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Abreviaturesusades en les notes i en labibliografia;

Ardiaca: Casa de l'Ardiaca [Arxiu Històric de la Ciutat

de Barcelona].

BC: Biblioteca de Catalunya.

AM: Arxiu Maseras.

O.G.: Obres Completes,

N.O.: Epistolari Narcís Oller.

MS: Manuscrit.

"D. m. c.": secció "Del meu carnet", El Poble Català.

Les altres abreviatures són les habituals en aquesta mena

d'estudis.
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Introducció

Hi ha encara dins els estudis de literatura catalana

algunes mancances bàsiques! pel que fa al coneixement i a

la valoració de certs autors, que cal anar subsanant per

tal de completar-ne la panoràmica global i fer-la més

coherent i documentada. Hi ha també escriptors que, tot i

no representar els grans noms d'una època, duen en canvi

els senyals d'identitat del seu temps i són els responsa-

bles, en ocasions anònims, de l'evolució i del progrés

intel·lectual del país. El temps del Modernisme militant

fou especialment ric en aquesta mena de figures de segon

ordre que els canvis socials, culturals i polítics dels

anys vint i trenta dugueren a un oblit injust, reblat per

l'estrall de la guerra civil i de la llarga i fosca etapa

franquista.

Entre els noms d'aquests oblidats n'hi ha un, el

d'Alfons Maseras, que fa uns quinze anys m'havia ja seduït

i m'havia fet pensar en una possible revalorització. Per a

mi, el més atractiu d'aquesta figura fou ja de bon principi

la seva fecunditat fora de tota mesura, la gran varietat de

gèneres que conreà i el seu modernisme a ultrança, que li

donava un halo de rebel·lia i misteri que en principi em

captivà. Després d'un llarg període de recopilació de

materials referents a la seva obra vaig iniciar-ne un

estudi sistemàtic, que em portà a matisar la meva actitud

envers l'autor: la gran riquesa i complexitat productiva

que havia actuat d'esperó per a iniciar un acostament al

seu corpus literari es transformava en un cúmul de proble-
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mes donada la gran dificultat de situació, fixació i

caracterització d'un gruix creatiu tan ampli com el

d'aquest autor. Tanmateix, el repte s'enriquí, per un

costat, amb l'afany de fer justícia a un escriptor que

progressivament se m'apareixia com a més consistent i

compromès, i, per altra banda, amb la localització afortu-

nada de Margarida, la filla d'Alfons Maseras, que posà amb

absoluta generositat a la meva disposició l'arxiu del seu

pare.

La necessitat de completar amb dades concretes les

opinions que els estudiosos del Modernisme havien ja fornit

-massa superficialment i sovint sota la forma de tòpic-

sobre la personalitat de Maseras em dugué a treballar la

biografia al costat de l'obra, l'estudi de la qual se'm

feia urgent de limitar. Vaig decidir de fixar tota la

producció i dedicar un treball exhaustiu a l'obra narrativa

pel fet que és clarament la part més interessant del corpus

creatiu de l'autor. Tanmateix, Alfons Maseras havia conreat

amb esforç des dels seus balbuceigs literaris la poesia,

que no abandonà mai, i també intentà el teatre, gènere en

el qual fou menys afortunat malgrat haver publicat i

estrenat algunes peces dramàtiques. Paral·lelament a la

seva densa obra narrativa -constituïda per dotze novel·les,

nou reculls de contes, onze novel·les curtes, quatre

llibres de prosa vària (divagacions filosòfiques, testimo-

nis i experiències personals, descripcions paisatgístiques

i un llibre de viatges), quatre assaigs biogràfics i un

recull d'assaigs- dedicà gran part de la seva existència a

la tasca periodística, que li proporcionà la possibilitat
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de dur a terme l'activitat polifacètica exigida per la seva

personalitat intel·lectual inquieta i curiosa en gairebé

tots els àmbits culturals. El resultat d'aquest treball fou

una quantitat ingent d'articles i col·laboracions de tota

mena en publicacions catalanes i franceses especialment,

però també en diaris i revistes italians, sudamericans,

cubans i també de l'Estat espanyol. Encara que en un

principi no m'havia fixat l'objectiu de treballar l'obra

periodística de l'escriptor, posteriorment hi he anat

aprofundint donat que forneix algunes claus molt interes-

sants per entendre l'evolució i les característiques de la

seva narrativa. He localitzat Maseras en noranta publica-

cions, dins les quals he fitxat i comentat aproximadament

uns 1.400 articles periodístics i col·laboracions li-

teràries. L'Apèndix 1.1 de premsa dóna la relació completa

dels diaris i revistes on Maseras col·laborà, i remet en

cada cas als epígrafs i capítols on es faciliten els

llistats de les col·laboracions i es realitzen els comenta-

ris corresponents. L'Apèndix 1.2. de premsa dóna la relació

dels articles de Maseras als principals diaris barcelonins.

Treballo, doncs, l'obra periodística de l'autor en els

diversos apèndixs de premsa i als apartats de cada capítol

que n'estudien els aspectes ideològics i formals més relle-

vants.

Tot i la complexa labor de recerca, classificació,

descripció i valoració que m'ha comportat l'estudi del

corpus literari de Maseras, sóc conscient que no he pogut

realitzar un treball absolutament exhaustiu, ja que, com és

tradicionalment reconegut, l'obra d'aquest autor és magna,
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molt dispersa i també molt irregular qualitativament, per

la qual cosa no es indispensable tractar amb la mateixa

intensitat i exigència les obres de tots els gèneres que

conreà. Malgrat tot, he procurat sistematitzar i comentar

la totalitat de la seva producció, fins els llibres de

poesia, teatre, assaig i prosa vària. Tanmateix, com he dit

abans i com el títol de la tesi revela, he seleccionat

especialment, per a fer-ne un estudi monogràfic acurat i

aprofundit, l'obra narrativa.

He utilitzat un mètode analític que harmonitza en gran

mesura els aspectes biogràfics i els creatius, ja que en el

cas de Maseras es condicionen mútuament fins al punt que en

moltes èpoques de la seva vida esdevenen gairebé indestria-

bles. He estudiat conjuntament la biografia de l'autor i la

seva activitat com a periodista, traductor, poeta i

dramaturg. Cal destacar, tanmateix, que la part més

representativa de l'obra està constituïda, al marge del cos

narratiu, per la producció periodística i les traduccions,

activitats que neixen i es desenvolupen especialment

lligades al viure de l'escriptor.

He dividit l'estudi en dues grans parts: la primera,

que comprèn els cinc primers capítols, treballa la vida i

l'obra no narrativa d'Alfons Maseras, i la segona, que

abasta els quatre darrers, analitza aprofundidament l'obra

narrativa.

Els capítols I, -II, III, IV i V glossen els aspectes

biogràfics tot dibuixant les grans etapes productives de

l'autor, sorgides i condicionades a partir d'unes determi-

nades vivències en cada un dels períodes bàsics: la
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infantesa i l'adolescència, la joventut, la incipient

maduresa de la trentena -encara a la recerca, a París, de

noves experiències-, la maduresa dels quaranta anys i la

professionalització dintre d'un compromís polític i

nacional, i l'esclat d'una senectut precoç motivada pels

tràgics esdeveniments del final de la dècada dels trenta en

el moment de màxima fecunditat en tots els vessants de

l'activitat intel·lectual.

El primer capítol intenta la descripció i la interpre-

tació dels fonaments de la vida i de l'obra de Maseras, tot

aprofundint en les seves arrels familiars i en les primeres

manifestacions literàries. El segon capítol manté i

intensifica aquesta tònica ja que analitza els àmbits

intel·lectuals de formació, els primers viatges o fugides

i la producció poètica inicial. El tercer i quart capítols

constitueixen el nucli bàsic del treball ja que estudien la

segona i tercera dècades del segle amb la intervenció

directa de l'autor en els esdeveniments culturals i

polítics més importants per al país. Maseras es revelà com

un dels principals introductors de la literatura europea a

Catalunya, en especial de la francesa i de la italiana, i,

amb això, es constituí en un dels normalitzadors de la

cultura catalana més actius i més preparats intel·lectual-

ment. Les seves successives estades a París, la seva

capacitat per introduir-se en els més variats cercles

culturals i els seus continus contactes amb escriptors

estrangers l'erigiren en un dels més efectius ambaixadors

de la cultura catalana a França i també en un dels agents

actualitzadors de la literatura escrita a Catalunya a
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partir, bàsicament, de les seves informacions periodísti-

ques, dels seus assaigs de molt diversa índole, de les

traduccions que realitzà i de l'intent d'introduir noves

temàtiques i tècniques en la pròpia narrativa. El capítol

cinquè analitza detingudament la instal·lació de Maseras a

Barcelona en plena maduresa i els condicionants intel·lec-

tuals, socials i familiars definitius de la seva obra. S'hi

relacionen i comenten les nombroses col·laboracions

periodístiques dels anys trenta i s'hi descriu el tràgic

final de l'escriptor.

Cada un dels cinc primers capítols estableix, doncs,

la situació biogràfica del moment, l'activitat socio-

cultural duta a terme per l'autor i la seva obra periodís-

tica, lírica, dramàtica i assagística.

Els capítols VI, VII, VIII i IX apleguen l'estudi del

corpus narratiu de Maseras, dividit en quatre etapes

fixades a partir de la seva evolució ideològica i estètica

i establertes també tenint en compte el procés biogràfic.

He tractat de descriure les línies de pensament i els

conceptes formals bàsics de cada període, especificats molt

més detalladament en el treball corresponent a cada obra

narrativa. L'anàlisi de les quatre etapes es formalitza,

doncs, ordenadament i progressiva, als capítols VI, VII,

VIII i IX. Cada un s'inicia amb una descripció global i

aprofundida de la filosofia, les influències, les fonts

literàries i els elements estètics i temàtics d'aquella

part de la producció narrativa. Seguidament s'estudia cada

una de les obres incloses al període. Llevat del cas de la

primera etapa, en què vaig decidir d'analitzar separadament
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els aspectes estètics i crítics en algunes de les obres,

posteriorment he comentat cada llibre sempre de forma

globalitzada, sense fer un estudi en subapartats, insistint

en els aspectes ideològics, estructurals i estètics, i en

el tractament que la crítica de l'època atorgà a l'obra. El

comentari de cada novel·la o aplec de contes té una

extensió molt diferent, segons l'interès literari que

posseeix i la riquesa de continguts que palesa.

Els capítols dedicats a l'obra narrativa van seguits

d'unes conclusions, referides especialment als aspectes que

s'hi desenvolupen, amb una valoració final de l'obra

d'Alfons Maseras.

M'he deixat dur, en definir els interessos bàsics de

la investigació, per algunes tendències d'ordre personal,

que he tractat de controlar amb la referència sistemàtica

a les idees que he cregut essencials per a conèixer l'autor

i la seva inserció en el propi context cultural i literari.

En aquest sentit, predomina la recerca de les línies

ideològiques fonamentals de l'obra narrativa, seguida de

l'intent de fixar l'adscripció estètica de cada llibre al

moment histérico-cultural en què aparegué. He tingut,

doncs, l'objectiu -de vegades concretat en una pruïja

excessiva- d'establir la posició estètica i el pensament de

Maseras en cada obra i en cada etapa de la seva producció

narrativa, tenint en compte el context literari català i

europeu -bàsicament el francès- en cada cas, i el paper de

transvasador cultural que desenvolupà l'escriptor.

He hagut de treballar amb una mancança important, que

tinc l'esperança de veure solucionada algun dia. Es tracta
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del fet que tot el fons documental d'Alfons Maseras

existent a la Casa de l'Ardiaca ha desaparegut amb les

darreres obres de remodelació de l'arxiu, per la qual cosa

m'ha estat impossible de consultar-lo. A la natural

contrarietat pel problema que aquest estrany fet ha suposat

en la meva investigació, s'hi uneix la indignació també

natural per la incomprensible pèrdua d'uns documents que

palesa una tràgica manca de garanties en la conservació del

nostre patrimoni cultural.

Normalment, i malgrat la irregularitat ortogràfica

pròpia del moment històric, he utilitzat les primeres

edicions en l'estudi de les obres que en tenen de poste-

riors perquè m'ha semblat un mètode vàlid per contextualit-

zar millor literàriament cada llibre i donar-li un valor

testimonial afegit. Tanmateix, en alguna ocasió he treba-

llat sobre edicions posteriors. És el cas de L'Arbre del Bé

i del Mal que he citat sempre per l'edició de 1937, la

primera, de fet, en català, donat que l'original de 1912 és

francesa. També vaig decidir, el seu dia, d'extreure les

cites d'Ildaribal de l'edició pòstuma de 1962, molt

respectuosa amb la primera, sobre la qual només realitza un

treball de poliment ortogràfic. Vaig prendre aquesta

decisió a partir de la idea que es tracta d'una novel·la

històrica amb molt bones possibilitats de lectura en el

moment actual, fet que em va semblar facilitar -i fins

comprovar- amb la utilització d'una versió actualitzada

ortogràficament.

He de fer encara una observació quant a la utilització

del cognom de l'escriptor. Vaig decidir, d'acord amb la
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seva filla Margarida, d'escriure'l sempre amb a final, tot

i que l'autor signà les seves obres des de 1936 amb e final

dut per un purisme exagerat en el cas d'un cognom no

estudiat etimològicament. Així doncs, a causa del fet que

l'autor escrigué tota la vida el seu cognom amb a, que així

firmà gairebé tota la seva obra, i donat també que la

família el continua usant en aquesta forma perquè considera

la utilització del cognom Maseres una ultracorrecció

inadequada, jo he respectat, seguint també el criteri dels

estudiosos de la literatura fins al dia d'avui, el nom

tradicional de l'escriptor: Maseras.

Finalment, em cal agrair l'ajut i la col·laboració

inestimables de les persones que m'han proporcionat tota

mena d'informacions i materials per a realitzar aquesta

investigació, i també d'aquells mestres i amics que m'han

donat consells valuosos, opinions intel·ligents i m'han

encoratjat a dur-la endavant.

Agraeixo a Margarida Maseras i Baltà la seva absoluta

generositat i confiança en proporcionar-me l'accés total a

l'arxiu familiar i al particular del seu pare, i donar-me

tot tipus de facilitats en el maneig dels materials. Dono

les gràcies també a d'altres membres de la família d'Alfons

Maseras que m'han atès molt amablement en diverses conver-

ses de gran interès i utilitat. Es tracta dels seus nebots

Montserrat Messeguer Baltà i família, Miquel Maseras Sales

i muller, i Elvira Gimbernat Maseras. Agraeixo també el

detall que tingueren amb mi Montserrat Iglesias Maseras i

Tomàs Chacon pel fet de trametre'm informacions sobre

Alfons.
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El meu reconeixement a l'escriptor i amic de Maseras

resident a Tolosa del Llenguadoc, Domènec de Pallerola

(Domènec de Bellmunt) per les cartes que m'escrigué

explicant-me els seus records -sempre frescos i directes-

d'Alfons, que m'han ajudat a fer-lo reviure. Regracio també

els testimonis personals fornits pels escriptors Enric

Jardí i Josep Miracle.

Dono les gràcies molt especialment a Josep Massot i

Muntaner per la generositat del seu mestratge constant i

pel suport que m'ha donat. Els seus consells i el seu ajut,

proporcionant-me informacions, materials i aclariments de

tota mena, han estat transcendentals per a mi. També dono

les gràcies a Albert Manent, que posà la primera pedra

documental a aquesta tesi i m'ha fornit informacions molt

valuoses en diverses ocasions. El seu magisteri és també

present en els encerts del treball. Agraeixo a Ramon Oteo

les seves informacions bibliogràfiques, que són també a la

base de l'estudi. El meu agraïment al Dr. Antoni García

Español per les ensenyances en qüestions d'informàtica,

sense les quals no hauria formalitzat aquesta tesi.

També em cal regraciar les informacions i materials

proporcionats per Lluís d'Alòs-Moner, Joan Manuel Tresser-

ras, Josep M. Domingo, Jordi Biosca i Rosa M. Gironès. Així

mateix, el meu agraïment als veïns de Sant Jaume dels

Domenys Josep Galofré, Manel Batet i la senyoreta M.

Dolors. També a Francesc Riba i Mestres i Pilar Rovira de

Mont-roig.

Ha estat fonamental per a poder treballar la col·labo-

ració del Bibliotecari i del personal de la Biblioteca del
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Centre de Lectura de Reus, així com de la Casa de l'Ardiaca

i de la Biblioteca de Catalunya.

A la Institució de les Lletres Catalanes, gracies per

l'ajut econòmic que m'atorgà el 1991 adreçat a facilitar la

confecció de la biografia de l'autor.

Agraeixo de cor la col·laboració i el suport moral

dels amics i companys que m'han animat a continuar.

I, finalment, el meu profund reconeixement al Director

d'aquesta tesi, el Dr. Magí Sunyer, per la seva tutela

universitària -concretada en multitud d'indicacions sàvies

i útils- i per la paciència i la confiança que m'ha

manifestat en tot moment des del seu magisteri.
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Vida, primeres narracions i obra no narrativa

(periodisme, traduccions, poesia t teatre i

literatura d'encàrrec editorial).
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I. La nissaga i la vocació literària(1884-1903).

li Precedents familiars: metges intelilectuals a les

arrels paternes.

Alfons Maseras i Galtes nasqué en el si d'una família

burgesa de forta tradició en la professió mèdica i amb

arrels al Baix Camp i al Montsià, d'on provenen les seves

principals branques.

L'avi d'Alfons, Miquel Maseras i Gassó, era metge i la

seva àvia, M. Francesca Ribera i Gil, professora d'instruc-

ció primària. El senyor Miquel era nascut a Mont-roig i la

senyora Francesca a Ulldecona. Tingueren sis fills,

d'entre els quals destaquen Helena, Agustí Alfons i Miquel

-que havia de ser el pare d'Alfons- per les seves respecti-
2

ves brillants carreres mèdiques . Els altres tres germans

duien els noms de Pietat, Trinitat i Josep M. De tots ells,

Helena i Trinitat moriren joves, encara solteres. Pietat
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morí casada sense descendència. Miquel tingué una llarga i

fecunda vida de la qual parlarem més endavant. Agustí

Alfons, emigrat a Filipines el 1885, es casà dues vegades

i tingué tres fills de la primera esposa, anomenada

Victòria Enríquez; la segona vegada es casà amb Paz

Galiana. Josep M., farmacèutic i negociant de carbó a gran

escala durant la guerra de 1914-18 i finalment arrelat en

el món de la indústria de l'automòbil, fou també un

il·lustre personatge del món del comerç i de les finances

barceloní. Ell i el seu soci -el Sr. Cortina- foren

capdavanters en la matriculació d'automòbils. Josep es casà

amb Teresa Galles. Tingué una filla, Helena Maseras i

Galles, morta a 37 anys, que fou la cosina preferida

d'Alfons a causa de les seves afinitats líriques. Maseras

li dedicà un poema l'any 1905: "Epitalami. En les esposa-

lles de la meva cosina Helena Maseras amb en Josep Ramon .

La professió de l'avi obligà la família a fer un

variat recorregut per les terres del Priorat, el Baix Camp

i el Tarragonès, deduïble a partir dels diversos llocs de

naixement dels fills: Helena havia nascut a Vila-seca, Mi-

quel a Mont-roig el 1857 i Agustí Alfons el 1860 a Falset4.

La família s'anà, doncs, desplaçant i apartant d'aquell

Mont-roig del qual procedia el pare i on deixà el seu

renom: "els llargs de can Maseras", originat a causa de

l'alçada considerable dels seus homes. També restà a Mont-

roig la branca familiar de Joan Maseras i Gassó, germà de

l'avi Miquel. Joan morí molt jove, com un tercer germà,

Josep, que també desaparegué precoçment, essent encara

solter. Joan Maseras era un home liberal, culte i intel.li-
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gent. Hereu de la casa pairal de Mont-roig , restà al poble

fins a la seva mort, deguda a una malaltia d'estómac. La

seva muller, de cognom Simó, emparentada amb una important

família reusenca, quedà vídua amb dues filles, la pubilla,

de 6 anys -que desaparegué prematurament a causa d'un part

cap a la fi de 1927, i la menor, de 3 anys, nascuda a

finals del segle XIX (1897 o 98). Aquesta segona filla amb

el temps passà a Cambrils on es casà amb un descendent del

Dr. Gimbernat, important científic del segle XVIII.

D'aquesta forma, a la casa pairal de Mont-roig hi

restà únicament la vídua del Sr. Joan Maseras i el seu

gendre -Sr. Abelló- vidu també de la pubilla, a qui la

mateixa sogra proporcionà la possibilitat de fer un segon

casament amb una senyora de Marçà, de cognom Martori.

Aquesta fou la branca familiar que restà com a hereva del

patrimoni Maseras i passà a donar un altre cognom a la casa

i possessions.

És així com la família d'Alfons es desvinculà del

poble de Mont-roig, encara que el seu cognom ha restat

lligat per sempre a la toponímia del terme. Hi ha unes

basses, un hort i una plana que avui en dia se segueixen

denominant "d'en Maseras"7.

Segons declaració personal de la Sra. Elvira Gimbernat

Maseras -néta de Joan Maseras i filla de la seva descendent

menor arrelada a Cambrils-, l'escriptor era el viu retrat

del seu oncle-avi Joan, bell, rossenc i d'ulls blaus, dis-

tingit en les formes i elegant* La senyora Gimbernat

Maseras havia sentit parlar molt a la seva mare, Teresa
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Maseras i Simó, del seu cosí segon Alfons, per qui sentia

especial predilecció i admiració.

Miquel Maseras i Ribera, pare d'Alfons, era el tercer

fill de la família i el segon que seguia la carrera mèdica

amb forta vocació i especial interès. La influència paterna

i materna degué ser fonamental en la qüestió d'estudis,

així com en l'amor í en el gust per tota mena de saber i

cultura. Aquesta curiositat intel·lectual fou heretada pel

seu fill Alfons, espiritualment inquiet com el pare i els

oncles.

