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Fa un parell de mesos, uns quants amics i admiradors de Ferran Soldevila
es reunien al aeu entorn, en un sopar d�fntim homenatge. Sl motill addu!t per
a aquest àpat era la commemoració del vint-i-cinqu� aniversari de la publica
ci6 del prim.er volum de la "Histbria de Catalunya" - el seu prefaci duu, en

efecte, la data de març de 1934 - que quedava enllestida amb altres dos volums
l'any segUent. Vint-i-cinc anys, jaI - és l'exclamació obligada. I, per al qui
llegeixi - o rellegeixi, exercici sempre/fructu�s' i recomanable - el gran lli
bre de Ferran SO'ldevila, tan fresc de joventut i de pleni�ud de vida, tan sb
lid d'estil, tan vibrant de reflexiu patriotisme, la noció de la fugacitat
del temps, sempre dolorosa, hau� de quedar compensada per .la d'una perman�n
cia de les obres sblides que una ,fe reflexiva inspirava en moments de plenitud
poc propicis, en apari�ncia, als examens de consciència nacionals.

Catalunya ha tingut la sort, �'ençà de la seva Renaixença - i àdhuc abans,
si compteu amb res produccions gens negligibles de Pujades 1 Feliu de la Peny
de Capmany i Monfar, per no remuntar-se als Muntaner, els Desclot i els Jaume

I i Pere III, reials cronistes de les glbries i destrets .d a llur país - de

coap tar' amb historiadors que han sabut unir, a l"eixuta erudici6, sovint .indi
gesta, la vibraci6 del patriotisme i l'art del narrador. P�bsper de Bofarull
i el seu nebot Antoni, en castellh, amb rigor d'arxivers i d'escorcolladors
de documents; victor Balaguer, tamb� en oastell�, en un esforç prou reeixit

- en el seu temps d'arreplegar, en una suggestiva .desfi1ada, to tes les llegende ...

i les realitats que un �omich o el pseudo�Boades brodaven entorn de la histè
ria de .catalunya, fins a fer popular a, convertits en nomenclatura èels carrers

¡

barcelonins, els herois i les fites del passat; Antoni Aul�stia i Pijoan, que

��I��te± I!HrabfèR�î�oG!a��îfidr� ����!�ls �Qtki �5ga�u�5�,H�ÎEçirfiu��ufark
per a l"epopeia dels almogàvers ., entré ela quals, darrerament, Rovira i Vir

gili, amb La seva "Histhria Nacional de Catalunya", malauradament incompleta,
intentarh de .fer una síntesi i de resumir, amb la claredat ensems didhctica

i art1stica de la seva. prosa. ma.gistral, tots. els nostres cOl)eixementsf ara d

rerament, entorn de dues col.leccions benem�ri tea de biografies, un ap:ë}c de

m�stres prestigiosos i de joves erudits ••,. la llista dels historiadors catal

�s llarga. i ens fa honor, en tots sentits_. Avui la resumeix i continua, amb

-La seva obra monogrhfica i amb els seus grans estudis de conjunt, Ferran sol
devila. Perqu� si, per al nostr� cor, amb la sola "Hiatbria de Catalunya" nl-h
'hauria prou per a consagrar el seu autor com a un dals primers escriptors del
no snr e temps - ensems un gran historiador i un gran prosista - no �s lici t
d�oblidar que Ferran Soldevila �s, encara, l'autor de la documentad1ssima bio
grafia dePere el gran que esth publicant l'Institut d'Bstudis Catalans en le
seves Membries de la Secèi6 Hist�rico-Arquao1bgica, dels volume "Jaume I i P'
re el gran" publicat per l'Editorial Teide i "Vida de Jaume I el conqueridor'"
u� dels m�s recent s. que en s -ha donat la "Biblioteca Biogràfica Catalana" de

'

1 Editorial Aedos, i que, tot esperant l� completíssima hist�ria del regnat
del mat,eix Conqueridor, est� a pun t de donar-nos, amb els volums ilII'8 i VIII�
per acabada la seva t.'Histbria d'Espanyalt• Una histbria d'Espanya que -afanyem
no s ,a'dir-ho - ha hagut d��S8er publicada ,en una traducc16 castellana perqu�
l'or�gina.l català no haur ia pogu t veur e la llum 1 que, malgrat el seu llengua
ge manllevat, restarà com la visi6 m(!s aguda i m�s catalana. (pari:f'erica, dirk

