 7ordi Castellanes 

Gs prou sabut que Caterina Albert defensi constantment una imatge pers* 
nal dissociada de la que, sota el pseudbnim de Victor Catalh, sorgia de la seva 
literatura. El divorci Caterina Albert/Víctor Catalh obe'ia, indubtablement, 
factors personals i socials extraliteraris que, malgrat tot, tenien llur incidttncia 
en l'obra literhria pel fet que s'inserien en la voluntat d'alliberar l'escriptor dels 
prejudicis personals i socials i, per tant, d'acostar més i millor la literatura a 
la vida, a la realitat. Per aixb, tot el que ens aproximi a Caterina Albert té 
interks per a l'estudi de Victor Catalh. Tant de l'autor com de la seva obra. 
Més encara: la trajectbria literhria de Victor Catalh no fou uniforme. La seva 
sobtada i fulgurant aparició, en uns anys d'extraordinhria creativitat (gairebd 
tota la seva obra fou anunciada, i probablement escrita, entre 1900 i 1907), 
fou seguida per llargs períodes d'inhibició pública no únicament imputables a 
causes histbrico-literaries. L'absorció de la vida familiar hi té el seu lloc i, 
tambC, l'estancament en uns conceptes estktics que havien estat sobrepassats. 
A més, contrastant amb el caracter capdavanter de la seva obra en el període 
modernista, a partir de 1910 prengué posicions culturals i polítiques massa 
sorprenents per a una Victor Catalh, si bé podríem considerar-les coherents amb 
els orígens socials de Caterina Albert. 

Aquesta problemhtica té un punt d'iUuminaci6 en la correspondkncia, en 
uns textos no destinats al públic, en els quals Caterina Albert no s'amaga 
darrera el mite de Victor Catalh. Així ho remarcava Tomhs Roig i Llop en 
l'article Aportació a l'estudi de <tVictor Catab>,' on, a més, donava notícia de 

1. Tomb ROIG I LLOP, Aportació a l'estudi de <<Víctor Catalia, ctRecuiL, XLVI, núm. 
1.285 (juliol 1976), PS. 23-24. 
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la vuitantena de cartes que n'havia rebut, de les quals oferia alguns fragments 
significatius. Aquesta vuitantena de cartes posseeixen l'interks desigual de tota 
correspondencia sovintejada: moltes obeeixen a motius circumstancials, perqui: 
l'amistat que havia comenCat per ésser literiria, entorn del 1927, esdevingué, 
aviat, relació constant i intima entre ells i les famílies respectives. N'hi ha 
moltes, perb, que ofereixen un veritable interks literari perque Victor Catali 
hi exposa, amb franquesa i prolixitat, les seves opinions. D'entre aquestes dar- 
reres, n'hem extret la dotzena que ens ha semblat més representativa. 

Roig i Llop pertany a la generació d'escriptors que publiquen la seva pri- 
mera obra entorn del 1925, és a dir, als que sorgeixen arran de la dissolució 
del Noucentisme. El desmarcament de Roig i Llop respecte a aquest moviment 
queda ben clar en la resposta que dóna a l'enquesta als escriptors joves feta per 
<(La Revista)> el 1922.' La seguretat i la contundencia de les seves opinions 
són explicables, més que per reacció directa enfront del Noucentisme, pel fet 
que Roig recollia l'herhcia del grup modernista gironí i entrava en la literatura 
influ'it directament per Carles Rahola i Prudenci Bertrana, amics seus. Influ'it 
també per la visió de la realitat de l'obra de Víctor Catali, aspecte que fou 
assenyalat repetidament per la critica contemporinia.' Aquest punt de partida, 
perb, fou progressivament superat per un realisme més temperat, més psico- 
lbgic, més ciutadh -si es vol fer servir la tan típica com tbpica terminologia 
de l'kpoca. Així li ho remarca repetidament Víctor Catalh en aquestes cartes. 
Roig i Llop, doncs, li és un corresponsal privilegiat perque, a l'amistat personal, 
hi uneix les afinitats literhries. D'aquí les característiques especials de les cartes 
que publiquem. 

En I'edició crítica que n'he fet, m'he limitat a regularitzar la puntuació i 
l'accentuació i a separar els articles i pronoms aglutinats. M'he decidit per 
aquest tipus d'edició per la dificultat que comportava interpretar la cauigrafia 
de Victor Catalh en funció del sistema ortogrific que mantenia amb militincia 
i atenint-me, també, a les constants contradiccions existents, particularment 
en l'accentuació. Els punts suspensius entre parentesis rectes substitueixen un 
text iuegible. 

JORDI CASTELLANOS 

Abril 1928 

Distingit amich: Si, a la fi, hem tornat a Barcelona y si el Sr. Vilaró' no ho 
hagués dit a V., també li hauria participat jo, car, en compliment de ma pro- 
mesa y de mon gust, desitjava parlar-li del seu llibre <(La noya de bronze,. Ho 

2. Tomas ROIG I LLOP, Els dos camins, <<La Revista,,, VIII, núms. 155-156 (1 i 16-111- 
1922), p. 73. 

3. Vegeu Rafael TASIS I MARCA, Una visió de conjunt de la novella catalana (Barcelona 
1935), ps. 76-78. Vegeu, també, les crítiques aue recull Tomhs ROIG I LLOP, Del meu viatge 
per la vida. Membries 1902-1931 (Barcelona 1975), ps. 193-198. 

4. Es refereix a Ramon Vilaró, a la rebotiga del qual es reunia cada dissabte una penya 
literkia que aplegava molts vells modernistes (Bertrana, Vinyes, Carrion, P. Vidal, Víctor 
Catals, etc.) i alguns escriptors joves, com Agustí Bartra, Ramon Bech i T. Roig i Llop. Vegeu- 
ne informació a T. Roig, Del meu viatge ..., ps. 240-242, i a Ramon VINYES, Del meu fitxer, <<La 
Nostra Revistau, I, núm. 11 (Mkxic 15-XI-1946), ps. 411-412. 
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encetaré are mateix, si me deixen fer-ho. Abans, perb, vaja un prech: com no 
voldria trobar-me fora de casa quan vinguen V. y l'amich Saltor, li prego que 
m'avisin el dia de sa visita. 

Me sembla que ja vaig dir-li que, aprofitant un refredat que m'obligi a fer 
llit -parentessi en una tongada de intenses e ineludibles ocupacions- havia 
llegit el seu Ilibre. Després vaig llegir algunes de les crítiques que van fer-l'hi 
y tinch de confessar que cap va satisfer-me completament. 

Tinch una membria ben poch lluhida y així, als vuyt dies &una lectura, se 
me'n esborren els detalls y no'm sol quedar més que una impresió de conjunt, 
per6 aquesta, generalment, de 10 caracteristich y definitiu. Are, donchs, com 
arran de prendre'n coneixensa, e! seu llibre s'esclofolla pera mi com una admet- 
lla vessona, en dues meytats perfectament destriables; d'una banda'ls contes, 
de l'altra els retrats epigramhtichs. ¿Com definiria jo la primera part? Com un 
gran sementer d'interrogants ... seguits de punts suspensius. En totes aquelles 
fantasies me sembla a mi que l'autor s'hi cerca dalerosament, coratjosament, 
sens acabar de trobar-s'hi; hi persegueix esma-perdut la seva personalitat efec- 
tiva, velada encar y errant en mitj de les més diverses solicitacions. En efecte; 
are sobta al llegidor ab una nota de paysatge que canta y fa la rateta en un 
vidret qualsevol y'l llegidor se diu: -Ja ho tinch! Aquest escriptor serh un 
excellent paysatgista!- Perb gira full y devant d'una nova troballa, rectifica: 
-No, és un poeta lírich ...- O bé: -Un ruralista de l'escola tetrica ...- 
On encar: -Un psicblech garbellador d'inimes ciutadanes- o: -Un estilista, 
un- etc., etc ... Tants germens esparsos troba en <(La noya de bronze*; SOIS 
que de cap n'hi troba a bastament pera pronunciar-se de manera categbrica. 

