
La creació del Club dels Novel-listes i els fils de la historia * 

per Josep M. Balaguer 

La iniciativa de la creació del Club dels Novel.listes comenta a ser pública a 
partir del novembre del 1935. En una nota informativa de «La Publicitat)) es 
dona la notícia que un grup d'escriptors, vinculats a I'editorial Proa, volien cre- 
ar un club i un premi de novel.la.' La iniciativa era, pero, forca anterior, com 
indica una nota de «L'Instant»,segurament d'Agustí: Traba1 anava al darrere de 
la idea des de feia un any.' La seva constitució es produí el gener del 1936. «La 
Veu de Catalunyan del dia 7 en dona detalls: 

((Segons notícies, es constitueix un club que, amb el nom de "Club dels 
Novel.listes", intentara aplegar els escriptors catalans que hagin escrit novel.les. 
Podran pertanyer-hi, per tant, els novel-listes catalans. L'objecte essencial és 
d'establir una relació mútua entre els novel.listes i llurs amics que constituiran 
dues menes de socis. Als seus amics, el Club cobrara una quota mínima de 36 
pessetes anyals. El Club tindrh el seu domicili social al carrer Pelayo, 344, prj- 
mer, primera. Entre els escriptors, caldra, per ésser admes soci del Club, sol. ici- 
tar-ho i justificar haver publicat una novel.la com a mínim o haver-ne traduit al 
cata12 una almenys i ésser admes per majoria del comite directiu del Club. 
Aquest Club celebrara anyalment una festa reglamentaria i n'organitzara tantes 
com el comite cregui oportú. Durant I'any podra utilitzar-se la sala d'actes per a lectures, conferencies i converses. El Club crea un premi a la millor novel a de 
l'any. Mentre les disponibilitats econbmiques del Club no ho permetin, aquest 

* Aquest estudi ha estat elaborat gricies a I'ajut de la DGICYT, PB94-0710. 
1. «La Publicitatn (14-XI-1935). 
2 S'hafindat a Barcelona el nClub delr Novel.lirtes, «L'Instant» (9-1- 1936). 
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premi sera purament honorífic, i s'atorgara el dia de la festa anyal reglamenti- 
ria, en la qual el nom de la novelela premiada i del seu autor es faran públics 
solemnement. El procediment per atorgar aquest premi es subjectara al següent 
sistema: Entre el dia primer i 15 de ener de cada any, els novel.listes socis del f Club emetran per escrit Ilur vot a es oficines del Club i sota el control del 
Comitk, que sera ui votara últimament i haura de donar compte de I'escrutini 
en la festa anyal. E 9 premi s'atorgarh sigui el que sigui el nombre de votants. 1 en 
cas d'empat, el comitk tindra dret a un segon vot decisiu.)) 

Pocs dies després, els diaris barcelonins es van fer resso de l'acte de constitu- 
ció definitiu i donaren una llista d ' adher i t~ .~  El procés de constitució -el 
moment, qui l'inicia i qui hi col.laborara de manera més directa- posa de 
manifest com I'ori en més immediat de la iniciativa es troba en el debat pro- 
duit al voltant de ! s premis de la Generalitat, i en especial sobre el Premi 
Crexells, desencadenat com a conseqükncia de l'adjudicació dels de 1934. Pero 
aquest debat, les seves derivacions i els arrengleraments que s'hi observen són 
una manifestació d'un problema més genkric i constant en el procés que 
segueix la cultura catalana durant el primer ter5 de segle: el de la construcció 
d'una institució literaria catalana i el paper que pot tenir la novelela en aquest 
procés. El debat sobre a uesta clüestió ha estat recurrent a partir del moment 
en que I'estratkgia inicia 1 a pel Modernisme de desplegament d'una infrastruc- 
tura editorial i d'una novel-lística comenca a fer crisi, pero pren un caracter 
particular, en els anys en que ara ens centrem, a partir de tres variables: l'expe- 
rikncia anterior, la situació sociiopolítica dels anys trenta i la particular cons- 
ciencia que alguns dels escriptors catalans tenen de les transformacions que 
s'han produit en la novel-la des de finals del XIX. Així l'anilisi del procés de 
constitució del Club dels Novel.listes, dels seus objectius, dels qui hi col.labo- 
ren, etc. es constitueix en un espai privilegiat per a I'estudi de tota una serie de 
problemes que afecten la producció literaria catalana d'aquests anys. 

Com ens indicava la nota de «L'Instant», fou Trabal qui es va moure des de 
principis del 1935 per tal d'organitzar el Club. La iniciativa sembla la conti- 
nuació d'una estratkgia i d'uns c~bjectius característics del denominat Grup de 
Sabadell, el qual, des de la dictadura de Primo de Rivera, s'havia caracteritzat 

er una voluntat de contribuir a la superació de les anomalies de «la institució 
&teraria» catalana i de fer-ho a través d'iniciatives de signe professional. La 
creació de «La Miradan com a plataforma d'un grup d'escriptors associats4 

3. J. Puig i Ferreter, E. Martínez Ferrando, M.T. Vernet, X. Benguerel, M. Rodoreda, R. 
Xuriguera, E.A. Lewis, S.J. Arbó, F. 'Trabal, J.D. Rosselló, Josep Lleonart, A. Bertrana, J. 
Carner, C:. Riba, A. Bergós, J.M. Frances, J. Teixidor, Emili Donato, 1. Agustí, J. Millas-Raurell, 
C. Capdevila, J. Roig i Raventós, J. Duch i Agulló, Jeroni Morages, J. Selva, Martí de Riquer, 
Tomas Roig i Llop, P. Coromines, P. Bertrana, M. Serrahima, Andreu Nin, Josep Queralt, 
Miquel Llor, Joan Santamaria, R. Tasis, A. López Llausa, J. Janés i Oliver, Francesc Niubb, J.V. 
Foix, J. Sol, J. Palau Fabre, Tomas Garcks, Joan Llonch, Josep Cabrer i Oliva, Joan Oliver, Lluís 
Casals, Jaume Térmens, Francesc Morros, F. Pujols, D. Guansé, J. Miquel i Vergés, etc. ( U n  
club de nouel.listes, «La Publicitatp, 9-1-1936). Vegeu també S'ha ndat a Barcelona el «Club dels 
Nouel.listes», «L'Instant» (9-1-1 936); Elprimer sopar del «Club de e IVouel.listes» reuní els noms més 
eminents de la literatura nacional, «La Publicitatn (12-1-1936). P. Coromines és nomenat presi- 
dent honorari i Miquel Llor president efectiu 

4. Trabal declara el 1927: «"La Mirada" és una lliga d'escriptors, uns "Escriptors associats" 
que portem a cap un pla d'edicions, minuciosament controlat, amb una base, és clar, d'obres 
nostres. L'editor catali, netament catali (parlo, entenem-nos, de I'home que es planteja el pro- 
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o la d'uns Amics del Teatres en són una mostra. 
La notícia que donava «La Publicitat)), en associar la iniciativa de la creació 

del Club a escriptors en I'brbita de l'editorial P r ~ a , ~  fa explícita una altra peca 
del procés, un aliat que tot i les distancies que pot tenir respecte de les concep- 
cions literaries del grup, com a editor pot tenir interessos comuns: es tracta de 
Puig i Ferreter, el qual pretén rellancar la col.leció «La Miradan i es convertí, 
des de la interrupció d'aquesta, en editor de les novel.les de TrabaL7 

En aquests interessos i objectius comentaran a coincidir amb una mena de 
«front generacional)) format per joves escriptors que s'ana constituint, des de 
principi dels anys trenta, per la confluencia de diversos nuclis: el Grup 
Universitari, el de la Penya de I'Euzkadi ... Hi trobem escriptors de procedencia 
i de caracter ben divers, i que s'hi integraran en graus i moments molt dife- 
rents. Entre ells: Joan Teixidor, Ignasi Agustí, Josep Janés i Oliver, Xavier 
Ben uerel, Sebastia Juan Arbó, Martí de Riquer, Ramon Xuriguera ... A part de 
les iferencies de rocedencia, ideolbgiques o estetiques, hi va haver un altre 
factor que diversi . ? ica les seves activitats: en el seu conjunt cobriren tot I'espec- 
tre dels generes literaris i progressivament molts d'ells, que es van donar a 
coneixer en un genere, en conrearen d'altres. Els tres primers foren els més 
actius en aquesta estrategia de presentar un front que possibilités un relleu 
eneracional sense ruptures i era precisament el que tenia de divers el que faci- 

ftava el plantejament. En aquest sentir crearen autentiques plataformes enera- k cionals com la col.lecció «Balagué» i les que controla o crea Janés, com e «Diari 
Mercantil», «Avui», els ((Quaderns Literaris)), la revista «La Rosa dels Vents» ... i 
L'intent de superar els deficits d'infrastructura de la producció literaria catalana i 

era un dels trets que caracteritzava una bona part de I'actuació del grup i és un 
dels factors que explica la coincidencia que s'acabara produint amb el de 
Sabadell. Aquestes coincidencies i col.laboracions no es posen només de mani- 
fest en la participació de tots aquest joves en la creació del Club, sinó, també, 
en el tipus de valoració que en feien.8 Altres indicis poden ser l'interes per la 

blema del llibre sense sentimentalismes, que edita llibres catalans per guanyar-se la vida d'una 
manera o altra) s'insinua totjust. Aquesta és una de les raons d'ésser de "La Mirada". Perb cal que 
immediatament us digui que 6s la mes secundaria. Amb editors professionals, o sense, uns 
"Escriptors associats" era una aventura que valia la pena d'intentar. Els resultats, fins ara, han 
estat brillants. Tenim escriptors de primera fila netament addictes. Com que no volem fer-nos 
cap torreta, podem publicar el que ens sembla realment bo, lliures de suggestions extra-litera- 
ries.» (J. M. PROUS I VILA, Informacions de ((La Publicitat)). Les edicions de «La Mirada)), «La 
Publicitat)), 7-XII-1927). 

5. Vegeu Francesc TRABAL, Eh escriptors catalans i elteatre, «Mirador», núm. 94 (20-X-1930). 
6. «La Publicitatn (14-XI-1935). 
7. «La tasca iniciada per les Edicions La Mirada, de Sabadell, interrom uda ja fa molts 

mesos, sera represa molt aviat per les Edicions Proa, les uals la continuaran am ! el mateix crite- 
ri selectiu que inspira els iniciadors. El rimer uolum dela col.lecció ((La Miadan de les Edicions 
Proa s e d  L b n a  i lanterna, tito1 que efgran poeta Josep Carner ha donar a les seves delicioses 
interpretacions de poernes xinesosn (Correu de les lletres. Les Edicions de «La Mirada», «La Veu de 
Catalunya», 13-111-1935). Puig i Ferreter havia publicat les novel.les de Traba1 Era una dona com 
les altres (1932), Hi ha homes queploren erqu2 elsolespon (1933), a la Biblioteca «A Tot  Vent)), 
i, més endavant, publicaria Va& a la coflecció ((La Mirada)). i intenta la promoció d'algun dels 
joves, entre ells precisament Arbó, de qui el 1932 publica L'inútil combat, i el 1935 la novel.la 
que guanyara el primer premi del Club Camins de nit. 