"amb un eufemisme geogrhfic, La propaganda del llibre) d. la histbria de la pe'
nínsula. Potser al� lector català, sentimentalment hostil a l'enunciat del
t1t�1, cr;urk indica� de presclndir, dintre l'obra d"hiatoriador de Ferran s:>
d�vlla, d aquesta orlginal i profunda "Histbria d'Espanya" nom�s publicada
fl.ns ara, en cast�llk. Jo li aconsellarJ,a de llegir- �'�'t

'
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sense ueixar-se prendre per la suggesti6, de vegades excessiva, de les copio
ses il.lus·tracions i de les seves ll€gendes prou tendencioses per a afiliar
se a.I?b l'rous mèrits rlintre La prod.ucci6 del vehement polemif!ta ouo és, ha e€l
tat 1 serh Joan Sales. He fet la provatura amb el darrer, que presenta el reg
nat de Ferran VII. La. cla.redat de l' expo sí.cf.é , la riquesa ds les dades la
sbbria pr ec

í sí.é dels judicis -. àdhuc l'estil, tan perfecte que esdev� invisi
ble - us prenen amb tanta força que no podeu deixar la lectura fins al final.
No s� si la "F{ifitoria d2 1;l8:pafia" de Ferran St>ldevila té gaires lectors a l"E
pan$a castellana. (Jo recordo, tanmateix, d'haver vist en lloc visible damunt
La taula. d e treball de Gregorio fJfarañ6n, a París i ja fa bastants anys els
tres vo íum o de La "Histbria de Catél.lunyal! de Scluevila; estic aegur qu� enCa
ra hi ha prou gont roflexiva i intel.lieent a Ca8tella per a escoltar, co@

escrivia Maragall,

-

Un dels retret a que una jove escola d'hi storiadors, manifeBtada en bona.

part d e spr-âa de La guerra. oivil. fa als homes que els hau precedi t en el co

reu d'una disciplina que ells miren COlli a exclusiva�ent científica, �s la q
concreta amb prot\ eloctlència el qua.Lí f'Lcatí.u de "romà,nti.elt• Historiadors ro

mhnticsJ hiGt�!'ia romant í.ca, Seria, segons aquesba escola, laf/.que �s fixa no

m�s en els fets externs, en €llb brillants protagonistes, en les escenes fa
moses que Lnsp

í

r-aven els graus Quadros� de g�nere que guarnien les paret
del difunt Palau de Belles Arte - i que ara d.ormen el eon delB just03 a leA
goLf'e s de qualsevol magatzem munâ cLpa.L - o les trag"adiea en vers de Gulmerh
i d"Ubach i \Tinyeta. Co�ntra aque sba tend)3ncia a. fer de les escenes dramàti-

, que a i acolorides, apt ee per a Lmpr-eaeí.onar' la im3.�j.naci6 delE1 lectors, o d
les gra.ns figures deIs prancipals int�rprBts del drama col.lectiu, la nova

eseoLa reivindïca l'estudi dels t'ac'to rs socials i econbm í.c s - p ref'eren tmen t
ecenbrat c s, tot 1 que, com BS natural en aquests moment-s, no accepta pas els
postulats del marxisme int'cgra.1 - com a. decisius en 1"evoluci6 dels fets i
en la conducta dele homes. Es a dir, per exeap Le , que el Compromis de Caó,!>
�s m�s expli cable per l"expan si6 econbnaca de La Mesta. càstellana - el Sind
cat de productors de llana i grans debel.ladors de La riquesa forestal de 1
Peninsula - ¡que per la indeoisiÓ de Marti l'Humà, l'empenta de Ferran d"An�
quér-a i el joc interessat, p crë in-dti.l .l'er a.ell, de Benet. XIII, interpreta
�b el seu talent àe .diplamàtic....i de pcedicador. ,pot: sant \[l.c.aJl� Feuez:-__'

(ï) Vul� dir, de passada. la meva. perplexitat, per no dir la meva itritaci6,
d�vant.ia ca�pa�ya dut� per ùos joves anerg(4nGns a los publicaçions catalanes
d Am�r1ca, contra un 8�ncer amic de C�talunya com �s Eli�s de Toiada i el

Ityraeusoumel,m 'nh.2- sabut de v !llJON:.t.t.dJ.¡AÛ ti donava acolliment a'" aqu� sta eIl o: r r_,8. o aespronorc l.fJ."'íu_s a.. � .
.