El pare, Miquel, havia nascut el 9 d'abril de 1857 a

Mont-roig del Camp. Estudià la carrera a la Facultat de

Medicina de Barcelona i es doctorà a Madrid amb l'estudi La

fiebre puerperal, publicat a Barcelona el 1897. Esdevingué

un tocòleg distingit i, encara que es dedicà a la medicina

general, fou professor lliure d'Obstetrícia, disciplina en

què s'especialitzà i a la qual dedicà nombrosos estudis: La

asepsia y antisepsia obstétricas, La eclampsia gravídica«

La fiebre puerperal. La placenta previa.(1904). Del aborto

y sus variedades i Los peligros del parto lento (1908).

Tots aquests llibres foren publicats a Barcelona. També

escriví alguns tractats de deontologia mèdica -La Medicina

como función social, Centón de éticamédica (1910)- i

diverses obres de vulgarització científica, fruits de la

seva àmplia i variada experiència com a metge en diversos

àmbits geogràfics i socials, així com de gairebé totes les

especialitats, malgrat que l'obstetrícia l'interessés

particularment. Entre aquests darrers destaquen: la seva

notable Higiene del matrimonio, veritable enciclopèdia de
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coneixements íntims, avançada i diàfana per la seva època,

posada a l'abast de tothom, i Maternitat, llibre de gran

valor pràctic, amb instruccions bàsiques per a les mares.

També es dedicà a l'especialitat médico-moral: Afrodísia e

impotencia i Eros y Cupido. Es tracta d'estudis aprofundits

sobre qüestions relatives a higiene sexual -física i

psíquica- que demostren l'interès del Dr. Maseras per temes

de delicat enfocament ètic, en ocasions obviats pels

mateixos científics que hi estaven especialitzats. Aquest

tarannà investigador i gosat influí indirectament en

l'ambient on es formà el fill adolescent, avançat de

criteris i curiós empedreït de molts diversos temes, igual

que el seu progenitor. L'amplitud d'interessos i la

voluntat d'aprofundir en el coneixement de l'home, fi-

siològicament i psicològica, portà Miquel Maseras a

escriure un tractat d'antropologia titulat Microcosmos (El

hombre) on estudià, amb rara erudició i extrema claredat,

no només l'home com a ésser de la creació, sinó la creació

mateixa, el món en què habitem i fins el món moral dels

defectes i les qualitats de l'ànima. Alguns d'aquests lli-

bres foren bàsics per a l'estudi de la Medicina i se'n

feren diverses edicions. Encara, el pare d'Alfons Maseras

escriví dues monografies: Concepto clínico de la morfina i

Las inhalaciones de oxígeno puro como complemento al
o

tratamiento del crup o garrotillo (1907) .

La trajectòria professional de Miquel Maseras i Ribera

s'inicià amb la vessant de metge militar a Barcelona, on

remangué en acabar -molt jove- la carrera. Testimonis
ò

familiars ens el situen al carrer del Carme d'aquesta
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ciutat, on vivia ben a prop de l'Hospital de la Santa Creu,

en el qual exercia la seva professió. Aquest fou ja el seu

primer domicili familiar en casar-se amb Carme Galtes i

Llibre -a l'església de Betlem- , que al cap de pocs anys

havia de ser la mare d'Alfons. Carme era molt jove en

emmaridar-se ja que quan nasqué Alfons tenia només 24 anys

-segons consta en l'acta de naixement del noi a Sant Jaume

dels Domenys - i ja havia tingut un altre fill dos anys

abans.

L'esposa de Miquel Maseras era filla de Joan Galtes i

Vinyals, natural de Barcelona, i de Maria Llibre, de

Granollers. El 1882, al carrer del Carme de Barcelona,

nasqué el primer fill del matrimoni i germà gran d'Alfons,

que fou anomenat Miquel.

El pare, jove metge militar, era home de fort caràcter

i terrible geni, capaç d'arribar a dures polèmiques i a

discussions violentes. Aquest tarannà irascible -secun-

dat per l'activitat militar- era equilibrat per una

sensibilitat artística musical que el portava a tocar

durant moltes estones el piano, instrument que li propor-

cionava la serenor perduda de vegades a causa de la

violència del caràcter. Aquesta educació musical era

compartida amb el seu germà Agustí Alfons, que, com hem

vist, fou un musicòleg molt notable. També la compartí

Alfons, bon afeccionat a la música i cronista de concerts

a La Veu de Catalunya durant la dècada dels anys vint dins

la seva corresponsalía d'arts i lletres.

Una altra de les afeccions humanístiques del pare era

la mitologia. El seu nebot-nét, Miquel Maseras i Sales, ha

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



23

testimoniat en aquest sentit com el seu avi era un gran

coneixedor del tema i n'havia escrit un llibre i diversos

assaigs. Recorda com Miquel Maseras i Ribera asseia els

néts al seu tombant els diumenges després de dinar i els

preguntava qüestions referents a mitologia. Els infants

anomenaven -amb temença- aquesta activitat "els exàmens de

l'avi".

El credo polític del Dr. Maseras Ribera era de caire

monàrquic i conservador. Es podia considerar, també, un bon

practicant de la religió catòlica. Aquesta ideologia i el

fort caràcter que posseïa li haurien de proporcionar en el

futur alguns problemes i friccions amb els dos fills grans,

Miquel i Alfons.

Entre 1882 i 1884 Miquel Maseras abandonà la seva

tasca com a metge militar a Barcelona i anà a exercir la

professió mèdica en un petit poble del Baix Penedès, Sant

Jaume dels Domenys. No deixa de sorprendre aquest ràpid

canvi d'activitat en un home jove, de brillant futur i de

segura posició. Les causes no es coneixen. Amb un cert

atreviment, però no sense bases , podem suposar di-

ferències o diversitat de criteris amb alguns comandaments

militars. El fet és que el Dr. Maseras es llicencià de

l'exèrcit, i al cap de dos anys el trobem establert a Sant

Jaume dels Domenys com a metge rural de diversos pobles i

llogarrets del Baix Penedès. És a Sant Jaume on, el 1884,

nasqué Alfons.
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2. Infantesa i melangia. L'adolescència i l'imperatiu de la

vocació literària.

Els pares d'Alfons vivien a Sant Jaume dels Domenys

amb la mare de la mulleri Maria Llibre, vídua ja aleshores.

Alfons vingué al món a la casa que ocupava la família, al

carrer que avui porta el seu nom, el 23 de febrer de 1884

a les 9 de la nit .

Dos dies després del seu naixement fou batejat a la

Parròquia de St. Jaume pel rector Mossèn Pere Buxareus. Els

seu padrí fou el germà del pare, l'oncle Agustí Alfons

Maseras i Ribera, metge titular de Marmellà en aquell

moment. Un any després del naixement d'Alfons marxà cap a

Manila. La seva padrina de fonts fou Maria del Carme Llobet

i Garrigàs, amiga de la família, soltera i natural de

Barcelona. El segon nom imposat al nadó fou el de Marià del

Carme, probablement per influència de la padrina, i el

tercer nom Jaume, el patró de la vila, que el futur

escriptor utilitzaria com a pseudònim en molts dels seus

articles de premsa i traduccions.

L'estada de la família a Sant Jaume dels Domenys fou

breu però intensa. Al naixement d'Alfons succeïren, l'any

següent -1885-, el de la primera filla del matrimoni,

Caritat, i el d'un altre noi, Josep M., el 1886, que morí

l'any 1887, quan comptava pocs mesos d'edat.

Probablement aquest infortuni, unit a d'altres factors

no gaire difícils de suposar -el desig d'una sòlida

educació per als fills que començaven a tenir edat d'anar

a escola, la probable sensació d'aïllament professional en
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un metge de futur prometedor i amb inquietuds intel·lec-

tuals, i un cert enyorament de la vida i dels avenços de la

ciutat-, havia d'influir definitivament en el Dr. Maseras

per tal que decidís d'emprendre un nou canvi de domicili i

d'activitat mèdica i tornar a Barcelona. Per altra banda,

Sant Jaume dels Domenys era una vila d'escassa població on,

probablement, la família es podia relacionar molt poc des

d'un punt de vista social. Algunes persones del poble han

corroborat aquest punt afegint-hi la idea -poc demostrable,

però que s'ha anat definint així amb el pas dels anys- que,

durant el temps que fou a Sant Jaume, la família Maseras

remangué bastant aïllada i tingué poc interès a sortir

d'aquest isolament.

Sembla ser que el 1887 el grup familiar es traslladà

de nou a la ciutat , d'on havia marxat cap a 1883, amb

dos fills més i molta experiència humana i professional.

En arribar a Barcelona, el Dr. Maseras Ribera obrí

consulta mèdica en un pis de lloguer de la casa amb el

número 4 de la Plaça de la Universitat -2n. 2a.-, on

instal·là també el domicili particular. Aquest pis consti-

tuí la residència familiar durant molts anys. El Dr.

Maseras se'n traslladà cap a 1927, ja essent d'edat

avançada. Aquesta esdevingué, doncs, l'única vivenda que

acollí Alfons a Barcelona mentre fou infant, adolescent i

jove fins a 1918, quan anà a viure amb la seva muller al

domicili de casat. Tanmateix,fou breu el temps que passà en

aquesta casa donada la gran quantitat de viatges que

realitzà a partir dels divuit anys i les llargues estades

que efectuà fora de Catalunya.
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Quan Alfons tenia set anys naixé encara una darrera

germana a qui s'imposà el nom de Teresa. Aquesta noia més

petita i el germà gran, Miquel, foren, doncs, els dos únics

fills del matrimoni nats a Barcelona.

La infantesa d'Alfons fins als onze anys degué ser la

de qualsevol infant barceloní de classe burgesa. De pell

molt blanca, cabell castany i grossos ulls blaus d'ex-

ilipressió melangiosa , Alfons tenia al rostre un estigma de

tristesa que l'acompanyà tota la vida i prengué un clar

sentit en alguns tràgics moments de la seva existència, el

primer dels quals fou, potser, el dels 11 anys, quan veié

19morir la seva mare. Fou exactament el 30 d'abril de 1895

quan traspassà Carme Galtes, deixant el Dr. Maseras amb els

quatre fills encara molt petits (Miquel tretze anys, Alfons

onze, Caritat deu i Teresa quatre). No tenim dades exactes

sobre la malaltia que s'endugué la mare, però els naixe-

ments consecutius dels cinc fills així com la mort del

quart, Josep, pogueren ésser causes del debilitament físic

que l'afligia i que es degué anar agreujant fins a l'extrem

d'arravatar-li l'encara molt breu i necessària existència.

Alfons prengué ben aviat amb tots aquests esdeveni-

ments una seriositat greu i una actitud transcendent davant

la vida. Així es desprèn de la seva precoç decisió de

dedicar-se a la literatura, de ser escriptor, amb una

seguretat absoluta i una formalitat sorprenent en un

infant. Dels onze als quinze anys Alfons Maseras anà

conformant aquesta personalitat seriosa i responsable,

definida a partir d'una clara vocació literària. Una

fotografia dels 13 o 14 anys ens mostra un noi de mirada
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distant i escrutadora adreçada a l'infinit, com si ja

conegués el repte que havia de marcar la seva vida. El

posat greu i en certa mesura altiu, les mans situades a

l'esquena, la cara alta de mig perfil, el cabell ben

pentinat, els ulls fits endavant amb l'ombra melangiosa que

els acompanyava sempre, el rictus de la boca enèrgic i el

vestit impecable anuncien en l'adolescent una força i una

decisió poc comuns, alhora que delaten una gran capacitat

per a sentir, un apassionament inicial i una rara melangia

indestriables.

A més de l'aspecte extern, també les actituds i els

fets donaven raó i suport a aquesta clara vocació de poeta

i literat que Alfons manifestà tan prematurament: als

catorze anys, el 1898, ja havia escrit una peça teatral ,

un "Monólech dramatich en vers y original" titulat Repa-

triat ! . ple de dolor i sentiment, i amb fort sentit polèmic

a causa de l'interrogant que obre entorn de la misericòrdia

divina. El monòleg fou dedicat per l'autor a l'actor Antoni

Navarro, que el va estrenar "amb brillants aplausos la

tarde del 17 de Janer del any 1899 en lo Teatro del Café

del Centro de Badalona". Aquesta incipient febre creado-

ra del jove literat estava vinculada a la ideologia i

l'estètica modernistes que amaraven els cercles intel·lec-

tuals bohemis que freqüentà a Barcelona ja des dels 15

anys, i fou estimulada de forma inequívoca per les rela-

cions d'amistat que establí amb alguns dels seus membres,

provinents de la colla modernista de Reus, que havien

traslladat la seva residència a la gran ciutat per tal de

realitzar els seus quimèrics projectes. Existeix un
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magnífic testimoni gràfic d'aquesta època: el retrat al

?1carbó de Maseras que Picasso realitzà cap a 1898 o 1899,

justament quan l'escriptor tenia quinze anys i començà a

introduir-se en l'ambient literari dels "Quatre Oats" i en

el grup de la revista Au b a. L'expressió del rostre i la

mirada de l'autor tenen en el dibuix la mateixa seriositat

melangiosa que en les fotografies d'aquesta època. Picasso

copsà el caràcter i l'actitud anímica de l'incipient lite-

rat. El vestit i la imatge que Maseras hi mostra insinuen

ja una personalitat modernista més pròxima al dandi que al

bohemi; la cura i la innata elegància en la forma de portar

la roba palesen un esperit decadentista i exquisit més

aviat allunyat de la deixadesa emblemàtica de la bohèmia.

3. Els fonaments de l'activitat literària al tombant de

segle: vitalisme modernista.

3.1. Debut artístic i conflicte generacional, "Els

Quatre Gats" i Auba.

Mentre Alfons iniciava la seva aventura literària, el

Dr. Maseras, morta la seva esposa i complerts els trenta-

vuit anys, anà intensificant els estudis i investigacions

sobre temes d'obstetrícia. El 1897 llegia la seva tesi La

fiebre puerperal a Madrid. És possible que l'interès

concret sobre aquestes qüestions es desvetllés després de

la mort de la seva muller -potser provocada indirectament

pels nombrosos i successius parts i gestacions- i també és
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probable que en 1'estudi trobés un cert conhort a la nova

situació de soledat.

En els anys posteriors a la mort de Carme Galtes i

abans de la fi del segle, el Dr. Maseras tornà a contreure

matrimoni amb una senyora de Mula (Múrcia). Es tractava

d'una dama de maneres aristocràtiques i de fort caràcter,

secundats per una figura alta i poderosa i per un capteni-

ment circumspecte. Es deia Emma Chacon Garrió i aportà un

altre membre a la família, la seva germana Maria, que

visqué amb el matrimoni tota la vida i restà amb Emma al

25darrer domicili familiar de Sant Gervasi un cop desapa-

regut el Dr. Maseras l'any 1934. La vídua, Emma Chacon, una

vegada morta la seva germana, compartí aquesta casa després

de la Guerra Civil i fins a la seva mort (1944) amb la

muller d'Alfons, Dolors Baltà, i amb la seva filla Margari-
9fi

da, que n'havien de ser les darreres propietàries.

Emma Chacon patí successius avortaments, la qual cosa

rebla la justificació, ja insinuada a partir de la mort de

la primera muller, de l'activitat investigadora del Dr.

Maseras, lliurat a treballs obstetrics amb veritable

constància des dels primers anys del segle XX.

El caràcter sever de la madrastra d'Alfons Maseras,

així com l'ambient d'exigència i disciplina de què estigué

rodejat a partir de la seva adolescència degueren influir

notablement en la decisió del jove literat de desertar de

casa seva a partir de 1903 (als 19 anys). Primer es dirigí

a Valls i al cap d'un temps de fer estada en aquella

capital, on treballà a la Casa de la Vila, fugi per una

llarga temporada a París.
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Arran d'aquests fets el Dr, Maseras expulsà el seu

fill de casa. Quan Alfons va retornar de París fou perdonat

pel pare, home de nobles sentiments, que, a partir d'aquell
«t

moment, acceptà la seva vocació literària. En ser nova-

ment a Barcelona el 1904, Alfons visqué altre cop amb la

seva família -pare, madrastra, germà gran Miquel i les dues

germanes més petites, Caritat i Teresa- fins a la seva

segona partida, aquesta vegada amb la'aquiescència fami-

28liar, a París. Encara compartí aquest sostre durant un

any i escaig més, entre 1916 -data de retorn de la segona

estada a França- i 1918, any en què es casà i anà a viure

al carrer de Casanova n. 195.

La convivència familiar fou, amb el pas del temps i

l'esdeveniment dels primers èxits literaris i dels primers

compromisos professionals d'Alfons, cada cop més harmònica,

encara que això no eliminà radicalment les discussions, que

foren tot sovint ben acalorades entre pare i fill per

motius principalment ideològics i polítics. Es tractava del

conflicte generacional comú en les llars burgeses on sorgia

una vocació literària que desestabilitzava la continuïtat

i el crèdit social de la família. Tanmateix, en aquest cas

era un plet sostingut entre persones de gran qualitat

intel·lectual i de fort caràcter. La liberalitat científica

del Dr. Maseras no l'eximia de ser un pare excessivament

radical en les seves opinions envers les activitats i

criteris del fill poeta. En realitat el desmesurat zel

patern hauria desitjat per al noi un futur més segur i

brillant en el camp professional. Totes aquestes actituds
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del pare eren secundades per la connivencia absoluta de la

Sra. Emma Chacon.

L'activitat de Maseras en aquesta primera adolescència

es limitava a la creació literària, molt fecunda ja des de

bon principi. Per descomptat, això anava en detriment de la

normal tasca acadèmica pròpia de l'edat. Alfons, apassionat

creador, tenia més pressa a veure els fruits de la seva

ploma que a preparar-se amb exigència per a produir-los.

Com ja hem dit, es negà des del primer moment a estudiar,

a seguir la carrera de medicina que era el futur que el seu

29pare desitjava per a ell. Només transigí, després de

moltes discussions, amenaces i consells paterns, a acabar

els estudis de peritatge mercantil. Els esforços que féu en

aquest sentit li proporcionaren l'u de juliol de 1901 -als

17 anys- el títol de perit mercantil, amb la mínima

qualificació d'aprovat. Aquest títol li hauria de servir

per accedir l'any 1920 a una plaça de professor a l'Escola

d'Alts Estudis Comercials de la Mancomunitat de Catalunya.

Aquests estudis de peritatge el vincularen decisivament amb

el món del comerç ja que, fins i tot, arribà a escriure un

Resum d'història del comerç.31

A 1'"Escuela Especial de Intendentes Mercantiles de

Barcelona" Maseras fou company de Pere Prat i Qaballí, que,

de sempre, compaginà les activitats mercantils amb la

poesia, fins que decidí d'abandonar la literatura per a

dedicar-se exclusivament al comerç. Probablement l'amis-

tat dels dos joves s'inicià en aquest àmbit acadèmic.

Alfons Maseras freqüentà des dels catorze anys la

famosa cerveseria del carrer de Montsió "Els Quatre Gats",
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establiment de moda regentat per Pere Romeu i nucli

sintetitzador dels diversos corrents estètics i ideològics

del tombant de segle barceloní i, per tant, de la bohèmia

modernista i postmodernista. Segons Rafael Benet al

local d'"Els Quatre Gats" "se reunirán sin confundirse

nunca, las tertulias de la primera generación y las de la

segunda". Els més joves, encara poc coneguts, hi tenien un

paper secundari enfront a les figures bàsiques com Ramon

Casas, Rusiñol i E. Morera. Maseras pertanyia al grup dels

acabats d'arribar, que sovintejaven aquell lloc per intro-

duir-se en l'ambient bohemi, comprendre'l i imitar els

posats i actituds dels grans escriptors. La seva freqüenta-

ció d'"Els Quatre Gats" es perllongà fins al 1903, data en

què l'establiment clogué les portes.

En aquell món, creat a imitació dels locals parisencs

de to bohemi que abundaven al Quartier Latin, Maseras

s'amarà de la mentalitat intel·lectual més avançada,

acabada d'importar d'Europa, bàsicament de França. D'entre

els seus amics d'aleshores destaca, pel testimoni gràfic

que deixa per a la posteritat, Pau R. Picasso. El retrat

que realitzà d'Alfons, i del qual ja s'ha parlat anterior-

ment, formà part d'una modesta exposició, presentada l'u de

febrer de 1900 a la Sala Gran d1"Els Quatre Gats", consti-

tuïda bàsicament per dibuixos al carbó de personatges que

sovint es trobaven en aquell ambient, artistes triomfants

i coneguts -Casas, Rusiñol, Morera, Romeu- i també amics de

Picasso dels quals coneixia el tarannà i les afeccions,

però que encara no s'havien donat a conèixer. Es tractava

de Juli Vallmitjana, que aleshores només era conegut en el
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seu vesssant de pintor, i d'altres joves lletraferits que

en el futur es manifestarien públicament amb més o menys

fortuna: Josep M. Folch i Torres, Frederic Pujulà i Vallés

i Alfons Maseras. També hi constaven retrats de persones

anònimes amb les quals l'unien llaços d'amistat. Josep

Palau i Fabre dóna un testimoni molt precís de l'època i

del moment en què Picasso retratà Maseras així com dels

primers contactes d'aquest últim amb el món intel·lectual

barceloní: "Potser de tots els dibuixos de Picasso el que

ha asssolit una cotització més alta en el mercat interna-

cional és el retrat d'Alfons Maseres. De quan data aquest

retrat? Per la signatura, ens inclinaríem a creure'l del

1899 o de principis del 1900, però en aquell moment Maseres

tenia quinze o setze anys a tot estirar, perquè nasqué el

1884. Encara que vulguem desplaçar aquella data d'uns

quants mesos i que vulguem suposar aquest dibuix una mica

posterior a l'exposició de Picasso als "4 Gats", haurem de

convenir que Maseres debutà ben jove en el món literari.

Els seus contactes amb Picasso es degueren iniciar al local

de Pere Romeu, però es degueren incrementar durant l'any

1902, durant l'època que Alfons Maseres era un dels diri-

gents d'Auba, on Picasso publicà un dibuix.

Els qui hem conegut, poc o molt» l'Alfons Maseres dels

anys trenta o quaranta no podem oblidar la seva figura un

xic postrada, un bon xic abatuda, que contrasta amb aquest

retrat de Picasso, on tot, començant per la indumentària

i acabant per les il·lusions que es reflecteixen en els

seus ulls, sembla nou de trinca, acabat d'estrenar. Aquell
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Maseres fa pensar en el Maseres tot just desembarcat a

Barcelona".