8. «A uest any ha tingut lloc un esdeveniment literari que, de temps, era de molts esperat: la 
creació d 2  Club dels Novel.listes. Tota agrupació que pretengui d'aplegar els nostres intel.lec- 
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novel-la de Teixidor des de princi is del 1936, mentre que fins ara la seva críti- 
ca s'havia centrat bisicament en P a poesia i, en concret, la ressenya que dedica 
al conjunt de l'obra de Trabal amb el pretext de la publicació de I/dls9 o la pro- 
moció que fku Agustí del teatre d'Oliver des de «L'Instant>)'O i la col-laboració 
d'aquest darrer amb Martí de Riquer. 

tuals, siguin quines siguin llurs tendencies i ideologies, mereix tots els elogis. D'un club d'escrip- 
tors ben organitzat poden sortir moltes coses; no esmento ja I'intercanvi i tracte personal per u i  
sense cap agru ament ja és molt freqürnt entre nosaltres. Mirem només la tasca que han reJit- 
zar els Amics Be la Poesia: publicacions, revistes, nombroses conferincies de rota mena, de bons 
poetes nacionals i estrangers, i ldhuc monuments ~úbl ics .  1 aixb no ha estat cap treball angoixós 
ni ardu, sinó una laboriositat amable i de companys. El Club dels Novel-listes, que es constituí a 
primers d'aquest any i que té a la presidencia el digne i solvent nom d'En Miquel Llor, ha 
comencat les seves activitats d'una manera diferent que Arnics de la Poesia. Si tenirn present la 
mena de públic ue tenen la poesia per una banda i la novel.la per una altra, ens adonem , Y= iixí com aquests%an tingut una bona orientació des de bon principi que els ha donar un resu tat 
excel.lent, els novel.listes han sabut endegar les activitats de Ilur club de manera que promet 
fruits semblants. 

»La creació d'un premi a la novel.la, que és el que primerament ha fet el Club de Nove1,lis- 
tes, no odia ésser més indicat. Completament deslli at i del tot independent arnb el premi P K naciona de novel.la, el Premi Joan Crexells, amb el qua per raó de radi i de mecanisme de vota- 
ció no té res a veure, i menys encara, no és, com algú ha notat, una rectificació ni Tribunal de 
Garanties (!) d'aquest, el Premi dels Novel.listes no podia ésser més o ortú. Ve precisament 
aquest primer premi dels novel~listes quan la producció de nove1.les puglicades I'any passat 6s 
rnés migrada, en nombre, que mai. Durant el 1935 només es publicaren onze novel.les catalanes! 
Jn no sé fins a quin unt aquest novel1 premi pot esperonar els nostres escriptors a escriure 
novel.ies, perb em fa Fefecte que, si més no. pot encoratjar-los a publicar-ne les que tinguin pre- 
parades o madurades, i aixb sempre sera un guany er la nostra literatura. [...] 

))Camins de nit de Sebastil Juan hrbd ha ogtin ut aquest any el Premi dels Noveilistes. 
8 s  indubtablemet Sebastil J. Arbó el novel.lista jove k Catalunya de m& personalitat i de més 
forca. El1 té un domini dels personatges, que els fa moure i actuar airnb vida, que ningú de la seva 
eneració no ha aconse uit El fet que hagi estat ell, un jove, el qui ha guanyat a uest premi ens 

Ba concebre les més bebes ;sperances.)> (Martí DE RIQIJER, Activitats d'un C/U%. El Premi dels 
Nouel~listes, «Mirador», núm. 371, 26-111-1936). 

Vegeu també Joan TEIXIDOR, El Premi dels Novel.listt's. Sebastii Juan-Arbó, «La 
Publicitat)) (19-111-1936). 

9. «No puc revenir del meu astoranient cada ve ada que em decanto a considerar que una 
obra com Vals, de Francesc Trabal. que acaba de pu%licar ara les edicions La Mirada, decidides 
sembla a animar-se, només obtingués un sol vot en la primera votació per a I'atorgament del 
Premi Crexells 1935. No  recordo quins eren els membres del jurat i només, vagament, el nom 
del uanyador i finalistes d'aquella magna pugna. Sóc, altrament, un ciutadii disciplinat i no em % sem la útil esgar arnellar-me i m'atura, encara, el pensament que em fan creure, doncs, que 
I'obra esmentada f a  de tenir algun defecre que escapa a la meva perspiclcia; que no és per a mi 
visible o, almeriys, valid. Com que no el veig, perb, i m'és lícit tanmateix d'opinar, m'estranyo i 
em demano quins són aquests defectes t.an considerables que impedeixen a una obra, per a mi 
notabilíssima, d'ésser esmentada, almeny:;, dignament. 

»Ampliant les coses, no crec que s'hagi judicat l'obra literaria de Trabal d'una manera 
amatent. Jo  el posaria en una llista delh quatre o cinc novel.listes més considerables de la 
Catalunya d'aquest darrer temps. Contrlriament, se'l té per un faceciós, un home d'enginy i que 
no passa gaire d'ací. El seu mateix pudor ha ajudat a la formació d'aquesta idea que ja s'apropa 
una mica a la Ilegenda, uix que partint d'un punt inicial veritable s'intensifica massa i deixa en 
I'ornbra altres aspectes Be la seva personalitat.)) (La novel.la catalana Francesc Trabal: ((Vals)), iLa 
Publicitat~, 2-IV-1 936). 

10. Converses. Joan Oliver, «L'Instant» (1-11-1935); Ahir al Lyceum Club, la lectura, a cirrec 
del seu autor Joan Oliver, d'((Allo que tal vegada s 'esdevingué)), «L'Instant)) (1 1 -N- 1935); Converses. 
Joan Oliver ..., «L'Instant» (29-IV-1935); Algunes notes sobre «Cataclisme» i Joan Oliver, 
«L'Instantn ( 2-V-1935); Joan Oliverprpra un sainet modern ..., «L'Instant» (1-XI-1935); Dema 
s 'estrena «Cataclisme» de Joan Oliver, al Principal Palace, «L'Instant» (1 7-IV- 1936). 
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Davant la situació de crisi politicosocial que es dona en la societat catalana, 
manifestació particular de la ue es produia en I'europea, amb la polarització 
política i la divisió social que 9 a caracteritzaven, de la qual els Fets d'octubre 
representaren tota una fita, alguns proposaren de manera insistent l'aentesa 
espiritual)) dels intel-lectuals per damunt de la lluita política, cas Foix," i altres 
prop,osaren plataformes integradores dels intel.lectuals amb una dimensió més 
clarament política, com les que defensaven la confluencia dels homes de cultu- 
ra en I'ambit de les iniciatives frontpopulistes: és el cas de I'AssociaciÓ Intel-lec- 
tual per la Defensa de la Cultura contra la Guerra i el Feixisme.12 Perb, seguint 
precisament la que fou l'actitud del Grup de Sabadell i també la que sembla 
que tingué el nucli generacional, hi havia encara una tercera opció: la que plan- 
tejava una plataforma estrictament de caire professional, entre altres coses, per- 
que al voltant d'aquest motiu hi podia haver el m k i m  d'acord en un moment 
d'alta tensió social i política, i no resultava excloent amb les altres. A mes, els 
Fets d'octubre van deixar la Generalitat en estat d'hivernació i es feia recoma- 
nable una intervenció en I'ambit literari que la institució no podia fer en 
aquests moments. En part per aixb, tot i que el pretext fou la creació d'un grup 
de novel.listes, el que interessava era constituir una plataforma professional 
d'escriptors. 

Una altra cosa que caracteritza l'activitat d'aquests diferents sectors que 
coincidiren en la promoció del Club fou la defensa de la novel.la en les recur- 
rents polemiques al voltant del genere des de l'kpoca de la dictadura. Unes 
polkmiques en les quals s'anaren configurant unes posicions antinovel.lístiques. 
Aquesta mena de debats, sobre l'experiencia de la dictadura, prenen un caire 
específic en el context catala dels anys trenta. 

Una pol2mica sobre La novel.la al voltant del ((Madrid. Ládveniment de la 
República)) de Pla 

La polkmica desencadenada al voltant de la novel-la com a conseqüencia de 
la publicació de Madrid. Lkdveniment de la República de Josep Pla i la ressenya 
que li dedica Ramon EsquerraI3 posen de manifest com en el debat, en el 

11. És en aquests termes que interpretara precisarnent la iniciativa de creació del Club dels 
Novel.listes: «Comenga sota els rnillors auspicis. Parlant ahir al vespre amb alguns dels concur- 
rents -Puig i Ferreter, Martínez Ferrando, Miquel Llor, Francesc Trabal, Aurora Bertrana, Pere 
Corornines, Dornenec Guansé, M.T. Vernet, Joan Teixidor, etc.- van confirmar les nostres 
esperances. Per darnunt de les diverses tendencies, les rnés oposades, literaries i polítiques, els 
adherents al Club de Novel.listes estan d'acord en la necessitat de mantenir entre els escriptors 
aquella "entesa espiritual", de la qual ens ha parlat arnb certa freqüencia, des de la nostra secció 
literaria, un estirnat cornpany.)) ( E l  primer sopar del «Club dels Novel.listes» reuni els noms mis 
eminents de la literatura nacional, «La Publicitat)), 12-1-1936.) 

12. Vegeu hlanifest, als intel.lectuals, artistes, escriptors, t2cnics: A tots els amics de la Cultura, 
«La Rambla de Catalunya)) (23-XII-1935). 

13. Rarnon ESQUERRA, ((Madrid),, un llibre de J. Pla, «El Matí)) (1-X-1933). Pla hi respon a 
La setmana a Madrid. La historia i k novel.la, «La Veu del Vespre)) (16-X-1933), i rebra la replica 
D'ESQUERRA, Defensa de la novel.la, «El Matí)) (22-X-1933). Pla hi torna en I'article La gent no 
llegeix res, «La Veu de Vespre)) (23-X-1933). Altres intervencions en el debat seran les de Manuel 
Brunet, Novel.les, «La Veu del Vespren (17-X-1933); Carles Soldevila, NoveLla o biograja, que 
més té?, «La Publicitat» (18-X-1933); S. JUAN ARB~, Entorn de la novel.la. Carta oberta a Manuel 
Brunet, «Avui» (19-X-1933) i Converses d'AVUI. S. Juan Arbó i la crisi de la nouel.la (17-XI- 
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rebuig o en I'intent de promoure el genere, s'entrecreuen una diversitat de 
qüestions: a) les transformacions que s'havien produit sobre la concepció del 
enere, sobre la seva funció i el!; procediments narratius a través dels quals dur- & a terme, en definitiva I'eixarnplament de la noció del genere; 6) la necessitat 

d'adequar a uests models a la situació de la societat catalana i europea dels anys 
trenta; c) la 9 unció de 1'intel.lectual en aquells moments, les seves possibles for- 
mes d'intervenció i quin paper hi podien fer els generes narratius. Bona rart d'aquestes qüestions han estat constantment plantejades en les diverses ases 
del desenvolu~ament de I'obra de Pla,'* ~ e r b  en contextos ben diferents, i un ' 
dels momenticlau d'a uest plantejament, precisament aquel1 en que comenta P a fixar les posicions de 33, és al llarg del 1927 -1928. Pla arla de la relació 
entre intel.lectuals i polítics;15 de la funció i el model de P 'editor;I6 publica 
Relacions, un llibre que volgué subtitular «n~ve l . l a» ;~~  exposa per que no feia la 
mena de novel-la que li demaria~en;~~recoll í  la necessitat de reinterpretar la 
historia recent com a via de coneixement del ~ r e s e n r ~ ~  i contribuí a la creació 
del Premi C r e ~ e l l s . ~ ~ T o t  aixb ocorria en un koment de creixement editorial, 
&una possible col.laboració entre escriptors per a dur a terme una certa estrate- 
gia de construcció d'un mercat, pero en un moment en que la debilitat de la 
dictadura donava lloc a una reorganització del mapa polític per tal d'anar pre- 
nent posicions davant de la seva caiguda. Pla, convencut per Cambó, segura- 
ment més d'hora del que es diu s es creu, que aquest representava I'única o ció 

7 P seriosa, no tan sols per l'alternativa ue plantejava, sinó per la mateixa in ras- 
tructura de partit i per la possibi itat real que donava d'intervenció de 
I'intel.lectual, caigué sota l'brbira del polític-mecenes i va escriure el seu pole- 
mic Cambó. Pel que fa a la novel-la, Pla demostra obertament el rebuig de 
determinades fórmules del genere perquk el que imposaven eren unes lleis de 

1933); Manuel DE MONTOLIU, Horitzons. Sobre la nouel.la, «La Veu de Catalunya)) (25-X-1933) 
i Horitzons. Encara sobre la novel.la, ((La! Veu de Catalunya» (2-N-1933); Rafe1 TASIS, La misPria 
delllibre catala. Ens calen moltes nouel.le,r catalanes, «La Publicitat>) (2-XI-1 933) i Problemes dellli- 
bre catala. Novel.listes, editors i mecenes, «La Publicitat)) (16-XI-1 933); J. ARMENGOL, Parers. Hom 
no escriu novel.les, «La Publicitat)) (12-XJ-1933) i Maurici SERRAHIMA, MPs sobre la nouel.la, «El 
Mati)) (14-XI- 1933). 