Entre tanta capacitat en potencia ¿que seri 10 que dominari al cap y a la 
fi? Misteri! En el present instant és impossible desxifrar l'incbgnita. Un riu 
de sava generosa infla y projecta enlayre una aptesa real y positiva, per6 de 
moment sembla arriscat predir quin aspecte prendran les facultats creadores, 
al crestallitzar, a l'esbotzar la veyna de joventut -de tanteig- que actualment 
les empresona, pera esgranar en l'altura el fruyt ja madur e irrevocable. Ab tot, 
jo diria, malgrat l'abundor de visions rurals que hi ha en el Ilibre, que V. no 
serh un ruralista -quan menys a la manera realista del vuytcents. Porta V. 
un grill de suavitat, de ductilitat amoixadora, que'l fan més apte pera traduhir 
els infinits maticos y mitjes tintes dels ambients urbans y de les inimes batudes 
y maurades per múltiples contactes, que no pas els contorns retallats y'l monor- 
ritme punyent de 10 primari. Y cregui, amich Roig, que m'alegraria molt de no 
errar-me, perque novelistes d'aquella lley és 10 que comenqa a fer-nos molta 
falta. Resumint: el llibre d'are, en quant als contes y malgrat totes les seves 
qualitats parcials, no me sembla encar un llibre definitiu y veritablement reve- 
lador de la seva esdevenidora personalitat. Si'l llegidor vol fer sbl y C... I peu 
en ferm, cal que passi a la segona part: als retrats. Perb en aquesta si que con- 
sidero la demostració cabal y'l triomf de V. absolut. Li dich tal com ho sento, 
sens ombra de llagot ni de reserva mental. Aixb que tant costa &assolir, l'eti- 
queta, el calificatiu diferenciador, ho ha conquerit ja. Pera mi és V. abans que 
tot, l'autor dels Retrats epigramlitichs. El genre és nou aquí y V. el sent y 
I'executa a la perfecció. Les seves figures, vives, reals, d'un plasticisme perfec- 
tament reheixit, perb lleument estilitzades y finament acaricaturitzades, tenen 
una grhcia pipellejant molt original y saborosa, y una precisió y eleghncia 
de contorn verament lapidaries. Jo vaig quedar-ne encantada y satisfeta. Potser 
li dono un mal consell, perb crech que deu seguir conreuant aqueixa branca del 
seu art y que li donari, a les seves mans, molt de si. Aqueixos retrats, a més 
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d'ésser quelcom ben resolt, resulta que són fets a tall de senyor. Aquí, hont 
tant propens s'és encar a la bretoleria incivil, a l'afalach groller y detonant, 
a l'alusió estúpidament mortificadora, l'ironia amable y oculta de V. purgada 
d'hcids corrossius y d'emanacions d'alioli, dóna una nota de distinció que honra 
a V. y a la literatura catalana y revela, per la seva mateixa discreta y volunthria 
contenció, un bon gust que prou falta feya a nostres lletres y a. .. part de nos- 
tres literats. 

Per tot, per l'obra positiva y per l'indici augurador, vaja a V. la meva 
simpatia sincera y la meva sincera enhorabona. Comengada aquesta lletra I'en- 
demh d'haver rebut la de V. e interrompuda trenta vegades, avuy tinch d'enviar- 
la-hi com V. veu, si vull que un hora o altre rebi V. contesta meva. Perdoni 
la poca correcció, tinga la bondat de saludar de part meva a n'En Saltor y rebi 
una encaixada de la seva amiga 

Cath. Albert Paradís 

Distingit amich: Rebo la seva lletra y li contesto desseguida pera prevenir- 
10 contra la seva sensibilitat, que per un tres y no res el faria caure en descorat- 
iaments nohibles pera el seu esperit v la seva obra. ' 

Jo'l feya a V. iora ja de ~ a k e l o n i  y per aixb vaig pregar a la nostra amable 
amiga que li fes coneixer la lletra de l'editor. De pensar-me que encar se trobava 
aquí, la hi hauria adressada directament ab uns mots que li haguessen fet l'e- 
fecte de preservatiu. 

Sí, amich Roig, pera posar-se impunement en contacte ab el públich (y qui 
diu públich, diu encar, amb més motiu, editors) cal curtir-se, apergaminar, si 
val a dir-ho així, l'amor propi, fins a l'extrem de que les esgarrinxades de la 
bestiesa aliena o la indiferencia, o el mercantilisme descarnat, o la mala volenca, 
etc. no hi deixin cap rastre, no ja visible, sinó efectiu, de cap mena. Com l'es- 
criptor, l'artista, viuhen gayrebé exclusivament la seva vida, els demés viuhen 
la llur no per més modesta o corrent, menys dominant e imperiosa; y de la 
del vehi, ga~rebé tant se'ns en dóna. Cal un fort cop de cloxa, l'accident -l'obra, 
en aquest cas-, pera fer-l'hi fixar l'atenció y atorgar una mica de respecte. JO 

crech, donchs, que considerat are'l seu cas des d'aquest punt de vista, vast; no 
ha pres en son recte sentit la lletra del Sr. Artís.' No hem d'oblidar que aquest 
és un editor, és dir, un comerciant, y que, com a tal, ell parla d'una mercaderia 
a adquirir en bones condicions pera son negoci, y'n parla, no ab I'interessat, 
sinó ab un tercer. Així, vast? s'ha de situar en el mateix pla d'ell. ¿Les seves 
proses disponibles són novela? Donchs, prenent peu de la meva recomanació, 
si a V. li convé publicar-la en L.A.E. l'aeafa v se'n va a trobar al Sr. Artís " ,  
-o, si ho prefereix, li serviré jo encar de mitjangadora, puig vaig tenir la pre- 
caució de dir que feya I'indicació per mon exclusiu compte. (Que les proses 
no formen un cos únich? Les guarda, fa la novela, que, segurament, será acceptada 

5. Avellí Artis i Balaguer, editor de la collecció popular Les Ales Esteses (L.A.E.), d'a- 
parició quinzenal, iniciada el 25 de juny de 1929 amb Marines de Víctor Catali i acabada en 
el número 20 amb La Nacionalitat Catalana de Prat de la Riba, el 20 de marc de 1930. 
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y, un cop inclbs son nom en la llista d'autors de L.A.E., un altre dia és molt 
fhcil que aqueixes proses, are de moment no viables, marxin també en la ma- 1 
teixa colecció. Així, senzillament: el Sr. Artís, a la seva conveni2ncia (com es 
d'ús entre'ls que exposen un capital ab fins lucratius) y vosti: a la seva, sens 
defallir per petits entrebanchs ni perdre la serenitat, que és el mellor timoner 
d'aquella. Y, veur; V. com, prenent-s'ho ab tranquilitat, la cosa s'arranjars d'ella 
mateixa y a la seva satisfacció. Té un punt de partida clar y precís: que al 
Sr. Artís li convenen noveles, en primer terme, y que si V. pot donar-ne-hi una, 
gayrebé ja'l té conquerit.. . sobre tot si accepta bonament, per la primera vegada, 
10 que ell li ofereixi --que, tractant-se de petites biblioteques d'ayre popular, 
és sempre poca coseta. Si la primera obra encaixa bé, ell mateix deurs proposar 
el publicar-li les altres que tinga en cartera. Y encar un'altra cosa. ¿NO s'ha 
enterat V. del concurs anunciat per les mateixes Ales exteses? Crech que ofe- 
reixen premis de 1.000 pessetes; y potser li tindria a V. més compte tirar-hi 
que no anar pe'l primer camí." 

