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H. NADALTMATLOL, GUIRRER- b-É -LA PLOMA

Tot parafrasejant el poeta que digué "hem viscut per a salvar-vos els mots",
nosaltres podríem afirmar que H. Nadal i Mallol visqué per a salvar-nos l'esperit
de lluita per 1 'alliberament dels PaYsos Catalans. El corpus monumental que cons-
titueixen els milers de paq ines de la revista Re.-6M/¡g.úne.YlX, de la qual en fou di-
rector i anima durant més de mi q segle, n'és la prova més fefaent. Per important
que sigui el valor documental d'aquesta publicaci6 des d'una bptica histbrica -que
ho és , sense cap dubte-, mo l t més me rito ri resulta, a criteri nostre, el fet d'ha-
ver traduH l'esperit que hauria de regir l'acció encaminada al recobrament d'una
patria que ens ha estat virtualll1ent robada.

Si en l'E':poca en qu~ els eneurí cs de la nostra terra actuaven a cara descoberta,
la paraula en~-rgica i franéa de Nadal i Mallol cons t í tutaTa boia-guia per a tots
aquells qui ne ve qavcm contra els enbat s de la mala mar, ara, que ens volen engali-
par tot f en r-no s empassar autonomi es des ca fe tna de s i les rodes de molí dels jocs de
paraules, les seves clares idees sobre els conceptes de naci6 i d'independ~ncia,
exposades de paraula i de fets tot al llarg de la seva vida, adquireixen una novel-
la vig~ncia. Avui, més que mai. ens cal tenir una ferma noció de quina és la nostra

es~~ncia, per tal de no deixar-nos entabanar
pels il.lusionistes de torn , pels cortesans
servils i pels bufons llagoters. D'aquí el
valor que atorguem a "obra de Nadal i Mal-
101 de cara als joves. 1 no sols de cara als
joves, potser, si havem esment del capteni-
ment dels actuals dirigents d'algunes vetustes
entitats ca ta lane s (catalanes?) de l'¡\rgen-
tina, a rel de la visita de l'ar::tual rei
d'Espanya, els qJals -tret de digne~ i hon-
roses excepcions- no han volgut mancar al
concert orquestrat per les entitats espanyoles
per tal de fer-hi sonar llur esquellot bo-
ti fl er.

De fet, aixb no fa més que subratllar
la nostra afirmació, quant a la necessitat
d'esclarir Ie s idees. Paró , a lho ra , posa en
relleu -per contrast- uh altre tret de la
personalitat del nostre desapare~ut compa-
tr+c i : la seva incontrovertible f t de l í ta t
a la nació cata1ana~ per damunt de qualsevul-
la inter~s personal de car~cter polftic o
crematfstic, o bé de qualsevol afany de fi-
qur-ac ió . Nadal i Mallol acompl í 1a seva 1.:3. S -
ca en s iIenc í , o i ra t d'esOiJena tant al s a.fa··
l acs de l s ilepaculs c om a 'les crítiques mes-
quines dels oportunistes, guiat tastemps oer
un esperit de s~rvei, yener6s i altru~sia,
en pro de la. causa catalan~.

Només cal donar una ullada a la infinitat
de publicacions de vida Olés o menys efímera
aparegudes arreu, per adonar-nos dels sacri-
ficis. esfor~os, diners i dedicaci6 que de~
gué exigir-li la prossecuci6 de 1<1 seva 11ui-
ta per tirar endavant l'edició ininterrompu-
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gran lirisme, com podran comprovar-ho aquells qui llegei~in les "proses~----------------.R}~S50RGI¡\U~NT salobres" que escrigué el 1918, lluny del seu Port de la Selva, dedicades
al seu pare, i que aparegueren en un llibret sota el títol de Atgu~. No
fóra arriscat, dones, afirmar que el clam del periodista ofega la veu del
narrador. Perb potser no ens n'hem de doldre, que fos així, car pocs homes
han viscut com Nadal i Mallol amb un sentit del deure tan pregon envers
la seva p~tria, amb una passi6 tan intensa ~nvers la terra, el mar, els
homes, la cultura d'aquesta dolen~osa patria, i han sabut expressar-ho
en una prosa tan contundent, tan rotunda com la que va conrear ell. D'al-
tra banda, fóra difícil de formular cap conjectura respecte al grau que
hauria pogut assolir com a narrador, basant-nos en el recull de Atgu~,
que no s6n més que deliciosos records de coses viscudes de jovenet a les
platges del seu poble, pla sma ts amb quatre pinzellades, pe ro amb una rica

~:::"~'¡/:'(;:'::;'::".:,~~.,~~'::,;,':;:;,:paleta de lex ic : aplegar els mots relacionats amb l'art de la pesca, amb
els estris, les barques, els ~eixos, etc., donaria com a fruit un preci6s
glossari de termes. alguns dels quals potser ja s'han perdut amb la me-
mbria dels homes que els empraven.