14. Vegeu Marina GUSTA, Eh orígens ideoldgics i literaris de Josep Pla (Barcelona 1995). 
15. Intel.lectuals i olitics, «La Publicitatn (30-111- 1927); L 'error dels intel.lectuals, «La 

Publicitatx (9-IV-1927f Pla entra en pol6mica amb Carles Riba, Polítics i intel.lectuals, ({La 
Publicitat)) (20-111-1927), recollit, juntament amb el de resposta a Josep Pla, «La Publicitar)) (1- 
IV-1927), a Carles RIBA, Obres completes/3. Crítica, 2 (Barcelona 1986), ps. 267-273. 

16. Josep PI.A, Llibres i editors, ((La Publicitat)) (9-1-1927); La qüestió del llibre, «La 
Publicitat)) (27-11-1 927). 

17. «Accepto lo de treure el norn de novel.la i li he demanat /a Alexandre Plana/ que 
m'envii el proleg per modificar-10)) (Czrta de Josep Pla al seu gerrni Pere, de febrer del 1927; 
vegeu Josep PI.A, Cartes a Pere, a cura de Xavier Pla, Barcelona 1996, p. 165). Vegeu també 
Alexandre PLANA, Fulletó de aLa Publicitat)). Les lletres. Entorn de ~Relacions)), dejosep Pla, «La 
Publicitat» (10-IV-1927); Melcior FONT, Informacions de «La Publicitat)). El darrer llibre d é n  Pla 
(Unes primeres impressions de lectura), «La Publicitat)) (2-IV-1927). 

18. xx (Josep Pla), Informacions de «La Publicitat)). Les teories de Josep Pla sobre la novel&, 
«La Publicitat)) (8-V-1927). 

19. Josep PLA, En Pere Coromines i eh carlins a litlteneu, «La Publicitat)) (1-XII-1927); Josep 
PLA, Vuitcentirme bo i dolent, «La Publicitat)) (3 1-XII- 1927). 

20. Josep PLA, Informacions de «La Publicitat)). Una iniciativa sensacionalper a les lletres catala- 
nes. La institució delpremi ídoan Crexells)), «La Publicitat)) (9-NI-1927); XYZ (Josep Pla), Una conver- 
sa ambjosep Pía. Elpanoramageneral-Projectesparticulars, «La Publicitat)) (25-11-1928). 
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coherencia interna que transgredien la seva mateixa funció de ser una via de 
comprensió de la realitat. L'atzar que regeix la vida no pot ser sotmes a unes 
lleis de cohesió que se suposen correlat de les que guien la realitat. Aixi, un 
knere que continua plantejant-se d'una manera o altra sobre les bases de la 

knció  que li ha donat la tradició realista, entra en contradicció amb la forma 
de representa-nos corn podem arribar a coneixer-la. Per a Pla I'única via era a 
partir de la intuició i una certa presa de po~icions.~' Per aixb, per tal que la seva 
concepció de la funció de 1'intel.lectual i de la relació d'aquesta funció amb els 
generes literaris fossin plenament realitzables, necessitava, entre altres coses, 
una diversitat de veus, la coexistencia en un mateix espai i pla culturals de dife- 
rents perspectives que no es presentessin obertament confrontades; d'aquí que, 
en el debat amb Esquerra, es queixds que se li demanessin novel.les quan enca- 
ra ningú no havia escrit un llibre sobre Azaña o Macia equivalent al seu Cambb. 

Pel que fa al Crexells, Pla, quan n'anuncia la creació, no va dir que hagués 
de ser un premi de novel-la, sinó de llibres de prosa, i si eren novel.les mil10r.~~ 
Pero els estatuts del premi que se suposava que el1 havia contribuit a configurar 
no deien a i ~ b . ~ ~  1 Coses vistes no fou premiat corn a llibre de prosa -com tots 
els de Pla, forca imaginativa-, perque no era una novel-la. 

Madrid. Lkdveniment de la República, publicat en plena crisi del govern de 
la República que desemboca en les eleccions del novembre de 1933,ds un llibre 
en que Pla vol demostrar fins a quin unt totes les seves decisions i o cions 
havien estat encertades. La tra edia de a Lliga es convertí en correlat de a seva k P P 
corn a intelelectual. El que ca ia era fer una política que reconduís la situació 
creada amb la proclamació de la República per no haver fet cas a les propostes 
de Cambó i aquel1 podia ser el moment adequat. Tanmateix, segons ell, era la 
incapacitat dels polítics de la dreta, ja fossin republicans o monarquics, el que 
havia dut a la República. L'opció del 1931, corn havia indicat Cambó, no era 
monarquia o república, sinó un sistema parlamentari, corn tots, amb els seus 
mecanismes de control que evitessin I'accés al poder dels sectors populars. Un 
dels corolaris de Madrid era que si no es reconduia el procés a partir d'un 
acord de les dretes i una política «intel.ligent», els nous cacics serien els soviets. 

21. «Per fer una novel.la, per exemple, s'ha de tenir el temperament de creure en la veritac. 
S'ha de veure la senyora Marieta i el marques i la filla actual del marques i la senyora del notari i 
la dona adúltera i I'actriu piadosa i el banquer sentimental com a carhcters retallats, limitats, 
absolutament autkntics. Jo aixb no ho veig, i la vida no se'rn presenta ni en forma de novel.la, ni 
en forma d'obra de teatre. La vida és cabtica, pero no 6s gens convencional. Si la vida te lleis i 
situacions dominades per la fatalitat -que s6n les estrictament literhries- no hi ha cap 
novel.lista que les conegui. La vida se'ns rnanifesta corn el pas d'unes formes i d'uns somnis sobre 
el temps immbbil. Una novel.la ha d'ksser, doncs, si hom vol respectar la realitat, una successió 
d'elernents cabtics. 1 la meva opinió és que aquesta realitat 4s ja de si mateixa rou important i B rou complicada per enlletgir-la amb composicions, arcs de cartró i garlandes, e flors artificials. & per aixb que jo crec que Sthendal tenia raó en dir que I'inteds de rota novel.la estfi en els 
detalls i mai en la composició. Aixb no s'admet, ja ho sé. El públic admira sobretot els escri tors 
analfabets.~ (u Uosep Pla], Informacions de «La Publicitatv. Les teories dejosep Pla so& la 
novelda, «LP», 8-V-1927.) Alguns d'aquests arguments, de manera gairebk literal, ja els havia uti- 
litzats per situar el seu primer llibre, Coses vistes, a Carles SOLDEVILA, Conversa París-Barcelona, 
«D'Ací i d'Allfi», núm. 90 (juny de 1925), p. 185, citat per M. GUSTA, Op. cit., p. 399. 

22. Vegeu Arts. cits., nota 20. 
23. Sobre la creació i concessió del primer Premi Crexells vegeu Mar arida CASACUBERTA, f G2nesi iprimera adjudicacid del Premi Crexells. Notes sobre cultura i nove .la en el tombant dels 

anys vint als trenta, «Els Margesn, núm. 52 (mar$ de 1995), ps. 19-42. 
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Per a Pla la imprevista caiguda de la monarquia i la manera com es produí 
demostrava les poques coses que es coneixien de la societat espanyola. La fun- 
ció de l'escriptor era contribuir a explicar-la i aixb volia dir establir una parti- 
cular relació entre procediments narratius, realitat i ficció, la gran Ilicó del seu 
llibre. De la mateixa manera que la política de la dreta espanyola duia al contrari 
del que pretenia, demanar novel.les en aquest context implicava no acabar 
d'entendre el que el1 plantejava i aixb era una manera de fugir d'estudi, i encara 
més quan qui li demanava era un crític d'un diari caracteritzat pel seu ideari catb- 
lic. Per a Pla no es tractava de fer noveleles a partir de Ya concepció restrictiva del 
genere que, en general, havien demostrat la crítica literaria catalana i els jurats del 
Premi Crexells, sinó d'aprofitar allb que havia ensenyat tot el procés d'eixampla- 
ment de la noció del genere per tal de fer una literatura que organitzés, si calia, de 
manera ficcional, les dades de la realitat en favor d'ui~es hipbtesis, per tant des 
d'una perspectiva, sobre els problemes i solucions de la societat catalana i espanyo- 
la. Pero la olemica posava de rnanifest no solament que Pla havia quedat des- 
placat ideo l' bgicament de les opcions anti-Cambó i anti-Lliga que havien 

placat en el repartiment dels espais adjudicats als generes literaris. 
xres de manera majoritaria els intel.lectuals catalans, sinó també que havia que at des- 

Mentre es discutien les posicions de Pla, triomfava a tot Europa, inclosa 
Catalunya, la novelela biografica, un dels fenbmens que posa de manifest 
aquest eixamplament de la nocit5 del genere que, a diferencia d'altres vies que el 
podien convertir en minoritari, contribula a mostrar com determinats generes 
narratius, que creaven un nou es ai entre I'assaig i la novelela, interessaven al 
públic. Gricies a aquesta mena 8e llibres es divulga el coneixement de grans 
figures, ja fos de la literatura, de la historia i de la política, es popularitzaren les 
troballes de la narrativa contemporinia i alhora es forní una literatura digna a 
un públic majoritari. Maurois i Zweig són dos dels exemples més notables. El 
primer es convertí en un autor de ran exit a Catalunya i, en el moment en que P es planteja el debat sobre la novel. a a propbsit del llibre de Pla, aterra a fer una 
xerrada al Conferentia Club. Bona part dels argumerits que utilitzi en la seva 
conferencia per a explicar «corri i per que hom escriu una novelela» eren dels 
que havien d'armar de raons a Pla en els seus atacs a la n~vel.la.*~ 

24. «La nostra vida ens és insuficient; tenim la nostra realitat i cerquem la ficció. Vivim una 
vida de grans cops i cada un dels homes d'aquesta agitada humanitat necesita alguna cosa de la vi- 
da dels altres. Per tot aixb Ilegim; per a c:ercar alguna cosa que ens mobli la vida. La lectura és una 
activitat de reemplacament: obrirn una :finestra a la nostra vida real per donar-li aire nou. Llegim 
també per tal d'aconseguir en aquesta ficció tot allb que ens és privar d'aconseguir o de realitzar 
en la vida real. 

»El conferenciant parla d'art i diu que aquest no és mai immoral, sinó amoral. Quan es 
fa literatura moral, es fa literatura dolelita. En les novel.les no es tracta d'ex osar ni bons senti- 
ments ni sentiments dolents, sin6 vida i forma independent d'aquests guali&atius. La novel.la, 
d'altra banda, ens permet veure millor els personatges que en la vida real, perquk ací I'home s'hi 
presenta incomplet, el descobrim a fragrnents. La vida se'ns escapa dels dits i, per tant, la novel.la 
com deia Proust, és la manera de conservar la realitat 

» 1 per que se sent la necessitat de recórrer a la ficció? Dorics perquk és una activitat que 
en una actitud contem lativa, cbmoda, ens permet de fer-nos nostra la realitat [...] 