No tinch ni un moment més de lleure, mes no he volgut deixar de contes- 
tar-li encar que fos tan barroerament com V. veu, pera que no's deixés anar a una 
mala impresió podser no del tot justificada. Reaccioni, donchs, jove amich y 
a treballar s'és dit; que trevallar és fer camí, y fer camí, per els inteligents, la 
certesa d'arrivar a alguna banda. 

Saludi als amichs y rebi una encaixada de 

Cath. Albert Paradís 

Ciutat, 4 Maig 1931 

Bon amich Roig: Estava rscriguent-li una llarga carta7 pera felicitar-10 pe'ls 
itxits d'ahir quan m'han interromput, prenent-me seguidament tota la tarda; y 
com m'han anunciat pera dema nous acaparaments y sé que no podré escriure, 
deixo la carta y li poso sols aquests mots precipitats pera dir-li que m'alegro 
molt del seu triomf, tot esperant els que vindran. ¿Que me'n diu, de la manera 
miraculosa que han tingut els aconteixements d'aquests dies a l'intervenir en 
I'histbria phtria? Apar cosa de somni, talment! Mentres no'ns despertin a cops 
de fuet, com de costum! 

Tenia interks en escriure-li llargament pera parlar, primer que tot, de la 
<(Música dins l'hniman; perb, ja veu, com sempre els meus propbsits s'han ma- 
1ograt.- De nou l'enhorabona més sincera de la seva amiga 

Cath. Albert Paradís 

6. Aquest concurs fou guanyat oer Xavier Benguerel amb Pdgines d'un adolescent 
(núm. 19 de la col.lecció). El segon premi fou atorgat a Joan Crespi i Martí per La ciutat de 
la por (núm. 16 de la collecció). Sembla que Tomis Roig i Llop no s'hi arribi a presentar. 

7.  La carta a qut fa refertncia, encapcalada per la mateixa data que la que publiquem, 
fou tramesa passat I'estiu de 1931 i conté un llarg comentari de La música dins I'dnima, 
conte autobiogr2fic de Roig i Llop, publicat a <<La Revista, el segon semestre d'aquest mateix 
any, així com l'enhorabona pel premi obtingut als Jocs Florals. Malgrat aixb, hem seleccionat 
aquesta carta, més telegrifica, perqui. conté un comentari a l'adveniment de la República. 
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La Escala, ler. de Juny de 1932 

Bon amich: Les eternes traves que endogalen tots els meus propbsits g7, 
sobre tot, les que deriven de tenir prop malalts tan estimats, m'han fet quedar, 
una volta més, malament ab V., puig ni ab oportunitat he pogut donar-li merces 
per l'exemplar del seu llibre, ofert en un estoig preciós, que és una joya de bon 
gust y elegincia. La seva amistat peca de massa gentil ab mi, perb justament 
aquest massa li dóna vilua especial als meus ulls. 

Mes, com tinch por que avuy també me fassin deixar la lletra ;bans d'hora, 
deixem de parlar del continent y parlem del contingut; del llibre. 

Vaig veure que havia conquerit un ttxit y me'n congratulo, car ser& pera 
V. un nou estímul -y dels més positius, ¿no troba? Vostt debia estranyar 
aquelles meves ratlles destinades a la faixa. Ab tot y haver-les escrites precipi- 
tadament no vaig deixar de meditar-les. A mi no m'agrada emparedar possibi- 
litats, sinó obrir-les-hi horitzons -mal sia ab una mica de violtncia-, i incitar 
a cobejar-10s. Y are li diré pe rqd  vaig parlar de realisme afectat y de romdntich 
extraviat d'2poca. 

Cada temps porta els seus problemes propis y les prbpies solucions als 
mateixos. Un poch en11 d'ells, aquells problemes no són verals encar, y un 
poch ensi els vénen ja les macadures. Are bé; el naturalisme (concretament, el 
naturalisme a la francesa), com a fórmula literhria, don& tota la seva substhncia 
en el darrer terc del segle xrx. S'imposh despbticament, ab l'atrabiliiiria gosa- 
dia del figurí de moda, d'imperatiu non-plus-ultra, capbussant les fórmules an- 
teriors, uniformant el gust, sotsmetent els temperaments adversos, anegant-10s 
ab la seva riuada impetuosa, tan ttrbola com fecundant. Mes, com va fer un 
va-y-tot tan sobtat, poques dtcades bastaren per exprémer-li el such y, llevat 
dels guanys positius de visió y de ttcnica ab quk ha enriquit per arreu l'ofici 
d'escriptor, per tot 10 que tenia d'abusiu y durament sistemhtich, no representa 
ja avuy, en la histbria de la literatura universal, més que la concreció represen- 
tativa d'una epoca, que en l'actualitat va contrayent-se y limitant-se en si mateixa, 
pera preparar l'adveniment de fórmules noves, inminents, perb inconcretes en- 
car en les nebulositats dubitatives del moment. ¿Quins problemes desconeguts 
proposari, quins elements imprevistos portari el jóch la fórmula nova? Difícil 
fóra predir-ho ab exactitut, perb si s'ha de judicar per la teoria de les reaccions 
lbgiques, el dem& que apunta serii ben divers, sinó oposat a l'ahir que tramonta, 
anch que si té prou f o r ~ a  vital, no ser2 menys tirinich que ell. 

Després dels capells exageradament amples, els capells exageradament pe- 
tits, després dels farvalans barrochs y pomposos, l'esqualidesa de les vestes mit- 
jevals. .. Y sempre per l'estil. Que la renovació és alevosa, el va-y-ve del pkndol, 
és 10 que ajuda l'esperit hum& a sotstraure's de les rigideses enllehidores de 
l'habitut, que l'encallarien en l'inacció y l'anquilosament definitiu. 

Per are y tant, 10 que hi ha de cert és que, el lapse de transició que atraves- 
sem nosaltres, és una clariana de llibertat entre dues opresions y que cal l'apro- 
fiti el que porti quelcom de propi y distintiu pera cercar-se expertament a si 
mateix y rebelar-se tal com sia. 

8. Es refereix al volum Marta la fatídica (Barcelona 1932), publicat per 1'Editorial Po- 
liglota, amb una faixa propagandística escrita per Víctor Catali. 
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D'aquí van venir aquelles ratlles meves: de la creenca de que V., anch que 
afecte a l'escola naturalista del vuytcents, no n'és un adepte pur sang, sinó 
alguna altre cosa, avuy encar indesxifrable, que'l temps y la prhctica de pensar, 
de sentir y de ... fadejar, anirh condensant y definint, és dir, crestallitzant en 
la que haja d'ésser la seva peculiar manera de produhir-se. ¿El temptarh el 
misteri fanthstich, tan repulsiu, per la pléyade zolesca? ¿Retrogradar; cap a les 
extremositats exacerbades del sentiment dels que la precediren? (Aletejaran 
en V. les torbacions dels designis mistichs? ~Ext raur i  de la fisiologia irisacions 
inesperades? (Donar; quelcom que no sia res de tot aixb, o farh una estranya 
mixtura de tot plegat? ¿Qui pot saber-ho? Gtrmens espars y encar informes 
he cregut descobrir en son darrer llibre, dintre les normes usuals que V. s'ha 
proposat seguir a les palpentes: y aixb precisament era'l que vaig voler sug- 
gerir al llegidor, perqut l'atracció de la parada, el goig de preveure y endevinar 
10 que tot just esth en inici, és un esquer més de la lectura y més poderós del 
que sembla.- <(¿Un nou llibre (el que vinga) &En Roig y Llop?.. .Veyam per 
hont decanta), -se diria el públich; y compraria ... anch que no fos més que 
pe'l gust de cedacejar. Y darrera'l cedaceig vindria el judici: que hi ha molts 
camins per anar a Roma. 