�101_

"
•••• la veu d'un fill

. que parla en Ll.engur, no caat eâ.Lana, If) (1)
Aviat sortiran. em penso, els doe darrers vo Lum s de l'obra, per als qual

ha oalgut batallar estrènuament amb una' censura meticulo�a i preocupada del

prentigi pb s t.um de tots els cap
í

to ato s militars i ",Qabecilla..s" carlins que

omplen de sang les pàgines de La histhria del vui t-cents. Potser al.eshores

algti voLd rà remarca.r ,la, importància: considerable d'aquesta obra i el cr�di t

c:ue en perv
ê

aL seu autor. Als cat a.Lan s no e113 far� oblidar, prou que ho ô�,
els mèrits de La "Hist�ria. de Catalunyatt de Ferran soldevila. l em sembla.

que els lectors ro"agra.iran
-

la. Lncdacr ecâô que supe sa anunciar els p ropb aí, ts
de la mateixa editorial que llan9ava, els anys 1934 i 1935, la �ran obra en

tres voLum s de soldevila, i que ara. els vol reedibat, prèvie- una reviBi6 i

ampliaci6 feta pel propi aliter. Aix! uns, de,les obres bàoiq_ues de la nostra

cultura, oxhaur í.da fa vint, any s i af'anyo sament e ercada a 1€3 llibreries de,
vell pels lectors que en saben el mèrit, bo rnarh a estar a Ilfab?,st del p-dbll
català.

x

x x



>,

,_- 3 -
. , :. , .. _"";;":""" p�� �? ...

' ,

'�¡ ,

�'" I C�"" Ic:t J)Estic mancat de c'Oneixements per a discernir fins a quin punt aquesta po-sici6 digUem-ne "materialista" �s encertada. Suposo que, com totes les posicions que volen valdre',s.només d 'una clau per a obrir l'armari secret de lescauses i els efectes iê la Història, tinârà una part important de ra6, perbque la que li manca per a tenir-la tota 68 surfe ient per a anul.lar -els mi- ,llors dels'seus esf'o r-ço s, Conec i admiro e,ls mbri ta de Jaume Vicens i Vives _

i de là pl'taiade de jove a tnve stigadors qus ha, aabut formár a la Universi-tat :de Barcelona. l espero confiat que el joc de les rectificacions i les s1nte-'sis donar-an a l'obra d,l,aquesta escola dirigí,da pel f'Lamant membre de l'Institut d"Estudis Catalf.L!ls ,l'autèntic valor d'uná'!aportaci6 ccmplàœm"thria a La.tasca de tanta il.lustres predece,ssors. .c: ,
" , !

... ;...
.,

-.

, Volia, porb , subra tIlar cora aq'll,est' retrE.,t óe .I:Ooantic:t.rJDl"c, del qual' nd
r

,

ha pas escapat, el propi ",Perran Soldevil8; �'va l�;igat mas.sa sovin! a una .impl!o
í t.a acusació d e cofoisme - mot posat de-moda r a una trentena d 8...'1Y8, 1 que,

,

. d í.u vba sban t €1 que vol ô.i.:',,_. 'Decpr�c' de La t,D.sca ds+s Lnve s t í.gadors que han'anat analitzant i depuranb l�s, llegendes" els mites i léS realita�8 de la. noc
tra hist�ria - "6s a dir, que liran conve rtida del seguit de quadres brlllants
que formen la dé íJíetor Balaguer.en un.a'€Xposici6 doc1?_m,entada;¡ode 1"evQluci6
de Catalunya' centrant-ne oovint: eltjoc decisiu en alguns persona. tges desta
cats, cóm Ja�me ·I,'Pere el gran,'iore el ·cerimoni6s, Jaume d'Urgell, Pau CIa";'
ris - han vineut,afavorit per l�s t8nd7t:nci�s or

