
LIT E RAT U R A I S Q e I E TAT

( EN LA 1-10RT DU GARD )DE ROGER MARTIN

No s� si la mort, el 22 d'agost passat, de Roger Martinedu Gard, haurl
impressionat gaire el públic catal�. Dubto que hagi contribuft gaire més

que l'adjudicaci6 del premi Nobel de Literatura a l'autor de "Jean Barois"

l'any 1937, a incitar els nostres compatrio'tes a la lectura de l'obra d'un
dels més �rans novel.listes del nostre temps. Val a dir, en desc�rrec nos

tre, que l'any 1937 ens trob�vem en plena guerra i que, després, la s�rie
dels ttThibault", tot just enllestida am'Q el seu "Epileg" a primers de 1940,
no. podia trobar manera de penetraT a través de les malles de la censura i
de la reprovació oficial que, li.dh'uc ara;,han aconseguit de fer'passar gaire
bé desapercebuda La noticia de la mort de l1il.lust,re escriptor franc�s.
(Al "No'ticiero" vaig llegir La no'ticia redactada així "Ha fallecido Jugard,
Premi.o Nobel de 1i tel"atura" f epígraf que facili to a qui vulgui escriure una

antologia de' l.es innombrables'bestieses que ha publicat i publica la premsa
de l'Espany.a franquista, redactada per periodistes 'amb t,í tol i sorti ts d 'u
na escola perfectament oficial.) perb les obres de Roger Martin du Gard s6n
introQables a .les llibreries de Barcelona, on la traducció irgentina. dels
"Thibault" havia fet una tímida aparici6 ben fuga" 1 l'onada d'inter�s per
l'obra d'Albert, Camus, 'per, exemplë,' que amb motiu del seu recent Premi, Nobel
havia d'aconseguir de sobreeixir per damullt dels interdits i obtenir que
t'La. Peste" i "L'Etranger" fossin traduits 1 autoritzats, no cree pas que· es

produeixi per a l'obra de l'altre gran escriptor franc�s llorejat per l'Aca
d�mia Sueca. (Remarquem que Fran"a: tenia, vivents, t.res Nobels de Li tératu
ra - el tercer és François Mauriac - i que tots tres han estat resoltament
i sense estar-se mai de manifestar-ho noblement bel.ligerants en front ª-l_s
pro-blames que- íñ s ns a ec'ten.J"
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Personalment, vaig haver d'esperar 1 �exili per conefxer- ,1 ' ob ra d e Roger
Martin du Gard. Recorda l�enlluernament que van produir-me, després d'aquell
"Jean Barois" tan apassionat, tan coratjós 1 honest, els nou volums de la
s�rie "Les Th:f.bault". A raó d'un' �olum ca.da dia, vaig devorar-los literal
ment, sense que mai no defallis e]'meu int.er�s, i d'en�li d'aleshores he tin

gut ocasió' de rellegir-los parcialment i em p-ropos() de fer-ne una relectura
seguida, en els dos volums de la tiPléiade" que recull, amb un prefaci d'Al
bert Camus, les obres complëtes de Martin du Ga.rd •. Havia admirat el virtuo
sisme de Jules Romains en els vin-e:�i-set volums dels seus "!iruI!i.!es de BQnn�
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YOlont6""prodigiosa construcciÓ' ont tant,de temes i d'esdeveniments s'eri
trecrlluen, en un hllbil teixit de fantasia i realitat, i m'havia entendrit
amb l'evo?ació huma.n!ssima d'ésse�s i episodis passats que �s la "�ronique�es PasQ.lue_!:·, de Georges Duhamel,' perb aquestes dues vastes ¡itli iltuB
novel.lesques perdien forila i relleu al costat,de la narració d'aquells des
tins humans - els dos germans Jacques i Antoine Thibault, llur pare, els
Fontanin, Rachel - i de la trama social, completa i precisa, en la qual es

trobaven inserits. -Si al "Jean Baroie" - p¡"0bablement l''6.niéa novel.la es

crita totalment en forma dialogada. que mai no dóna là senèacâé d'artifici,
ans sembla que no pugui ésser concebuda d'una altra manera que fes més efi
ca" la narraci6 - trobem evocat com a eloment decisiu l'afer Dreyfus it com