-¿Malícia? -preguntar$ V.-. No, aixb si que no. Simplement, sinceritat.. . 
aprofitable. 

Y anem ja a les meves prefertncies. Pera mi, la pesa mestra del volum és 
el quadret <(Cadenes invisibles)>. Esth ben pensat y ben resolt. Encertat d'am- 
bient, de llenguatge, de psicologia. Una tragtdia, no per vulgar, menys punyent 
y que fa sospitar en V. un possible home de teatre. Aquesta, al meu entendre 
(que no's riga de les meves veleltats crítiques l'amich Saltor!) és ja una com- 
posició plenament assahonada, que no traheix la lluyta ni l'esforc creador -se- 
3yal del domini. 

El naturalisme sistemhtich y quelcom parencer d'importació de qu& he par- 
lat no hi té res a veure y, en cambi, un realisme sanitós, molt a la catalana, 
acusa, en aqueix quadret, la regalia, el temps, el lloch d'hont ve. 

¿Realisme a la catalana? Justament, justament! Cada poble, cada raca, té la 
seva expressió particular; y els catalans, com a objectius que som, no podem 
menys que ésser realistes, d'un realisme natural y equilibrat, que no impedeix 
que després, cada un de nosaltres, se desdoblegui segons la seva idiosincriicia 
privada. 

Una intervenció oportuna me fa adonar de la llargada abusiva d'aquesta 
lletra. Plego en sech. Si les altres vegades pecava per defecte, are he pecat per 
excés. Mes, fassis chrrech de que contesto d'una vegada totes les lletres que li 
havia quedat a deure. Y en una altra avinentesa reprendrem, D. v., aquests 
temes que, suposo, tant a V. com a mi'ns són grats d'excrutar. 

No cal que li diga novament que la seva visita, la de la seva esposa y amis- 
tats sempre seran ben rebudes y estimades a casa meva. 

Entre tant, y ab membries atts. pera la seva gentil companya y els bons 
amichs O. Saltor y Rovira Artigues, se repeteix de V. c. de 11. y affma. s. y a. 

Els Marges, 11. 1971 

Cath. Albert Paradís 



Barña, 15 janer 1934 

Bon amich Roig: Vinguda per quaranta vuyt hores a Barcelona (deure de 
ciutadania, com V. ja suposarh)' ve a trobar-me la lletra que V. m'envii a La 
Escala. 

No cal dir que ab molt gust li dono permís pera publicar 10 que vaig dir-li 
referent a les seves Siluetes."'No se tracta d'un compliment amical que'm faci 
sufocar si passa del cercle íntim, sinó d'un judici de llegidor tan modest com 
V. vulga, per6 sincer. Pod fer-ne, donchs, l'ús que vulga. Y de nou accepti la 
meva enhorabona; are per la faleguera acullida de la crítica y pe'l propbsit 
que'm manifesta de seguir la galeria de retrats epigramhtics, que pod resultar 
interessantissima, fins deixant de banda la vhlua literhria, pera la nostra histbria 
barcelonina; la diversitat dels temperaments y figures dels nostres homes de 
lletres és per demés remarcable y digna de temptar a un escriptor d'esguard 
penetrant y ploma incisiva com és vosti:. Avant y bona sort. 

La seva lletra fou escrita abans de les eleccions y aquesta meva ve després 
d'elles. Quin desastre, amich! No'm figurava que arribés a ésser tan gran, perb 
de témer-10, ja me'l temia, perquk havia ohit a uns y altres. H a  estat un nou 
catorze d'abril catalh, perqui: la gent no s'ha pogut empassar la revifalla, més 
o menys solapada, a espatlles de la Lliga, de 10 que en aquella data havia volgut 
bandejar del panorama polítich espanyol. Sens aliances ab els carlins, sens con- 
comithncies ab les dretes, de fons monhrquiques y anticatalanes y ab el lerru- 
xisme de tan trista histbria a casa nostra, estich segura (compartint el criteri 
de molta gent) que la Lliga hauria fet molts més vots que are. Ah! y si no 
hagués provocat, en un moment de ceguera, l'unió de les esquerres. En fi; el 
mal és gros, per6 no inguarible, afortunadament; car 10 que unes eleccions han 
fet poden desfer-ho unes altres eleccions, si se té el coratge d'afrontar de ple 
y a cara descoberta totes les responsabilitats. Estich convenguda de que l'anar 
de dret mena més rectament al fi que's persegueix que totes les giragonces y 
combinacions habilidoses. Al menys ¿queda en peu el nostre amich? Jo ve ho 
desitjaria y de bon cor. En l'afirmativa vulga donar-li una bona encaixada de la 
meva part, ja que, a punt de marxar altra volta cap a La Escala, no'm seri 
possible d'escriure-li aquests dies. La visita que'm feren a casa va donar-me 
vera satisfacció y sols vaig sentir que, per l'hora que era, no volgueren fer-la 
més llarga. La Mamh de V. molt simphtica y ab cara ben inteligent y la Sra. de 
Saltor guapissima. Va ésser-me sumament grata la seva coneixensa y li prego 
les saludi de la meva part, 10 mateix que a la seva senyora, tan fina y agradable 
també. 

Per acabar: vaig a demanar-li un favor. Fa pochs moments que he sabut 
confidencialment una petita nova que desitjaria veure confirmada. Un germi 
meu és bojament aficionat al teatre y anch que pare de quatre fills, grans ja dos 
d'ells, es passa a voltes mesos escrivint comirdies; perb és &un retra'iment tan 
gran, que may les ha donades a representar, malgrat haver obtingut algunes 
recompenses en concursos. Jo l'he instat moltes vegades a que no deixés mal- 

9. Parla del viatge a Barcelona, fet exclusivament per dipositar el vot, cal suposar que 
a favor de la Lliga. 

10. Es refereix al fragment d'una carta, datada el 26-X-1933. on comentava en termes 
ditirhmbics el volum Siluetes Epigramitiques (Barcelona 1933). El text, malgrat que Víctor 
CatalP en doni permís, no arribi a ésser publicat. 
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metre així el fruyt del seu treball, perb sempre'm fa el sord. Donchs bé; acabo 
de saber reservadament per la seva muller que ella creu que ha enviat vhries 
obretes a un concurs que diu que hi ha pendent de fallo. Jo no recordo més 
que un de Igualada, me sembla, y que si no m'erro, tenia a V. com a membre 
del jurat. Si estich en 10 cert, li estimaria volgués dir-me si ha encertat la meva 
cunyada en les seves presumpcions y, en tot cas, quin efecte fan a un imparcial 
els entreteniments escknichs del meu germh. Bs una curiositat irreprimible y 
que confio a l'amistat de V. ab la més gran reserva. Y res més, sinó que'm 
perdoni ]'atreviment. 

Escrich esbojarradament perqui: fa estona que m'estan esperant, perb abans 
de marxar he volgut contestar-li y.. . hi havia tantes coses a dir, que n'he fet 
un gra de massa. 

Sempre de V. bona amiga y companya de lletres 

Cath. Albert Paradís 

6 

Barcelona, 14-6-35 

Bon amich Roig y Llop: En aquest moment tanco la seva ((Ronda d'Histb- 
riess. Fins are no havia volgut encetar-la perqui: no estava per llegir ab l'aten- 
ció que'l llibre mereix y que jo volia consagrar-li. Perb, 10 mateix ha estat co- 
mencar que no deixar-lo fins a la darrera plana. Y vull dir-li desseguida la meva 
impresió, perquk, segurament, dema ja no podria fer-ho. Una impresió rhpida 
y global, mentres ballen devant dels meus ulls, com vols de papallones multi- 
colors, les imatges aixecades al llarch de la lectura. De totes maneres, no crech 
que la sedimentació que puga venir després del parvolament hi porti variacions 
essencials. 