í

cí at.s i per l"indiscutible
anticatalanisme d "alguns mestres no-œatakans , els homs s que trenca.ven Le s ve-

,
.lles estàtues ,1 di f.Z£lipU£efi les figures gegan tines pe r posa.::-les a peu pla amb

. els altres ca ta Ians .: if àdhuc, arab 818 cata Ians de cada :lla 'lue ara, malaura
dament, abuna en a ca.ea nostra. Enprar, com fan Rovtra i Virgili í Ferran· 301-
d evíLa , un to de contingut liriC1!le; an elqual.hom sent vibrar l'orgull patri
tic, per d esc r í.u rs els mamentr:- cu Irrínan t s de La hi stbria de Ca ta Iunya , �s per
a aquests homes un ingenu romanticisme, una cbmoda subjecci6 a- la rutina dels
vellB cron

í

stes. I,. tanaa teix, les inv estigacions .ûl�S do ..m!'llantades han viIl8ut
. a compr:ovar fine a quin punt es cenyeixen a La rea.l í ta t Jau.me I i Pere III,Muritaner i Desclot, quan descriuen els re t= que hán viscut o praaencda t , En
el' S$U recent "Jaume IIf, Soldevila es fa un .pun:t de aeguí.r , pas a pa a, la erb
nfca escrita o d í ct.âda u81. seu i1.lustre bio;rafiat i en d';-'L1ostra la,rigorosa
exac t í.bui , Romanticisme? Si' se l"ha de qualifioar de' rom9.ntic per Le s pltgines
riques dc.r'ellloci6·' amb què dascr íu, per exemple, la caiguda de Barcelona. en 1714,estic segur que l"autor de La ttHist�ria de Ca ta Lunya« que fa vint-i-cincanys
posava a lea mans. dels cà ta Ians un magnific Lns.t rum en t, per [J, con�ixer les cau
ses i els 'sfGotes ele les glò.L'ie s i els llJa�S(.i.reB nacionals, 1"acceptaria bencontent. ,Qui go oar

í

a de retr�ure 8. ùn hLJtoriadQ:;.� de Catalunya de sentir-sepa'l;ribta? I val a' recordar. que Ferran s:>ldevila. no c�,lla pas tots' els retrets,e

totes les C8n�'Ures que'··Iil6reix la co nd uc 'Iia ó.;alguns dels perOOl1atges m�s destacats de La no stra cecutar aventur a.. col.lectiva com ê1. poble. Humann com eren ,estaven subjectes a vicis i d.efectes. pêrsonals, ultra els que llur �poca elsimposava .. P()rò tampoc i_}O"L callar :e18 Hesclats gloriosoó, 'els moments culminant"de g�ndesa c1€'1::; perrona tges que: mom.ent'hnio.mGut � enc�rnon li-- ;j.gura d"un poble" ni la dieSni ta,'t i la rectitud amb qul;, en moment s de 'cri3i, les grans "intituc::'ons politique,s' de Catalun;y-a - les.Cort:::., el Consell de Cent �arcelon1,la Generalitat - s'Gnfron'ten anb l:'ur l"l":13ponGaldlj.té'.t. '

Vate all'!t on"ér: duia tl'luc-lla' ,r'npo,ca<la aGusaci6, ci.e rcmanticisne, quan ésaplicada a un home com Ferran Soldevila.- Romhntic, potser 's!, en tant que poeta. dels t'Càntics dE; mar, 6.'aw.or � Qe Ulortt', CA.el u.Pqema. de l'amor perdut�" de"La ruta i.11visible"; en'tànt CUQ a'l,tor ll,e 1\�:9 millorg obres de teatre ca.�al� ;'en vers - teatre po�tfo d "una vena finament cbmica; teatr.e d "inspirac16 histbriça; teatre 9.ue s'enü'onta alùO els mites 11.niversal.s - com ·s6n':Mat1l.de d'Anglaterl"aff, l·L"ho�tal de l"amor" i nDon J?O,nt,; un. t:-;.nt Cluc ë:;.utor, It.dhuc, d'aquellvolum d'a.punts de viatge i d"estada a terres estrangeres qUé·'es diu "Hores anglesésn• capa9'per 1311 601 {l"acreditar un escriptor.¡_Fa noSa. tot aixb, aqu�str