a tema conductor la recerca per uri home de la seva consci�ncia i de la seva

llibertat espiritual'(el títol inicial imaginat per Martin du Gard era, pre
cisament, �S'affrancàir", com "Devenir!" ho havia estat el de la primera no

vel.la que publicava,en plena joventut,) als "Thibault" el nucli narratiu
essencial �s la guerra de 1914-1918, i els dies febrosos d'�ost en gu� es

desencadenava. el dramàtic Bonflicte són estudiats amb minl1cia, hora per ho
ra, mentre els herois del llibre intenten vanament d'oposar-�_e al torb de
viol�ncia que es desencadena.



En a<IUesta obra li terà.ria, que coaprbn encara dues breus novel.les ("Vi e
le Françe" i "Confidence Africaine")' i tres obres de teatre, i a la qual
Roger Martin du Gard ha consagrat tota una llarga vida i una confortable
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fortuna personal, trobem uns estudis magistrals de la consci�ncia humana i
també uns ca.p�iols consagrats 8.'la mort dels seus protagonistes que figure
entre les pligines més punyents que el destí final de l'home hagi inspirat
un esoriptor. Perqu� sembla que l'autor'dels "Thibault" no:pp�t deixar els
seus personatges sense veure acomplit, amb la mort, llur destí total. Si e
seu Jean Barois, lluitador infatigable per la justícia i per la llibertat
espiritual, que als quaranta anys declarava, en el seu testament, donar pe
falsa 1 ónicament inspirada per la por i per l'instint de superviv�ncia to
ta conversit5 "in articulo mortis", troba, precisament, aquesta fi que tant
por li feia, Antoine Thibault, atacat per un mal implacable, té ia mort de
1 'home just, amb tota La sereni'tat que l'autor hauria volgut per a La seva
fi,-i que ,va poder aconseguir. Val la pena de subratllar la pol�mica amisto
sa que es.va produir entre Martin du Gard i François Mauriao, a ran de la
mort �'André Gide, quan el novel.lista cat�lic s'esforçava d'interpretar
com a,un dubte favorable a la religi6 els darrers mots de l'autor de "¥&�.
grain 'ne meurt". Gra,n amic de Gide, testimoni presencial dels seus darrer
moments,xmm�xta memorialista meticu16s, format an el rigor científio de
l'�oQle des Chartes, Martin du Gard desmentia aquella ·versi6. Mauriac no h
pas mancat tampoc, nquest cop, de desitjar cristianament un punt final de
contrici6, la "bona mortl1 EXXlIX que assegura la lCxliax.xBxJlX benaurança ete
na, al seu vell adversari, aquell h�me que tota la vida s'ha imposat el se
vei de la veritat i que dedicava'el seu "Jean Ba.rois" a un admirable sacer
dot, antic professor seu, la mort del qual - una mort cristianament exempl
descrivia amb paraUles commogudes ustament fan d'epíleg de la seva n

� vel. a.

Un �xemple d'aquesta escrupulosa honestedat de Roger Mart�n du Gard, d
la seva mod�stia i el s�u afany de perfecci6, queli havia fet destruir 11
bres que �i havia costat uns quants anys d'escriure, el tenim en l'exempla
histbria del "Journal du Çolonel ge Maumgrt", KDXlitDxs una novel.la que h
via de ressenyar, a _través de l'existència d'un �11 tar retirat, tot el. dr:.
ma franc-bs entre 1939 i 1950. C9�ençat l'any 1941, dooument.at d'una manèra
minuciosa, canviat d'estructura diferents vegades, fins a l'extrem d'haver"
de recular contínuament el punt de partid'à, per fer-hi entrar nous episodis
i nous eSdeveniments, aquesta nove1.1a, que havia d'6sser comparable a "Gu�;
rs. i Pau", ha estat abandonada, despr€ls'de més de deu anys de treball segui
i qui sap si, trenta anys després de la mort del seu autor, els lectors de
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1988 podran llegir-ne les pàgines. Si hom -eoneax, per les eecaesee confid
cïes arrencades a Martin du Gard, l'home menys exhibicionista, de vida pri
da més deslligada de la seva obra que hagi existit - tot él contrari del s