La figura del escriptor que ja anava perfilant-se en altres obres seves, se 
m'ha acusat, en aquesta darrera, ab major claretat. H i  ha en V. un home de 
teatre; y un gran sentimental, gayrebé un romhntich a estil de l'any trenta y 
tants, camuflat per l'ayre del temps y per la por al ridicol. Mes, per molt que 
V. vigili la seva sensibilitat, un dia o altre li farh una picardia, un dia o altre 
escaparh al seu control y emprendri la volada.. . cap hont siga. Y res hi per- 
drem V. ni nosaltres; car, malgrat el seu voler, Déu no'l crida pas del tot cap 
a les tenebrors naturalistes a la manera zolesca. En Roig y Llop farh tants dra- 
mes rurals com vulga, per6 l'autor de les <(Siluetes epigramhtiques)> y de <(Les 
cadenes invisibles)> farh coses molt diferents y d'una intensitat dramhtica podser 
superior, per més íntimament humana, anch que siga herma de violkncies. Per 
are --casi bé me dono vergonya d'apuntar un parer, jo que res tinch de crítich!- 
neix en V. un costumista de la menestralia y petita burgesia barcelonina, que 
sab pintar-la ab mitjos tons delicats &un verisme net de prejudicis y molt just. 
Y aquest costumista ciutadh, o d'ambients ciutadans, serh superior, pe'l meu 
gust, al ruralista, podser, en el fons del fons, una mica esverat entre les fackcies 
dels hngels y els dimonis del instint. 

Home de teatre, sí. M'ho provaren les ja esmentades <(Cadenes invisibles)> 
y m'ho confirmen <(La f o r ~ a  del record)>. Tirada? Resoltament cap a la comkdia; 
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llenguatge precís, sens sequedat, senzill, sens pobresa expressiva, natural y viu 
sens vulgaritat. Are que s'han posat de moda els temes espatarrants, més o 
menys estirats pe'ls cabells, és una bona esperanga pensar que algú puga oferir- 
nos un reposador ple de matigos suaus, d'harmonies fondes, perb sens estri- 
dkncies. La comedia és un joch que no admet trampes, per quant ha de donar 
tot 10 que promet. Per aixb no és un joch fhcil, de mirallets enlluernadors. Y 
en les probatures esceniques de V. jo hi veig una penetració psicolbgica y una 
contenció verbal que són, precisament, les que reclama el g&nere. Sincerament, 
amich Roig, el crech en bon camí. En aquestes obres, s'ha oblidat V. de recep- 
tes y convencions y ha parlat, no pe'l goig de fer-se escoltar, sinó pe'l de dir el 
que sentia; y és aixb, en definitiva, 10 que compta.. . 

Prou; que jo si que no me'n he pas recordat de les contencions, en aquesta 
lletra. Si la llegís en Saltor, quin tip de riure's faria ab els meus anhlisis de 
llech! Perb, com del callar no me'n vindria pas més sabiduria de la que tinch, 
tan se val que digui 10 que penso. 

H e  esmentat En Saltor. És un treballador formidable y, per tant, digne de 
tenir el prestigi que va fent-se. Jo segueixo en els diaris, sempre que puch, y 
ab viva simpatia, les ressonhncies del seu esforg. Serveixi's saludar-10 de la meva 
part, afectuosament. Saludi també, li prego, a la seva muller y a la seva Sra. 
mare y germans. Y V. me sab sempre la seva bona amiga y companya de lletres, 

Cath. Albert Paradís 

R.E. 
¿No sabria pas si la poetesa Gracieta B. de Llorens, cara amiga de la seva 

Mamh y meva, és encar a Barña. o sortí ja vers I'Argentina? He  quedat ab ella, 
com ab tothom, malissimament, y'l remordiment se'm menjaria si aixb hagués 
estat per negligkncia volunthria y no per presió inevitable de les circumsthn- 
cies. 

La Escala, 18 Juny de 1935 

Bon amich Roig y Llop: No se'm presenta gayre sovint I'avinentesa de po- 
der contestar a correu seguit una lletra que rebi; per aixb m'és més grat apro- 
fitar la ganga. Y més grat encar quan té lloch pera afegir a les enhorabones que 
he tingut que donar-li en justícia una enhorabona més. Com el conte premiat 
en el concurs de <(La Veu)," era, en mon concepte, molt mereixedor de la dis- 
tinció, aquests gentils, frescos y tendrivols records que li han obtingut la Copa 
Narcis Oller," se l'han guanyada a pols també. Res vol dir guanyar -o copsar- 
premis; 10 que compta, 10 únich que compta, és adquirir-10s en justícia. 

11. Es refereix al conte L'ziltima esperanp, del volum Ronda d'histbries (Barcelona 1935), 
PS. 117-138, que fou distingit per <(La Veu de Catalunyaa per tal de reproduir-10 a les seves 
planes. 

12. La prosa que guany& la Copa Narcis Oller s'intitulava Dels records que m'enduria. 
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Aquest enfilall de records estan ben escrits, en un llenguatge fluhent y viu, 
sortosament lliure de partits presos y de preocupacions de modes; com sortits 
de l'entran~a, de un sentiment real y positiu y no de combinacions merament 
literhries, tenen densitat de contingut y matitzacions d'estil fines y molt ben 
artitzades. Encar més que en els llibres sencers de V., en aquestes breus impre- 
sions de noy se m'ha revelat el seu veritable temperament d'escriptor, que s'en- 
camina, ara ja de dret, si no m'erro (y després d'haver-se buscat insistentment 
a travers d'estils y orientacions diverses) cap a una fita clara y determinada: 
la sinceritat en la rebusca y en la transcripció de les inquietuds humanes. Cregui 
que el constatar-ho m'ha donat goig com me'n dóna sempre 10 que arriba a 
sahó, 10 que no's marfeix [sic] y afolla en les terribles lluytes de l'esforq per 
atenyer les finalitats normals del seu destí. 

 impossibilitats materials pera trevallar descansadament, esperar a dir 10 
que vulga dir fins que hagen d'escoltar-10 ab respecte? Bah! Aixb és un dir. 
No me'l crech ni me'l vull creure. Quan s'és jove, aquestes excuses són super- 
flues; petites enganyifes ab qu6 un vol apaybagar la por, la temenca a tirar-se 
de ple dins la corrent gelada -perb tonificant- de 10 imprevist. Car, en rea- 
litat de veritat, quan el cavall ho és de sanch, fins les contrarietats més grosses 
li serveixen d'esperó pera fer-10 botre y volar en l 'espa~: recordem, sinó, els 
deutes de Balzac y la malaltia terrible de l'autor de <(La casa dels mortsa. De 
més a més ¿a qut. esperar a dir 10 que haja de dir? ¿Quina seguretat té V. de 
triar ab encert I'hora de dir-ho? Si el judici humh és fallidor, el més fallidor 
dels judicis crítichs és el de l'autor. Ja que hi citat als mestres frances y rus, 
esmentem també al gran espanyol, a Cervantes, que consideraba el *Persiles y 
Segismunda)> molt per damunt del Quixot. Sí; en general, som ben infeligos 
mostassans de la prbpia obra. Aquesta, en quant mira honradament cap a la 
bellesa pura (l'ofici de una utilitat és altra cosa) és quelcom misteriós, fruyt 
d'una alquímia mhgica, que escapa a tot propbsit, a tota previsió, a tota volun- 
tat; a l'acció concreta y coercitiva del home. (Qui: sab el literat, l'artista, de 
quan germinarh en ell la seva obra mestra, de quins elements ignots -impre- 
visibles- I'engendraran en la seva inteligitncia, en la seva sensibilitat, fins en 
la ignoscent punta dels seus dits? Donchs, si tot és hermttich entorn de l'instint 
creador, si I'obrer de cosa de bellesa va absolutament a les palpentes, si, com 
els escafrandrells en mars de fons, al colpejar la roca dura, en ambients ttrbols 
de somni, no sab si arrebassarh y portarh a la llum del món real un esquerdall 
de matitria tosca y sens vhlua, o el totxot de coral preciós, ~perquit preocupar- 
se, perquit enderiar-se per les resultes de 10 que puja? Una cosa hi ha certa 
y positiva: Que si no s'exposa a cullir 10 dolent no culliri may 10 bo ... --Ja 
veu, quines parrafades, amich Roig, pera animar10 a que no pensi ni temi si 
I'han de deixar sencer o a miques, quan faci teatre. Com, al cap y a la fi, 10 
mateix a V. que als demés, li sortir h... 10 que li surti, escrigui, escrigui, quan 
puga y com senti. Y, el judici, als altres, al temps: aquest és I'honest parer de 
la seva vella amiga. 