La lluita que Nadal i Mallol mantingué des del seu "baluard ir.expugnable" r.o s010-
ment consistfa defensar les llibertats dels catalans, sin6 que ta~bé englob~ les jus-
tes refvindicacions socials, malgrat que no s:identifiqués -almenys no obertament- amb
cap partit po lit ic.' El seu notable sentit de la justicia, peró , el feia mi l it ar , per
dir-ho així, al costat de ls opr imi ts , fos quin fas el car-ác te r de l'opressi6: economí c ,
pol ític, social, nacional, etc.

La cr~nica d'aquesta lluita resta enregistrada als editorials de la revista R~~o~-
g.hne.nt. De l'~poca de la dictadura de Primo de Rivera és el 11 ibre AJ¡,;t-<-c)!_e.~de. con-
;tl7..abo.YL, mit.iancant el qual pretenia de fer passar així, de contraban, el s escri ts mé s
rellevants d'aquells temps a trav¿s de les duanes de la seva patria per tal que els
~eus connacionals rebessin la seva paraula d'en~oratjament, el seu judici crít1c, la
seva condernna v irul ent a de les atzuqa+ades , les fuetades i e ls críms d'oquel í br il lant
dictador quej anys a venir, en ¿sser comparat amb el seu succ~ssar, Francisco Franco,
empa L'l td'ir te f ins a semblar d(~ l launa rove llada , Un parell d'opuscles, Ef. meu Fium-
ce.se MaC'.-úl i El 6 d'oc.tub~e completen aque lle crórric a bas t ida amb braó , s inc ar í t a t i
sacrifici. mes rera mes) any rera any, sense defallir ni un sol instant, sense clau-
dicar mai.

da de la revista durant 56 anys seguits i fora dels Pa~sos .Ce te l ans . Pero mé s sorprenent
éso encara.con~tatar laqualitat física, per dir-ho a ix í , que sempre conse rvá R~~(Jl1.-

g-<..me.n.t., f ins 1 tot en les epoques més difícils. El sol fet d'encarregar a ls millors
artistes pl~stics catalans, la majoria de la di~spora (recordem Josep Obiols, Batlle
P~anes, Pla~~s Cases, Andreu Dameson, Lluís Macaya, Francesc Domingo, Pompeu Audivert~
Nico leu Rub i ó , entre d'a1tres), la il.lustraci6 de la tapa, indica la fina sensibili-

..ta~"de Nadal i. Ma1101"~ "s en s ibi l itá-Céjue--e-l,'marti ri t.zava agudament cada cop que des-éó- - -
brla err~des tlpograflques, i que el menava així mateix a incorporar fotografies de
bells palsatges de la nostra terra, o bé les inspirades creacions dels nostres poetes.
a les p~gines interiors. 1 és que en el fons d'aquest estrenu guerrer de la ploma
(i aquest qualificatiu no és pas una figura retorica, car ell ura te ix anomená "arti-
eles de batalla, en forma de projectils llenr;ats des del baluard inexpugnable, ideo-
logicament parlant;' que é s R~~o~g-Ú11e.Yl..t" els que aplega en el seu 11 ibre M.:U..c,1!.(>,~
de. c.~)~AabaYl., publicat a Buenos Aires el 1928) s'ocultava un prosista dotat d'un
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H; ha home s que pe rv iuen e(~ el brcnze o el qran t t. de l'estJtua .que hom els ba st e ix
després de morts. A Nadal i M~llal no 'li cladr~cap p.st~tua ni ¿ap bust per a sobre-
viure en la memór ie de ls SE'HS connac ione ls , car e l seu monumen t el Vc1 anar bas t int de
rr:icc:: en mica durant teta la, seva vida amo boc ins de la s eva pi'0p~a, carn ri alTlb-.gQ,te~ -- ..
de la seva prbpia"sang i , sobre'to t , amb el buf del seu esperit de ca talá int"Ol'"Y'upti-
ble , car aix~ és la revista R~~o~g.hne.n.t: 1 'obra i la vida monumentals d l un sol horne,
d'un catala de pedra picada.