Les paraules de Palau i Fabre aclareixen molt bé el

debut literari de Maseras a Barcelona: els dos punts

fonamentals foren -als seus quinze anys- "Els Quatre Gats",

quant a lloc de relació i reunió, i la revista Auba. com a

plataforma de llançament cap a les publicacions. Plàcid

Vidal evoca aquests moments d'iniciació literària: "Els

amics que havien fet la revista Auba concorrien a l'hostal

dels "Quatre Gats" i em van induir a tornar a anar-hi.

Alfons Maseres i Joaquim Biosca solien acompanyar-m'hi.

Pere Romeu ens contemplava molt".

Aquesta "Revista mensual d'Arts i Lletres" -com

s'autodenominava- impresa a la Casa Provincial de la

Caritat, era una empresa de gent jove, d'avantguarda,

codirigida per Emmanuel Alfonso i Alfons Maseras. En la

"crida als companys" exposa la seva ideologia fonamental:

"Som els creuhats d'unes noves creuhades desitjoses de

conquerir no la ciutat divina possehidora del sepulcre

sagrat, sinó la tomba on tenen enterrada la Bellesa, els

eunucs cadavèrics de la vida y els gnoms raquítics de les

Arts... Veniu volguts companys; sobre els sepulcres sants

dels vostres pares truqueu ab lo puny clos perquè's desvet-

llin del dormir de la mort. Y com nous cavallers de la

llegenda, demanem-los las espasas sagradas y am ellas

conquerirem la tomba desitjada. Pro avans de començar la

heroica guerra besem la humida terra ont reposan els ossos

cassi pols dels nostres avis". Els companys als quals

al·ludeix eren: Alfons Maseras, Joaquim Biosca, Joan Oller

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



35

i Rabassa, Pompeu Crehuet, Pere Prat i Gaballí, Xavier

Viurà, Xavier de Zengotita, Anfós Sans i Rossell, Rafael

Nogueres i Oller, Ramon Surinyach i Senties, Francesc Llach

38i Narcís Gili i Gay.

Plàcid Vidal a L'assaig de la vida dóna fe del naixe-

ment d'aquesta revista i la valora: "En aquella actualitat

aquells dos companys [Maseras i Biosca], junt amb altres

joves intel·lectuals que vaig anar coneixent, editaven una

revista, Auba. que es remarcava per la ingenuïtat i era

íntimament representativa per l'efervescència d'il·lusions

i afanys dels novells esperits que la constituïen. Com que

no tenia gaire venda i fluixejaven els mitjans econòmics,

per bé que la revista fos mensual, aviat deixà de publicar-

se".39

Maseras incloïa a Auba articles de crítica biblio-

gràfica signats amb l'anagrama "A. M." i composicions li-

teràries -d'un valor únicament testimonial- amb la signatu-

ra "Alphons Masseres". Citem com a exemple d'aquests

primers treballs un "escrit carregat de misticisme estètic

sobre els efectes produïts per la lectura de santa Teresa

de Jesús publicat pel febrer de 1902. Maseras fou un fidel

col·laborador d'aquesta breu publicació de sis números, el

primer dels quals aparegué el novembre de 1901 i l'últim -

fascicle doble, n. 5 i 6- l'abril de 1902.40
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3.2. Influències estètiques inicials i primeres col-

laboracions a la premsa: Joventut (1900), gl

Pandemonium (1901), Lo Somatent (1902), Lo Rector

de Vallfogona (1902), Catalunya Artística (1900-

1904), i La Renaixença (1904-1905).

El temperament artístic i curiós portà Maseras, des de

l'adolescència, a realitzar tota mena de lectures, sense

més guiatge que el dels amics i companys dels cercles

modernistes que freqüentava, intel·lectualment tan deso-

rientats com ell. A causa d'aquesta dispersió i del solc

profund que li deixaven els llibres llegits, tota la

producció d'adolescència i joventut té fortament imprès el

segell de 1'autodidactisme desordenat i de la barreja vaga

i caòtica dels corrents estètics i filosòfics finiseculars.

L'obra de Maseras -com el seu caràcter- evidencia sempre

una gran permeabilitat a les influències estrangeres, i per

aquest motiu té durant molts anys un to marcadament mimètic

i dependent de la moda dominant. Les col·laboracions de

premsa d'aquests primers temps són les que expliciten

millor aquesta dependència del pre-rafaelitisme i del

simbolisme en especial, que, en moltes ocasions, i a causa

del to retòric i vacu que els atorga, els resta gran part

del valor literari.

Durant aquests primers anys de segle i al mateix

temps que a Auba. Maseras escriví a El Pandemónium f

setmanari bilingüe que es publicà a Reus entre el 4 de maig

i el 21 de setembre de 1901, potser introduït per Josep

Aladern que hi col·laborava. També intervingué, als 18
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anys, a la publicació Lo Somatent de Reus (1886-1903), que

a partir del setembre de 1901 i fins al 1903 va ser diari

independent í catalanista radical -molt acordat amb la

ideologia d'Alfons en aquell moment-, i des del 1902 dugué

el rètol de "Diari Catalanista d'Avisos y Noticias". Josep

Aladern, "corresponsal especial" des de Barcelona, connectà

Maseras amb la publicació des d'aquesta ciutat. La nòmina

de col.laboradors del diari ratifica el seu caràcter nacio-

nalista radical ja que està constituïda per personalitats

polítiques i literàries del món reusenc ben conegudes en

aquest sentit: "[...] l'aleshores president de la "Lliga

Catalanista", Marian Pellicer, l'escriptor i polític Pere

Cavallé, Lluis Quer i Boule, el catedràtic Antoni Porta,

Xavier Garobús, Andreu Anguera i altres. Van publicar-hi

articles, en aquesta nova etapa, Bernat Torroja, F. Qüell

i Mercader, Francesc Gras i Elias [...]". El diari fou

denunciat en diverses ocasions per les seves campanyes

polítiques i alguns dels seus directors foren empresonats.

El 15 d'octubre de 1902 Alfons publica a Lo Somatent

l'article "L'anonimisme" on defensa que "l'obra i no el nom

es lo que ha de caracterisar l'home", en un afany idealista

propi de la ideologia romàntica de què s'estava imbuint en

aquella època. El final de l'article és prou eloqüent: "Ai-

xí s es que el prendonisme es una de tantes farses. Mes,

1'Anonimisme, sent cosa natural, i rahonable ha deixat

d'existir. I per que? Per l'afany de 1'inmortalitat ; i com

que avui la creencia de 1'ultramontanisme es casi morta,

d'aquí neix el neguit de 1'inmortalitat terrena".43
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També, i per aquests anys, escrigué al diari La

Renaixença, quan començà a sortir reformat com a gran i

modern quotidià -1904 i 1905-, del qual Josep Aladern passà

a ser redactor i corrector de proves i des d'on degué

facilitar a Maseras la possibilitat de publicar.

És ben significativa la vinculació d'Alfons amb les

publicacions reusenques més catalanistes, a l'inici de la

seva formació periodística, gràcies a la intervenció del

seu protector, mestre i amic, Josep Aladern, el qual, tot

i residint a Barcelona, seguia ben unit amb el món in-

tel·lectual modernista que havia bastit en aquella ciutat

del Camp.

Durant tota aquesta època d'introducció en les

principals publicacions periòdiques Alfons estigué acom-

panyat íntimament pel seu amic i col·lega en la creació

artística, Joaquim Biosca. L'amistat entre Maseras i Biosca

fou molt primerenca. De fet es coneixien des de la seva

infantesa barcelonina i les aspiracions literàries i

pictòriques els unien. Alfons somniava ésser literat però

sempre servà un gran amor per la pintura que, de fet,

conreà durant diverses èpoques de la seva vida. Joaquim

Biosca desitjava ésser pintor i alhora es deixava endur per

l'afecció literària, que compartia de prop amb el seu íntim

amic Alfons Maseras. Biosca col·laborà pràcticament sempre

amb alguns companys de colla -bàsicament Alfons i Plàcid

Vidal- il.lustrant-los treballs literaris per a les

publicacions on s'havien d'incloure (Panteisme [1911],

Catalunya Artística [1901-1904] i d'altres) i, en el cas de

Maseras, fent alguns retrats per a edicions acurades dels
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seus llibres (A la deriva [1921]). La col·laboració fou

constant i fidel tota la vida. Plàcid Vidal féu coneixença

simultània amb aquests dos comanys l'any 1901, quan Alfons

tenia 17 anys i encetava la seva vida literària a Barcelo-

na. Així en dóna testimoni personal a L'assaig de la vida;

"Un diumenge del mes de desembre d'aquell any abans, 1901,

jo havia fet coneixença personal amb els joves Alfons

Maseres i Joaquim Biosca. Ramblejàvem, cap al tard, amb el

meu amic Joan Puig i Ferreter; els vam trobar que anaven en

parella i formaren colla amb nosaltres. Alfons Maseres ja

des de molt temps que m'era conegut de nom. D'edat prematu-

ra que venia essent prolífic en versos i proses literàries

i aviat havia començat a inserir treballs seus. Col·labora-

va en la majoria de publicacions catalanes. Tenia el

caprici de signar "Alfons" amb "ph". Alfons Maseres i

Joaquim Biosca eren amics ja del temps de la infantesa.

Però l'afició primordial de Biosca de seguida s'havia

revelat per al dibuix i la pintura. No obstant, la seva

ànima sentia amor a l'art en general, com Hortensi Güell,

però en la realitat no es mostrava mai pessimista davant

els conflictes de la vida"."

Però, com ja s'ha comentat, Maseras hagué de superar

l'obstacle de l'oposició paterna per tal de dur endavant

els seus projectes. Ideològicament estava molt lluny del

pare, conservador, monàrquic i religiós. Ell era un jove

progressista, catalanista radical i de tendències republi-

canes, alhora que no practicava la religió, encara que

sempre fou molt respectuós amb tots els credos, especial-

ment el catòlic. L'autoritarisme patern topava sovint amb
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els criteris del fill petit. L'hereu, Miquel, secundà les

il·lusions del progenitor i es llicencià en Medicina,

carrera que exercí fins a la seva prematura mort l'abril de

1938.4?

Els tarannàs dels germans diferien notablement: mentre

Miquel era estudiós i constant, amb una clara tendència cap
J O

al món científic i amb un caràcter fort i de vegades

violent, Alfons era dolç i somniador, tenaç en les seves

decisions i treballador a ultrança en el camp de la creació

literària. El físic també els separava: Miquel era un jove

alt, de cabells i ulls foscos i cara allargada. Alfons era

una mica més baix, de cabell rossenc, cara més arrodonida,

grossos ulls blaus, una característica pal.lidesa i gran

facilitat per enrogir, especialment en les discussions que

49sostenia amb el pare.

Maseras tenia una forta tendència a vagar i somniar en

aquesta primera joventut; és per aquest motiu que féu amis-

tat amb diversos grups i cercles dels ambients intel·lec-

tuals avançats de la ciutat i començà molt aviat a col·la-

borar en moltes de les principals publicacions barceloni-

nes. Un d'aquests grups és la colla modernista d'escriptors

de Reus i comarca , que tant havia representat per a la

normalització de la literatura local i que tendí a disper-

sar-se a partir de 1899. Els germans Vidal marxaren el

1899, Joan Puig i Ferreter el mateix any, seguiren Ròmul

Salieres -el 1900- i Antoni Isern, l'any 1901, així com

Xavier Gambús, l'any 1906. El testimoni plural de P. Vidal

a L'assaig de la vida i també la nòmina recollida pel

professor Magí Sunyer sobre aquest punt així ho eviden-
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cien.51 La diàspora es produí cap a Barcelona. Fou d'a-

questa forma com Maseras, resident a la gran capital, anà

lligant amistat amb els elements provinents del grup

recentment arribats a Barcelona. La seva il·lusió era -com
r A

diu Magí Sunyer- "[...] que allí s'obririen pas com a

artistes, es farien un nom". Aquest era l'ideal comú que

els unia. Joan Lluís Marfany enquadra aquest moment: "[...]

a l'ombra, en gran part, del prestigi de Maragall, envaïren

el món cultural barceloní, a començos de segle, diversos

grupets d'escriptors procedents d'altres zones del país:

Aladern i la seva colla, el grup gironí, personalitats

aïllades com Víctor Català, de l'Escala, Ramon Vinyes, de

Berga, Pujulà i Vallès, de Palamós, Alfons Maseras, de Sant

Jaume dels Domenys, etc."

Per a Joan Lluís Marfany aquests literats provinents

del medi rural "aportaven a la literatura una visió del

camp que ja no era idíl·lica i folklòrica sinó tràgica i

amb pretensions d'universalitat". El to silvestre i

tradicional que destil·lava la producció literària dels

individus d'aquests grups provinents del camp, amb un excés

de folklorisme, localisme i dialectalisme confusible amb

algunes de les essències ideològiques del modernisme, fou

moderat, segons Marfany , per una tendència cap a l'este-

ticisme messiànic d'arrel dannunziana que sorgí cap a 1901

en les revistes Joventut i Pèl i Ploma. Maseras s'impregnà

plenament en aquestes dates de la influència dannunziana

que, de fet, marcaria intensament tota la seva obra i que

hauria de madurar lentament durant molts anys." L'escrip-

tor s'uní amb els seus companys literats en l'admiració cap
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a D'Annunzioi del qual el professor Jordi Castellanos

destaca les facetes més atractives per als joves catalans

del moment: "El D'Annunzio que els interessa és el dels

darrers anys, el que ha incorporat a l'esteticisme i al

Pre-rafaelitisme la filosofia nietzscheana. Els atreu per

aquesta barreja de refinament i amoralisme desafiant i

agressiu que li proporciona una imatge de transgressor i

capdavanter social en una sola peça." Aquestes publica-

cions en què s'inicia Maseras a la literatura són valorades

per J. L. Marfany com els òrgans on "apareixen, cap al

1901, una sèrie d'escriptors joves fascinats per D'Annunzio

i, més tard per Carducci i que insisteixen en aquella

combinació de refinament estètic i messianisme a què he

al·ludit abans, en parlar de Catalonia; Eugeni d'Ors,

Emmanuel Alfonso, Pere Prat i Gaballí, Alfons Maseras,
cu

Diego Ruiz, Ramon Vinyes, etc."

L'any 1900 Maseras féu la seva primera col·laboració

literària a la revista Joventut -als 16 anys-: el poema

amorós "Intima", de regust finament raaragallià amb un punt

afegit de gosadia. El mateix títol -"Intima"- porta el

llarg poema que constitueix la seva també primera col·labo-

ració a la revista Catalunya Artística i que consisteix en

un dur atac a la ciutat enfront de la vida rural: "Les

ciutats moren/al clam de falsos plérs que las enfonsan./La

vida en ellas, es luxúria boja,/y tot es fals, fins la

matèria es falsa". El poema és un fruit clar de l'impac-

te del Naturisme i de les teories ruskinianes sobre el

Simbolisme, que comença a ser atacat a França per la seva

excessiva artificiositat i el seu excessiu pessimisme i
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autocontemplació. És una obra dependent i imitativa de tot

aquest moviment de reivindicació de la Natura i del món

rural que Maseras devia sentir com a molt propi a causa

dels seus orígens i de la seva vinculació amb grups

marginals -com la colla modernista de Reus i el seu

emblemàtic "poeta pagès" Antoni Isern-. El poema defensa

una visió idealitzada de la vida del camp basada en la

saviesa tradicional i en l'equilibri de l'àmbit rural

enfront d'un enfocament negatiu de la vida ciutadana, vista

altre cop com la "terra baixa" que origina el mal. Aquesta

visió romàntica de Maseras, vinculada a l'impressionisme

espontaneista, no comparteix gairebé cap matís del natura-

lisme rural narratiu i dramàtic català del moment (Els sots

feréstecs [1901], Aigües encantades 11907 ] ), en què 1 'autor

evidencia la contradicció entre els ideals de l'artista i

la dura realitat on viu. Maseras, en el seu poema, es troba

més a prop de les darreres tendències líriques que arriben

de França. La posició de l'autor a "íntima" -poena de gran

ingenuïtat- és la de creure's guia d'una societat que vol

comprometre amb la seva poesia. Ell, com els altres poetes

d'ascendència rural, és dipositari dels fonaments de la

Natura i per tant de la Terra, de la Nació. Joan Lluís

Marfany explica la postura col·lectiva a la qual, en el

primer moment, es vinculà Maseras: "Ells eren els homes que

podien dur a la cultura catalana un coneixement directe

d'aquesta Natura que era, d'una banda, la font de les

essències ètniques del poble català i, de l'altra, la

inspiració primigènia i el model últim de l'art autèntic.
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Tots baixaren un dia o altre a Barcelona a conquerir la

ciutat."61

No serà fins al 1906 quan Maseras inclourà a Joventut

composicions poètiques de to absolutament dannunzià i

carducciài en la línia estètica i messiànica de la publica-

ció. Tanmateix, cal recordar abans les produccions li-

teràries que amb anterioritat havia ja inclòs en aquesta

revista. Publicà una "Nota" al número de Joventut correspo-

nent al 20 de desembre de 1900, de clara influència rossi-

nyolesca. Es tracta d'una glossa decadentista sobre els

"desheretats de la fortuna" amb molts punts de contacte amb

les proses de Rusinol titulades "Jardins de secà" i "Els

caminants de la terra" aparegudes a la revista L'Avenç el

1892 i 1893 respectivament. Potser Maseras hi afegeix un

punt de reivindicació social, de queixa adolorida i d'ager-

manament amb els humils i dissortats. Concloem, doncs, que

l'any 1900 l'adolescent Alfons Maseras produïa amb una

absoluta dependència de les grans i admirades figures del

Modernisme més emblemàtic: Maragall i Rusinol.

Al marge de la breu prosa i del poema que publica a

Joventut el 1900, l'escriptor inicia aquest mateix any la

col·laboració a la revista Catalunya Artística, que havia

començat la seva vida editorial el 14 de juny de 1900. La

seva pertinaç vocació literària el porta a presentar tre-

balls en aquestes publicacions periòdiques fins aconseguir

que els hi acceptin. En el cas de Catalunya Artística, la

literatura que es publica d'Alfons és la producció prime-

renca d'un escriptor novell totalment dependent de l'estè-

tica modernista imperant, que està bevent, de forma caòtica
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i precipitada, en les fonts líriques catalanes i estrange-

res del moment, influïdes de forma clara per un romanticis-

me tardà i per l'estètica decadent i messiànica de D'Annun-

zio, Maragall, Rusiñol, Heine, Goethe, Musset i d'altres

autors.

Maseras sent alhora la responsabilitat d'obeir algunes

consignes espirituals d'última hora: el voluntarisme

nietzscheà i el vitalisme, capaços d'entroncar el modernis-

me amb el catalanisme com a força de progrés i amb l'adora-

ció de la llum, del sol i del naixement del dia, símbols de

la intel·ligència, de la força i de la capacitat generadora

i creativa. Recordem, al respecte, el seguiment que féu

d'aquestes filosofies la revista Catalonia (1898-1900),

introductora de D'Annunzio a Catalunya, difusora del

vitalisme de Nietzsche i de la poesia de Goethe. És segura

la influència d'aquesta publicació -hereva de L * Aveno. i on

un dels col·laboradors fou Pérez-Jorba- en l'adolescent

Maseras, així com la dels primers amics que freqüentà,

immergits en l'ambient literari modernista. També els

llibres el degueren marcar a fons en aquell moment d'avide-

sa intel·lectual i de sensibilitat a flor de pell: col.lec-

cions com la "Biblioteca Popular "L'Avenç" foren fidelment

seguides per Maseras.

Els fruits d'aquestes lectures i de la sensitivitat

desfermada del precoç escriptor foren poemes i proses

dependents per complet dels grans autors i de l'estètica

del moment. Des de 1900 a 1904 fa vint-i-una col·labora-

cions en vers i prosa d'una qualitat progressivament supe-

rior. El 1900 publica una poesia -"Intima"-, a la qual ja
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hem fet referència abans, i dos poemes en prosa: "Les

dotze"'"', de caire descriptiu i molt romàntic, on el poeta

es deixa traspassar per la nostàlgia i el misteri de les

batallades de les dotze de la nit, quan "ella" no acut a la

cita, i "El primer raig de sol", poema en prosa o anotació

impressionista de contingut panteista i còsmic, influït pel

vitalisme de Nietzsche i per un romanticisme inspirat en un

Rusiñol encara no assimilitat. Aquest segon treball és

deslligat estilísticament, amarat de sensualitat i d'adora-

ció al sol, i les seves paraules clau són: "¡La Forsa y

l'Igualtat engendran el Poder, la Llum té poder, la Llum ho

es tot! j El Sol ens beneeix y ens agermana; el Sol és Déu!"

La prosa té forts ressons d'alguns poemes en prosa de

Rusiñol, particularment d'Oracions (1897), sorgits de la

contemplació de la Natura, on Maseras descobreix l'harmonia

universal i un sentit superior d'existència que substitueix

la religió tradicional. Com el gran autor d'Oracions. i

seguint també la fórmula lírica maeterlinckiana basada en

les repeticions monòtones per tal de suggestionar l'ànim

del lector, Alfons parteix de la descripció personificada

dels elements naturals i de la reiteració d'expressions

admiratives i retòriques per tal d'aconseguir la musicali-

tat i la religiositat mística de la prosa que han de

produir el rapte de l'esperit.

Aquesta temàtica vitalista de cicle temporal en forma

d'anotació impressionista o de poema en prosa fou molt

conreada per Maseras i pels seus companys poetes X. Viurà,

R. Nogueras i Oller, Prat i Gaballí i E. d'Ors, entre

d'altres. Convisqué en les seves produccions amb la línia
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de temàtica antitètica, la decadentista. Ambdues actituds

foren harmonitzades amb distintes solucions per tota la

pléiade d'autors de principis de segle, com també ocorregué

a Europa. Aquests primers anys foren testimoni a Catalunya

de la confluència entre modernisme regeneracionista i

catalanisme entès com a força de progrés. La plataforma des

d'on s'exposaren aquestes ideologies fou la revista Ca-

talònia (1898-1900). Del vitalisme com a doctrina sorgiren

tots els símils i metàfores introduïts en la literatura

basats en el sol ixent, la pujada als cims, el cant a

l'alegria, l'exaltació de la vida i de la joventut, enfront

de la feblesa, la decadència i els personatges malaltissos

i adormits. Els escriptors enfronten la força i la joven-

tut, -progrés, catalanisme i modernitat- al tradiciona-

lisme, a la caducitat de la política espanyola -demostrada

en el desastre del 98- i al filisteisme burgès.