Cath. Albert Paradís 

En aquest moment la meva germana esth llegint la seva Copa. ¿Cal que Ii 
retorni aquestes probes? 

Els Marges, 11. 1977 



La Escala, Dbre. de 1938 

Apreciabilíssim company de lletres: Ja fa dies que pervingué a les meves 
mans l'exquisit breviari que V. me feu trametre; y si més prompte no he donat 
mercits a l'amich y l'enhorabona a l'escriptor, és perquit estich sens servey y 
l'atendre a tot 10 de la casa se me emporta les hores com en un buf. 

ePe'ls camins de llum)> és un llibre que va seguint la trajectbria ascendent 
marcada ja pels seus predecessors. En aqueix seguit de notes a l'aquarella, 
iritzades com conquilles de nacre, clares y translúcides com vidres venecians, 
de tochs nets y rhpits, sens reflexions abstrusses ni enfarfechs retbrichs, se 
tanca tota una filosofia; una filosofia amable y reconfortant de ment conreua- 
da y de cor en sanitat. El petit volum és pulcre y elegant per fora y per dins, 
de contingent y de contingut (lloable maridatge) y més elegant encara el gest 
de I'autor, qui en aquests temps revolts, de desviacions deliqüescents, de [. . . I 
fanthstiques y pseudooriginalitat hiperestitsiques, no's dóna vergonya d'ésser ho- 
nest y natural, d'ésser jovenívolament romhntich y proclanlar-ho a boca plena, de 
cantar ab abrandament, de fe y entussiasme, als sentiments normals y als sagra- 
ments seculars. És aquesta una coratgia que l'honora y'l situa. Catalunya no és 
pas gaire prbdiga en esmersos de sensibilitat fina, depurada, sens estirabots pas- 
sionals ni sensibleries barroeres, plebeyes. Sinó de manera explícita, calculada 
y congruent, al menys com thcita, instintiva, exudació del temperament, aspre 
de si y poch maurat y amorosit per la sociabilitat, en I'estat corrent de nostres 
costums íntimes (reflexades, com és natural, en la literatura) la muller encar és 
considerada quelcom vulgar, prosaich y merament casolb, y, per avinentat, ne- 
gligible, poch digne dels esplays pohtichs. Totes les perles ditirhmbiques, tots els 
enfilalls de somnis y quimeres, se guarden per l'aymada llunyana --sovint in- 
corpbria, inexistent- motiu únicament per enganxar-hi les expansions líriques, 
els desfogaments y la prohija d'emoció, que no comprometen a res, car tant 
l'escriptor com el llegidor saben que va de faula, que no es tracta més que d'un 
pur joch de l'enginy. 

Va, en aquestes modestes consideracions, involucrat l'elogi de la seva acti- 
tut, de l'actitut franca y cordial de l'home que troba el seu punt de benaven- 
turanqa en la llar, en la companya que fa camí ab ell a travers de la vida, en 
els fills que aquesta companya tendra y comprensiva li ha donat. Podria ésser 
que en aquesta actitut s'hi perfilés la trassa d'un altre coto vedado exclusiu de 
V., com el de les itsiluetes epigrambtiques>>, per exemple. Y, oydb ¿quan com- 
pleta la co~lecció? Si molt convé ja'n guarda un feix en cartera. H o  celebraria, 
perqui: V. hi té la mA trencada, com se sol dir; y prometen ésser quelcom inte- 
ressantíssim, fins com anecdotari dintre la societat barcelonina de la nostra 
&poca, eixes estilitzades, pero resemblantissimes siluetes. 

Estich dessolada, amich Roig y Llop. Acabo de veure als diaris la nova de 
l'apagament definitiu d'aquella bella y pura flama d'idealitat que's digué Fran- 
cesch Matheu," el noble cavaller sens tara, el savi bo y humilíssim, el patriota 
afogarat y lúcid ensemps, l'ornament més pur de la nostra renaixen~a. 

Jo me l'estimava, al gran Mestre y gran amich, profondament, tal com 
puga estimar a un de mos prbxims allegats y la seva mort ve a posar un gros 
escreix de pena al munt de penes que m'han portat les vicissituts d'aquests 

13. Francesc Matheu mori la nit del 10 a 1'11 de desembre de 1938. 
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darrers anys. Me quedar& una persistent recanca de no haver-10 vist abans de 
morir. Diu que no m'hauria conegut, segurament, que la seva ment vaciuant 
estava ja entenebrida ... No m'importa; encar era ell, y la seva imatge la &un 
bell recordatori. Y tots, tots, joves y vells, alts y baixos, li debíam tant! Si 
Catalunya en pes no paga aqueix deute com és de Iley, mereix ésser esborrada 
del mapa. 

Que Pany nou, amich y company, pera V. y els seus sia un any més pas- 
sador que'l que s'escola, tan dur y amarg pera tots. 

Y... escrigui, escrigui, ja que troba dalit y inspiració pera fer-ho. Que, 
mirant enlayre, encar a travers, o, mel!or dit, per entremitj de les ales negres 
dels avions, se pod veure la blavor del cel, y, entre tant, no's veu la sang en 
la terra. 

Cordialment li estreny la mh a V. y saluda a I'inspiratriu dels camins Ilulr~i- 
sosos, s'attma. y admiradora 

Cath. Albert Paradís 

La Escala, 1 Juny 1945 

Distingit y bon amich: Reintegrada a La Escala y en ínitj del batybull en 
que he trobat la casa per virtut de ma llarga absencia, rebo la seva estimada 
lletra, acompanyant el discurs de Mn. Riber," que, en efecte, no havia tingut 
temps de llegir encar. Mercb mil per la seva atenció. Si tots tinguessin la corat- 
gia de parlar clar y catalh, tal volta'ls prejudicis y'ls malentesos entrabancadors 
de l'harmonia entre membres de la família hisphnica s'atenuarien prou, en profit 
de tots. Per la meva part, creyent-ho així, ja havia iniciat 10 que'm semblava 
adient, com V. va veure pel prblech.. . inedit, mes no vaig tenir la sort de que 
me reexis l'intent.Is Mosskn Riber, ab l'autoritat de sa significació y la contun- 

14. Es refereix probablement al discurs de mossbn Riber clausurant els actes -oficials- 
commemoratius del centenari de Jacint Verdaguer pronunciat com a mantenidor en la Fiesta 
de las Letras celebrada al Coliseum el 27 de maig de 1945. Vegeu-ne la teferbncia a <<La 
Vanguardia), (29-v-1945). 