Jordi Arboné s 27"H.NADAL 1 N.A.LLOL in memoriam"
P lec ec1i tat per OBRA C1JL'I'UR.L\L C i\TALANA, gener 197 'I
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gran lirisme, com podran comprovar-ho aquells qui llegei~in les "proses~----------------.R}~S50RGI¡\U~NT salobres" que escrigué el 1918, lluny del seu Port de la Selva, dedicades
al seu pare, i que aparegueren en un llibret sota el títol de Atgu~. No
fóra arriscat, dones, afirmar que el clam del periodista ofega la veu del
narrador. Perb potser no ens n'hem de doldre, que fos així, car pocs homes
han viscut com Nadal i Mallol amb un sentit del deure tan pregon envers
la seva p~tria, amb una passi6 tan intensa ~nvers la terra, el mar, els
homes, la cultura d'aquesta dolen~osa patria, i han sabut expressar-ho
en una prosa tan contundent, tan rotunda com la que va conrear ell. D'al-
tra banda, fóra difícil de formular cap conjectura respecte al grau que
hauria pogut assolir com a narrador, basant-nos en el recull de Atgu~,
que no s6n més que deliciosos records de coses viscudes de jovenet a les
platges del seu poble, pla sma ts amb quatre pinzellades, pe ro amb una rica

~:::"~'¡/:'(;:'::;'::".:,~~.,~~'::,;,':;:;,:paleta de lex ic : aplegar els mots relacionats amb l'art de la pesca, amb
els estris, les barques, els ~eixos, etc., donaria com a fruit un preci6s
glossari de termes. alguns dels quals potser ja s'han perdut amb la me-
mbria dels homes que els empraven.

La lluita que Nadal i Mallol mantingué des del seu "baluard ir.expugnable" r.o s010-
ment consistfa defensar les llibertats dels catalans, sin6 que ta~bé englob~ les jus-
tes refvindicacions socials, malgrat que no s:identifiqués -almenys no obertament- amb
cap partit po lit ic.' El seu notable sentit de la justicia, peró , el feia mi l it ar , per
dir-ho així, al costat de ls opr imi ts , fos quin fas el car-ác te r de l'opressi6: economí c ,
pol ític, social, nacional, etc.

La cr~nica d'aquesta lluita resta enregistrada als editorials de la revista R~~o~-
g.hne.nt. De l'~poca de la dictadura de Primo de Rivera és el 11 ibre AJ¡,;t-<-c)!_e.~de. con-
;tl7..abo.YL, mit.iancant el qual pretenia de fer passar així, de contraban, el s escri ts mé s
rellevants d'aquells temps a trav¿s de les duanes de la seva patria per tal que els
~eus connacionals rebessin la seva paraula d'en~oratjament, el seu judici crít1c, la
seva condernna v irul ent a de les atzuqa+ades , les fuetades i e ls críms d'oquel í br il lant
dictador quej anys a venir, en ¿sser comparat amb el seu succ~ssar, Francisco Franco,
empa L'l td'ir te f ins a semblar d(~ l launa rove llada , Un parell d'opuscles, Ef. meu Fium-
ce.se MaC'.-úl i El 6 d'oc.tub~e completen aque lle crórric a bas t ida amb braó , s inc ar í t a t i
sacrifici. mes rera mes) any rera any, sense defallir ni un sol instant, sense clau-
dicar mai.

da de la revista durant 56 anys seguits i fora dels Pa~sos .Cete l ans . Pe~~s
é~ encara"con~tatar laqualitat ffsica, per dir-ho aixf, que sempre con
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brla err~des tlpagraflques, i que el menava així mateix a incorporar fotografies de
bells palsatges de la nostra terra, o bé les inspirades creacions dels nostres poetes.
a les p~gines interiors. 1 és que en el fons d'aquest estrenu guerrer de la ploma
(i aquest qualificatiu no és pas una figura retorica, car ell ura te ix anomená "arti-
eles de batalla, en forma de projectils llenr;ats des del baluard inexpugnable, ideo-
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H; ha home s que pe rv iuen e(~ el brcnze o el qran t t. de l'estJtua .que hom els ba st e ix
després de morts. A Nadal i M~llal no 'li cladr~cap p.st~tua ni ¿ap bust per a sobre-
v-jure en la memór ie de ls SE'HS connac ione ls , car e l seu monumen t el Vc1 anar bas t int de
rr:icc:: en mica durant teta la, seva vida amo boc ins de la s eva pi'0p~a, ca rn -i alTlb-.gQ,te~ -- ..
de la seva prbpia~sang i , sobre'to t , amb el buf del seu esperit de ca talá int"Ol"Y'upti-
ble , car aix~ és la revista R~~o~g.hne.n.t: 1 'obra i la vida monumentals d l un sol horne,
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