Durant 1901 Maseras publicà vuit treballs a Catalunya

Artísticat fet que evidencia la transigència del seu

director, J. Ayné i Rabell, amb els joves iniciats en les

lletres -mers imitadors de formes refinades en la majoria

dels casos-, la depuració progressiva del geni literari de

Maseras i, en última instància, indica que aquesta fou la

publicació que li donà més suport i li permeté de fer una

millor tasca d'aprenentatge abans de volar cap a França.

La seva producció a Catalunya Artística està constituïda

per tres proses, quatre produccions poètiques i algunes

traduccions de Leopardi i Stechetti, probablement les

primeres publicades per l'autor. Les proses, titulades

"Mars"66, "Maig"6T i "Juny"68, constitueixen descripcions

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



48

paisatgístiques retòriques i preciosistes, veritables

poemes en prosa corresponents als mesos en curs, inspirats

en una natura totalment humanitzada, on el sol continua

essent adorat per l'autor com a encarnació de vida i on el

69poeta admira el paisatge i en fa una elegia mística.

Aquesta poesia de caràcter cíclic a l'entorn de les

estacions de l'any pertany al moviment líric, que molts

poetes procedents del món rural o suburbà conreen al final

de segle, relacionat amb les teories vitalistes, místiques

i ruskinianes que es barregen en aquests anys a Catalunya,

sobretot en publicacions periòdiques com la que ens ocupa.

Encara que Maseras no n'és un cas paradigmàtic -com ho

poden ser el seus companys Antoni Isern "poeta pagès", o

Josep Aladern, "poeta de la natura" segons denominació del

professor Jordi Castellanos-^-, va participar activament

d'aquest ideal col.lectiu que transforma els poetes en

portadors de "les essències de la Natura, que són, als seus

ulls, les essències de la Pàtria". Els poemes són molt

distints entre si: "El cavaller" ' és un idil·li pastoril

de caràcter bucòlic, presentat amb una il·lustració de J.

Biosca. Es tracta d'un llarg i convencional diàleg amorós

entre el cavaller i la jove guardadora de porcs. Continua

Maseras en la línia d'influència ruskiniana d'idealització

de la vida rural, encara que amb un fort ingredient afegit

de tòpic mal assimilat i amb una altra influència, també

importada de França: l'actualització d'alguns gèneres

clàssics. En aquest poema Maseras introdueix matusserament

1* idil·li i 1'égloga, fet que li permet de seguir el

corrent clàssic apol·lini que tracta de recuperar i
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idealitzar, ni que sigui de forma emblemàtica, aspectes del

ruralisme. Es troba en aquests moment a cavall entre la

influència clàssica carducciana i messiànica, i aquest

corrent apol·lini posterior al simbolisme, que comprometrà

de ple els poetes noucentistes catalans.

72El poema aparegut al n. 56 -"Si tens un'ànima gran"

és breu i de poc interès literari, i de les dues balades

corresponents als números 59 i 73 de la revista, la primera

-"A la porta del castell"- és la mateixa que publicarà

l'any 1903 al llibre Tres balades, i la segona, il.lustrada

amb un dibuix de Biosca, és un cant terrible a la dona boja

que perdé la raó per amor. Es tracta d'una imatge negativa

de la figura femenina, oposada al tòpic recuperat de la

"donna angelicata" i vinculat a la visió diabòlica de la

dona, propera a les figures maleïdes de Baudelaire. És un

poema d'individualitat marginada i de sentiment abrandat

típicament romàntic. Les dues balades i el poema "El

cavaller" responen a la crida literària del moment que

proposa la revifada i conreu de les llegendes medievals o

populars, seguint els corrents espontaneistes -guiats per

Maragall, sobretot en les seves "Visions" (Visions i Cants«

1900). Les traduccions "Poetas italians"'4 -"L'infinit" de

Leopardi i "Octubre" de Stechetti- anuncien la futura tasca

de Maseras com a traductor i en representen la primera

mostra publicada. "Octubre" és un poema de paisatge que

reflecteix l'estat d'ànim de l'autor, clarament vinculat a

la literatura conreada aleshores per Maseras. El 1902 fa

una sola intervenció a Catalunya Artística. Es tracta de
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"Cansó", un tradicional poema nadalenc constituït per

set quartets en decasíl·labs.

Durant 1902 el poeta Maseras publica dues composicions

en vers a Lo Rector de Vallfogona. La primera el 24 d'abril

i la segona el 15 de maig, als números quatre i set de la

publicació, respectivament. Són les seves úniques partici-

pacions en aquesta revista i reprenen els temes i inquie-

tuds estètiques que ja havia manifestat a Catalunya

Artística. La d'abril -"Rima"- és un cant a la intensa

passió amorosa de l'ànima femenina formalitzat en tres

quartets constituïts per tres decasíl·labs i un hexasíl.lab

final que trenca amb força i musicalitat el ritme. Els

ressons de Bécquer, que retrobarem al llibre Delirium hi

són ben patents. La composició del maig torna a prendre la

temàtica rural tot destacant la duresa del treball del

pagès que destrueix la torbonada. Aquest poema, titulat

"Epílech" té una estructura anàloga a l'anterior quant als

versos, encara que les quatre estrofes són quintets.

El 5 de febrer de 1903 Maseras publica a Catalunya

Artística -ja quasi amb 19 anys- "Giocconda", un sonet que

sembla el primer de l'autor inclòs en una publicació i que

és un dels més bells poemes d'aquesta primera etapa de

producció. El tema, absolutament pre-rafaelita, intenta de

fer quallar en poesia l'inefable somrís de la misteriosa

dama, prototipus del somrís de la "belle dame sans merci".

Aquest gest es féu popular i sovintejà en incomptables

obres d'influència pre-rafaelita i decadent. Entre els qui

glossaren el rostre enigmàtic de Monalisa, que també seduí

Maseras, s'hi compta, significativament, D'Annunzio,
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Péladan, Benavente, Pérez de Ayala, Rubén Darío i molts

d'altres.71" El títol porta una nota que diu: "De la col-

lecció inèdita de sonets Rubiïs", recull que mai no veié la

llum i del qual no hem tingut cap notícia posterior. De

fet, la voluntat de constituir tot un llibre de sonets és

indicativa, un cop més, de la sintonia d'ona de Maseras amb

el context literari del seu moment i amb les lectures i les

traduccions que està realitzant. La preocupació per la

perfecció formal, l'influx del parnassianisme i del classi-

cisme constructiu a què ja hem al·ludit li arriben de la mà

d'alguns poetes catalans -Carner, Jeroni Zanné- que llegeix

i admira, i amb qui té contacte a partir de les revistes on

ell mateix participa.

Recordem, per tal de dibuixar l'ambient literari en

què es movia Maseras, que a Catalunya Artística hi col·la-

boraven autors que formaven part de la nòmina de la

Renaixença -J. Verdaguer, N. Oller, C. Bosch de la Trinxe-

ria, A. de Bofarull, V. Balaguer- al costat dels més joves

i acabats d'arribar al panorama de les lletres -J. Carner,

que els anys 1905 i 1907 publicava els seus Primer llibre

de sonets i Segon llibre de sonets. J. Oller i Rabassa, J.

Puig i Ferreter, X. de Zengotita, P. Prat i Gaball í, X.

Viurà, R. Vinyes- i també hi apareixien traduïts Heine,

Goethe i alguns altres romàntics europeus.

Aquesta revista, que publicava predominantment poesia,

degué influir notablement sobre Maseras, dedicat en aquesta

època al treball de sonets molt cisellats, com "Giocconda" ,

que, com ja hem vist, es tracta d'un dels motius més con-

reats en la poesia del moment, menat per la visió mitifica-
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da de l'Edat Mitjana i per l'estreta relació i influència

entre poesia i pintura, així com per la simbiosi i confusió

entre art i religió a causa, en part, de la coincidència en

la via mística com a vehicle expressiu de la sensibili-

tat. Els sonets tenen un to de poesia medievalitzant i

neorenaixentista que es pot entroncar amb l'estètica pre-

rafaelita triomfant ja a Catalunya des de la darrera dècada

del segle i que en aquests moments començava a decaure.

Tanmateix, s'havia de mantenir fins al 1906, any en què

Joventut, el setmanari on Maseras, com hem vist, també

col·laborava i que havia concentrat tota mena de corrents

estètics modernistes, tancà les seves portes.

Per acabar de revisar les primerenques i signifi-

catives col·laboracions de Maseras a Catalunya Artística

vegem les que realitzà l'any 1904, ja dins la segona època

de la revista, que havia restat paralitzada durant un any

i mig i prosseguí la seva edició el 14 de juliol de 1904

amb una curta i entretallada vida fins al 30 de març de

1905. Es tracta d'un poema signat a París per l'agost de

1904, editat el 18 del mateix mes, que diu en el primer

vers: "Las blancas petxeras, las corbatas blancas [...]

74i que també es trobarà reproduït dins Delirium -primer

llibre de poesia publicat per l'autor el 1907- conformant

dues composicions diferents, la VI i la VIII. Aquest poema

marca un tombant en l'evolució literària de Maseras i va

matisant la seva militància modernista a partir de la

introducció d'elements d'una estricta perfecció formal que

el vinculen parcialment a un difús parnassianisme, alhora
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que n'introdueix d'altres que el lliguen a un clar prece-

dent romàntic en fons i estil.

El mes de setembre Maseras publica una llarga composi-

ció en decasíl·labs, altre cop de to modernista, que canta

amb melangia el pas del temps; es tracta d'un poema molt

suau i lent, de ritme dolç, signat a Vitry-sur-Seine el
QA

1904. L'octubre del mateix any tramet al seu amic Joa-

81quim Biosca un article per a Catalunya Artística, que hi

82apareix el dia 20 del mateix mes , titulat "El desencan-

tament del Rhin", signat a Estrasburg el 12 d'octubre de
01

1904 i que inclourà dins Escull amb una important actua-

lització ortogràfica.

La darrera col·laboració dins aquesta revista és un

fragment del poema "Els camins interminables" -set quarte-

tes d'heptasíl.labs- de ritme arromançat i viu, en una

línia estètica i temàtica més propera a Delirium que a les

composicions poètiques modernistes dels anys anteriors.

4. L'ambient d'adolescència a Barcelona.

Si Auba. Joventut i Catalunya Artística són les

primeres revistes que reben els treballs de Maseras, Pèl i

Ploma és la que rep la seva primera signatura reivindicati-

va. Al número 1 de març de 1901 firma amb Jaume Bauzà,

Joaquim Biosca i Joan Puig i Ferreter un "remitit" "adhe-

rint-se a unes manifestacions que Eduard Marquina havia fet

a la susdita publicació, a favor de l'empresa de teatre

líric català del "Tivoli".84
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Potser el local que més freqüentà Alfons en aquesta

primera joventut fou el taller d'impremta dels germans

Vidal. Tal com diu Plàcid, "Alfons Maseres era el que més

sovintejava. Cal remarcar que també tenia més lleure que
or

els altres". Aquest taller d'impremta havia passat per

diversos estatges del casc antic de Barcelona i el 1901 es

trobava al carrer de Balines, prop de la Ronda de la Univer-

sitat. Les idees que amaraven aquest corpuscle intel·lec-

tual eren bàsicament àcrates, introduïdes especialment per

Jaume Aiguader i Miró, del grup de Reus, que en aquesta

època llegia amb preferència escriptors sociòlegs i

anarquistes i es relacionava amb els elements de tendència

fifillibertària que hi havia a Barcelona. També sovintejava

el petit taller Joan Pérez-Jorba, escriptor, crític i

ideòleg modernista que el 1901 realitzà el seu viatge

87iniciàtic a París on, per influència d'uns escriptors

occitans havia d'entrar com a redactor al diari Le Figa-

88r p. Altres personatges fidels a la impremta dels germans

Vidal foren: Josep Artís, l'historiador del teatre i

periodista, Joan Puig i Ferreter, els poetes Ramon Suri-

nyach i Senties, Joan Oliva i Bridgman, el músic Alexandre

Marracó, els dibuixants Josep Robert, Josep Costa -Picarol-

Lluís Bagaria i molts d'altres, tots amb ideals i projectes
AQ

renovadors i avançats.

En aquella impremta del carrer de Balmes, Salvador

Bonavia -gerent d'una botiga de papereria que hi havia al

mateix carrer i alhora escriptor catalanista, íntim amic de

Josep Aladern-, Josep Aladern i el propietari de l'establi-

ment intentaren de fundar un setmanari popular del tipus de
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L'esquella de la Torratxa i del Cu-Cut. que llavors

iniciava la seva publicació. S'anomenà El Rector de Vallfo-

gona« com un setmanari que ja havia sortit a Barcelona

bastants anys abans. Maseras va participar en aquest

periòdic, al costat de companys de la colla modernista de

Reus com Joan Puig i Ferreter, el poeta alcoverenc Antoni

9ÛIsern, Plàcid Vidal i Hortensi Güell.

Per acabar de dibuixar el context socio-político-

cultural en què Maseras s'inicià a l'activitat literària

cal recordar que l'any 1901 fou bàsic per a la política

catalana. Els disset anys de Maseras foren testimonis de la

fundació de la Lliga Regionalista, el 25 d'abril, i de

l'èxit assolit en les eleccions d'aquell any. Alfons havia

estat partícip precoç i entusiasta del catalanisme d'es-

querres, i, amb els anys -durant la dictadura de Primo de

Rivera-, esdevingué una peça fonamental en la difusió de

Catalunya a Europa des de París. També l'adolescent Maseras

fou testimoni del naixement de La Veu de Catalunya com a

diari, sota la direcció de Prat de la Riba, el 1899, justa-

ment en els inicis del seu debut públic com a escriptor. És

possible que aquesta nova manifestació periodística del

catalanisme coadjuvés a l'eufòria nacionalista i literària

de Maseras, que, anys més tard, també a la dècada dels

vint, exercí com a corresponsal literari de La Veu de

Catalunya des de París. Ens adonem així de la continuïtat

i de la congruència en l'actitud catalanista de l'autor

que, arrelada en la seva primera joventut, oferí els fruits

més intensos en la seva maduresa, plenament activa en

aquest aspecte.
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A finals de 1901, per la festa de la Puríssima,

explica Plàcid Vidal com amb un grup d'amics de la colla -

Joan Puig i Ferreter, Alfons Maseras, Pere Prat i Gaballí

i Narcís Gili i Gay- recorria la fira de la Plaça de Sant

Jaume, on esdevingué un fet important per als poetes en

formació: "amb satisfacció vam adonar-nos que vora d'una

parada de llibres venturers hi havia mossèn Jacint Verda-

guer inspeccionant volums. Alfons Maseres fou el primer que

va fixar-s'hi i tots cinc companys saludàrem emocio-
ni

nats." Els mots de Plàcid .Vidal palesen la pregona

admiració que el gran poeta despertava en tota la colla,

especialment en Maseras -molt sensibilitzat cap a l'art

espiritualista en aquests primers anys de segle- que, amb

promptitud, descobrí la imatge fugissera d'un Verdaguer

proper ja a la mort, succeïda el 10 de juny de 1902.

Maseras va definint per aquesta època -18 anys- el seu

entorn humà i intel·lectual. Es van concretant les seves

amistats i al mateix temps la seva activitat creadora, que

tan lligada està a les relacions humanes que freqüenta. El

seu amic de confiança, Joaquim Biosca, era encara un pintor

poc conegut en aquell moment. Pertanyia a la segona genera-

ció modernista i es trobava lligat al realisme crític -

temàtica marginada- i a l'estil personal de gran originali-
A4

tat que portava amb si el nou segle. Biosca estava entre

els més joves, Raurich, R. Urgell i Torres García. En

realitat se situaria entre els hereus estètics i ideològics

de la "Colla del Safra".8 La dependència pictòrica de

Biosca respecte d'aquest grup i concretament d'Isidre

Nonell provenia, en gran mesura, del veïnatge que hi tingué
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a partir del 1905 al carrer del Comerç de Barcelona, on

Biosca tenia el taller -en un àtic- i Nonell també, en el

pis superior. Amb els anys, Biosca es traslladà al carrer

de la Princesa n. 14, on ja se situà amb la família i
Q J

nasqué el seu fill, mentre Nonell s'instal·là a Gràcia.

Biosca compartí sempre amb Maseras il·lusions i projectes,

i col·laborà, com ja hem vist, en moltes de les revistes i

95llibres en què l'escriptor treballava. Plàcid Vidal

explica l'estil de vida que duia el grup de joves entre els

quals es trobaven ambdós intel·lectuals, així com la bona

relació d'amistat i confiança que els unia: "Un diumenge,

al matí, passejant-nos Alfons Maseres i jo per la Rambla

dels Estudis, vam veure Xavier Viurà que pujava vers la

Plaça de Catalunya.[...] Alfons Maseres va cridar-lo per

presentar-m'hi. [...] Allí mateix, al moment, determinàrem

anar a fer una lectura de l'obra [Les grans accions, de P.

Vidal], en un bosc del Tibidabo, aquella mateixa tarda.

Alfons Maseres, per un compromís o deure familiar que

tenia, no podria venir; però estava molt content que

nosaltres hi anéssim. Ell ja coneixia aquelles composicions

meves. I el mateix confrare, per intenció de tots nosal-

tres, s'afanyà, abans del migdia, a fer saber el nostre

determini als amics Joaquim Biosca i Pere Prat i Gaball í,

convidant-los a l'acte. A l'hora concertada ens vam trobar

els quatre companys al capdamunt del Passeig de Gràcia, i

fins hi vingué Alfons Maseres per acomiadar-nos i assegurar

als futurs oients dels meus versos que l'obra els agrada-

ria, [...] L'endemà, al matí, molt aviat, Alfons Maseres

vingué a trobar-me, impressionat, a favor meu, com sempre.
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-A veure si ara Xavier Viurà també farà poesies d'acció!-
ne

em digué Alfons Maseres somrient." Al fragment es lle-

geix entre línies la forta dependència que tenia Maseras

respecte a la seva família i també s'evidencia l'enyorança

que sentia pel fet de no poder seguir, en aquest cas, una

de les moltes activitats bohèmies i improvisades a què

s'acostumava a lliurar la colla.

L'any 1902 Alfons estigué ocupat en la redacció d'un

llarguíssim poema inspirat en l'època anarquista de la

Barcelona de 1890 a 1900. Hi narrava en to èpic l'atemptat

del dia de Corpus i feia una llegenda amb els martiris

inferíts als presoners del castell de Montjuïc. L'orgull

del poeta era que el seu poema era "més llarg que "L'Atlàn-

tida". Plàcid Vidal recull aquesta expressió textual i

valora la breu obra: "Els episodis hi eren versificats amb

facilitat extraordinària, potser massa; però hi havia

moments reeixits i de forta emoció, de vera poesia heroi-

ca". Afegeix una vivència personal amb Maseras, de gran

emotivitat, que recorda molt clarament: "Un dia Alfons

Maseres i jo vam estar bona part del matí asseguts a

l'escala d'una casa del pasatge que hi havia entre el

carrer de Fortuny i el de Montjuïc del Carme. Allí el meu

confrare em llegí tot aquell poema. No ens donàrem compte

que el temps passava...i també passaven els vianants,

observant-nos amb fixa curiositat. Quan l'autor hagué

acabat la lectura vingueren els comentaris en sobrepuig,

fins que una dona que transitava per allí feinejant (segu-

rament la portera de la casa i potser per tal d'espolsar-

nos a nosaltres de l'escala) va cridar una veïna dient-li
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que ja havia tocat la primera hora de la tarda i tenia

obligació d'anar a preparar el dinar, Alfons Maseres, en

sentir allò, va alçar-se, enquimerat, i jo també.Tots dos

vam fugir, pressosos, recordant que era dia de treball i

tant l'un com 1'altre de nosaltres, aquell matí, havíem
gn

descuidat de complir deures."

5. Dissidències familiars. El primer llibre: Tres balades

(1903).

L'activitat desordenada i poc fruitosa d'Alfons

Maseras preocupava molt el seu pare, que veia en el fill un

diletant de l'art i de la literatura incapaç de dirigir

racionalment la seva vida. Diu literalment P. Vidal,

testimoni d'aquesta polèmica relació entre el Dr. Maseras

i el seu fill: "Els catedràtics no l'aprovaven i allò

amoïnava el pare de l'estudiant. El pare d'Alfons Maseres,

metge de raça, tradicional, avorria el poeta i tractava el

fill severament. Se'n queixava en tota ocasió i li destina-

va comandes pròpies de qualsevol criat. El vell metge tenia

clients aconductats i el fill Alfons, cada primer diumenge

de mes, havia d'anar a cobrar el respectiu import assenya-

lat en cada papereta. Aquell dia el meu amic venia a

cercar-me a mi i jo l'acompanyava a trucar portes de

domicilis, presentant el rebut de la conducta. Recorríem la

majoria dels carrers de la ciutat vella, i vinga pujar i

baixar escales esmentant poetes i recitant versos! Com que

l'estudiant cada dia sortia de casa seva i tenia temps de

lleure o se'n procurava, no hi havia matí o tarda, cada
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jornada, que no passés a veure'm al nostre taller d'imprem-

ta. Quan el seu pare li manava que a certa hora fixa fos de

retorn al niu familiar, pobre minyó si trigava cinc minuts

98més a presentar-s'hi ! "

La forma d'eludir aquest conflicte familiar fou per a

Alfons la fugida i el distanciament. Projectà un viatge a

París que, d'ençà que havia rebut les visites de Rusiñol -

ja des de 1894-, s'havia consagrat com a meca de tot

escriptor que es volgués dedicar a l'art en ànima i cos.