» 1 per que hi R a gent que escriii novel.les? Doncs perque hi ha homes que tenen més viu 
que els altres el sentit d'escapar de la realitat, pero encara, a més d'aixb, el novel.lista, perquk 
pugui escriure, ha hagut d'ésser fuetejat per la vida en un aspecte o altre. [...] Perb I'artista té un 
avantatge i és que en escriure, en prodiiir, talla la seva sofrenca.~) (Conferentia C h b .  Cum i p e r  
quL hom escriu una novel.la, «La Veu de Catalunyan, 1 1-X-1933.) 
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Fou, precisament, Esquerra, ui, abans de contrarreplicar Pla, es féu ressb 
de la conferencia de MauroisZ5 i 9 éu una interpretació del que repesentaven les 
seves aportacions a la literatura contemporania: 

((Ariel o la vida de Shelley inicia la seva serie de biografies i d'estudis sobre 
temes anglesos que constitueixen un dels aspectes més interessants de la seva 
obra. La vida de Disrraeli, sens dubte la millor de les seves obres, fou una de les 
causes de la voga creixent de les biografies en els darrere anys. Byron, una altra 
biografia, és una visió molt encertada del poeta anglks [...l.)) 

Esquerra remarcava com havia fet el salt, petit en aquest cas, que separava 
els seus llibres de biografies a la novel-la: 

((D'aquesta [la biografia] tal com s'entkn actualment, a la novel.la, hi ha ben 
poca distancia, i ja de bon principi Maurois la salva facilment. La seva primera 
novelela Ni ange, ni  &te, no és sin6 un intent de lliure interpretació de la vida 
de Shelley. Bernard Quesnay, que la seguí, és una novel-la de tipus psicolbgic 
netament francesa, on Maurois ens pinta un món que coneix perfectament, el 
de la burgesia industrial de Normandia. En el mateix medi es desenvolupa 
I'acció de Climats, la novel.la que més lectors -i més fidels- li ha valgut, una 
de les millors novel.les dels darrers anys, que pot encloure's sense por dins de la 
gran Iínia de la novel.la psicolbgica francesa, que comenca amb La rinesa de 
Cleves en el segle XVIII, i arriba fins a Proust, passant per Stend al i Paul 
Bourget. 

R 
»L'obra novel.lesca de Maurois, que acaba amb Le Cercle de Famille, ha estat 

escrita com tota la novel.lística francesa de ostguerra, sota el signe de Marcel 
Proust. No obstant, debem a Maurois haver f et assimilable per a tothomel m6n 
de sensacions vagues i d'esdeveniments menuts, ue juntament amb I'analisi 
morosa, constitueixen el més interessant de I'obra I e Proust.)) 

1 acabara remarcant la importancia de la divulgació que ha dut  a terme, grh- 
cies al seu coneixement profund, d'alguns dels novel.listes anglesos contempo- 
ranis: Baring, Vir inia Wolf, Aldous Huxley. .. B La contrarrep ica dYEsquerra introduí en el debat lT qüestió de si aquesta 
mena de fenbmens de la narrativa contemporania, que semblava que Pla repre- 
sen té~ ,  resultaven incompatibles amb la promoció d'una narrativa ficcional: 

((L'absencia de bones novel.les vol dir la mort del genere, com es dedueix del 
que diuen els Srs. Pla i Brunet? Cal simplement evolucionar cap a la biografia i 
I'estudi polític renunciant a una futura novel.la catalana? Personalmenr, jo crec 
que no.n2" 

Així, Esquerra intentava desemmascarar la su osada fal.lacia de la posició 
de Pla. Tanmateix no  rebatia un argument que Ri podia haver im lícit en la 
queixa de  Pla i que el mateix Esquerra havia posat sobre la tau f a. Mentre  
Maurois podia escriure sobre Disrraeli i Shelley, Pla no era valorat per escriure 
sobre Cambó i Manolo, i aconseguir el que havia aconseguit Maurois: vendre. 
Mentre el francks era valorat pel fet que a travts de les seves novel.les havia fet 

25. Sobre AndrP Maurois, «El Matín (19-X-1933). 
26. Ramon ESQUERRA, Defensa de la novel.la, «El Matín (22-X- 1933). 



assimilables a tothom les innovacions de la novel.la moderna, a Pla no se li atri- 
buya la mateixa qualitat, ni que ~FOS en llibres que en principi no eren novel.les. 
1, en part, el problema era aquest. Esquerra demanava a Pla el mateix salt que 
havia fet Maurois. Pero aixb només era part del problema, perque els llibres de 
Pla tampoc no eren valorats com els equivalents de Maurois. 1 aquí apareixia 
una altra qüestió. Pla no tan sols s'havia situat en l'espai indefinit entre l'assaig i 
la novelela, sinó que la seva aposta era encara més intersticial. Hi havia barrejat 
l'autobiografia. No oblidem que a Madrid adopta la forma de dietari i, per tant, 
des del punt de vista del genere havia creat un espai encara més complex i difícil 
d'assimilar. A més, si ho havia fet, havia estat com a manifestació d'un altre 
fenomen propi  de  la cultura de l'epoca: el de  l'aparició d'uns corrents 
antiintel.lectualistes i defensors d'una literatura de la ((condició humana» i amb 
aixb havia acabat.de crear una altra atipicitat. Aquestes opcions tendien a mani- 
festar-se a través de la novel.la i de l'assaig i, en part, la novelela biogrhfica era 
valorada, com es veu en Esquerra, pels corrents «intel-lectualistes». Caldria matisar 
que aquest antiintel.lectualisme havia fet apareixer formes autobiogrhfiques, 
pero en general sota la convenci6 de la novel.la. Així, I!'espai que des de la per- 
pectiva del genere tendia a ocupai: Pla el situava en una posició tan atípica i inas- 
similable com la posició olítica que defensava des d'aquest espai de genere, des 
d'aquesta concepció de P a literatura i de la cultura. Precisament el Club dels 
Novel.listes osa de manifest la possibilitat d'entesa entre aquestes dues concep- P cions ben di erenciades de la cultura i de la literatura. Foren Obiols a través de la 
crítica i Trabal en la seva novel.lística els qui, en els rnateixos anys de 1927 i 
1928, en que Pla posava sobre la taula determinades insuficikncies de la novelela, 
havien fet una cosa similar des de posicions «intel.lect~alistes».2~ 1 Arbó, en el 
mateix 1933, a través d'algunes de les plataformes generacionals, féu també unes 

ropostes narratives que s enfrontaren als «poblemes de I'home» en la línia de la 
lteratura de la ucondició h~manan.'~ Precisament un dels qui intervingué en la 
polemica fou l'autor de les Notes ~dún  estudiant que va morir boig, en el moment 
en que el nucli d'aquests joves escriptors, on convivien les dues opcions amb 
tota una gradació important de matisos, comencava a assolir un cert rau d'arti- 
culació i uns instruments d'intervenció en el debat cultural. Des f el diari de 
Janés, hi digué la seva en un parell d'intervencions, bo i situant-se a les antípo- 
des de Pla. Per a ell, l'escriptor, com a creador que és, cerca el permanent i així 
construeix a través de la novel-la els ideals que han nodrit els polítics: 

«La vida esti llancada a 1't:ternitat i alli on hi ha i I'home hi hauri l'artista 
enlluernat d'ensomnis divins, per a enlairar-nos so % re el nivel1 de les nostres 
mistries i sobre les realitats d.e cada dia, en les quals moriríem bestialitzats, o 
moriríem, a desgrat dels senyors Azaíías que, al cap i a la fi, estan nodrits en els 
grans ideals que s'han desenrotllat en la novel.la, perqut novel.la és la historia, 
quan l'historiador és artista, i novel.la és la bio rafia, quan hi ha les Vides %: paral.leles que han semit de models a tants homes estat.~'" 

27. Vegeu Jose M. BALAGUER, Francesc Trabal i la parodia de la novelda, dins DIVERSOS 
AUTORS. ~e ~us i f i o fa  ~ o n z d :  humor i literatura (Barcelona 1996), ps. 67-87; Armand Obiob 1928 
contra lafeicitata Lil.liput, dins Armand OBIOLS, Buirac (Sabadell 1936), ps. 9-56. 

28. Ve eu Josep M. BALAGUER, Sebastid Juan Arbó i la crisi d'uns models culturals en la 
Catalunya h ~ a n ~ s . 3 0 ,  .Elr Mirgcsn, nlm. 50 (juny de 1994), ps. 101-113. 

29. S. JUAN ARBO, Entorn de la novel.la. Carta oberta a Manuel Brunet, «Avui» (19-X- 1933) 
i poc després Converses dlAVUI. S. Juan Arbó i la crisi de la novel.la (17-XI-1933). 
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Encara, temps després, Teixidor, en un  article de defensa de  la novelela 
davant de la moda de la biografia novel-lada, fari  una clara referencia a la pole- 
mica i al nucli de «La Veu» i als seus plantejaments: 

«En aquests darrers temps, a casa nostra, s'ha donat tarnbé la batalla a favor 
de la literatura biogrifica i el document estrictarnent hurni. L'elogi de la biogra- 
fia s'ha acornpanyat adés i ara d'un rnenyspreu una mica de perdonavides per la 
novel.la. El rnés curiós del cas és que s'han significat en aquesta actitud d'atac 
escriptors de considerable orientació dretista. Algun d'ells, dretista i anarquista 
alhora, a propbsit d'una invitació per a cultivar la novelela ha dit i repetit els 
pensaments de consuetud amb aquella seva vivacitat característica. Si mCs no, la 
controversia hauri servit per a obsequiar-nos encara, arnb una altra de les seves 
fetes.))jO 

1 l'ar ument de Teixidor en contra de la novel.la biografica era que posava 
de mani f est una tendencia de l'epoca cap a l'anecdota quan el que calia era que 
la literatura contribuís a donar solucions als roblemes que tenia plantejats P l'home en una societat en crisi. Per a Teixidor es formes de narrativa ficcional 
eren les que realment ajudaven a l'assoliment d'aquest objectiu. En definitiva, 
en la seva analisi apareixia una de les idees implícites en la ressenya d'Esquerra i 
en altres dels articles del debat provocat per Pla: la superioritat de la novel-la 
pel que tenia d' instrument de  creació, en oposició a altres generes en  que 
aquesta capacitat no era percebuda i es valorava més la seva dependencia de la 
realitat. 

En altres casos, el que s'oposara sera més directament la funció de la novel.la 
com a instrument de construcció d'un mercat. És el que féu Tasis, per a qui 
l'atac de Brunet a la novel-la i a un dels seus instruments de promoció, el Premi 
Crexells, era contraproduent en un context cultural on  se'n publicaven i se'n 
venien ben poques, i era fins i tot contraproduent per a altres generes, a uells 2 que volia promocionar Brunet atacant la novel.la, perque la via d'entra a del 
lector en la literatura era la novelela. Per aixb rebatia també l'altre argument de 
I'articulista de «La Veun: no  calia que fossin genis, calia que interessessin al 
públic. Per aixb concloia: 

«[ ...] que cap novel.lista catala no vulgui fer de Proust. Si ho és no cal que 
s'hi escarrassi, que a cada ratlla que escrigui es veuri la marca del seu geni. Pero 
com que no és pas indispensable ésser un geni per a escriure una novelala, i en 
canvi ho és saber escriure i tenir un coneixernent elemental de les particularitats 
del genere, jo no ern cansaré de dernanar a tots els escriptors catalans, a molts 
poetes, i molts contistes: Deixeu aixb, i feu novel.les. Ens cal guanyar un 

fÚbliC addicte, i la novel.la ens el pot obtenir. Novel.les, rnoltes noveleles, per a er Ile- 
gir la gent, i per a norrnalitzar la nostra literatura i fer-la esdevenir ciutadana i 
capac de traspasar les fronteres!))" 