-- 4- TtVJ_G:t3(4)bagatge de poeta, de dramaturg, de cronista de viatges, d"humanista en tots
els sentit s de la paraula - p erqu'b Ferran 8.>ldevila, al co stat d"aque sta cor
dial dedicació a tots els neguits humans que es concreta en aquell "homo sum"
del poeta romà, ha traduIt tamb� per a la Fundaci6 Bernat Metge els "Annals"de
Tàcit -, fa nosa tota aquesta ckrrega d"escriptor complet per a �sser un granhistoriador? No ho crec pas, a despi t de tots els intents per convertir les
disciplines histbriques en una mena de cihncia exacta, a ,base de diagrames iestadístiques, de reports de policia - que ja sabem quina veracitat poden te
nir, sobretot quan cal acusar els enemics polítics - i de xifres de conjuntura. En tot eas, Ferran Soldevila aniria en bona companyia: Rovira i Virgilii Martinez-Ferrando s6n il.lustres exemples, a CatalunYa, de la perfecta com
patibilitat entre el rigor de l'historiador i la inspiraciÓ del literat. l
per molt romàntiques que hom trobi avui les grans obres histbriques de Michelet i de Lamartine, de Carlyle i de Macaulay, de Burckardt i de Mommsena, resten com a monuments de la lit era tura dels pa!sos respectius de cada autor t ,simplement, com a grans reflexions sobre l'aventura de la humanitat.

x

x x

,
.

He al.ludi t 1"home de teatre que hi ha en Ferran s:>ldevila. En 'un soparíntim quê, ja fa uns anys, li dedicaven uns quants amics, la majoria dels tIradors de sobretaula assegurayen haver-se trobat a l'estrena, un matí de diumen
ge, àe la "Matilde d'Anglaterra" que l"aleshores jove historiador duia. a lestaules, en una afortunada conjunció del seu amor à la poesia i a la histbria.Per la meva banda, puc assegurar que jo era al teatre Eldorado en aquella estrena i que vaig entusiasmar-me amb aquella p-rovatura d"un jove autor per a

-

'

reivindicar el teatre hist�ric que havia,donat dies de -glbria a l#escena catalana amb les tragèdie s de Guimer�. Tamb� em trobava present al Romea quan vaestrenar-se aquell deliciós ¡'Hostal de l:l'amor", decorat i vestit per Grau Bala,interpretat d'una manera perfecta per un conjunt del qual destacaven PaquitaFerr\ndiz i Pau Garsaball. Com tamb� em trobava a l'estrena, -al mateix teatre,d""Albert i Prancânan, una altra obra que aliava les virtuts de la poesia ambuna suau ironia que passava desap�roebuda a la crítica com als e�ectadors.El- fat que presideix el nostre �eatre de post-guerra no �s gaire afortunat.' No
'

ês pas aquf el lloc per a e:gposar-lo, encara. que ho sigui per plhnyer-nos queunes obres de tan fina qualitat nom's obtinguessin un "aucc):¡s d'estima", toti
-

tractar-se, sobretot rbe la primera',: dlunes com�dies diDles de posar-se alcostat de les millors'del teatre catal�. (Jo situaria "Llhostal de l'amor-,amb "L'enclemà de bodes" de Pous i Pag�s, "L'amor traIdor", de Pere Corominesi nEls milions de l'oncle", de Carl-es s:>ldevila, en un ma.teix pla d"excel.l'encia com a obres cbmiques de la_ nostra escena contemporhnia.) l no deixa d '�sser lamentable que el "Don Joan" que t� escri t Ferran Solde'tila. no hagi trobatencara un. teatre all �sser estrena t. Perquè, si una. empr asa de tipus comercialno volia embolicar- se amb obres intel.ligel1t s i digllles com el drama po�tic deSOldeVila, l'entitat que normalment hauria de presentar-lo �s justament le. quepresideix, des de la 'seVa fundaci6, el propi autor de "Don Joan": l'Agrupaci6Dramàtica de Barcelona., la qual ni una sola vegada ha representa. t cap obra delseu president, perquè aquest no ho p erme t.,