Pere Coromines ho corrobora: "Per aquell temps el grup de

L'Avenç volia que la literatura catalana girés els ulls cap

a Europa [...]. En fi, tant hi varen girar els ulls cap a
AQ

Europa, que venir a París era aixecar bandera."

Magí Sunyer recalca aquest comportament en la colla

modernista de Reus: "Als setze o disset anys, després

d'haver respirat l'èter de "La Regional", Barcelona era

l'aventura, el pas decisiu cap a la glòria. Alguns, després

d'un temps, van trobar petita i mesquina la capital

catalana i, desitjosos d'embriagar-se de llibertat, van

emprendre la gran aventura: París."1*" Aquesta actitud es

mantingué fins a inicis del segle XX i comprometé seriosa-

ment Maseras, que decidí marxar-hi. Els estímuls més

directes que avalaren la seva decisió foren les expe-

riències positives de Joan Pérez-Jorba, que hi havia anat

ja el 1901, per a entrar com a redactor de Le Figaro, i de

Xavier de Zengotita, company de Maseras a la revista Auba,

on havia exercit d'administrador. També Zengotita havia
,.·f~* "*

viatjat ja a París el 1902 i enlluernava els amics expíi-

cant-los les seves aventures amb to de grandesa, encara que
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en realitat no havia obtingut encara el treball que l'havia

de poder mantenir en l'exili voluntari. Fins i tot, en

marxar a França, Zengotita pregà recomanació a P. Vidal per

al seu company Pérez-Jorba, amb l'interès que el pogués

situar a la capital francesa. Maseras, ingenu en aquest

cas, comentava als seus amics que, quan arribés a París,

Zengotita li procuraria una col·locació i ell estaria

disposat a viure humilment, ni que hagués d'allotjar-se en

una "mansarde". Es conformaria a poder escriure. El

viatge arribaria per a Alfons el 1903.

Encara, en el temps que restà a Barcelona, de difícil

convivència amb el pare, Maseras continuà lluitant per a

donar a conèixer les seves qualitats com a escriptor.

Convencé un catedràtic, que sabé trobar-les-hi i que li

assignà, en un examen, la tasca de cercar una definició del

"Quixot". Ell corregué a demanar a J. Biosca refugi en el

seu taller i allí, en una estona, omplí diverses quartilles

sobre el tema, que satisferen el catedràtic, el qual aprovà

l'estudi crític. L'any 1903 aquest treball fou publicat en

diversos lliuraments a la Revista del Centro de Lectura de

Reus, amb el nom: "Algo sobre Cervantes. Estudio crítico-

psicológico" i sortí en castellà, figurant que havia estat

traduït del català per un tal Eusebio Roca, nom fictici de

l'autor. Al número 50 de la mateixa revista, també el

1903, ja havia publicat Maseras la traducció d'un poema

d'Eduard Marquina -"Diabolus"-103 i al número 52 una

composició poètica pròpia, "Desideràtum".104

Maseras tingué aquest any 1903 forts llaços d'unió amb

Reus, provinents -com ja s'ha estudiat- de la relació
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d'amistat amb alguns elements del grup modernista d'aquesta

ciutat: Josep Aladern, Plàcid Vidal, Jaume Aiguader i Miró,

Joan Puig i Ferreter i Antoni Isern entre d'altres. En

començar l'any, els germans Vidal publicaren al seu taller

d'impremta -llavors al carrer de Cardona n. 5- un opuscle

de setze pàgines que contenia Tres balades d'Alfons

Maseras, ajudats pel seu mateix autor, ajudant de composi-

ció tipogràfica. Plàcid Vidal diu amb tendra ironia: "El

poeta Alfons Maseres treballava amb gran il·lusió en

l'edició del seu fascicle. Quan Joan Puig i Ferreter en

tingué a mans un exemplar llest va dir: -Ara En Maseres

portarà la seva obra a les llibreries, i si la hi exposen,

ell, guaitant a l'aparador, veurà engruixir-se aquest

llibret."105

També és Joan Puig i Ferreter qui dóna fe del naixe-

ment d'aquest llibret d'Alfons Maseres a la seva magna obra

narrativa Camins de Franca. Recorda com ell va posar en

voga l'art de fer balades, a partir del dia que en recità

una, suggerida per la lectura de Goethe, a la seva colla

d'amics poetes. Diu exactament: "Vaig tenir un èxit foll.

Aquell primer vespre vaig haver de llegir els versos a tots

els companys. A mesura que s'anaven presentant: -Llegiu-li

la balada!- feia l'Oller, tot engrescat. I em portaven a la

Plaça Reial, en un carrer dels que emboquen a la Rambla, en

una cantonada, sota un fanal, i allí jo m'engegava, tibat

com un gall. L'Oller brandava el cap, prometia: -Ja veureu!

Ja veureu!- L'engrescament durà uns quants dies. Si no la

vaig recitar cent vegades! Pompeu Crehuet comparegué aviat

amb la seva balada; Leopold Negre i Boba, igualment, i
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Alfons Maseras en un sol dia en porta très, que edità poc

temps després en un llibret del gruix de deu cèntims, amb

cobertes queixalades, a la manera modernista d'alesho-

res. L'obra aparegué signada encara "Alphons" -que és

la signatura amb què es donà a conèixer a Alba- i contenia

tres poemes llargs de to èpic: I.- "L'ombra del Comte

Arnau", II.- Els dos penjats i III.- "A la porta del

castell". En el primer i tercer cas es tracta d'un romanç;

el segon poema està format per quartets de decasíl·labs.

Els continguts narratius i les formes arromancades i

èpiques delaten una obra noveneana, totalment dependent de

les lectures i influències jovenívoles del seu autor, en la

línia medievalitzant envigorida a Catalunya a causa de la

influència del moviment estètic pre-rafaelita i manllevada

en algun grau d'un dels poetes pintors fundadors del

moviment anglès, Dante Gabriele Rossetti. Se senten, doncs,

batre en l'obra -especialment en "L'ombra del comte Arnau"-

forts ecos modernistes. El mite llegendari permet desglos-

sar la personalitat romàntica de l'escriptor, seguint les

darreres tendències de la filosofia -vitalisme triomfant i

violent-. La forma, de factura tradicional, -seguint el

corrent espontaneista i maragallià- encobreix una voluntat

nietzscheana d'anorrear l'ordre l'establert i començar de

nou. La dedicatòria que l'autor féu d'aquest llibre a

Cristòfor de Domènec l'any 1923 és una mena d'exculpació -

formulada amb la perspectiva dels anys i de l'evolució

estètica- pel fet d'haver-lo publicat: "A l'amic Domènec al

cap de vint anys d'haver-se escrit... per a què ho perdoni.

Alfons Maseras".108
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Notes al Capítol I

1. Ulldecona consta al certificat de naixement d'Alfons.
En un esborrany d'arbre genealògic fet per l'escriptor cap
a 1921 consta Tortosa com a lloc de naixement de l'àvia
Francesca.

2. Cal explicitar amb un cert detall la brillantor dels
expedients mèdics d'aquests oncles d'Alfons Maseras:

Helena Maseras i Riberat nascuda el 1853 a Vila-seca
de Solcina (Tarragonès), fou la primera dona autoritzada a
cursar els estudis oficials de batxillerat primer, i de
facultat major després. Ella i Dolors Aleu, gràcies a la
decidida protecció de Giné i Partagàs, foren les primeres
dones a culminar els estudis de la llicenciatura de
Medicina en el nostre país. Els havia començats el 1872 i
havia d'acabar-los el 1878. Demanà permís per a fer la
llicenciatura el febrer de 1879, li fou concedit I'l
d'octubre de 1882 i l'aprovà el 25 d'octubre de 1882. El 24
de novembre de 1878 tingué lloc a la càtedra del Dr. Giné
i Partagàs una sessió clínica, en què els ponents eren les
alumnes Dolors Aleu, com a observadora i Helena Maseras com
a consultora. Era la primera d'aquest tipus que es presen-
tava a la Universitat española (Vegi's La Independència
Mèdica de l'l-X-1878). Helena, després d'haver-se doctorat
a Madrid es dedicà exclusivament a la pedagogia perquè
també era mestra, com la mare. Morí a Maó, el 1900.

Agustí Alfons Maseras i Ribera, nascut a Falset (Prio-
rat) el 1860, cursà Medicina a Barcelona on es llicencià
als 19 anys. Partí cap a Manila (Filipines) el 1885. A 25
anys fou nomenat catedràtic de Patologia de la Facultat de
Medicina de Manila de la qual era degà quan morí. Fou
president de la Junta de Sanitat d'aquesta ciutat i rector
del Col·legi de Sant Josep. Anà al Japó a estudiar el beri-
beri sobre el qual escriví un estudi. Col·laborà a la
Gaceta Médica Catalana. Fundà i dirigí la revista Crònica
de Ciencias Médicas de Filipinas (1895-1897). També dirigí
el diari polític La Voz de España (1888-1889). Fou autor
d'un tractat de malalties tropicals. Col·laborà en diverses
revistes professionals de Barcelona, París i Nova York. Au-
tor d'un Tratado de Patología i de nombrosos treballs de
medicina general, tingué un gran renom clínic. Agustí
Alfons té una estàtua en una plaça de la ciutat de Manila
i fou enterrat a la seva catedral -honor corresponent als
degans de la Facultat de Medicina-. Gran afeccionat a la
música, deixà, en morir, la més completa biblioteca musical
de Filipines. Morí a Manila el 1910.

Miquel Maseras i Ribera serà estudiat en el text més
endavant. Tanmateix detallem que escriví molts treballs de
vulgarització científica i deontologia mèdica. Col·laborà
a la revista La Dosimetría. Publicà diversos opuscles sobre
obstetrícia.
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3. Es tracta d'un poema manuscrit pel poeta i dedicat a la
seva cosina "Elena" en les seves primeres noces àrab Josep
Ramon. (En les segones noces havia de contreure matrimoni
amb el Sr. Iglesias). Helena guardava gran amistat a
l'Alfons amb qui l'unia el gust per la poesia. El poema ens
ha arribat per gentilesa de la Sra. Montserrat Iglesias
Maseras, filla d'Helena.

Les informacions sobre la família provenen de dos
esborranys d'arbre genealògic manuscrits per Alfons i
trobats en el seu arxiu personal amb documentació de l'any
1921, la qual cosa indica que probablement els féu motivat
pel naixement del seu primer fill Jordi (1919) i per
l'anunci de l'arribada d'un segon fill -que havia de ser
Margarida, nascuda el 1922-. També hem consultat el Diccio-
nari de metges catalans (Vol. II). Així mateix hem comptat
amb valuoses aportacions del Dr. Miquel Maseras i Salas,
oftalmòleg barceloní nebot d'Alfons (fill del seu germà
Miquel, metge com el pare) i de la Sra. Montserrat Iglesias
Maseras, néta de Josep Maseras, -oncle d'Alfons-. En tota
la informació sobre la família l'aportació de la filla
d'Alfons, Margarida Maseras i Bal ta, ha estat molt valuosa,
tant per l'exactitud dels records com per l'emoció afectuo-
sa amb què han estat evocats.

4. Dades extretes del Diccionari de metges catalans. Vol
II.

5. La casa és gran i molt ben conservada, arquitectònica-
ment interessant i situada a la Plaça de l'Església del
poble.

6. Possiblement arran de la mort de la germana i del segon
casament del cunyat.

7. Totes les dades sobre la família Maseras a Mont-roig
provenen de les informacions orals proporcionades per la
senyora Pilar Rovira, filla i veïna de la població.
L'anècdota del renom de la nissaga Maseras fou referida pel
Dr. Miquel Maseras i Salas, nebot d'Alfons. Les dades
relatives al Sr. Joan Maseras i a la seva filla Helena
foren facilitades per la seva respectiva néta i filla, la
Sra. Elvira Gimbernat Maseras, vídua en primeres noces del
conegut advocat reusenc Jaume Simó i Bofarull (1884- Mèxic
1944), cosí de la seva mare, preeminent intel·lectual
vinculat al catalanisme radical i en la seva joventut a
determinades publicacions de caràcter àcrata (Germinal. de
Reus, 1905), Diputat al Parlament de Catalunya i a les
Corts de la República (1931). En segones noces, la senyora
Gimbernat Maseras contragué matrimoni amb el Dr. Noguera,
reputat investigador d'enginyeria tèxtil manresà i Dr.
"Honoris Causa" per la Universitat de Barcelona, que dugué
la seva activitat principalment a Anglaterra. Més endavant
tornarem a utilitzar el testimoni personal de la Sra.
Gimbernat Maseras, que coincidí amb el seu oncle Alfons a
la frontera franco-espanyola el 24 de gener de 1939 en el
primer moment d'exiliar-se a França.
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8. Informacions extretes del Diccionari de metges cata-
lans. Vol II.

9. Informació del Dr. Miquel Maseras i Salas.

10. Aporta aquest detall el Dr. Josep Pinol i Miracle,
actual rector de Sant Jaume dels Domenys, al breu article
"Perfil humà d'Alfons Maseras" publicat a Vila Domenio. n.
5, març-abril de 1991, p. 9.

11. Segons consta a l'acta de naixement d'Alfons.

12. Aquesta visió del caràcter del Dr. Maseras fou donada
pel seu nét, el Dr. Miquel Maseras i Salas. Margarida
Maseras ha al.ludit també a la seriositat i el rigor que
presidien les relacions entre el Dr. Maseras i els seus
néts. També Plàcid Vidal a l'Assaig de la vida (Ed. Estel,
B. 1934), en referir-se al pare d'Alfons, es manifesta en
termes semblants: "El pare d'Alfons Maseres, metge de raça,
tradicional, avorria el poeta i tractava el fill severa-
ment. Se'n queixava en tota ocasió i li destinava comandes
pròpies de qualsevol criat."(p. 147).

"Alfons Maseres, trobant-se lluitant amb el seu
conflicte de família, em digué resolt:

-Zengotita era procurarà una col·locació a París i me
n'hi aniré...!" (p. 148)

"Alfons Maseres havia desertat de casa seva. El seu
pare tornà a reptar-lo en qüestió d'exàmens i ell es féu
escàpol de la llar. [...] vingué a preguntar el pare,
imposant." (p. 163)

13. Ens referim a la clara possibilitat d'un trencament de
relacions entre el Dr. Maseras i els comandaments militars
causat per la intransigència del seu caràcter i mantingut
pel mateix motiu.

14. Totes aquestes informacions provenen de l'acta de
naixement d'Alfons aixecada al jutjat de Sant Jaume dels
Domenys el 24 de febrer de 1884 davant el jutge, Josep
Palau, i el secretari Josep Güell, i signada per aquests
dos funcionaris, dos testimonis i el pare, Miquel Maseras.

15. Dades extretes de la Fe de Baptisme d'Alfons per
l'actual rector de Sant Jaume dels Domenys, Dr. Josep Pinol
i Miracle, i publicades a "Perfil humà d'Alfons Maseras",
VilaDomenio. Sant Jaume dels Domenys, n. 5, març-abril de
1991, p. 9.

16. Informacions obtingudes dels esborranys d'arbre ge-
nealògic efectuats per Alfons als quals ja s'ha al.ludit
anteriorment.

17. Hem pogut concloure aquesta data del retorn de la
família a Barcelona amb l'ajut de la Sra. Margarida Maseras
i amb les informacions del Dr. Miquel Maseras Salas.
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18. Hem pogut fer la descripció física d'Alfons Maseras
infant a partir de diverses fotografies procedents de
l'arxiu familiar.

19. La data de la mort de Carme Galtes consta en un
certificat extret el 1915 que reprodueix exactament la seva
partida de defunció. Segons aquesta font, morí el 30
d'abril de 1895 als 38 anys i li foren fetes les exèquies
a la Parròquia de San Agustí de Barcelona. L'edat de la
mare d'Alfons en morir ens situa la seva data de naixement
al 1857; aquesta dada no concorda amb la proporcionada per
la partida de naixement d'Alfons, on consta que la mare
tenia 24 anys, fet que ens retarda la data de naixement al
1860.

20. Repatriat ! és un manuscrit de 12 fulls confeccionat amb
lletra encara infantil, tinta negra i amb correccions. Hi
consten també esmenes posteriors amb tinta lila que és la
utilitzada per fer la dedicatòria a l'actor que representà
1'obreta. El manuscrit està signat: "El autor Alfonso
Maseras Galtes".

21. L'endreça a l'actor diu: "Al distinguit actor En Antoni
Navarro. Tu el vares estrenar, gracias à 1'immellorable
interpretació que vares donar al personatje que representa
ma humil obreta, te la dedico, juntant ab ella 1*afecte
qu'et professa L'Autor"

22. Es tracta de Cosme Vidal -Josep Aladern- i el seu germà
Plàcid, propietaris del taller d'impremta on Maseras
publicà el seu primer llibre l'any 1903 i on passà llargues
estones de tertúlia; també Joan Puig i Ferreter i Antoni
Isern -aquest últim era visitat pel poeta al seu mas
d'Alcover o a Reus-, D'altres companys modernistes i
bohemis no directament inclosos al grup de Reus i que
Alfons freqüentava en aquesta època eren -entre molts
d'altres- : Pere Prat i Gaballí, Emmanuel Alfonso, Xavier
de Zengotita, Rafael Marquina, Xavier Viurà, Joan Pérez-
Jorba, Jaume Aiguader... i sobretot el seu íntim amic
Joaquim Biosca.

23. El retrat de Maseras fet per Picasso cap a 1898 o 1899
fou portat a París -probablement pel mateix Maseras- i
venut a un luxós hotel de la ciutat (Grand Hôtel?), segons
dada proporcionada per alguns membres de la família de
l'escriptor. El 19 de març de de 1969 formà part de l'obra
de Picasso subhastada al Palais Galliera de París i va
atènyer el valor de dos-cents setanta mil francs. Aquesta
notícia aparegué a La Vanguardia del 23 de març de 1969.

24. El segon matrimoni del Dr. Maseras queda constatat en
una fotografia familiar on apareixen tots els membres: el
pare, les germanes Chacón i els quatre fills. Aquesta dada
gràfica ha permès de situar cronològicament de forma
aproximada aquest casament.
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25. Carrer del Camp n. 36. La casa fou enderrocada en
urbanitzar la zona. La finca és avui en dia ocupada per un
immoble situat a prop del carrer Muntaner.

26. Dades obtingudes a partir del testimoni de la Sra.
Margarida i del Dr. M. Maseras Salas.

27. Segons informació de la Sra. Margarida Maseras.

28. A més de Margarida Maseras ho afirma així Plàcid Vidal
a L'assaig de la vida p. 282: "Per aquell temps [1910]
Alfons Maseres tornà a partir cap a París. Llavors hi anava
com a home que ja sap fixament vers on es dirigeix, amb el
beneplàcit de la seva família, per a un objecte segur i
determinant romandre-hi una llarga temporada".

29. Així ho proven tant les declaracions orals de Margarida
Maseras com les de Plàcid Vidal a L'assaig de la vida, p.
147: "A l'Alfons Maseres el seu pare el feia estudiar per
poder emprendre la carrera de metge, però el fill sols
vivia idealment per a la literatura i les altres arts".

30. Segons consta a la certificació acadèmica personal
expedida a Barcelona el 10 de març de 1916 per la "Escuela
Especial de Intendentes Mercantiles de Barcelona", arxiu de
la família Maseras.

31. Ed. Barcino (Popular Barcino 98), Barcelona 1934.

32. Segons afirmen Jordi Castellanos a Historia de la
Literatura Catalana Vol. 8, Ed. Ariel, Barcelona 1986, p.
318, i també Albert Manent a Diccionari de la literatura
catalana. Ed. 62, Barcelona 1979, p. 576.

33. "Los "Quatre Gats" y su épooa" a Quatre Gats. Primer
Salón Revista (Barcelona 1954), p. 11.

34. Dades extretes del llibre Història de "Els Quatre Gats"
d'Enric Jardí Casany, Ed. Aedos, Barcelona 1972, pp. 105-
107.

35. A Picasso i els seus amics catalans. Ed. Aedos ,
Barcelona 1971, p. 95.

36. P. Vidal, ob. cit. p. 142.

37. P. Vidal, ob. cit. p. 142.

38. Nòmina extreta de P. Vidal, ob. cit., pp. 135-136 i de
Joan Puig i Ferreter a Caminsde Franca. Ed. Proa, Barcelo-
na 1976, on qualifica Maseras com el més jove d'aquesta
colla: "Els meus amics íntims seguien essent Jaume Aiguader
i Plàcid Vidal. Però de tant en tant passava dies com
amagat, delerós de solitud o d'altres companyies. Ara no em
refereixo a cap dona -ja en parlaré-, sinó a la pléiade
d'incipients escriptors barcelonins, entre els quals
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m'agradava d'ésser rebut com a company. En coneixia una
colla.

L'amic Alfons Maseres, el primer amb el qual
havia fet coneixença i el Benjamí d'aquella república,
m'havia presentat successivament a Pompeu Crehuet, que
aleshores signava Àngel Muntanya; a Joan Oller i Rabassa,
el fill de 1'il.lustre novel·lista; a Surinyac Senties,
Nogueres Oller, Xavier Viurà, Leopold Negre i Boba, ja
mort, i a d'altres."

39. Ibid., p. 135.

40. Auba. n. 4, febrer 1902.

41. Dades extretes de 170 anys de premsa a Reus. 1813-1983.
catàleg (relació cronològica) de l'exposició del mateix nom
celebrada al Centre de Lectura de Reus per l'octubre de
1983.

42. Ibid., pp. 300-301.

43. Lo Somatent, Reus, 15-X-1902.

44. P. Vidal, ob. cit. p. 139.

45. Encara es conserven algunes notes paisatgístiques
pintades per l'autor durant els anys trenta a Pineda de
Mar. També cal fer menció expressa de la participació
d'Alfons en el "Primer Saló de dibuixos i pintures d'homes
de lletres no pintors" realitzat a les Galeries Dalmau de
Barcelona entre I'l i el 15 de febrer de 1921. Hi presentà
un paisatge (oli) i dos dibuixos. Al seu costat exposaren
autors com Eugeni d'Ors, Josep Pla, Alexandre Plana, Carles
Riba, J.M. López Picó, J. Salvat Papasseit, Josep M. de
Sagarra, C. Soldevila i molts d'altres.