Tasis hi torna a insistir,32 tot centrant-se en el problema de la producció de 

30. Anys ipanys. L'home i lóbra, «La Publicitat)) (29-VIII-1934). 
31. Rafe1 TASIS, La miseria del llibre catald. Ens calen rnoltes novel.les catalanes, «La 

~ublicitatn (2-XI-1933). 
32 Problemes del llibre catala. Novcl.listes, editors i mecenes , ((La Publicitat~ (16-XI-1933). 
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la novelela lligat al de la professionalització de I'escriptor, cosa que, entre altres, 
volia dir la necessitat d'una bona ~olí t ica editorial i d'una crítica apropagandís- 
tican. Fou d'aquest context de debat que segurament sortí la iniciativa d'una 
secció fixa a «La Publicitat)), Novel.listes Catalans,j3 iina serie d'articles que es 
constituiren en la base d' Una oisió de conjunt de la novelsla catalana, un clar 
intent de vindicació de la novel-lística catalana.j4 

Aquesta mena de conclusioils del debat i el tipus d'intervencions que s'hi 
produiren posaven de manifest una certa confrontacló entre el nucli d'escrip- 
tors dedicats a tasques periodísliques i a i'intent de construir uns models ide- 
olbgico-culturals adaptats a les necessitats de la Lli a des de «La Veu de 
Catalunya» i una bona part de la intel.lectualitat cata f ana. Aixb no vol dir, 
perb, que aquel1 nucli fos aire homogeni. S'ank creant per decantació com a 
conseqükncia d'un procés aistbric i amb uns intel.lectuals de prodkncia f o r ~ a  
diferent, més que no pas com a resultat d'un programa mínimament compartit 
i articulat. Així, les seves preses tie posició foren més o menys comunes, segons 
la mena de polkmica en que al llarg d'aquests anys els trobem immersos. Pel 
que fa a la que ara ens ocupa, els que mostren més unitat de criteri s6n Pla i 
Brunet. 

El debat sobre els premis literaris de la Generalitat del 1934 

La situació política creada a partir de I'octubre del 1934 f4u que els premis 
de la Generalitat d'aquell any no s'adjudiquessin en les seves dates habituals. Es 
produí un ball de dates, fins que es fixaren per a finals de gener del 1935: el 
Folguera s'adjudicd el 26 de febrer, 1'Iglésies el 15 de marc i el Crexells el 30 de 

Pel que fa a aquest darrer, I'establiment de la data i la precisió d'algunes 
normes del premi provocaren pcilkmica. Fou Bertrana, el president del Jurat, 
qui comen$ a manifestar possihiles suspicdcies i sospites de maniobres sobre 
l'adjudicació del Premi.3% part dels rumors que circulaven, Bertana basa les 
seves sospites en dues notes anbnimes aparegudes a «L,a Veu de Catalunya» el 
3 1 de gener i 1'1 de febrer. En la primera, sota el títol Premi Crexells, s'hi deia: 

&ir, al vespre, els membres del Premi Crexells 1934 celebraren un  canvi 
d'impressions per tal de formditzar alguns aspectes secundaris relacionats amb 
l'atorgament d'aquell premi. 

»Com el lector sap prou bé, fins ara, el dia assenyalat per al veredicte havia 
estat el 12 de  desembre. Aquest any, perb, s'havia projectat que coincidís amb la 
Diada del Llibre o sigui el 25 d'abril. 

33. S'inicia amb Carles Soldevila, «La Publicitat)) (23-1-1934). 
34. «[ ...] La novel.la catalana presenta el seu actiu: no tan considerable com voldríem tots, 

novel.listes i crítics, perb tampoc tan menyspreable com podrien creiire molts esperits distrets. A 
cridar I'atenció d'aquests darrers sobre el conjunt de la novel.la catalana moderna va destinat, en 
primer terme, aquest llibre que és, deliber;idament, un acte de propaganda de la literatura imagi- 
nativa, i, principalment, un acte de propaganda de la novel.listica contemporhnia a Catalunya.~ 
(Barcelona 1935, 12). És precisament aquesta funció de I'obra el ue valorara Teixidor en la 
seva ressenya Eh e r e s .  Ra&el Tasb i Marra, cuna visid de conjunt d e l  novel.la catalana)). Alfons 
Maseres, «]oan Maragalh, «Mirador», núm. 373 (9-IV-1936). 

35. El correu d'auui. Ehpremis Fol era, Crexells iIglPsies, «La Piiblicitat» (1-11-1935). 
36. Mks sobre dPremi joan ~ r e x e l r ( ( : ~ a  Veu de Catalunyau (3-11-1931). 



»Dies enrera ja donirem compte d'haver avancat el dia del veredicte. De pri- 
mer es digué que fóra el dial5 de marc. Ahir, pero, el Jurat va acordar en ferm 
que fos el dia 30 de marc. Així, doncs, si la novel.la premiada fos encara inedita, 
l'autor tindria temps sobrer per a editar el volum. 

»També es va acordar que serien respectades fidelment les bases que regien 
el funcionament del Jurat. Per tant, tota obra que no hagi estat presentada 
expressament a concurs no sera considerada com a optant a¡ premi encara que 
hagi estat publicada. 

»Per consegüent, aixb posa punt i final a l'enrenou que s'havia produit aquests 
dies passats entorn de l'acceptació o refús per art del Jurat de la novel.la de Pere 
Coromines titulada Prometeu, que per oblit S e l'autor o per altra qualsevol cir- 
cumstincia no fou lliurada dintre el termini hibil al Secretariat del Jurat del 
Premi. 

»És evident que la fórmula emprada pel Jurat del Premi Ignasi Iglésies, si es 
consideren com a concursants totes les obres pel sol fet d'ésser estrenades, 6s 
preferit a la del Premi Crexells. 

»Pero, és clar, aquesta modificació estatuiria, aquest any ja no és posible. 
Per l'any vinent, caldria tenir-ho en compte de bona hora.)) 

A part de constatar «que alguna cosa anbmala, que put a socarrat es congria 
a I'entorn d'aquesta noble competició)), Bertrana declara no haver assistit a la 
reunió, que en ella «no es podia legislar res ni condemnar ningú a l'ostracisme, 
ni menys esmenar la plana als dignes senyors que formen la Comissió gestora 
dels premis literaris de la Generalitat)) i s'oposa a la idea de convertir en candi- 
dates les obres pel sol fet d'haver-se publicat. «No es pot judicar una novel-la 
sense el beneplacit del seu autor», en canvi, ~de ixeu  que molts dels prosistes 
s'adonin de llur gosadia, en pretendre recompenses que no estan a llur abast)). 

López-Picó, amb motiu de la concessió del Fol uera al seu llibre Variacions t Iiriques, posa sobre la taula un dels elements de de at que havia anat associat a 
l'origen del Crexells i que ara s'estenia als altres premis: o es remiava una tra- 
jectbria o es premiava un llibre i si l'opció era la primera, ca P ia fer alguna cosa 
per  a p romocionar  els joves." D 'aquí  sor t i  la iniciativa d e  «La Veu d e  
Catalunya)) de fer una enquesta entre els escriptors, de la qual n'aparegueren 
algunes respostes al llarg del més de r n a r ~ . ~ ~ L a  majoria tendien a fer kmfasi en 
el fet que el premi s'hauria d'adjudicar a la millor obra, al marge de la trajectb- 
ria. Tanmateix, com indicava Martí de Riquer en la seva resposta, aixb no reso- 
lia part del problema: el dels premis literaris com a via de promoció de nous 
valors. Entre les intervencions resulta forca significativa la de Jands i Oliver, el 
qual exposa un dels seus programes d'actuació: 

«Estic absolutament d'acord amb les paraules de López-Picó reportades per 
"La Veu". Crec que donada la qualitat de consagració que fins avui s'ha vingut 

37. ANDRENIUS, La concessid del Premi/oaquim Folpera 1934. Un interviu amb elpoeta 110- 
rejat , «La Veu de Catdunya» (24-11-1935) i Joan SARIOL, Unesparauks de Ldpez-Picd, «La Veu 
de Catalunya» (2-111-1935). 

38. Josep JANÉS I OLIVÉ, La nostra enquesta sobre la signifrcacid delspremis literaris, «La Veu 
de Cataiunya» (13-111-1935); DornPnec GUANS~ I Ignasi AGUST~, La nostra enquesta sobre fa sig- 
nificacid dels premis literaris, sLa Veu de Catalunya)) (27-111-1935); Manuel Brunet, Comentari. 
La crisi literaria; Els jurats literaris; Elspremis literaris, «La Veu de Catalunya* (2-IV-1935); (3-IV- 
1935); (4-IV-1935); Joan PUIG I FERRETER, La nostra enquesta sobre la signifrcacid ddspremis &e- 
raris, «La Veu de Catdunyan (12-111-1935); Martí DE RIQUER i Pere COROMINES, Una enquesta 
sobre la magnificació delspremis literaris, «La Veu de Catalunyan (15-111-1935). 
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concedint als premis literaris, és del tot precís anar a la creació d'uns prernis per 
als autors joves. Acceptant, perb, que els premis actuals han de servir per a consa- 
rar tota una obra i tota una vida, crec que el procediment per a la seva atorgació 

Ea de sofrir una modificació especialíssima [...] que crec ue s'ha d'introduir tot 1 just siguin establerts els premis per als joves -els preirnis e consagració-, és no 
ersonalitzar en una obra determinada I'adjudicació del premi, sinó concedir-lo a 

!obra total d'un determinar autor, expressant-ho així, ben clarament. 
»Ja tenim una experiencia prou llarga -amb el Premi Crexells, singular- 

ment- per haver-nos pogut adonar de com és de contraproduent adjudicar un 
premi al nom i I'obra total d'un autor, prenent I'obra concursant com a simple 
pretext, pero glorificant aqu'esta obra. Aixb ens ha menat al fet paradoxal que 
estem presenciant: que, llevat d'una o dues, les obres premiades siguin la més 
mediocre o la més dolenta de cada autor. 1 que una aritologia de Premis Crexells 
signifiqui una antologia de la nostra novel.la inferior. 

»Amb els premis per als 'oves, és clar, el procediment d'adjudicació ha 
d'ésser necesshriament I'actual. (~eformant, potser, el reglament de votació.) Una 
altra de les coses a esmenar ha d'ésser la formació dels jurats. Cal cercar els noms 
entre gent solvent i desapasionada. És tan facil que un padrí literari, o un amic, o 
un enemic, canvlin el rumb lbgic i just d'una votació, per apassionament o per 
mesquinesa! En tenim molts exemples d'aixb i alguns d'ells ben recents. 

"I' E er acabar, crec que s'ha de crear, també, un premi per al millor primer 
llibre pu licat per autors mei~ors de 25 anys. 1 potser seria convenient que el 
Premi consistís en una esplkntlida bossa de viatge.~ 

D'altra banda, n o  es pot oblidar que l'origen i la trajectbria dels remis era 
diferent, així com ho  era també el sentit que s'atribuia a cadascun de  Y s generes. 
El debat es plantejii de  manera generica al voltant dels tres, erb en u n  moment 
en que estava en  procés d'adjudicacid el Crexeils, el que  Ravia plantejar mes 
polemiques. 