Ferran Soldevila �s un home apassionat pel teatre. No es deixa perdre ca])estrena. ni es nega a col.laborar a cap temptativa per a dignifiear el teatre eatalk. La tasca que ha empr�s, com a autor i com a animador exemplar de l'Agrup!�ci6 Dramktiaa de Baroelona. - l'entitat que ba representàt Goldoni i Shaw, BenJonson i Tx�cov, Giraudoux i Mistral, pedrolo i Joan Oliver, Maria. Aur'elia Cap".
many i Joan 'Sales - demostra com aquesta passi6, quan anima un home de profunda cultura i gran talent literari com l'autor de "L'hostal de l'amor", pot do
nar fruita con sid erables, dels quals tothom hauria d "aprofi tar- se.
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Potser detonarà, en aque sta gal erí.a de "Si tuac íona" que em permeto d 'ofa
. rir als lectors de "PORi BLAU" , un retrat sense gens d'ombres d'un escrip-
tor català. Per una ve¿ada, la meva admiració �s total i s'enduu totes les
reserves. No es tracta pas de l'amistat que, sens dubte, mereix Ferran Solde
vila de tot s els qui el uract en i que la seva èxquisida cortesia i el aeu

-

con sban t bon humor saben consolidar ,i fer planera. No es tracta tampoc de la
gratitud que tots devem a l'infatigable treballador que treu de la nostra'
histbria els carreus de les seve S gr-ans construccions 1 que ens d6na nous ti
tol sd"o rgull i de .patriotisme. Tot aixb, sens dubte, pesa, però: no seria
prou. Allb que jo penso, allb que jo sento com a critic, com a lector� com a
oatalh, �s molt important per a mi i - goso de pensar - per als altres que,pocs o mol te, < ,J..lens�n com jo. .

o.

(

l'erb �s mol t més important -, i aixb si que just�fica el titol _' esct!tir
." l'actitud de les noves generacions, de la Catalunya actual, fins al punt

on aquesta actitud ;�s avui mesurable 1 ponierable, davant d"un escriptor que,
com Ferran Soldevila, �8, tanb ê l'autor de, dues obres tan XlxtlŒX:kaHi:E denses '

de missatges com s6n la 'uHistbria de Catalunya" en tres volums i La "Hist�ri
d'Espa·aya'�' en vua t. No cr ec que nillgá em desmenteixi si dic que avui Ferran
Soldevila �s el nostre historiador d9 m�s prestigi entre .el p�bli8 catal�,
l'home que ,resumeix, en aut;oritát i en oapac

í tat de treba!:l fructu6s, les
obre s i els exemples dels aeu s m€s d�stacats pr.edeceaso.rs, Avui, per als ca-.

taLans jove s i vells, Ferran Soldevila �B 1"Historiador de catalunya - amb
:to tes le a

-

maji1sc,ule s que calguin.' Jo oree que aqua sba si t�.oi6 �s merescud a,
i aque st article intenta demostrar-ho. l crec que �a una sort per a la histb

'., ria., per a la li te ra tur� i per als catalans, que aquest home que �s avuf el
" nostre mhxim hi storiàdo;r, sigui tamb� un gran escriptor, un excel. lent poeta,

un eminent home de teatre. Llengua i literatura van íntimament llig�des, a

Cat�lunya, .amb la �joria de les grans empreses espirituals. l '�a just que,
en el

t
ca s de Ferran Soldevila, tamb � estiguin implicades, i en un grau tan

.

2Œx.£Kk�xamk considerable com os troben. Romhntic i cl�ssic ensems, si voleu,
.Ferran Soldevila �s el nostre primer historiador i un dels homes que manten
vivent la flama de l'espiritualitat catalana - de la confiança en l'esdeveni
dor que ha de despr-endr-e" s de les lliçons del passat de la nostra terra.

' ....

Rafael T A S I S

Barcelona, juny 1959.
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