15. Parla del volum Retablo (Barcelona 1944). escrit en llengua castellana. aue auali- 
ficava, en una carta a Roig i Llop datada el 21-1-1945, d'ctassaig aYb que corresp'on'dre i les 
deferbncies que ab mi sempre han tingut els companys y empteses de llengua castellana),. In- 
sisteix en aquesta justificació en la carta cue ~ubliquem, datada el 10-111-1946. El mateix 
sentit devia tenir el prbleg al volum, que no passi la censura. En una carta oberta publicada 
a <<Destino*, IX, núm. 409 (19-V-1945), amb el títol Victor Catal? v la critica, es queixa de no 
haver pogut publicar un prbleg explicatiu al volum i insisteix en les justificacions per haver 
escrit en castellh. Afegeix un argument: oue tot escriptor és un conglomerat d'escriptors di- 
versos possibles -d'ctescriptures)> possibles, diríem avui- que no arriben a realitzar-se en 
la seva diversitat si no els proporcionem ctcaldos de cultivo>>, entre els quals hi ha (tel cono- 
cimiento y el ejercicio de las lenguas, de cuantas mis lenguas mejor~. Val la pena, en aquest 
punt, de recordar que Víctor Catalh havia mologat, amb una Carta abierta al lector, Ics 
Estampas de muerte y resurrección (Barcelona 1943) de Tomhs Roig i Llop. Víctor Catalh, 
explicant el sentit del llibre i la prbpia actitud política del moment, afirmava: ((Como crea- 
ción de belleza, con finalidad en si misma v como empresa ejemplar de saneanziento moral 
y social, todos 10s escritores, todos 10s artistas que uiuieron y padecieron en la Esparia del 
trienio ~ojo,  deberían hacer 10 que usted: ofrecer al pzíblico, oluidadizo por enuilecimiento 
mental y espiritual o embotado por interminable sucesión de truculencias embrutecedoras, 
d espectáculo de un alma en pedazos de la mis obtusa e innoble de las barbaries.>> Aquest 
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dencia elegantíssima de son verb, ens ha fet un gran servey. Que Déu li pagui! 
¿Li podrem publicar aviat en catalb? Els parers no consonen gayre, perb hem 
de creure que'l bon seny y una mica de sentit politich, diplomhtich y clavident 
acabar& per fer obrir els ulls als orbs, en bé seu y nostre. Entre tant, a Dios 
rogando y con el mazo dando, com ha fet l'iMustre poeta mallorquí. Sembla que 
hi ha un gran estoch de literatura catalana a punt de caixes; y per les noves 
que tinch, tothom (preclars y novells) hi aportaran la seva contribució, maurada 
y repurada ab tot amor en els anys de la dura penitencia. Vull suposar que no 
hi mancarb V., a malgrat de feyna, preocupacions, salut y demés obstacles que 
puguen entrebancar-li'ls passos. Y, a propbsit de salut; permeti'm fer de metge 
casolh. Si se sent decaygut, ¿perque no pren, a dinar y a sopar, una cullerada 
gran, barrejat ab 10 que siga -vi, aigua, sopa, etc.- de granulat de kola del 
que venen a granel en totes les farmbcies? Cregui que va molt bé pels estats 
d'astknia y sens espatllar l'estómach ni demés brgans susceptibles.- Y are per- 
doni l'intromissió, tan femenina, segons diuhen, de ficar-me hont no'm de- 
manen. 

Sempre gustosa de saber de VV., saluda a tots els seus y en particular a sa 
Sra. esposa s'a. y b. a. 

Cath. Albert Paradís 

La Escala, 10 Marc 1946 

Apreciadíssim y bon amich: En aquest moment rebo la seva amable darrera 
lletra y, per casualitat, puch contestar-li desseguida. Dich per casualitat, perqul: 
fins are m'ha estat impossible ocupar-me en cosa alguna y fins agafava la ploma 
pera felicitar a les persones benvolgudes en sos dies (com me passii are totjust 
amb V.) o donar merces per gentileses ab que m'han afavorit uns y altres y V. 
també entre ells. Una afecció d'estómach, per demés pesada y enfadosa, m'ha 
tingut rendida ab seguits transtorns y obligada a fer llit, gayrebé seguidament, 
durant mesos. A aquesta causa ha estat degut el meu perllongat silenci ab 
tothom y l'única excusa que puc invocar al demanar perdó. 

Si, vaig rebre, a son degut temps, el polit breviari,I6 que és quelcom més 
que 10 que Voste diu: un nou recordatori de fe de vida. Era al bo de estar 
enllitada y desseguida vaig llegirlo -no cal dir-ho!- perb no ab aquella aten- 
ció assaboridora de perfeccions internes, que avui m'agrada consagrar als lli- 

text duia data de 1942. Probablement, en editar Retablo, dos anys més tard, aquestes actituds 
havien estat rectificades o, com a mínim, suavitzades, en contacte amb la realitat cultural i so- 
cial de la Catalunya de la postguerra immediata. Val a dir que, per part de T. Roig i Llop, 
la rectificació fou immediata, i ho demostra la seva participació en els grups culturals clan- 
destins de l'tpoca. El volumet, segons ell, fou escrit en un estat de depressió física i moral 
absoluta, tal com explica en el darrer capítol de Del meu viatge per la vida. Membries 1931- 
1941, actualment en curs de publicació. Pel que fa a i'ús del castellh per part de Víctor 
Catal; en una carta datada el 9-XII-1955 afirma: ctPetb ... suposo que l'article aqueix que 
vostt me demanava hauria d'estar escrit en castell; y no crech que en tinga cap d'intdit en 
dit idioma ni, are com are, me veuria ab coratge per intentar I'aventura, ab la poca prictica 
que tinch en usar aquell y 10 desfeta que me trobo.)> 

16. Es refereix a Ombres i clarors (Barcelona 1946). 
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bres que estimo; totes mes impresions me passaven una mica pe'l damunt, com 
si obrés y sentís ab una vaguetat de somni y vaig remetre'm a una nova lectura 
més profitosa ... que encar no he pogut donar-me'l pler de realitzar. Els llibres 
rebuts durant aquest període de desgavells ghstrichs fan ja una bona tossa, 
perb no vull profanar-10s fins que me senti més a to (que malament ho he dit, 
Déu meu! Perb V. ja se'n farh chrrec; prefereixo escriure-li avuy destrempada- 
ment que ajornar la lletra fins a no sabria quan) y aleshores donar-me ben de 
cor a la lectura. 

Ahir me fou impossible acabar aquestes ratlles; segueixo avuy pera veure 
si tindré temps de felicitar-10, encar que ab tan retrhs, per la nova proba de 
la seva activitat literhria, pe'l seu Sant, que desitjo hagen passat ab tota felicitat, 
lliures de grippes y demés gangues de les famílies nombroses y, sobre tot, pe'l 
nou fill que Déu els envia y que és &esperar vinga a aquest món ab la mixima 
normalitat, a fi de que sia l'alegria de vostes i tinga ell coratge per envestir la 
vida, afer dificilíssim en els temps que corren, tan plens d'angoixes y trenca- 
colls, per culpa de les orbeses y la cobdícia dels homes. 

¿Que me'n apar de 10 que s'esth covant o congriant en el moment cruentis- 
sim de l'histbria per el que passem?" Ay, amich Tomhs! ¿Qui pot obrar d'augur 
en semblant hora, quan la sorpresa, l'imprevist, la mateixa inconsciSncia, sem- 
blen els únics factbtums de l'armament comú? Potser perque hi estem ficats 
entremitj, ens sembla que may I'ésser dit civilitzat havia obrat tan de boig ni 
desvetllat ab tanta imprevisió, en son mateix niu ancestral, totes les fúries de 
l'instint. Perb, mirant-ho a la deguda perspectiva, potser ha estat sempre aixi 
y entre pecats y penitencies ha anat fent el seu camí angoixós la pobre huma- 
nitat, fins arrivar, plena de sanch de cap a peus, en aquest punt crucial del seu 
destí. 