Enmig d'aquest debat s'anii creant u n  cert estat d'opinió sobre les dues 
obres que havien de disputar-se el Crexells: una ublicada i d'un autor que ja 
I'havia guanyat i de  manera polkrnica, Camins r% Franca de  Puig i Ferreter, i 
l'altra d'Arb6, u n  dels joves que tiavia presentat una obra inkdita, Camins de 
nit. Foren alguns dels joves, principalment Agustí, els qui més actius es mostra- 
ren a difondre aquest estat d'opinió: 

«Ja es fan prediccions. Ja es profetitzen uanyadors al Premi Crexells. Fins 
ara els oracles més autoritzats encaminen e B triomf vers dos autors de camins 
(no pas enginyers). Camins de  nit i Camins de Frdnga (els de Franca podrien fer- 
se de nit; i els de nit podrien feir-se a Franca).»'" 

39. Les Arts i es Lútres. EL camins de hz victoria, «L'Instant» (4-11-1935). A Mirador indiscret, 
 mirador^, núm. 319 128-111-1935), podem Ilegir: «Qui s'em ortara el Premi Crexells? Dos noms, 
id'entre els dels concursants, han estat pronunciats arnb pre /' erencia pels qui es creuen al corrent: 
Joan Pui i Ferreter i S. Juan Arbó. Perb ... sempre hi ha, o hi pot haver, sorpreses.)) En el mateix 
iiImem t e  rMindon, AGUSTI, Dirsabte vinent. Premi CrexeIL 1934, hi insisteix per via indirecta, 
rot fent un panegíric del Prerni Crexells i opinant que s'ha d'adjudicar a la millor obra presentada, 
tembla voler projectar, corn se I'acusarh després, els valors del premi sobre el seu candidat. A El 
correu d'avui. Les ~Edicions Proar, «La Publicitat~ (16-11-1935) s anuncia que publicaran aviat una 
riovel.la d'Arbó. Tot i que no se cita el títol, es tracta de Camins de nit. A la mateixa secció, el 3-111- 
1935 es pot Ilegir: ~Sebastii Juan Arbó que r'ha creat ja una sblida reputació literaria amb L 'inútil 
combat i Terrcs de IEbrc ha lliurat a les Edicions Proa una obra en dos volums que es publicara 
aviat i que marca un progrés considerable en la remarcable producció d'aquest jove novel 1' ista.» 
Trobem una informació similar a Notes breuj, «La Veu de Catalunyao (17-111-1935). 
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L'aposta per Arbó era clara, a part de I'amistat. Si guanyava, i en tenia possi- 
bilitats, perquk era I'únic dels joves narradors que ja tenia una obra forca 
important al seu darrere i ben valorada per la critica, es crearia un clima d'un 
cert canvi generacional, cosa que odia ser considerada beneficiosa per a la 
imatge de la novel-la catalana i po ia fomentar la idea de superació de qualse- 
vol mena de crisi. 

E 
En le desenvolupament de l'enquesta i pocs dies abans de I'adjudicació del f Crexel S, Bertrana torna a intervenir en una clau que era recurrent en els seus 

articles, la de la confrontació generacional: 

«[ ...] enguany, sota les quinze mil essetes dels premis literaris de la f Generalitat, s'ha mogut una mica de soro 1 entre la nombrosa fillada de Jacob. 
És molt possible que algunes paraules moderades que s'han escrit amaguin 
gemecs i grunys de gent descontenta, especialment de la tribu de Benjamí. 
Tothom consentia que novel.listes i poetes, ara més o menys vells, treballessin 
de franc, i mentrestant molts del joves sol.licitaven col.locacions avantatjoses. 
Unes pessetes a repartir i es fan tants de comentaris, s'exigeixen tants de requi- 
sits, s'anomenen tants de pobles sobre la forma de repartir-les, que fan venir pell 
de gallina. 

»En aquestes mateixes planes, un volgut company nostre, amb la més bona 
intenció del món, ha obert una enquesta. Les enquestes embrollen les qüestions 
més clares, pero permeten desforaments. Consagració? Revelació? Quines ganes 
d'orgues. Que més just, senzill i entenedor que I'oferiment de cinc mil pessetes 
a la millor novel.la, a la millor obra teatral i al millor volum de oesies que es 
presentin a concurs, i sigui coilita d'una anyada de la vida intehectua~? Que 
desitgeu guanyar-los? Perfectament. Calleu i feu els possibles. Que en voleu de 
nous? Demaneu-los. Cap necessitat hi ha de parlar dels ja instituits. Pressentim 
que de I'enquesta en sortiran al-lusions i recomanacions i plans de modifica- 
cions insidioses. 

»Ep, amics, no em enyeu! Tots hem de morir. L'escalafó en aixb, com en 
altres coses, és brossa 1 el cami. Feu, si us plau, com els militars, mestres i altres 
carreres amb quinquennis i amb augments de sou. 

»Una mica de paciencia i un xic de confianca en la grip endemica, amb 
I'arterioesclerosi i amb els autobmnibus i tramvies.~~' 

. Les paraules de Bertrana no eren només una invitació a crear un altre 

el seu vot. 
r e m i ,  sinó que insinuaven alguns dels criteris amb que operararia a l'hora de ecidir 

Les prediccions, tanmateix, no  es varen complir  i la guanyadora fou  
M.Teresa Vernet amb Les algues roges. L'article que Tasis publica sobre el premi 
es féu ressb de les raons que circulaven per a explicar el resultat: 

(~Regularment el Premi Crexells, per raó de la seva antiguitat i de la major 
difusió del genere que ve a compensar, és el que desvetlla una més gran expecta- 
ció i fa emetre un major nombre de pronbstics. Altrament, aquests pronbstics, 

40. Impromptu. No empenyeu, «La Veu de Catalunya~ (17-111-1935). L'estirabot amb quk 
A ustí respongué a I1enquesta sernblava una clara al.lusi6 a la posició de Bertrana: «No  crec que 
S' f agin de crear premis per als joves. El que cal crear són premis per als vellsn (*La Veu de 
Catalunyan, 27-111-1935). TarnbC hi al.ludí Teixidor en el moment en que es concedí el premi 
del Club dels Novel.listes: «Hi ha lloc per a tots. N o  cal empknyer. Precisament el Club que avui 
establia i donava aquest rerni afirma a tort i a dret el seu desig de crear una zona de convivtn- 
cia.r (E lhemi  dek ~oveflistes. Sebastidjuin-Aró*, .La Publicitat)), 19-111-1936) 
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que es basen molt sovint dainunt d'obres publicades i damunt referencies de les 
inedites, són més apassiona1.s i es divideixen segons les amistats o els gustos de 
cada comentarista. Enguany, un o dos casos deterniinats feien més delicada la 
decisió del Jurat, i eren prr:cisament aquest dos casos els. que s'enduien més 
nombre de veus en les conjectures. Cap de les dues obres a que em refereixo no 
ha estat recompensada amb el prerni. Com que l'una encara és inedita -i tinc 
entes que aquesta inedició, en obligar els jurats a examinar directament el tre- 
ball de I'autor, ha estat molt perjudicial per a la seva sort-, i contra l'altra pesa- 
ven algunes raons poderosíssimes que el jurat ha cregut obligat d'atendre, i que 
no tenen res a veure amb la indiscutible qualitat literaria del Ilibre, es fa molt 
difícil als espectadors de judicar sobre el major o menor encert del veredicte. Hi  
ha, perb, una cosa fora de dubte, i és que Maria Teresa Vernet, fe1 conjunt de la 
seva obra literaria, d'una autkntica qualitat artística i d'una rea forga psicolbgi- 
ca, obra culminada en Les akues roges, de la qual ja vaig tenir ocasió de dir tot el 
bé que en pensava damunt d'aquestes mateixes pagines, es mereixia perfecta- 
ment el premi.)) '' 

N o  quedava clar quin  havia e:jtat el problema a m b  I'obra d e  Puig i Ferreter. 
Pcrb sí que  havia passat una  cosa a m b  la qual  els qui,  com Agusti, apostaven 
per  la consagració d'Arbó n o  comptaven.  Aquest, anib la descuranca q u e  el 
caracteritzi to ta  la vida, env i i  u n  manuscri t  poc  presentable des d e  diversos 
punts d e  vista. La conseqükncia fou que els membres del Jurat n o  es van predis- 
posar al seu favor. També val la pena d e  subratllar com Tasis considerava que el 
Jurat havia tendit a valorar una tiajectbria més que  n o  pas una  novelela aillada. 
Perb encara es donava una altra casualitat: Trabal h i  havia presentat la novel.la 
k l s ,  tanmateix, la imatge d e  faceciós, d e  prendre's la riovel.la en  broma, n o  el 
feien u n  candidat idoni per al J ~ r a t . ~ ' T r a b a l  n o  tan sols n o  guanyi,  sinó que  
l'eliminaren, a m b  u n  sol vot, a les primeres d e  canvi. Conclusió: la decisió del 
Jurat acaba d e  destapar els problt-mes que  la política d e  premis i els intents d e  
promoció d e  la novel-la tenien plantejats. 1 s'arribi a una  situació una  mica 
insblita quan  Bertrana, c o m  a resident del Jurat, intervin ué to t  desentenent- P f se del resultat. E n  la seva exp icació s'explicitava el prob ema  q u e  plantejava 
l 'obra d e  Puig  i Ferreter i q u e  e n  I'article d e  Tasis n o  quedava del  to t  clar. 
Bertrana exposava que  el caricter autobiogrific d e  Camins de Franca, que  era la 
seva candidata, havia evitat ue guanyés, fet que, una vegada acceptada I'obra, 
h o  podia ser considerat, i aca 1 ava d e  la següent manera: 

«[ ...] descartat abans de la votació Puig i Ferreter, per l'únic motiu de ser 
autor d'una biografia i no d'una novel.la, restava una bona acció a fer per part 
del Jurat. En Maseres no tenia pas al concurs una de les seves produccions més 
afortunades, pero la seva llarga brega d'escriptor, la seva lluita constant sense un 
defalliment, i sempre dintre l'aspre i aixarreit terrer de la literatura catalana, 
eren coses que havien de ser posades en el platet de la balanga a I'hora de la 
pesada definitiva. 

41. Rafael TASIS, Premi Crexells 1934. Maria Teresa Vernrt, «Mirador», núm. 320 (4-IV- 
1935). 

42. Resulta significatiu que un dels pocs partidaris de la narrativa de Trabal sigui Manuel 
Brunet i en faci la defensa precisament en el seu article de suport a les posicions antinovel.listi- 
ques de Pla: «Si voleu llegir tota una col.lecció de novel.les i contemplar l'únic esforc que s'ha fet 
a Catalunya per modernitzar la novel.la i treure'n una substancia nova, us prego d'estudiar el cas 
d'En Francesc l'rabal, del qual sembla que encara no s'hagi adonat ningú.» 



»Per últim, vull encara fer constar que si m'he desolidaritzat de la majoria 
dels rneus respectables i dignes companys de Jurat en la qüestió d'atorgar el pre- 
mi, m'hi solidaritzo i em vano d'haver-m'hi solidaritzat en tractar-se d'evitar 
ue un autor cobrés cinc mil pessetes, quatre mil de les quals les hauria guanya- 

les, sense participar-ne, un corrector de proves. 
»Si algun p a ~ u l  vol discutir aixb, pot comencar la poikrnica quan li pla- 

g ~ i . » ~ ~  

Els límits del genere i que calia promoure tornaven a ser element de discus- 
sió i Bertrana, més que considerar que Camins de Franca era una novelala o 
defensar-la pels seus merits literaris, valorava els «merits de guerra», tot atiant 
la confrontació generacional. 1 hi havia hagut un «parvul» que ja havia fet un 
esgarip: Agustí, el mateix dia de la concessió del premi i des de la seva columna 
de ~L'Instant)). Arbó interpretava que la frase final anava per a el1 i respongué 
irat.44 La contrareplica de B e r ~ a n a ~ ~  tanca la picabaralla, tot fent una descripció 
del manuscrit d'Arbó i insinuant-li que no  es deixés instrumentalitzar. 