gran amic Andr� Gide - el m�tode de treball del novel.lista, d'aqùell home
que "entrava en literatura" com els monjos "entren en religi6", i que consa
grava sis dies a la setmana, en l'isolament d'una casa de poble, l¡uny de
Paris, lluny de la familia i dels amics, a la redacci6 dels seus llibres,
continu teixir i desteixir de la seva constant insatisfacci6, és possible d,
mesn.rar l'esforç enorme, la prodigiosa massa de paper emplenat in'dtilmentt_
documents reunits.• de diaris i revistes consultats pef fer viure el seu DO·
nat· heroi paral.lelament als grans esdeveniments del seu temps.

Perqu� aquest home fervorosametlt admirat per una selecció de lectors·
tot el m6n, comparable a Tolstoi per la humanitat i l'escalf generós de la
seva obra, continuador de Zola sense els partits presos de pessimisme que
negreixen els llibres del gran autor de "Germinal" -�no seria hora de dir
que , malgrat tots els detractors del naturalism.e, les novel.les de_ Zola s

encara, prodigiosos documents socials i humans? - ·ha sentit sempre profun r
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ment, junt amb la grandesa de la literatura, el dubte fecund, la inquietud
del creador que sap que ha de donar al seu temps i a la seva societat el s

missatge i es creu inferior a la tasca que s'ha imposat i que malgrat tot
ha de d�r a terme. Ni l'èxit páblic, ni els honors que mai no havia cercat
_ ningd no pogué mai persuadir-lo de presentar la seva candidatura a l'Aca
d�mi& Francesa, per exemple � no el pogueren mai al�unyar de la seva mod�s

tia, de la seva insatisfacci6 davant la seva obra. Una insatisfacoi6 que 1

ra admetre sense escarafalls ofesos els 'judiois adversos dele edí tors i qu

l'obliga a fer destruir les restes de l'edici6 d'una obra de joventut, no

pas perquè hagi canviat de punts de vlstà à,tics o est�tics:1 sin6 simplemen
perqu� la jutja dolenta - i no s'està de dir-ho.

Per� aquesta inaatisfacci6 fecunda, a la qual devem obres tan consid

rables, estava feta sobretot del sentiment del seu deure envers la societat

1 envers la seYa prbpia consciència. El seu talent creador, les seves dots

d'artista" adquirides a, força d'un pac í.ënb apeenentatge, estaven al servei

de la humanitat. No pas que creguês en aquell productè híbrid que es diu

"novel.la de tesi tt, ni que es cregués, presumptu<isament, .i com tant da mi

nyons d'avui, portador d'un "missa.tge". perb sabia que l'obra d"art, si duu

el buf d'un pensament i d'un ideal"é� el millor present que l'home pot of
rir als altres homes.

'

Per a nosaltres, 'escriptors catalans, eterns improvisadors, sense

temps ni empenta ni cultura, per a escometre obres com les que feien justa�
ment la glbria de Roger Martin du Gard, enduts massa sovint per una ing�nu
vanitat i per una abs�ncia del sentit de la mesura, l'exemple de l'autor'
dels "Thibault" ens �auria d�inculcar, no sols la mod�stia i la 1nsatisfa

ci6 que, en el fons del fons, .aoompanyen seapr-e l'escriptor quan compara 1

seVa obra amb e¡ patr6 1d�âl qu se n'havia forjat abans d'escriure-la, si
,-.-..........._ ñ6" là'vo untat de servir,

�

ame ,:el nos res l':ttires, ,la nO"S'tT -�c1eta;t t_

nostra cultura, de donar testimoni, tot 1 saber la fragilitat de la nostra

veu i la insuficiència dels nostres mitjans, d'un concepte de 1�exist�nc1a

i d1uns ideals sense e'ls quals, bona o dolenta, la nostra "li teratura no s

ria m�s que un joc et-xore de mandarins. "�
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