Merces corals per son oferiment d'enviar-me l'article de Conxa Espina. El 
tinch ja y'l trobo tan exageradament laudatori que me'n sento fora, talment 
com si no's tractés de mi. Res; aixi com els mesquins en tot veuhen mesquinesa, 
els grans veuhen grandesa en tot y aixb més hem d'agrahir-los-hi. Voste sab, 
perqul: vam parlar-ne mesos enrera, que? meu intent no fou altre, gayrebé, al 
publicar <tRetablo)>, que dir alguna veritat que trobo que s'hauia de dir y, sobre 
tot, correspondre a les atencions que ab mi havien tingut uns companys de 
llengua castellana. Donchs bé, les apreciacions de la crítica m'han deixat abso- 
lutament sorpresa; fins s'han dignat no pegar-me de ferm per el meu castell& 
&aficionat. No pensava pas, de molt, tenir tanta xiripa. 

No vull acabar sens fer-li un prech: el de trametre una felicitació a nostre 
comú y molt estimat amich Saltor per la conferencia que don& darrerament, 
celebrada pe'ls comentaristes ab seriosos elogis, elogis d'aquells que fan pes. 
Y, a n'ell y famílies, mes amicals salutacions, aixi com a V. y als seus, ab la 
seva Sra. esposa en cap. 

Una encaixada de s'affma. s. y companya de lletres 

Cath. Albert Paradís 

R.E. Sort que V. es perit calígraf puig una persona corrent no sé pas si trauria 
I'entrellat d'aquesta lletra, escrita en no sé quantes vingudes per causa de múl- 
tiples interrupcions. 

12 marc 

17. Parla de l'explosió de la bomba atbmica. 
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Finals de Juny de 1951 

Bon amich Tomis: Ja suposari que la tardana contesta a la seva amable lletra 
no ha estat deguda a la meva voluntat, sinó a causes anormals. En efecte, temps 
ha que visch pendent de l'estat dels malals que hi ha, per desgricia, entre els 
meus més prbxims, y are, darrerament, dues agudes crisis que ha sofert el meu 
pobre germh m'han tingut tan esgla~ada y absorbida [. . .I1hcabar aquesta lletra 
d'una tirada (per aixb no hi poso data fixa), per6 quan menys la tindré comen- 
~ a d a .  Deixaré, donchs, pera mellor avinentesa, els comentaris y consideracions 
que hauria fet ab gust, sobre la nova edició de ses magnífiques <(Siluetes)> 
y l'editorial en projecte y passaré desseguida a tractar de la petició que se ser- 
veix fer-me, per si encar no en fos passada l'oportunitat. 

De tot quan duch publicat fins are no en soch ja mestressa absoluta, per 
quant va compres en les <(Obres completes)> en preparació, mes si encar li inte- 
ressis a voste <(Penediments, per tractar-se d'un vell y bon amich, jo m'atre- 
viria a demanar permís per a reproduir-10, aqueix petit conte. 

Respecte a coses inhdites," en tinch un munt. Are no puch regirar papers, 
per6 de moment recordo la primera y segona part de aMosaich)>, titolades res- 
pectivament, Vibracions (colecció &articles sobre temes diversos) y ctEncunysn, 
croquis de figures remarcables, literiries y no literhries; <Intents)> gros recull 
de versos y ~Trifhcida,, petites composicions, una mica especials, que no poden 
encabir-se, em sembla, en cap rúbrica d'ús en l'hora present. A uestes obres 
estan completes y les dues darreres en poder de la Sra. ~uasch!' editora de 
L'Estel a la qual les he demanades moltes vegades, donant-me sempre aquesta 
bona senyora la callada per resposta. Y en sab greu C. .  .I hauria volgut publicar- 
la [. . . ]  com per exemple <Intimitats)> (improvisacions sobre temes dombtichs) 
ni 10 incomplet ni teatre (catal  y castellh) etc., etc. Y no recordo res més en 
aquest moment. 

Com ja temia, aquestes ratlles han estat interrompudes tantes vegades, que 
pera que no ho siguen una vegada més, tanco de cop. 

Déu do salud a vostt y als seus y porti a b i  les noves empreses que tenen 
en projecte. De cor ho desitja sa vella amiga que tots els saluda afectuosament. 

Cath. Albert Paradis 

Urgent: probablement demi seré a Barcelona, motivada per la greu malaltia 
del meu cunyat. Dimarts. 

18. El paper de la carta és esquincat i, per tant, és impossible la lectura d'aquest frag- 
ment i d'un altre de més avall. 

19. Les obres citades romanen encara insdites. Vegeu Ndria NARDI, Entorn de la segotza 
edició de les Obres Completes de Víctor Catali, *Els Marges,, núm. 1 (maig 1970), ps. 
108-110. 

20. Muller del poeta Joan M. Guasch. 
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Estimat y bon amich Tomhs: Sembla que estiga de Déu que jo no puga may 
portar-me correctament amb vostk. Tantes vegades com vull parlar de quelcom 
ab vostl: o excusar-me per no haver pogut fer-ho, me surt de trascantó, inespe- 
radament, un entrebanch, y me malogra el propbsit. 

Quan vostl: va parlar-me de si tenia alguna petita probatura de pessa teatral," 
vaig dir-li que si y que ja procuraria trobar-les, entre la revoltura que m'havien 
[fet] en la meva paperalla els carabiners, quan la guerra. Mes, així que li vaig 
haver promb, vaig posar-me malalta y.. . encar estan els pobrets meus perso- 
natges de per riure, enforatats per les lleixes y les caixes hont vaig sepultar-10s 
després d'aquells terribles dies. Quan vingueren a retre'm l'alt honor de portar- 
me personalment, un grup d'escriptors, el llibre del Sr. Oller: van dir-me que 
voste també volia venir ab ells, per6 que no havia pogut fer-ho per la feyna, y jo 
vaig pensar: Quina bona avinentesa per demanar-li perdó y desitjar-li un bon dla 
de Sant Tomhs! Y, en efecte, als dos dies de dur-me el llibre, un atach de grip, ab 
cua, me retenia al llit, embolicada com un paquet, y, com un paquet, inutilitzada 
per a tota acció. Finalment, fent llit encar, perb ja una mica més revinguda, vaig 
veure el retrat de vostl: en fullejar un peribdic y vaig llegir, més malament que 
bé, els folgats elogis que'ls inspirava el pregó de festes que vostl: havia pronun- 
ciat; y vaig pensar: are, are sí, que no se m'escapa! - Mes ... ja veu; no hi 
han valgut les noves dels amichs, els mhrits de vostl:, l'incitació de Sant Tomhs 
y Sant Narcís, el meu sincer voler, quan encar no han pogut encaminar-se 
aquestes coixejants y desventurades ratlles cap a vostl:. Tantes vegades com 
he agafat la ploma he tingut que deixar-la als pochs instants. 

Are, els culpables més immediats són els ulls. Ja els tenia delicats feya 
temps, perb de la darrera malaltia ensh, m'han deixat completament inutilitzada, 
com pot veure vostl: per la desballestada caligrafia. Diran que les norantenes no 
són may gayre riques en possibilitats, mes jo no puch donar la culpa a la meva, 
exclusivament, dels meus destorbs. El factor circumsthncies sol tenir un pes 
excessiu en moments determinats, en la vida de les persones. Vostk que, com 
a escriptor, és bon psicbleg, ho sab prou bé. Així, espero que voldrh disculpar- 
me y acceptar aquesta lletra, feta a bocins en lloch de les frustrades, ja que, 
malgrat la meva bona intenció y el meu mellor desitj, are com are no podria 
fer-ne un'altra, al menys fins que m'haja passat [ . . . I .  

Una salutació a tota sa família. 
De vostir la vella amiga de sempre !7 en el doble sentit, dels anys y la 

coneixenca 
Cath. Albert Paradís 

Va sens data, perqui? n'hi havia de posar moltes. 

21. Es refereix, probablement, al material que fou --com a mínim en part- publicat 
a Teatre inPdit (Barcelona 1967) 

22. Joan OLLER I RABASSA, Victor Catalrf. Biografia (Barcelona 1967). 
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