Concedit el Crexells, Manuel Brunet covertira tres dels seus Comentaris en 
una resposta a l'enquesta on planteja la situació de crisi que afecta els p r e m i ~ . ~ "  
Per a Brunet, si deixem de banda el Folpera,  el resultat dels premis era molt 
dolent i aixb era conseqüencia d'una crisi literaria, una crisi que el1 plantejava 
en termes generacionals, tot i que, a diferencia de Bertrana, el que li interessava 

43. Sobre el Premi Crexells. El meu vot, «La Veu de Catalunyaa (2-IV- 1935). 
44. Carta oberta al Sr. Prudenci Bertrana, «La Veu de Catalunya)) (6-IV-1936). A aMirador» 

apareixeran diversos atacs a Agusti i a Arbó i defenses del Jurat. És el cas de Just CABOT, A l  margc dcl 
Crexells, «Mirador», núm. 320 (4-IV-1935), ps. 2 i 8. També a la secció Mirador indiscret 
(«Mirador», núm. 320, 4-IV-1935), se li recorda a Agutí I'article que la revista «volgué publicar-li» i 
com contrasta amb la seva reacció d'ara: « Oh -explicaven persones assabentades-, 6s que I'Agusti 
tenia tan col1 aval1 que el rerni seria per a I'obra d'un arnic seu, que per aixb afirmava que la novel.la 
guanyadora seria indubta E lement la millor de l'any. Res; com veieu, cosetes de capelleta.)) 

Rafe1 TASIS I MARCA, L hctualitat literaria: Polhiques literaries, «Mirador», núm. 322 
(18-IV-1935): «A I'entorn de la concessió del Premi Crexells -o millor dit, de la seva no conces- 
si6 a un autor determinat- s'ha rnuntat una polemica sorollosa, alguns dels ecos de la qual han 
arribat a les lanes de "Mirador", i que ha estat provocada pel zel inoperant i un xic irnpertinent 
&un arnic o!ciós, i seguida amb un evident desorbitarnent per I'autor carbassejat, que no tenia 
altra feina que callar i publicar el seu Ilibre. Encara que tot aixb ajudi a fixar l'atenció dels lectors 
sobre llibres catalans, i ara ens calen totes les propagandes, sembla una mica excesiva la violencia 
que ha assolit la poltmica, i tot plegat massa revelador de la miseria indiscutible del nostre món 
intel.lectua1.)) La ressenya que Tasis dedicara al llibre no el deixari gaire ben parat (Els llibres. S. 
Juan Arbó, «Camins de n i t ~  , «Mirador», núm. 336, 25-WI-1935, p. 6). 

El 3 d'abril, Carles Soldevila intervé des de «La Vanguardia)) en un article, Acotaciones. 
La justicia en literatura, al qual fari referencia Bertrana. La intervenció de Soldevila té a veure 
directarnent amb la polkmica ue desencadena el prerni, pero prbpiament no en fa referencia. El 

ue planteja és el problema in 1 erent a la concessió de qualsevol premi en un rnornent que no es 
jeixa regir per uns criteris hornogenis. Així ((524 valorjerarqiante p o c o  más ue nulo; su garan- 
tía de acierto histdrico no vale un cominox. Aquests roblemes podrien donarboc a la conclusió 
que són inutils, en canvi Soldevila trobais la seva utiEtat en raonr d'ordre estrictamnent pragml- 
tic: «Pero, ; demontre!, los premios literarios, porpoco que la prensa losjalee, colocan a la novela, a la 
poesfa o al drama en el mismo plano rutilante que el campeonato defitbol, las carreras de autornóvi- 
les y los "matchs" de boxeo. Y esto, amigos mfos, equivale a admitirnos, aunque sólo sea por unos 
segundos, en el banquete de los dioses.)) 

45. P. BERTRANA, Resposta a la carta oberta del senyor S. Joan Arbó, «La Veu de Catalunya)) 
(10-IV-1935). 

46. Manuel BRUNET, Comentari. La crisi literaria; Els jurats literaris; Els premis literaris, «La 
Veu de Catalunya» (2-JV-1 935); (3-IV-1935); (4-IV-1935). 
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no era prbpiament la confronta.ció amb els joves. La comparació entre la litera- 
tura d'aquests i la de les generacions anteriors era un pretext per a demostrar, 
una vegada mis, la crisi que afectava en general la novel.la i una altra qüestió 
que ara no apareixia explícitament, pero que era una constant en les anhlisis 
sobre tota mena de crisis de les quals parlaran els crítics de ((La Veun: la incapa- 
citat del nou sistema polític pei- a resoldre-les i com Iiavia contribuit més aviat 
a crear-les o a aprofundir-les: 

&'ha parlat rnassa de la crisi del llibre. Val més parlar clar: la crisi del llibre 
no és rnés que el resultat de la crisi literaria. La de casa nostra és profunda. Els 
vells, Narcís Oller, Martí Genís i Vayreda, sernblen avui gegants. Els no tan 
vells, Ruyra, Víctor Catalii i Bertrana, són també molt superiors als equips 
novel.lístics posteriors. Negar aquesta veritat és negar el Sol.» 

Mentrestant el que es premiava era ((literatura de col-legial~. Per a Brunet, 
una solució als premis passaria per canviar el sistema de jurats i fer-los depen- 
dre d'una Academia, en aquest cas 1'Institut. Aixb convertiria les decisions en 
més responsables. L'altra mesura seria ampliar-los. Per a Brunet, la millor lite- 
ratura del país es produia en uns generes que no tenieri el seu premi com a con- 
seqükncia de la normativa del Crexells: 

«Des que existeix el Premi Crexells s'han publicat llibres molt irnportants 
que representen la nostra literatura millor que alguns dels que han obtingut 
aquesta distinció. Recordeu el Cartes de lluny i Vida de Manolo, d'En Josep Pla. 
A uest any mateix, en Pla hi tenia el Viatge er Catalunya. Recordeu també el 
lli%re de contes de Feliu Eli<:s, Vida i mort 1 eh barc~donins, que malgrar la seva 
tendencia és una de les prodilccions més importants d'aquests darrers anys.» 

El mateix dia en quk aparegué el darrer article de Brunet, Montoliu carregi 
contra la novel-la guanyadora. F'art dels seus argumerits eren morals, pero les 
objeccions no eren només d'aquest ordre. Tot reprenent arguments sobre la cri- 
si de la novel.la que havia utilitzat en la polkmica sobre el genere de I'any 33,47 

47. a1 és que la novel.la en els nostres ternps, com a genere literari, és un genere híbrid i sen- 
se raó d'existir, i podríem definir-la corn el rnagatzern dels rnals endreqos [...l. Aviii, la novel.la és 
un genere cabtic de límits elistics i imprecisos on cap tot allo que no té cabuda ni en la historia, 
ni en la poesia, ni en I'assaig, ni en la biografia, ni en la ciencia, ni en la bella literatura. 

»A la novel.la li ha esdevingut el que fatalrnent s'esdevé a tot genere d'art després 
d'haver arribat al cirn de la perfecció en les rnans d'una serie de creadors genials.[ ...] la Novel.la 
en les rnans genials d'un Dostoiewsky, darrer rnestre genial de la gloriosa dinastia de novel~listes 
del segle XIX, ha clos I'brbita de la seva evolució i ha fet irnpossible la producció de novel.les de 
valor clhssic i universal. La irnrnensa rnajoria de "novel.listes" rnoderns no escriu novel.les rb 
piarnent dites. La novel.la, com a genere literari, és I'hereva moderna de la poesia epica. i és [ui; 
d'una interna i espontinia evolució d'aqiiesta. És aquest origen el que ha donat, corn a nota per- 
rnanent a la novel.la, el seu carhcter essencialment narratiu i la seva tendencia erninentment 
objectiva que conserva fidelrnent en les obres dels grans mestres del segle XIX, i que ara ha perdut 
cornpletarnent en la immensa rnajoria de novel.les d'ara. La rnateixa novel.la de Proust no és prb- 
piarnent novel.la; en tot cas seria una novel4a descriptiva i subjectiva, designació, altrarnent, que 
enclou una contradicció en els seus termes. Hi  ha, doncs, un malentes en la novel.la moderna. 
D'enci que la psicologia ha envait el camp de la novel~lística i ha abocat tots els problernes del 
subconscient i totes les cabbries de la sicoanilisi en la seva naturalesa, la "novel.la" s'ha conver- 
tit en un genere híbrid i pseudocientí if ic arnb forta tendencia al subjectivisrne, que ja no respon a 
les necessitats estetiques que satisfeia la novel.la antiga, i que, potser, no satisfa cap necessitat 



es decantava, en la línia uns dels plantejaments de Pla, per un realisme 
d'arrel stendhaliana que a Catalunya una novel-la capa$ de donar «la 
impressió del clima catalana)); en canvi, es feien «novel.les 

ue deixen de banda tots els problemes palpitants que s'agiten en el fons 
Iyaquesta societat en evolució [...l. Seran noveleles realistes per una tendencia 
estetica de llurs autors; perb és debades que hi cerqueu aquest realisme docu- 
mental que ha de posseir el genere novel.Iísti~».~~ 

«La Veu» acabara donant un to dramatic a tota la polemica: 

«Amb motiu dels incidents promoguts al voltant del fa11 del Premi Crexells, 
alguns dels qui han pres part en les polkmiques han rebut anbnims redactats 
arnb una gran violencia de llenguatge.»47 

Un rdpidfznal, una llarga historia 

La convocatoria del Club dels Novel.listes només provoca posicions discre- 
pants en el nucli de «La Veun. El nou contex polític i la reocupació amb que 
l'observd Pla 6s un dels factors que pot explicar que, a jiferkncia del que era 
habitual en ell, no es manifestés en cap dels seus articles. En canvi, Brunet li 
dedica un dels seus Comentaris, en que justifica la seva negativa a fer-se soci, 
malgrat la insistencia de Francesc Trabal. Com sempre, aprofita per carre ar 
contra el genere i els seus conreadors a Catalunya, als quals recomanava que f es- 
sin un curset de composició, i per defensar altres generes i autors, evidentment 
Pla, que, segons ell, es veien marginats per l'intent de promoure la n ~ v e l . l a , ~ ~  un 
genere que per a Brunet ja es promovia sol pel seu caracter majoritari. 

real. No és estrany, dona,  que modernament hagi sortit aquest moviment d'insatisfacció i de pro- 
testa, general en tot el món culte, davant d'un genere que seweix er a tot menys per a allb que era 
la finalitat essencial de la nove1.la.n (Horitzons. Sobre la novel.&, ((La Veu de Catalunyai, 25-X- 
1933). Insistira en el tema de la relació objectivisme-subjectivisme en que ha situat la qüestió de la 
delimitació del genere a Horitzons. Encara sobre la novelda, «La Veu de Catalunyan (2-X-1933). 

48. Manuel DE MONTOLIU, Breviari crític. «Les algues roges)) i elproblema de la nove1.h com 
a reflex de la realitat, «La Veu de Catalunya)) (4-IV-1935). 