46. P. Vidal, ob. cit. p. 135.

47. Segons informacions de la Sra. Margarida i el Dr.
Maseras Salas.

48. Es dedicà a la mateixa especialitat del pare. L'any
1910 llegí i publicà a Barcelona la seva tesi doctoral amb
el títol Diagnóstico y tratamiento del embarazo extrauteri-
no.

49. Segons el record dels familiars citats a la nota 47.

50. P.Vidal explica referint-se als joves redactors de la
revista Auba ja citats anteriorment entre els qual es troba
Alfons Maseras i els seus amics: "Alguns dels individus
esmentats suara, en fer coneixença amb mi, també vingueren
al nostre taller d'impremta. Alfons Maseres era el que més
sovintejava. Cal remarcar que també tenia més lleure que
els altres." Ob. cit. p. 136.
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51. P. Vidal, ob. cit. entre el capítol LUI de la primera
part i el cap. XIL de la segona, i Magí Sunyer, Els margi-
natssocials en la literatura del grup modernista de Reus,
Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona
(Escaire 7), Tarragona 1984, p. 82.

52. Ibid., p. 82.

53. J.L.Marfany, Aspectes del Modernisme. Curial, Barcelona
1975, p. 29, dins M. Sunyer, ob. cit. p. 82.

54. J. L. Marfany, ob. cit. pp. 29 i 30.

55. Ibid., p. 31.

56. D'Annunzio marcarà la seva obra narrativa i poètica
fins entrada la dècada dels vint.

57. Jordi Castellanos, Antologia de la poesia modernista,
Ed. 62 (El Garbell 34)»Barcelona 1990, p. 25.

58. J. L. Marfany, ob. cit. p. 31.

59. Joventut, n. 28, 23-VIII-1900, pp. 446-447.

60. Catalunya Artística, n.l, 14-VI-1900, pp. 186-187.

61. J. L. Marfany, ob. cit., p. 30.

62. Joventut, n. 45, 20-XII-1900, p. 710-711.

63. L'Avenç, n.5, maig 1892, (Any IV), 2» ep., p. 148-
-153 i n.19, 15-X-1893, (Any V), 2a ep., p. 289-290.

64. Joventut, n. 19, 18-X-1900, p. 300.

65. Sobre les ideologies i estètiques evidents en la
literatura dels primers anys del segle XX a Catalunya
existeix una abundant bibliografia. Citem només algunes de
les obres bàsiques que hem consultat: J. L. Marfany,
Aspectes del Modernime (Barcelona 1975); "Modernisme i
Noucentisme, amb algunes consideracions sobre el concepte
de moviment cultural" dins Els Marges. 26 (Barcelona 1982);
Eduard Valentí Fiol, Elprimer modernismo literario catalán
y sus fundamentos ideológicos (Barcelona 1973); El temps
del modernisme. Cicle de conferències f... 1 (Barcelona
1985); Actes del Col.Iogui Internacional sobre el Modernis-
me (Barcelona 1988); Jordi Castellanos, El Modernisme.
Selecció de textos (Barcelona 1988); M. Àngela Cerdà
Surroca, Els pre-rafaelites a Catalunya (Barcelona 1981);
J.F.Ràfols, Modernisme i modernistes (Barcelona 1982);
Historia de la Literatura Catalana (Vol. 8), (Barcelona
1986), i Lily Litvak, El Modernismo (Madrid 1975).

66. Catalunya Artística, n. 39, 7-III-1901, p. 20.

67. Catalunya Artísticat n. 49, 16-V-1901, p. 254.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



71

68. Catalunya Artística, n. 55, 27-VI-1901, p. 327.

69. Incloem aquí alguns breus fragments de "Mars" a tall
d'exemple: "...cada montanya, suspirant feblement y arru-
pintse ab temeraria delicadesa..."f " Y la plana va desvet-
llant el somni...", "Y la vall calmosa y reposada tot anyo-
rant els besos omnipotents del sol..."

70. Vegeu més informació sobre aquest punt a Jordi Caste-
llanos, Historia de la Literatura Catalana. Vol. 8, p. 274
i ss.

71. Catalunya Artística, n. 51, 30-V-1901, p. 282.

72. Catalunya Artística, n. 56, 4-VII-1901, p. 340.

73. "A la porta del castell": Catalunya Artística, n. 59,
25-VII-1901, p. 378. "Balada": Catalunya Artística.n. 73,
31-X-1901, p. 557.

74. Catalunya Artística, n. 64, 29-VIII-1901.

75. Catalunya Artística, n. 132, 25-XII-1902, p. 835.

76. Catalunya Artística, n. 138, 5-II-1903, p. 93. Per a
més informació sobre el tema de la Giocconda cal veure el
capítol "Mujeres prerrafaelitas" dins Hans Hinterhäuser,
Fin de siglo. Figuras y mitos (Taurus, 1980) p. 91-121.

77. El Modernisme esteticista català, acabdillat per
Rusiñol, està basat en la "Religió de l'Art" o substitució
dels valors religiosos pels artístics, seguint un nou
concepte i visió de la vida, sorgit de la "desmiraculitza-
ció o desencisament del món", en paraules de Max Weber (La
ética protestante y el espíritu del capitalismo. Península,
Barcelona 1969, pp.123-124.)

A partir d'aquest fenomen es produeix el desplaçament
del fet sagrat, que passarà del Catolicisme a les Belles
Arts, com s'evidencia ja al pensament de Schopenhauer i
Nietzsche, i no oblidem que aquest darrer filòsof fou
traduït a Catalunya -i per primera vegada a la península-
el 1893. (La dita traducció fou realitzada per Maragall a
la revista "L*Avenç, n.20-21, 31 oct.-15 nov. de 1893. Es
tractava d'uns fragments d' Aixíva parlar Zarathustra i el
pseudònim emprat pel traductor fou Pamphilos.)

El fet que a Catalunya Nietzsche sigui conegut tan
aviat dona peu a l'assimilació ben primerenca de les seves
doctrines, fet que influeix en la formació precoç i sòlida
del vessant esteticista del Modernisme al qual al·ludíem al
començament.

La "Religió de l'Art" és, per al poeta, més autèntica
i purificadora que la religió formal. L'artista es deixa
dur pels sentiments i la sinceritat. La creació artística
passa a ser un acte sublim, que en realitat esdevé l'únic
mitjà d'adorar la divinitat. L'artista tendeix a cercar
ideals de Bellesa inabastables en el món real, per això es
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desvia cap a móns de somni i fantasia, o bé cap a d'altres
èpoques i estils artístics (Edat Mitjana, Renaixement...).

78. Catalunya Artística, n. 6, 18-VIII-1904, p. 102.

79. Delirium. Biblioteca Popular de "L'Avenç",
n. 71, Barcelona 1907.

80. Catalunya Artística, n. 11, 22-IX-1904, p. 177.

81. P. Vidal, ob. cit. p. 183.

82. Catalunya Artística, n. 15, 20-X-1904, pp. 235 - 236.

83. Escull. Bibliotheca "Foc Nou"(Vol. 3), Reus 1905.

84. P. Vidal acaba d'explicar el fet: "Vingué a veure'ns
Joan Puig i Ferreter i li comentàrem aquella adhesió. Ell
ens digué que l'havia escrita Joaquim Biosca, un jove
dibuixant, molt entusiasta, i que l'autor s'havia avançat
a trametre-la posant-hi aquells noms junt amb el seu abans
de consultar-ho als companys, però que als individus
esmentats no els en sabia pas greu." Ob. cit., p. 124.

85. P. Vidal, ob. cit., p. 136.

86. P. Vidal, ob. cit., p. 130.

87. P. Vidal, ob. cit., p. 131.

88. Alfons Maseras treballà també a la redacció de Le
Figaro entre 1910 i 1914. Es molt possible que 1'amistat
amb Pérez-Jorba fos allò que li obrís les portes del gran
rotatiu.

89. Vegeu P. Vidal, ob. cit. 132-133.

90. P. Vidal, ob. cit., p. 136-139.

91. P. Vidal, ob. cit. p. 144.

92. Francesc Fontbona, La crisi del modernisme artístic.
Curial, Barcelona 1975, pp. 43-44.

93. La nòmina de la "Colla del Safra" ha estat feta per
Josep Pla a El pintor Joaquim Mir (Vol.14 O.G.), p. 618,
per Adrià Gual a Mit.la vida de teatre, pp. 39-40, i per
Eugeni d'Ors -"Octavi de Romeu"- a "Gazeta d'Art", dins El
Poble Català, n.5, 10-12-1904, p. 4.

94. Segons dades orals proporcionades per Jordi Biosca,
fill de Joaquim Biosca, resident a Barcelona i dades
extretes de L'assaig de la vida, p. 215.

95. Vegeu les pàgines precedent d'aquest capítol.

96. P. Vidal, ob. cit. pp. 145-146.
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97. P. Vidal, ob. cit., p. 147.

98. P. Vidal, ob. cit., pp. 147-148.

99. Pere Coromines, Els anys de .joventut i el procés de
Mont.luïc. Curial, Barcelona 1974, pp. 30-31.

100. Magí Sunyer, ob. cit. p. 82.

101. P. Vidal, ob. cit., p. 148.

102. Revista del Centro de Lectura. Reus, n. 55 (1-VII-
1903), pp. 89-91, n. 58 (15-VIII-1903), pp. 117-119, n. 59
(l-IX-1903), p. 127 i n. 60 (15-IX-1903), pp. 129-131.

103. Revista del Centro de Lectura. Reus,15-IV-1903, p.
56.

104. Revista del Centro de Lectura. 15-V-1903, p. 66.

105. P. Vidal, ob. cit., p. 157.

106. Joan Puig i Ferreter, Camins de Franca. Ed. Proa,
Barcelona 1976, p. 229.

107. Recordem que la primera part d* El Comte Arnau de
Maragall -estadi triomfant, vitalista i nietzscheà de
l'heroi- fou publicada l'any 1900 i tingué, ben segur, gran
influència sobre l'esperit del poema de Maseras.

108. La dedicatòria de Tres balades a C. de Domènec es
troba en l'exemplar de la Biblioteca de Catalunya.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



II. La .loventut i els anys de formació (1904-1909).

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



II. La .joventut i els anys de formació (1904-1909).

1. La fugida a París (1903-1904).

Avançat l'any 1903 Maseras partí de casa seva. Ens ho

explica amb detall Plàcid Vidal: "El seu pare tornà a

reptar-lo per qüestió dels exàmens i ell es feu escàpol de

la llar. D'això va assabentar-nos-en un germà del nostre

amic, presentant-se a casa nostra, exaltat, cercant el

fugitiu. Creia que nosaltres podríem indicar-li on era -

l'Alfons i, la veritat, ho ignoràvem. El germà devia

suposar que dissimulàvem i després d'ell vingué a preguntar

el pare, imposant. Li vam haver de respondre el mateix que

al fill major, fill tan estudiós com disciplinat, a qui

mancava ja poc per a acabar la carrera de metge."

Alfons Maseras descobrí voluntàriament el lloc on

s'amagava en una carta adreçada a P. Vidal. Es trobava a

Valls, on un conegut li havia proporcionat, interinament,
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una modesta col·locació a la secretaria de la Casa de la

Ciutat. Ell l'havia acceptada esperant poder partir cap a

París. Havia explicat el seu secret únicament a Joaquim

Biosca. En la carta demanava a P. Vidal que li trametés

l'adreça parisenca de Joan Pérez-Jorba. Escriví encara una

altra carta a Plàcid assabentant-lo de com havia anat a

trobar Antoni Isern al seu mas d'Alcover. A L'Assaig de la

vida en reprodueix un fragment de to molt literari:

"Travesso el poble, i, a mitja hora lluny, prop d'un

barranc topo amb una masia esquifida. Una bona dona

preparava el frugal dinar sota una parra. Tres vailets

descalços i bruts em miraven encuriosits. -Que hi és

l'Antoni? -Fanga- em contestaren. I allí el vaig esperar.

Entre els arbres, peu nu, l'aixada al coll, venia. Els seus

cabells llargs i la seva mirada oberta, indefinida, llarga,

tenien un no sé què profètic. En dir-li el meu nom m'a-

braçà. I ell mateix, més tardí em digué que d'aquella

abraçada, una o altra volta, n'hauríem de donar compte als

homes.

Maseras féu nit al mas i l'endemà ell i Antoni Isern

anaren a Reus, seguint la carretera per a visitar-hi els

seus amics. Jaume Aiguader i Miró publicà l'article

"Alfonso Maseras-Antonio Isern. (Crònica)" al diari local

Las Circunstancias parlant emotivament de la visita dels

dos amics poetes: "[...] Juntos vinieron, el lazo de la

poesía les une y su juventud ó su grandeza de alma ha hecho

que la envidia no mitigara sus relaciones. Vinieron con sus

obras debajo del brazo, y las estrofas bravias de sus

versos sonaron plañideras en la algarabía atronadora de la
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orgía religiosa, como diría Cubells, de santa Marina. En

las íntimas confidencias de la amistad, desfiló el tropel

pandemónico de sus proyectos, de sus esperanzas, de las

obras concebidas por su inspiración [...]. Sus almas son

semejantes pero no iguales. El medio ambiente las ha

distanciado algo. Maseras es el poeta ciudadano. Aunque

hijo del campo, la ciudad meció su cuna en atropellado

vaivén de madrastra. Y si olvidó el olor del tomillo, el

rumor del torrente y la misteriosa atracción de la selva,

conoció, en cambio, la canción horrible de la miseria, que

la urbe amamanta en sus senos de esfinge tebana. Oyó el

grito de la revolución y su alma despertó de la pesadilla

horrible que le mostraba constantemente un suelo enrojeci-

do, por la sangre y un cielo negro que ocultaba todo

porvenir risueño: despertó azorado y comprendió que aún

había un remedio para abrir el camino de la justicia. Su

lira fue pulsada nerviosamente y sonó viril canto de

libertad y de Rendición [...]".

Plàcid Vidal, Joaquim Biosca i Joan Puig i Ferreter

restaren sorpresos i emocionats per la fugida sobtada i

misteriosa de Maseras. Biosca i Vidal s'hi relacionaven

mitjançant l'amic comú de Valls. Puig en sabia les noves

que els companys li doaven. Poc temps després Maseras tornà

de Valls, secretament, a Barcelona. Anà a amagar-se al

taller de Joaquim Biosca, llavors instal·lat al carrer de

Provença. Diu P. Vidal en una eloqüent i completa explica-

ció dels fets: "Un diumenge, al migdia, va comparèixer a

casa nostra Joaquim Biosca, a dir-me que jo, aquella tarda,

anés al seu taller del carrer de Provença. Va avisar-me, en
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secret, que hi havia Alfons Maseres, arribat de Valls, i

volia acomiadar-se de mi abans de partir cap a París. Jo no

ho havia de fer saber per res a cap conegut nostre, ni a la

mateixa família de l'Alfons. Per cert que llavors el seu

pare i el seu germà venien sovint a la nostra impremta, a

encomanar-nos impresos. Tenien una carta de l'Alfons desco-

brint-los ell la seva residència a Valls, dient-los que

comptava amb una col·locació en la secretaria d'aquell

municipi, i ja no s'enquimeraven. -La porta estarà tancada.

Truqueu- m'indicà Joaquim Biosca. A tres hores de la tarda

ja vaig anar a trucar a la porta d'aquell taller. Se m'obrí

i al moment vaig tenir Alfons Maseres abraçat al meu coll.

Tots dos ens vam estrènyer en un clam de satisfacció, i el

meu company de seguida tornà a tancar la porta. Jo el

trobava sol al taller, amb la maleta preparada i revisant

uns manuscrits que tenia damunt de la taula. Estava a punt

de partir cap a París, sense més cabals que unes quantes

pessetes o uns pocs francs que li restarien després de

pagar el viatge. Ultra allò, portava adreces apuntades,

targetes amb recomanacions i una riquesa d'il·lusions i

esperances jovenívoles. Partiria en el tren d'aquella

tarda. Mentrestant, esperàvem Joaquim Biosca.[...] Va

arribar Joaquim Biosca amb una ampolla de xampany i la

conversa brollà amb nou entusiasme. Vam beure. Vam brindar

en català i .en francès. Es feia tard. El viatger recollí

els manuscrits. Damunt de la taula hi havia uns números de

Pêle-Mêle i de Le Rire i els agafà, dient: -Els portaré

ensenyant-los en passar la frontera. Així tothom pensarà

que sóc francès.
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Abans de sortir, per tal de no cridar l'atenció per

Barcelona als nostres coneguts, determinàrem que el viatger

s'avancés i després nosaltres aniríem a trobar-lo a l'esta-

ció de França, passant, de camí, a cercar la mare de

Joaquim Biosca, que també volia venir a acomiadar el

fugitiu. -Ja que no pot venir la seva mare, vinc jo,

Alfons- va dir aquella dona en estrènyer la mà d'aquell

amic nostre que partia emocionat cap a París. -¡Quin anell

més bonic que porta, Alfons! -Era de la meva mare... És un

record de la meva mare morta... -sospirava l'amic. -¡Guardi

sempre aquest anell, que ell el guardarà a vostè!- li

recomanà 1'acomiadadora. Alfons Maseres va abraçar-nos i

s'afanyà a prendre plaça al tren que anava a arrencar vers

la frontera francesa. Després ens va fer adéu, guaitant per

la finestra del vagó i movent el braç enlaire, ensenyant

els números d'aquells periòdics parisencs."

Així doncs, "un cap al tkrd serè de setembre" de

1903, orfe de mare i sense comunicar-ho a la seva família-

que el creia a Valls-, fugi cap a París amb el cor ple

d'il·lusions i el cap ple d'idees per a concretar en

novel·les, proses i versos.

El mateix any 1903 Joan Puig i Ferreter partí també de

forma sobtada i misteriosa cap a França. Ell i Maseras,

com Zengotita i Pérez-Jorba, que els havien precedit,

seguiren a l'aventura els "camins de França". P. Vidal, en

canvi, mai no s'hi traslladà: "¿Sabeu per què? Senzilla-

ment: perquè nosaltres, amb tot i el nostre esperit idea-

lista, no teníem prou despreniment per a aventurar-nos a

partir cap a la capital de França."'
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Mentre Puig fou allà escrigué sentides cartes a Plàcid

Vidal. Al final de la primera que li adreçà li demanava els

domicilis a París de Joan Pérez-Jorba i d'Alfons Maseras,

amb la intenció de connectar-hi. El confident d'Alfons

mentre era a París fou Joaquim Biosca. P. Vidal recorda

minuciosament les informacions que aquest amic comú anava

proporcionant sobre la primera època de l'escriptor a la

capital de França: "Vam saber que els primers temps

d'Alfons Maseres a París foren molt difícils i atzarosos.

Més que en les seves qualitats d'escriptor, llavors, a la

capital de França, hagué de confiar en la pràctica d'altres

enginys, i va dedicar-se a diversos oficis, fins al de

barber. Anava a afaitar gent invàlida, en un asil, i va

trobar un pobre vell que, plorant, li reclamava que li

tallés el coll. Quan Joan Puig i Ferreter va ésser a París

s'acompanyà amb Alfons Maseres. Els dos joves, aparellats,

passaren uns quants dies de vida bohèmia i es deixaren

sense precisar-se cap a on anirien. Un dia, en arribar jo

al taller de Joaquim Biosca, aquest amic em llegí un

article que li havia tramès Alfons Maseres, destinat a

Catalunya Artística. El tal article comenava així: "Avui i

no vull que ningú dubti de la meva certesa he vingut fins

a tu, oh Rin de les llegendes!" El poeta Alfons Maseres se

n'havia anat cap a Alemanya només per veure el Rin, aquell

riu tan celebrat pels poetes alemanys i del qual nosaltres

havíem parlat tant i tant, passejant-nos per les Rambles de

Barcelona. Després d'haver pogut veure el seu riu somiat i

d'escriure aquella impressió, el pelegrí se'n tornà, a

l'aventura, cap a la capital de França."8
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Maseras complí rigorosament el pelegrinatge romàntic:

havia anat a Alemanya amb l'única il·lusió de contemplar el

Rin. Un cop complert el ritual se'n tornà a París. L'emo-

cionat article que recull aquest viatge iniciàtic sota el

títol "El desencantament del Rin" fou publicat a Catalunya

Artística amb data de redacció del 12 d'octubre de 1904 i

està signat a "Strassburg" (Alemanya), la qual cosa ens

permet de situar exactament en el temps i en l'espai

l'aventura romàntica que protagonitzaren Maseras i Puig i

Ferreter. Aquest treball literari comença d'igual manera

que la prosa del mateix títol que formarà part, l'any

següent -1905-, del ja comentat llibre Escull. editat a la

"Bibliotheca "Foc Nou" de Reus.

El 1904, al cap d'uns mesos d'haver marxat, Joan Puig

tornà i explicà als íntims que Maseras a París li havia

confessat "que havia arribat a patir de gana."

Després d'un mes i escaig del retorn de Puig i

Ferreter es produí el de Maseras, que segons L'assaig de la

vida, va presentar-se al taller dels germans Vidal: "havia

tornat de París estudiant la manera de poder viatjar en els

trens de França sense haver de pagar. Els revisadors havien

fet detenir alguna vegada l'exposat viatger, però, malgrat

tot, ell arribava bo i sa a Catalunya i a Barcelona. La

seva família l'havia rebut jovialment i en la figura de

l'Alfons i en les seves paraules es notava la complaença.

Allí al taller, per curiositat, teníem enganxat a la paret

un mapa de França, i el nostre amic, resseguint el paper

amb la punta del dit, assenyalant, anava parlant-nos dels
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seus viatges descrivint-nos els punts per on havia pas-

sat."11

El pare de Maseras, malgrat el fort geni que usava amb

el fill, perdonà molt aviat el jove viatger retornat a

casa. Testimonis familiars expliquen com les fortes

diferències sorgides arran de la fugida foren molt lleus

comparades amb la gran alegria de la tornada. Així

mateix ho devia sentir Alfons quan l'any 1910, en publicar

la seva primera obra d'experiència parisenca -Sota'1 cel de

París- hi féu incloure una sentida dedicatòria impresa

adreçada al seu pare, on amb gran tendresa recorda aquest

moment del retorn: "A la indulgenta i paternal bondat

d'aquell qui un dia va obrir-me'Is braços i va besar-me en

el front, els ulls plorosos i alegre'l pit pel retorn

inesperat del seu fill pròdig."