49. Correu de les Lletres. La moral de l'andnim, «La Veu de Catalunyan (12-IV-1935). 
50. «Pero seria de doldre que aquel1 entusiasme i aquesta deferencia oficial perjudiqués altres 

branques de la nostra literatura, entre elles el conte, I'assaig i les obres de crítica. No tenim novel.la, 
perb podem presentar una col.lecci6 de contes que faria honor a qualsevol literatura. Tenim tambC 
magnífia llibres de viat es. D o n a  be: ni un llibre de contes com el de Feliu Elies, ni els Tresloans, 
de Carles Riba, ni els lli%res de Josep Pla, molt superiors 0 iguals almen S, a les milion noveLles, no 

oden aspirar a un premi literari. Durant I'any passat van sortir tres Ili E: res magnífia, de tres cape- 
ians: del doctor Cardó, del doctor Carreres i de Morsin Riber, que fan la pols als llibres més bons 

ublicats durant I'any. D o n a  tampoc no poden aspirar a cap distinció. El company de redacció, 
fil.lustre crític Manuel de Montoliu, publicari ara el cinquk volum del seu Breviari crltic, que tam- 

oc no odra optar a cap distinció que I'ajudi a la publicació d'aquesta obra formidable. Els millors 
bibres Be Pere Coromines no s6n novel.les. I tampoc no escriuen novel.les, pero fan llibres molt 
bons, Farran i Mayoral, Nicolau d'Olwer i Carles Pi i Sunyer. La llista seria inacabable. 

nMolt bé que protegim la novel.la. Ara, a més del Premi Crexells, tindrem un Club dels 
Novel.listes. Caldri, doncs, que els novel.listes facin bones novel.les. Pero la literatura d'imaginació 
-sense comptar I'assaig i la crítica- té moltes sortides i finestres amb tan bones vistes com la 
novel.lística. Ja esta bé que ajudem els novel.listes i que els assistim amb la nostra simpatia, perb, 
sobretot, que la novel.la no se'ns men i. 1 si se'ns ha de menjar, ue sigui digna de devorar- nos.^ 
(Manuel BRUNET, Comeniari. El ~ l u f d e l s  Novel~lisies, ((La Veu % Catalunya~~, 11-1-1936.) 
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El mateix dia Montoliu tanibé s'hi referí, tot i aue en uns altres termes: es 
felicita d'una iniciativa que forrientava la solidaritat'entre escriptors, en un país 
de mentalitat tan individualista. Tanmateix, si el Club no aconseguia que aug- 
mentés el grau de qualitat de les novel.les, fracassaria en el que hauria de ser el 
seu propbsit. Encara més, el seii efecte podria ser negatiu si només aconseguia 
de fer augmentar el nombre de novel.les que es publicaven, nombre que, per a 
Montoliu, en contra de I'opinió majoritaria, era excessiu i, en la seva gran 
majoria, de mala q ~ a l i t a t . ~ '  

Pocs dies abans de l'adjudicació del premi, Bertrana li dedica un Irnp~orntu~~ 
en que, després de declarar-se'n contrari, n'acabava enumerant els avantatges. Era 
contrari per l'efecte que podria tenir sobre els escriptors menys votats en una 
elecció en la qual no havien escoillit de pa r t i~ ipa r .~~  Tanmateix, valorava la funció 
de sedas que un premi com aquest podia fer i el rendiment que en podien treure 
el guanyador i el públic, sobretot tenint en compte que s'adjudicava poc abans de 
Sant Jordi. Es feia ressb de les ve]-sions que deien que el premi volia ser la replica 
del Crexells, amb la aual cosa volia dir aue I'havia de giianvar Arbó. " J 

La intuició de ~ 'e r t rana ,  pel que fa al guanyador, es complí i aixb acaba 
d'adobar, en determinats sectoirs, la teoria d'alternativa al Crexells. L'intent 
d'evitar-ho i la voluntat d'integració, amb diferents funcions, dels premis es 
demostrava en el fet que el sopar que havia de celebrar la victoria d'Arbó es féu 
extensiu a Martínez Ferrando, guanvador del C r e ~ e l l s ~ ~  així com en les valora- - "  , 
cions que es van fer del r e ~ u l t a t . ~ ~  

5 1. Correu de les Lletres. El ((Club dels Nouel.listes», «La Veu de Catalunyan (1 1-1- 1936). 
52. Iwqromtu. El qrerni dels novel.listes», «La Veu de Catalunyan (8-111-1936). 
53. Aquesta opinió ja I'havia defensada amb motiu de la olemica al voltant del Premi 

Crexells del 34, en que una de les coses que es debatia era que e votació es fes sobre rotes les 
novel.les que s'havien editat a uell any i no tan sols sobre les que explícitament s'hi presentaven 
o ho feien sense haver estat eQitades (Prudenci BERTRANA, Més sobre el ~Premi  [oan CreiueLisn, 
«I.a Veu de Catalunya», 3-11-1935). 

54. El correu d'avui. Els [libres i llui,s autors. Club dels Novel.lirtes. «Per a dilluns. dia 4 a les 
noudel vespre, el Club dels Novel~listes ha or anizat un sopar a I'Ilotel Colom, per ;al d'home- 
natjar el seu consoci Sebastil J. Arbó, guanya80r del Premi dels Novel.listes, homenatge que es 
fara extensiu a I'altre consoci guanyador del Premi Crexells, Ernest Martínez Ferrando.~ («La 
Publicitatu, 29-IV- 1936). 

55. «Per primera vegada s'ha atorg,it el premi anual que acordi establir el novel1 Club de 
Novel.listes. El procediment de votació, extens, democritic, ha permes de pronunciar-se sobre 
una novel.la als propi, novel.listes. Són ells que han decidit. No sé fins a quin punt aquest proce- 
diment, democriiticament extens, ofereix garanties suficients. De totes maneres, cal confessar 
que per la primera vegada se n'han sortit molt bé. L'obra i I'autor premiats -S. Juan Arbó per la 
seva darrera novel.la Camins de nit- sóri mereixedors indiscutibles d'aquesta distinció -sobre- 
tot si es té en compte, en el moment de la valoració, el panorama que ot  oferir la nostra 
novel.la. Fa bonic, encara, que sigui un autor jove el premiat. & un senyd <Pindependkncia i de 
desig autetitic d'airejament. Cal, pero, en aquest moment desvirtuar una maniobra que en la 
migradesa del riostre ambient literari podria prosperar i convertir la millor cosa en un pretext per 
afavorir la cabila. No  es tracta, cal declarar-ho una vegada més, de cap competencia amb el Premi 
Crexells establert per uns quants amics afegit a un pla més vast de premis que va combinar la 
Generalitat de Catalunya. D'ésser així, hauríem de plegar. Valdria el mateix dir que el nostre país 
no té capacitat suficient per a digerir dos j~remis de novel.la. Desvirtuaria I'un i I'altre. Afavoriria 
els criticaires i malparladors de totes barides. Crec que un elemental sentit de disciplina ha de 
tendir a fer respectables les dues institiicions que tendeixen a la difusió de la nove1.h. [...] 
Precisament el Club que avui establia i donava aquest premi afirma a tort i a dret el seu desig de 
crear una zona de convivencia. No fóra Iícit que tothom no procurés afavorir aquest bon propb- 
sit, prou dificil per a satisfer el gust d'exeri-ir, de gimnastica social, que convé de tenir desvet1lat.n 
Uoan TEIXIIIOK, El Premi dels Novel.listes. Sebastrd Juan-Arbó, «La Publicitat)), 19-111-1936). 



L'origen del Club dels Novel.listes, corn ja hem vist, sembla tenir un dels fac- 
tors desencadenants en la situació ~olí t ica creada a ~ a r t i r  dels Fets &Octubre del 
1934 i en I'intent de creació d ' lna  agrupació professional d'escriptors que 
actués corn a instrument &una política literaria, tot partint de l'intent de pro- 
moció de la novel.la corn a pretext. Entre el moment de la seva gestació i el de 
l'adjudicació del primer premi, les circumstancies polítiques van canviar; les 
eleccions de gener del 1936 donaren lloc a la victoria al Front d'Esquerres i a la 
revitalització de la Generalitat. Aixo podia permetre readaptar l'estratkgia de 
l'agrupació a les noves circumstancies, de manera que un possible lligam institu- 
cional amb la Generalitat li donés una major capacitat d'incidkncia i/o li perme- 
tés de fer aquel1 paper d'Acadkmia que en diversos moments de I'existkncia i dels 
debats sobre el Crexells havia aparegut corn una necessitat. Fou, perb, l'inici de 
la guerra el que realment marca aquest pas. Els objectius que s'havia fixat el 
nucli impulsor expliquen I'adaptació a les noves circumstancies de la uerra a 
través, inicialment, de 1'A rupació d'Escriptors C a t a l a n ~ . ~ ~  Així, el Clu corn a d % 
plataforma professional esaparegué i es transforma bo i adaptant-se a unes 
noves circumstincies. El premi, pero, es mantingué. Organitzat per la Comissió 
de les Lletres Catalanes i subvencionat per 1'Ajuntament de Barcelona ja només 
pogué ser adjudicat dues vegades: el 1937 a Suburbi de Xavier Benguerel i el 
1938 a Lkrbre del bé i del mal d'Alfons Ma~eres.~' 

Alguns dels membres de I'antic Club es varen erdre pel camí: ben pocs passa- 
ren al bando1 franquista, altres es desvincularen Se I'activitat pública. Al final de 
la guerra trobem també indicis de la recomposició d'aquells antics Iligams: un 
dels exemples més clars pot ser l'intent del grup de «Destino» de convertir Arbó 
en alternativa a l  baix nivel1 de la novel.la espanyola de la immediata po~tguerra .~~ 
1, encara el 1952, l'inici de la col.lecció «Club dels Novel.listes» en que partici- 
pen, a l'editorial Ayma, Oliver i Benguerel és un altre resso d'aquella antiga ini- 
ciativa. Els fils de la historia. aauells aue van dur a la creació del Club. no es van 

' A  

trencar amb I'etapa que inicia el 18 de juliol, tanmateix el dibuix que van anar 
tramant es diversifica en altres formes i altres colors a partir d'aquella data. 

56. «[ ...] Tingué lloc la reunió d'escriptors en la qual s'acordi transformar I'antic Club dels 
Novel.listes en una Agrupació d'Escriptors Catalans.)~ íJosep SOL, Conseqü2ncies de la revolucid 
I'Agrupacid d'Escriptors Catalans, «La Humanitatr, 9-VIII-1936). Citat a Maria CAMPILLO, 
Escriptors catakns i compromís antifeixista (1936-1939) (Barcelona 1994), p. 62. 

57. Pel Que fa a les vicissituds del orerni durant la guerra, vegeu Maria CAMPILLO, OD. cit., " . "  - A 

ps. 276-278. 
58. Un rirner indici el trobem en I'article que Agustí dedicara a la traducció espanyola de 

Terres de i d r e :  ((Se dzjo, entonces [es refereix al rnornent de la seva primera edició], entre cuatro, 
que aquello tenía alguna conexión con la novela rusa, concretamente con Dostoiewsky. Mentira, ha 
en Tierras del Ebro, apunto de saltar, una tradicidn de novela rural espafiola -de novela esparíol 
ac tuaG en unión certera e inexcusable con nuestra más reciente y considerable roduccidn literaria 
delgénero, que creíamos apagado a [ .] la vibracidn, la pal itacidn y aquellos b ombres an y a d o s  
son nuestros. [...] No sé si el resto d: bbuceadores de nuestra Leratura viva, los que se aperci en de L 
importancia primordial de la autarquía literaria sobre todas las demás, coincidirán conmigo en la 
alegría de este descubrimiento: una novela -;por fin!- [...] a través de ella vemos abierta, por fin, 
una corn uerta espiritualfecunda, que lleva, con respecto a España, el mismo presagio que el agua del 
Ebro a 1 os arrozales de Tortosa, "como en una gozosa liberacidn, or ambas márgenes vertida en los 
canales secundarios y restituida al mar después de haver fertiliza 1 o hasta el rincdn más escondido de 
la ribera.» ( Aguajcunda a la mar, «Destino)), núm. 140, 23-111-1940, p. 8). 
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