2. L'influx dels cercles literaris reusencs i barcelonins

i les narracions decadentistes de l'adolescència: Pàtria

Nova (1905-1906), El Poble Català (1905-1906), Joventut

(1906) i Escull, el primer aplec de contes.

Durant 1905 l'activitat dels elements de la disgregada

colla modernista de Reus fou important. Els germans Vidal

iniciaren la publicació d'Occitània. revista catalana que

recollia també creacions en occità i tenia col·laboradors

d'arreu dels països catalans. Segons P. Vidal: "Comercial-

ment, tingué molt poc èxit. Fora d'un reduït nombre de

subscriptors, amics que ens estimulaven, entre tots els

quioscos i llibreries solament se'n venien cosa d'una
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cinquantena d'exemplars. Maseras s'interessà per l'em-

presa, ja que des de sempre la literatura occitana l'havia

atret, però no en fou un participant actiu. Tingué, en

canvi, una fecunda relació amb Pàtria Nova. "Periòdic

Nacionalista", que sortí tres cops al mes a la ciutat de

Beus entre el gener i el juliol de 1905 dirigit pel seu

amic Xavier Gambús, amb qui compartiria entre 1906 i 1908

les tasques a El Poble Català i a qui retrobaria anys més

tard a les publicacions El Progreso i Fructidor. Les

col·laboracions de Maseras, al costat de les d'altres

membres de la colla com Puig i Ferreter i P. Vidal, foren

apassionadament literàries i seran estudiades més endavant.

A partir del novembre de 1904, amics i companys molt

importants en la vida de Maseras inicien les seves col·la-

boracions periodístiques al setmanari El Poble Català. Es

tracta de Josep Aladern, Pere Prat i Gaballí Eugeni

17
d'Ors i Josep Güell i Mercader, prohom de la Renaixença

i fill de Reus, que residí part de la seva vida a Madrid.

Aquest darrer personatge -pare d'Hortensi Güell, membre de

la colla modernista reusenca de 1'Aladern- havia realitzat

una gran tasca com a escriptor i periodista a Reus,

Barcelona i Madrid. Abans de morir, el setembre de 1905 ,

pogué intervenir personalment en l'estada d'Alfons Maseras

a Madrid, propiciant potser, amb la seva influència,

algunes col·laboracions de l'escriptor en publicacions

d'aquella capital.

Els amics de Maseras que acabem d'anomenar escrivien

a El Poble Català. Probablement foren ells qui li degueren

procurar algun treball en aquest setmanari, és a dir, és
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molt creïble que li hi proporcionessin l'accés a partir de

la publicació, primer distanciada i tímida, d'algunes de

les seves proses de creació o contes de to modernista. Pos-

teriorment, i per mèrits propis, Maseras aconseguí col·la-

boracions d'opinió, plenament periodístiques. Aquesta

introducció lenta es realitzà durant 1905 i la incorporació

total d'Alfons a la redacció d'El Poble Català fou ja al

1906.

Durant 1905 Eugeni d'Ors visità la impremta dels

germans Vidal on parlà amb Plàcid sobre la revista Oc-

citània. al tercer número de la qual va publicar una poesia

inèdita. Maseras en saber la visita digué: "-Ah!, l'Ors,

Xenius, ha vingut? [...] És un dels nostres joves que

promet més, potser el que farà parlar més d'entre tots! Li

deu haver atret l'atenció Occitània com a curiositat. Si

torna no us deixeu perdre l'ocasió! ¡Prou sabrà demostrar-

19vos que és una relació que us *convé! Maseras era fer-

vent admirador d'Eugeni d'Ors i uns anys més tard arribà a

ser-ne el secretari personal. Li servà sempre gran respecte

i amistat, fins i tot en la "defenestració" i fugida de

Catalunya. D'Ors fou testimoni de noces de l'escriptor

el 1918, pocs anys abans d'esclatar les seves diferències

amb les forces intel·lectuals catalanes, i el 1920 Maseras

li féu la traducció castellana del Glosari (1906-1917) amb

un pròleg datat el juny de 1919 on destaca la importància

de la tasca orsiana per a Catalunya i per a tot l'Estat.

L'any 1905 arribà a Barcelona procedent de Bolonya -on

havia efectuat estudis de Medicina com a becari al "Colegio

Español"- el jove intel·lectual Diego Ruiz. Segons Joan
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Lluís Marfanjr "[...] de seguida va començar a fer forro-

lla en els ambients intel·lectuals amb una sèrie de llibres

de filosofia, per dir-ne d'alguna manera, molt pretensio-

sos, en castellà: Llullt maestro de definiciones (1905),

Genealogía de los símbolos (1906), Teoría del acto entu-

siasta (1906)." Maseras fou un dels joves que es deixaren

seduir per la brillantor del verb i "l'embull indigest de

bajanades ampul.loses, pretensions messiàniques, i enreve-

91sades disquisicions de filosofia barata" de Dídac Ruiz.

Probablement allò que l'atragué més de l'obra del pensador

i narrador malagueny fou l'arrel nietzscheana d'alguns dels

seus llibres i l'estil dannunzià de les seves narracions.

De la seva arribada i de l'entusiasme de Maseras en parla

Plàcid Vidal: "[...] una tarda, espontàniament, va presen-

tar-se a casa nostra Dídac Ruiz t . . . ] Vingué a saludar-nos

fent-nos saber qui era ell i sol·licitant la nostra

amistat. Ens fou molt simpàtic* tant pel seu aspecte com

pel seu tracte, de paraula dolça i de vivent cultura.[...]

De moment, ens manifestà que havia estat una temporada,

d'estudiant, a Itàlia, i que la missió d'ell era intervenir

en les revelacions de la filosofia." [...] Alfons Maseres

va estar content de saber que havia vingut a veure'ns Didac

Ruiz i ens donà diverses explicacions sobre el tal subjec-

te. Volgué remarcar-nos-el com a filòsof i com a poeta, i

de seguida sorgiren diferents noms de mestres i condeixe-

bles italians."24 Segons Marfany "[...] el 1913 va desa-

parèixer cap a Itàlia i ja només van arribar d'ell ecos

ocasionals dels seus èxits, reals o imaginaris, en aquell

25
país." Prudenci Bertrana li dedicà una novel·la pam-
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fletaría -Jo! Memòries d'un metgefilòsof- publicada l'any

1925 on dibuixà un retrat desenfadat i irònic de l'original

psiquiatre. De fet, les plurals connexions de Maseras amb

Itàlia durant els anys que van del 1921 al 1924 vindran en

part guiades de la mà de Dídac Ruiz, resident definitiva-

ment a Mòdena des de 1920. En aquella època Maseras, cora

Joaquim Biosca i d'altres intel·lectuals catalans, col·la-

borà en diversos diaris italians -de Bari, Bolonya,

Salerno- i publicà moltes narracions, poemes i articles a

la revista Fantasma de Nàpols, dirigida per Roberto

Marvasi. Així mateix, Giuseppe Ravegnani i Cesare Giardini

inclogueren Maseras entre els escriptors catalans de les

seves respectives obres crítiques Antologia di novelle

catalane (Milà 1927) i Antologia di poeti catalani contem-

poranei 1845-1925 (Torino 1926), la darrera amb una segona

versió de 1950 amb el títol Antologia delia poesia catalana

11845-1935) ) . Tot i que el llibr*e de Ravegnani està dedicat

a Joan Estelrich, molt relacionat amb Itàlia i amb qui

Maseras col·laborà des de París també durant els anys vint,

i malgrat que els contactes amb Ravegnani i Giardini,

professors i crítics literaris de l'època, també li

degueren arribar a través d'Estelrich i d'altres escriptors

amics, és indubtable que la primera curiositat per Itàlia

i els primers vincles literaris de Maseras amb aquest país

sorgiren de l'amistat i de les converses a Barcelona amb

l'inquiet Dídac Ruiz, i a partir de la seva residència a

Itàlia des de 1913. Cal precisar que tot aquest món de

relacions catalano-italianes durant els anys vint serà

treballat més endavant en aquest estudi.
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També l'any 1905 sorgí a Reus una jove i entusiasta

empresa editorial endegada pel poeta, filòleg i professor

Miquel Ventura, fill de la ciutat i participant en la seva

primera joventut a la tertúlia de Josep Aladern. Magí

Sunyer explica el fet al llibre Els marginats socials en la

literatura del grup modernista de Reus : "[...] a Reus,

Miquel Ventura va arriscar, i perdre, els diners en

l'empresa més desitjada des del temps de "La Regional": la

publicació d'una "Biblioteca dels millors autors del món"

combinant els clàssics universals amb els moderns escrip-

tors catalans, en un intent d'obrir la cultura catalana als

aires de l'univers. La "Bibliotheca Foc Nou" havia d'exer-

cir la funció de complement de la "Biblioteca Popular de

L'Avenç" que sortia a Barcelona i ja duia una quarantena de

títols d'avantatge. Compartien ambdues col.leccions una

mateixa intenció patriòtica, una presentació similar i es

complementaven mútuament.[...í La biblioteca popular

barcelonina va continuar fins a un nombre important de

volums, mentre que la reusenca no va passar dels sis

primers números. Tanmateix, el balanç i l'exposició de

projectes del darrer títol publicat ens poden donar una

idea de com hauria pogut anar aquesta col·lecció si les

circumstàncies no haguessin estat adverses." Els sis

volums publicats foren: Contes populars gascons d'A. Per-

bosc, Manfret (poema dramàtic) de Lord Byron, Escull

d'Alfons Maseras, L'Estrany de Ramon Surinach Senties,

Aubada i posta (drama) de Pere Cavallé i La Falugueta de

Josep Aladern.
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El número tres d'aquesta col·lecció dedicada a obres

modernistes i romàntiques fou l'aplec de Maseras denominat

Escull i constituït pels nou contes "Jordi Fox", "El cego",

"Una missa", "Jo sé una cançó", "Metoposcopia", "El conte

d'una bruixa", "La Venus tísica", "El desencantament del

Rhin" i "Oracle". Les narracions del volum són de to

decadentista i de forma preciosista, i en totes elles el

suggeriment i la fantasia desborden la raó i la lògica.

Aquest primer llibre de prosa té un deute clar amb la

tradició literària modernista dels vessants simbolista i

pre-rafaelita, els valors d'ingenuïtat creativa i de

fantasia dels quals atorguen a les narracions que conté la

qualitat de conte meravellós, paral·lel als gèneres

populars i espontanis en poesia i a les llegendes conreades

en teatre a la mateixa època. Les creacions prenen doncs el

to de rondalles i apòlegs, hi predomina el misteri, el

culte als sentits i una certa tendència cap al món inexplo-

rat dels elements ocults marginals i inasequibles. Els

protagonistes són éssers inabastables o simplement es-

tranys: una bruixa, Venus, un sabater místic i anacoreta,

un estudiant visionari, una criatura que canta, sense

saber-ho, una cançó inefable i reveladora de l'amor

inconegut, el mateix riu Rin i una esf inx-oracle. Tot

immergit en un ambient decandidament romàntic i suggeridor.

El llibre Escull sortí a la llum el desembre de

1905. Mig any abans Alfons havia publicat tres dels

contes que formaven el volum, com a primeres col·labora-

cions, a El Poble Català. Ja hem vist com la seva introduc-

ció al setmanari fou lenta i per la via de la creació
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literària. L'estrena del jove escriptor en aquesta publica-

28ció es produí el dissabte 3 de juny de 1905 a la secció

"Literatura", amb el conte "Metoposcopia", considerablement

més ampli respecte a la versió escurcada que apareixerà en

el llibre, signat amb el nom i primer cognom. Es tracta del

llarg monòleg d'un jove amb una calavera que va prenent als

seus ulls els diversos aspectes de les edats humanes, fet

que el porta a filosofar llargament fins que, desesperat

per no haver pogut escatir el misteri de la mort -malgrat

les visions- rebot el crani per terra, fins a esberlar-lo,

com si fos la pròpia i desesperada testa. La visió de la

pròpia mort, el destí fatal de l'home i, per damunt de tot,

l'evidència del fracàs de la raó per comprendre el secret

de l'existència constitueixen el tràgic pensament de la

narració, impregnada de les filosofies irracionalistes i

pessimistes del tombant de segle, bàsicament de Schopen-

hauer. L'any 1911 aquesta prosa havia de formar part del

seu segon recull de narracions titulat Contes fatídics.

Maseras compartia la secció "Literatura" del periòdic

amb les signatures de Marcel Mata, R. Ramon Vidales, Carles

Nodier, Octavi Pell Cuffí, Josep Enric Ors, P. Colomer i

Fors i Joan Rosselló entre d'altres, que de la mateixa

manera hi incloïen contes i proses setmanals.

La segona narració de Maseras publicada a El Poble

Català, que també hauria de formar part d'Escull. fou "La
A A

Venus tísica"4*, quadre descriptiu, absolutament estàtic,

musical i pictòric, realment pre-rafaelita, i la tercera

fou "Una missa" , una de les més terribles narracions de

Maseras, en la línia estètica de la lletjor i de les tintes
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negres. De fet, la missa descrita consisteix en un quadre

necrofílic on les despulles dels sants, de les relíquies i

morts enterrats a l'església participen en una atípica

Eucaristia d'especials qualitats redemptores. Les descrip-

cions són superbes i la prosa arriba a un clarobscur

notable, sempre dins els cànons estètics efectistes de les

propostes artificioses i cultes d'aquest decadentismo

d'inicis de segle. Aquest conte, l'any 1912, passà a formar

part de la novel·la de Maseras L'arbre du bien et du mal.

publicada a París.

També la narració "Jo sé una cançó", lírica i simbòli-

ca, pràcticament sense argument, basada només en la capaci-

tat de suggestió dels ulls innocents d'una nena, fou publi-

cada prèviament al número dos de Pàtria Nova , periòdic

nacionalista de Reus, pel gener de 1905, amb el títol

"Memento" i text exacte al d'Escull i també aparegué

inclosa al llibre Sota'l cel de* París l'any 1910.

Aquesta obra és el primer fruit en prosa de l'escrip-

tor acabat d'arribar de París i influït per un ambient

literari malaltissament decadent, bohemi i romàntic.

La següent col·laboració a El Poble Català no es

produirà fins al 19 d'agost d'aquest any. També serà a la

secció "Literatura" i es tracta d'un llarg conte titulat

"El paralític", que Maseras reescriurà i traduirà en

diferents versions -la segona dins el recull Contes fatí-

dica- fins a publicar-lo a la col·lecció "La Novel·la

d'Ara" el 12 de juny de 1926.33

Després de dos mesos, el 21 d'octubre del 1905,

l'escriptor publica la primera prosa assagística dins El
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Poble Català. Es titula "Un apòlec", és una col·laboració

que apareix fora de secció fixa i ve signada per primera

vegada al periòdic amb el pseudònim "Jaume dels Do-

menys", Tracta sobre la Bellesa , que compara platòni-

cament amb la veritat: "[...] ver i bell venen a ser la

mateixa cosa". Fidel a 1 *intuïcionisme propi de la filoso-

3Rfia irracionalista de l'època -Bergson- el jove moder-

nista fa afirmacions com la següent sobre aquesta idea:

"¿Definir-la? Ha de passar el cicle de les definicions;

sentim les coses i no les definim [...]". Paradoxalment,

després dóna un concepte de Bellesa: "És la perfecta

armonía de les coses fent-se visible a tots els sentits

t-..]" i continua teoritzant molt més sobre el mateix.

Encara, per acabar d'entendre el fort sentiment artístic de

Maseras vegem un dels darrers paràgrafs de l'assaig, on

parla dels "escollits" "al redós de l'escalf de la belle-

sa": Són "els joves, els humils,»els pobres, els ignorants,

els pacients i els resignats, que són els sempiterns poetes

de la vida! [...] els grans actors del drama de l'existèn-

cia, els artistes incults, els héroes inconscients, els

dominadors esclaus !"

En aquestes proses Maseras arrossega lentament el

llast, d'origen romàntic -tan explotat en el vessant

esteticista del modernisme- d'admiració i preferència cap

als marginats o desheretats de la fortuna, dipositaris de

la veritat/bellesa, vetada als materialistes i pràctics.

Durant els anys 1905 i 1906 l'escriptor col·laborà de

forma constant al periòdic nacionalista Pàtria Nova de

Reus, entre els redactors i col·laboradors del qual es
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comptavai tal com indica la llista publicada al numero 1

del periòdic, l'u de gener de 1905. El seu nom es barreja

amb el dels seus íntims amics Josep Aladern, Plàcid Vidal,

el director de la publicació, Xavier Gambús, i amb els dels

grans mestres traduïts que serveixen de senyera a la

publicació: Renan, Zola, Sienkiewicz, La Rochefoucauld i

d'altres. El 1905 hi publica tres col·laboracions de poesia

i dues de prosa i l'any 1906 dues de poesia i cinc de

prosa, quatre de les quals corresponen als quatre lliura-

ments del "Discurs de Reus" pronunciat a la "Lliga Catala-

nista" d'aquesta ciutat- el 21 d'abril del 1906. Els poemes

publicats el 1905 tenen un lirisme altre cop molt maraga-

llià, des de diversos angles. El petit romanç, de versifi-

cació irregular, publicat l'u d'abril, té forma i to de

"Visió" maragalliana, pel tema -la missa primeraf a "El mal

caçador"-, per l'escenari, -rural- i per l'elevació,

l'ideal, que simbolitza aquella*Eucaristia :"Cuan s'aixeca

l'hòstia santa/tot queda purificat.-/ Desprès qu'han sortit

de missa,/ quin dia troven més clar." Al mateix número del

periòdic hi apareix un poema molt tòpic, musical, que canta

en tres quartets el poder evocatiu de la poesia. Per
«A

l'octubre del 1905 Maseras hi publica un sonet, "D'un

viatge remot", nostàlgic record del seu recent viatge per

França, molt musical i de correcta factura. Com ja s'ha

vist, es troba alineat amb els joves defensors d'aquesta

forma estrófica, conreada fins al cansament en aquests

anys. I la darrera col·laboració poètica a Pàtria Nova és

una "Égloga" dedicada a una jove francesa -Mlle. Henriette

Dublois- i signada a Heiltz le Maurup (Marne) per l'agost
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de 1904.39 El llarg poema recull una visió idíl·lica del

camp francès, conegut per Maseras en l'escapada que féu

l'estiu d'aquell any, quan arribà fins a l'Alsàcia i el Rin

en pelegrinatge romàntic.

Els treballs en prosa publicats a Pàtria Nova són

"Memento", ja estudiat, i "Venècia del pintor Whistler",

signat ja a Madrid pel desembre de 1905, on glossa el

poema del mateix títol que el seu amic Prat Gaballí li

havia tramès des de Barcelona; el regust, una vegada més,

és de tòpic decadent, dannunzià i refinat, d'acord amb

l'estil oriental i detallista del pintor i gravador cantat

en el poema de Prat. Pel febrer del 1906 Maseras publica

al periòdic un graciós sonet en heptasíl.labs, amb to de

cançó amatoria desenfadada i plena de ritme. Es tracta

d'una peça més dintre de la seva col·lecció de sonets

dispersos en publicacions periòdiques que demostren el seu

domini de l'estrofa i el treball d'investigació formal que

li dedicà.

El 21 d'abril de 1906 Alfons Maseras llegí una

conferència a la "Lliga Catalanista" de Reus amb el títol

"Vers el pervindre (Algunes idees sobre política)".

L'assaig fou publicat en quatre lliuraments per Pàtria Nova

durant els mesos de maig i juny. Cap a 1933 l'autor féu

dues còpies mecanoscrites del discurs, amb actualització

ortogràfica i rnorf©sintàctica, la qual cosa indica que

devia continuar subscrivint les idees allí expressades. El

"Discurs de Reus", com ell l'anomena -aquest és el rètoĵ  :,
r̂  •'•'>--"'

que posà als mecanoscrits-, té la mateixa tonal i't a tcy,
idealista i una mica imprecisa dels articles publicats
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durant 1905 a El Poble Català. Anima els reusencs a

entusiasmar-se amb la Bellesa, la Veritat i tota mena de

sentiments nobles. És una mica més concret quan parla del

nacionalisme català amb termes resolts i fins durs, i

sobretot quan fa referència a la Llei de Jurisdiccions:

"Ells, els polítics turnants, no poden, per què els-

paràssits els ho priven, fer cap concessió per Catalunya;

lo únic que especialment poden fer per ella son lleis com

la de jurisdiccions [...]." El discurs recull en termes

gairebé exactes les idees contingudes a l'article "Un

apòlec" de la secció "El meu carnet" al qual acabem de

fer referència, i anuncia idees d'assaigs posteriors com

les que desenvolupa a "Els dos egoismes".

És interessant de remarcar el truculent conte "Un

crim" publicat per Maseras a El Poble Català el 9 de

desembre de 1905 que donà peu a una resposta en forma

d'article irònic per part de "fòrater" a la secció "Gloses

y comentaris" de PàtriaNova el gener de 1906. El conte

de Maseras i el comentari que suscita a "Krater" estan en

correlació perfecta. El glossador atribueix un cert valor

biogràfic a algun aspecte del conte, com seria l'enamora-

ment passional de l'autor trobant-se encara a Barcelona. La

solució és l'assassinat de l'estimada -adúltera, per més

morbositat-, després d'una forta escena de violència que té

lloc a Madrid, on s'ha desplaçat el poeta, sota l'ombra i

l'advocació literària d'Edgar A. Poe, que la hi devia

inspirar. Les descripcions són terribles i magnífiques,

sinceres i cruels. Es va evidenciant el narrador i prosista

en clara formació. Maseras està efectuant a El Poble Català
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la seva preparació per a esdevenir el novel·lista i

contista que serà. El conte "Un crim" fou recuperat per

l'autor amb lleugers canvis l'any 1924 dins "Els Contistes

48 49Catalans", i el 1931 dins El retorn i altres novel.les

en l'apartat "Tres contes breus", amb molt poques variants,

la qual cosa porta a concloure que Maseras en subcrivia

l'estètica i la ideologia encara vint-i-sis anys després de

l'esclat ideològic modernista que el féu néixer. La força

dramàtica de la narració, amb innegables valors estètics,

és vàlida en totes les èpoques.

La darrera col·laboració literària en prosa lírica

inclosa a Pàtria Nova està escrita i signada a París, el

1904, i poetitza la figura d'Heinrich Heine en el cinquan-

tenari de la seva mort. El treball, perfilat com a article

periodístic i acabat de construir a Madrid, el 26 de febrer

de 1906, fou publicat l'u de març. Va seguit d'una traduc-

ció de Heine, feta per Maseras »i d'un poema propi adreçat

al gran poeta alemany, "A Heinrich Heine". Es tracta d'una

confessió personal en què el narrador explica com per a ell

Heine és "El Poeta" i com li agrada de fondre-hi el propi

esperit. Refereix també una anècdota personal que es

remunta a 1903 i que explica la visita que ell i Joan Puig

i Ferreter realitzaren al cementiri de Montmartre per

visitar algunes tombes il·lustres. És tractava dels primers

dies d'estada de Maseras a París, quan dugué vida bohèmia

amb Puig i Ferreter i encara s'havia de separar d'ell sense

precisar on aniria. Diu exactament en aquest article:

"Sobre la tomba de Heine s'aixeca'l seu bust, blanc, de

marbre, ¿Vos coneixeu lo retrat de Heine, no es veritat?
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Quan parleu d'ell, os el imagineu jove, als vint anys, quan

escrigué l'Intermezzo, el rostre hermós, sense res a la ca-

ra, el front esplendit, els ulls somiadors y profonds

alhora, el cap lleugerament caigut; no sabeu si aquells

llavis dolorosament closos es descapdellaràn en un riurer

cínic, o si'ls seus ulls amorosament compassius es desfaran

en llàgrimes. Doncs si al veurer el bust de Heine, el que

té sobre la seva tomba, en el qu'esta retratat als cin-

quant'anys, el front més ample encare per què'ls cabells ja

queien, sense la cabellera a manera de pat je que duia en la

seva joventut, crescuts els bigots y la barba, solcada la

faç per les arrugues, impregnat tot el seu rostre de dolor,

el cap sempre quelcom inclinat, si al vèurel així s, os aco-

stuméssiu a pensar ab el Heine desgraciat, com tinguérem

forçosament que pensar en Puig i Ferreter y jo, la vostra

veneració -si veneració li teniu- no s'accentuarà més, la

vostre conmiseració no serà més* profonda y no l'estimareu

més, y més humanament també?"

El fragment explicita molt bé l'admiració que sentia

Maseras envers el gran romàntic alemany -i, per tant, la

influència que li arribà- en aquesta primera etapa de la

seva vida literària.

Algunes de les proses de creació que escriu en aquesta

època apareixen també publicades a la revista barcelonina

Joventut. Es tracta dels contes més paradigmàtics del

modernisme de la seva primera època com a narrador. Són

proses molt decadents que conreen sovint l'estètica de la

lletjor. "El corb"51, "Monòleg"52, "Èxtasis"53 i "Paràbo-
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la". Els temes, molt diversos, voregen la crueltat, la

marginalitat, la patologia, l'exotisme i la fantasia.

És molt interessant per la forta riquesa expressiva el

primer dels contes, "El corb", en què un d'aquests ocells

desgarra bestialment la cara d'una dona difunta mentre el

vidu dorm, cansat de la vetlla. En adonar-se de l'horror

l'home cau mort a terra on altre cop el corb, boig per la

vista de la sang, executa la seva acció fins a buidar les

conques del cadàver. El segon dels contes relacionats,

"Monòleg", també és remarcable per la modalitat narrativa:

Maseras hi fa un intent molt reeixit d'introducció del

narrador en la consciència d'una noia amb problemes

d'adaptació al seu medi. També cal destacar "Èxtasis" -ja

anomenat anteriorment- per l'atreviment en el contingut -

escandalós i gairebé llicenciés segons els cànons morals de

l'època- i per la delicada bellesa de la forma. El mateix

any de la publicació de Josafàt de Bertrana, Maseras es

deixa endur pel sensualisme místic en escriure aquesta

narració entre eròtica i sacrílega en què una novicia manté

un tendríssim diàleg amb Crist, que davalla de la creu

auréolât de formosor per accedir al seu llit. "Paràbola" és

una narració al.legòrico-fantàstica en què Maseras vol

alliçonar el lector sobre la naturalesa i la sensibilitat

del dolor. Aquesta última reapareixerà, amb algunes

variants, constituint el capítol XV del llibre Fets y

paraules de Mestre Blai Martí publicat el 1908. Les

•altres tres narracions foren reescrites i incloses per

l'autor el 1938 al seu darrer recull, La dona de Sócrates

4-_altres contes, que restà inèdit per sempre.
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3. L'estada a Madrid (tardor 1905 - abril 1906): contactes

amb el món literari espanyol.

I és dins de 1905, any de la publicació del primer

llibre de proses de Maseras, que es produeix la seva segona

fugida. Així ens ho explica Plàcid Vidal: "Qui partia

novament era Alfons Maseres. El seu pare, obstinat volent

que l'Alfons reeixís en els estudis oficials, va donar-li

alguns diners per tal que anés a examinar-se a l'Institut

de Lleida, en el qual el doctor -segons crec- tenia relació

d'influència; però el fill poeta, animat per altres il.lu-

sions, passà de llarg la ciutat del Segre. Se'n va anar cap

a Madrid, a procurar-se la vida, a l'atzar, com a periodis-

ta i traductor."56

Des de Madrid Maseras continuà, com ja hem vist,

vinculat a les publicacions catalanes, cap a on trametia

col·laboracions. De fet, totes Ites publicades a Pàtria Nova

entre el desembre de 1905 i l'abril de 1906 són lliurades

des de la capital espanyola.

La darrera col·laboració a El Poble Català de l'any

1905 està signada també a Madrid, el 19 de desembre. És

tracta d'un comentari polític, "El desmembrament de Rús-

sia" , que porta el pseudònim "Jaume dels Domenys". És el

primer article de caire no creatiu que publica Alfons al

setmanari. Aquesta datació, per primer cop a Madrid, demos-

tra que Maseras s'hi traslladà a finals de l'any 1905. La

dada més antiga que ens situa l'autor a la ciutat castella-

na és l'aportada per l'article "Venecià del pintor Whist-

ler", publicat l'onze de desembre i al començament del qual
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parla de la lletra tramesa per Prat i Gaballí "fa no gaires

setmanes [...] que m'envia des de Barcelona", la qual cosa

ens permet de situar Maseras a Madrid possiblement ja dins

el mes de novembre. És segur que hi remangué fins a l'abril

de 1906, ja que el dia 21 pronuncià a Reus el discurs "Vers

el pervindre" a la Lliga Catalanista i des d'aquestes dates

se'l torna a situar a Barcelona, fet demostrat per les

subsegüents activitats i publicacions que du a terme.

A la capital espanyola Maseras va treballar de forma

fixa a la revista mensual Nuestro Tiempo, fundada a Madrid

el gener de 1901 per Salvador Canals i amb vida fins al

1926. A partir de 1905, i, per tant, mentre hi treballà

Maseras, tingué periodicitat quinzenal. Pretenia recollir

el moviment social, polític i econòmic d'Espanya i, en

ocasions, d'Europa i Amèrica, i també dedicava una atenció

especial a la cultura en les seves diverses seccions fixes:

"Crónica científico-filosófica"fe càrrec d'Edmundo Gonzalez

Blanco, "Lavida intelectual en España", on diversos autors

fan un seguiment de les institucions culturals de l'Estat,

'Revista de revistas", que seleccionava i extractava els

principals articles de prestigioses revistes espanyoles i

estrangeres, i "Revista bibliogràfica", on col·laborà

Maseras, al costat d'altres autors, donant compte de les

obres aparegudes amb una breu crítica. Nuestro Tiempo

tingué també la pretensió de difondre coneixements i formar

el criteri dels lectors a partir de les col·laboracions de

molts diversos escriptors sobre filosofia, psicologia,

ciències físiques Í religió. La crítica literària tingué la

secció, ja anomenada, "Revista bibliográfica" i de vegades
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també la titulada "La vida literaria", ambdues adreçades

especialment als autors i obres que marcaren un canvi en la

literatura espanyola. Els principals crítics foren Emiliano

Ramírez, Adolfo Rubio, Luis de Terán i Andrés González

Blanco. Alfons Maseras, entre desembre de 1905 i abril de

1906, es dedicà especialment, en vuit articles, a autors i

obres catalans, encara que també tractà algun literat

espanyol. Féu quatre cops la secció "Revista bibliogràfica"

dintre de la qual glossà la figura de Melcior de Palau

(n.71), poeta de Mataró situat a Madrid, primer traductor

de L'Atlantida de Verdaguer, que escrivia normalment en

llengua castellana i de qui Maseras féu editar a Barcelona

les poesies catalanes, tot just en arribar de la seva

estada a la capital. També en aquesta secció parlà de Las

canciones del camino, de Francisco Villaespesa (n.75) i de

Versos delas horas d'Enrique Diez Cañedo, i Vocación«

novel·la de José Segarra (n. 8ft). La secció de crítica

literària especial en què Maseras tractà la cultura

catalana fou "Letras y artes en Barcelona", als números 77,

82 i 90. Com a cloenda de la seva estada a la revista

publicà, al número 105, un assaig estètic, "El arte como

definición", en la línia teòrica dels ja publicats a El

Poble Català.
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4. Activitat literària i de premsa a El Poble Català (1906-

1909): periodisme professional, conscienciació política i

definició estètica.

Les col·laboracions literàries de Maseras a El Poble

Català estudiades fins aquí ens el situen ideològicament i

estètica en els inicis de la segona etapa d'introducció del

decadentismo a Catalunya (1906-1910), coincident amb

l'arribada del Noucentisme, assenyalada per Jordi Castella-

nos , en què es vol construir una cultura moderna i laica

basada en un llenguatge artificiós i culte. Aquest programa

fonamentat en la literatura fou dut a terme pel grup de

periodistes de El Poble Català, entre els quals el profes-

sor Castellanos anomena Vinyes i Maseras com els col·labo-

radors de més influència. El conte fou el gènere que tingué

el paper bàsic en aquest procés reorganitzador de la

cultura, ja que era el que podia*vehicular millor el diari.

Castellanos situa Maseras, com a autor de narrativa

breu, entre els dos períodes d'introducció del decadentisme

a Catalunya: el segon, ja comentat, i el primer (1899-1906)

dins del qual separa tres corrents, d'actitud lleugerament

diversa. Els dos primers grups -escriptors atrets per la

tradició francesa (Loti, Flaubert, Louys i d'altres) i

escriptors influïts per D'Annunzio- són molt difícils de

destriar. Castellanos situa Maseras entre els seguidors de

D'Annunzio, però és evident que en la seva novel·la

—Molescent i en altres narracions breus té la marca dels

escriptors francesos abans anomenats. També intenta copsar

tota la complexitat d'influències de Maseras quan diu -en
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situar-lo a l'etapa 1906-1910-: "Alfons Maseras (que

fluctua entre els uns i els altres, bé que, en contacte amb

El Poble Català, s'aboca a la narració històrica decaden-

tista)."59

Amb la formació del grup literari d'El Poble Català no

només s'intenta la reconstrucció del Modernisme com a

moviment i la represa del regeneracionisme a través de la

narració curta, sinó que es delimiten per primera vegada

els models novel·lístics simbolistes i decadentistes, als

quals s'adherirà Maseras. La influència de D'Annunzio i la

voluntat messiànica del diari potencien "una literatura

selecta i refinada que possibilita l'expansió en la

novel·la del simbolisme, detectable en l'adopció d'una

perspectiva individualista que veu en la sensibilitat

refinada la més profunda encarnació de l'ésser humà; i

detectable, també, en l'accentuació de l'anàlisi de la

realitat interior en detriment»de l'externa, en la cons-

ciència de moure's dins un cercle de referències literàries

i artístiques de caràcter artificial i, fins i tot, en el

tractament del llenguatge per tal d'allunyar-lo de tota

naturalitat i literalitat."60 Maseras inicia la seva

carrera de novel·lista just en el moment de la seva màxima

vinculació amb El Poble Català i amb el seu projecte

cultural i literari. Per aquest motiu està totalment imbuït

dels models lírics i narratius que es difonen des del diari

-messianisme, decadentismo i D'Annunzio-, i la seva primera

novel.la, Edmon, és un fruit conseqüent amb aquest ambient

estètic. Es pot afirmar que esdevé un autor de novel.la

simbolista i decadentista a causa de la influència de la
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literatura selecta, refinada, individualista i amb els

cànons a dalt exposats que li arriba des d'El Poble Català.

Però Maseras no iniciarà la seva activitat periodísti-

ca professional en aquest òrgan de premsa fins al 1906, pa-

ral·lelament al naixement de la publicació com a diari.

Joan B. Culla exposa amb detall la gestació d'El Poble

Català i del Centre Nacionalista Republicà i explica com

els escindits de la Lliga, l'any 1904, trigaren llargs

mesos plens de reunions i conferències fins a dur endavant

el seu nou projecte polític, fet que evidencia la seva

manca de decisió i la seva inseguretat: "Al cap de mig any

van crear un gran setmanari, El Poble Català, que va sortir

pel mes de novembre de 1904. El primer de maig del 1906 va

convertir-se en diari. I fins a les darreries del 1906 no

va ésser fundat el Centre Nacionalista Republicà [... ]

En general, els capdavanters del nucli catalanista repu-

blicà -advocats per formació *i burgesos per origen i

tarannà- pecaven d'un invencible pessimisme a l'hora de

valorar llurs pròpies possibilitats, es descoratjaven

davant els primers obstacles i, no necessitant la política

per a viure, estaven mancats de la vocació i del professio-

nalisme indispensables per tirar endavant qualsevol empresa

partidària."61

Nogensmenys, amb la transformació d'El Poble Català en

diari, la redacció connectà ràpidament amb l'ambient

eufòric de la primera època de Solidaritat Catalana

(primers mesos de 1906) i amb un moment de gran activitat

intel·lectual -bàsicament literària- a Catalunya. Jordi

Castellanos explica de manera diàfana aquest moviment
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d'eclosió político-cultural: "F.l Poble Català convertit en

diari el 1906 amb una pàgina literària setmanal que dirigia

Manuel de Montoliu, comença a convertir-se en un nucli de

gran influència. L'esforç per coordinar lluita política i

lluita cultural, en uns moments d'eufòria nacionalista i

paral·lelament a la política que estava duent a terme la

Lliga Regionalista, arriba també a la poesia. La coherència

ideològica i estètica, tanmateix, és molt relativa. I és

que els intel·lectuals que s'han anat convertint en l'ànima

del diari estan més preocupats per crear un moviment de

renovació que no pas per assolir una uniformitat ideològica

i cultural. I poètica, és clar. Estan convençuts que tota

polèmica demostra la diversitat i la diversitat és signe de

vida, de joventut, de riquesa. Enfront, és clar, de l'uni-

formisme de La Veu de Catalunya" .

Per als col·laboradors d'ElPoble Català la dispersió

és positiva perquè indica obertura de criteris i joventut.

Aquest plantejament permet que el grup d'aquest periòdic,

denominat per Montoliu la "Nova Pléiade"63 pugui col·labo-

rar amb el grup de Carner -centrat a La Veu de Catalunya-

il.lusionat en els mateixos objectius de depuració lingüís-

tica i estilística. Maseras, amb Ramon Vinyes i Pere Prat

i Gaballí, forma part activa d'aquest cenacle que col·la-

bora amb Carner, Bofill i Mates, López-Picó, Miquel Ferrà

i alguns altres en una penya creada a tal efecte a l'Ateneu

Barcelonès amb el nom de "Kal.ligeneia". Segons el profes-

sor Castellanos "el grup carnerià desbancarà els altres,

que no comptaven ni amb la uniformitat, ni els criteris, ni

les possibilitats institucionals d'ells."64 La varietat
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d'estils i d'influències dins el grup d'El Poble Català és

evident: D'Annunzio, mites bíblics i clàssics, vitalisme,

decadentismo. Tanmateix el corrent que els uneix és bàsica-

ment el classicisme parnassià combinat amb el decadentisme

i 1'artificiositat.

Ja el 1905 la publicació havia anat prenent un caire

esquerrista i republicà. Tant, que el seu director, Joan

Ventosa i Calvell, abandonà el càrrec i anà a realitzar una

brillant carrera a la Lliga Regionalista. El substituí

Francesc Rodon, expert periodista. Aquest mateix any

començà a aparèixer una secció fixa a càrrec d'Eugeni Ors

[encara sense la "d"]: "El Reportatge de Xenius", precedent

del futur "Glosari" a La Veu de Catalunya. Xenius havia

tractat amb certes maniobres poc ortodoxes de ser nomenat

director del nou diari però no ho aconseguí. Francesc Rodon

no perdonà mai aquestes manipulacions tèrboles a Eugeni Ors

i consegüentment li reduí l'eápai de la seva secció al

diari. La resposta d'Eugeni Ors fou passar-se a La Veu, on

inaugurà, l'any 1906, la seva emblemàtica secció anomenada

"Glosari".65

La participació de Maseras a El Poble Català havia

començat el 1905 i s'havia perllongat, com ja hem vist,

durant l'any amb col·laboracions esparses, majoritàriament

de to literari. Pel març de 1906 hi trobem el primer

article de l'escriptor en aquest any, datat a Madrid i

titulat "La bondat dels ideals"66, signat amb el pseudònim

"Jaume dels Domenys". Es tracta d'un treball abstracte i

eteri sobre la senda de la humanitat, que, segons l'autor,

ha de posseir un "ideal colectiu, latent y ab camí determi-
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nat per part dels individus [...]" i ha de ser "l'evolució

dels pobles, la llur progressió y el llur decairaent, és una

llei fatal [...]". Altres conceptes -del tot progressistes

i de nivell purament teòric- demostren un escriptor imbuït

una vegada més pels ideals platònics que identifiquen

bondat amb veritat: "La perfecció necessita evolució

constant" [...] "Omplim-nos, doncs, de la bondat d'aquestos

ideals de perfecció, siguin immediats destructors de coses

decrèpites, siguin llunyans destructors de coses futures,

que sols ab ella, ab aquesta bondat, podríem anar a cercar

nostra veritat fonamental, la que ha de fer als homes rics

fi?
en amor, en benestar, en ciencia y en armonia [...]".

I l'última col·laboració no fixa de Maseras al

setmanari es produí el dissabte, 21 d'abril de 1906. Estava

datada a Toledo el Divendres Sant d'aquest any i amb el

£$
títol de "Toledo" es dedicava a descriure les belleses

geogràfiques i artístiques d'aqitella ciutat, avançant-se en

la valoració de Toledo com a ciutat mística i històrica, ja

morta, i incorporant-la molt precoçment dins la mitologia

finisecular de les ciutats mortes, abans que ho fes Maurice

Barrés, que el 1912 publicà el llibre Greco ou le secret de

Tolède.69

El retorn de Maseras des de Madrid a Barcelona per tal

d'incorporar-se com a redactor a El Poble Català es produí,

doncs, després del 21 d'abril de 1906 i abans de l'u de

maig. FOU durant aquesta darrera setmana del mes d'abril

quan l'escriptor abandonà Madrid cora a lloc de residència.

L'u de maig s'inicia la col·laboració de Maseras en una

secció fixa que rubrica amb el seu nom i que porta per
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títol "Del meu carnet". Aquesta secció serà efímera, es

perllongarà només durant el mes de maig -nou col·labora-

cions70 sense títol distribuïdes en grups de dues o tres

setmanals- i el mes de juny, amb un sol article, el dia

tres.71 A partir del 23 de juny els treballs no portaran

el nom de la secció, sinó que duran títol independent; els

més interessants s'esglaonen, al marge d'algun altre

article menys representatiu, de la següent manera: un al

juny72, tres al juliol73, un a l'agost74 i dos a l'octu-
ijr

bre. La secció fixa s'allarga, doncs, únicament el mes

de maig i després els assaigs amb títol es van espaiant

cada vegada més per acabar el 23 d'octubre, deixant el mes

de setembre buit de col·laboracions periodístiques, igual

que novembre i desembre.

Des del 14 de maig d'aquest any -1906- El Poble Català

dedicà els números del dilluns a les "Lletres y les Arts de

Catalunya" sota la direcció de Manuel de Montoliu. Es trac-

tava dels inicis de la "Plana Literària" per la qual, en

els anys successius, passarien els principals literats

catalans de l'època i molts d'estrangers en traducció

catalana. Maseras hauria de continuar la seva relació amb

£3= Poble Català a partir de col·laboracions esporàdiques a

"La Plana", de caràcter exclusivament literari en els anys

següents.

Claudi Ametlla explica amb vivesa el moment de la seva

introducció com a col·laborador d'El Poble Cat.AlÄ a les

8eVes Memòries polítiques i dóna testimoni de la presència

i de l'activitat que hi duia a terme Maseras: "En incorpo-

rar-me a la redacció d'El Poble Català, vaig trobar-hi en
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Pous i Pagès, en Rovira i Virgili, en Noguer i Comet,

l'Alfons Maseras, en Manuel Reventes i algun d'aquells

professionals que hi feia algun efímer sojorn. En Rafael

Campalans n'acabava de sortir, i l'Alfons Maseras, que jo

substituïa, ja tenia un peu enfora. Poc després, procedent

de l'administració del diari, on estava com confinat, se'ns

afegia en Xavier Gambús, i bon xic més tard, Màrius

76
Aguilar. El director era Francesc Rodon [...]". Segons

Bladé i Desumvila i el mateix Claudi Ametlla és aquest

últim qui, a finals de 1906, ha de substituir com a

redactor Alfons Maseras que es troba al diari des de la

seva estrena com a tal. Ametlla recorda com la primera

tasca que ell hi féu -subsidiària i poc creativa- fou, al

seu torn, heretada per Alfons Maseras, que l'anà harmonit-

zant amb les col·laboracions literàries a què hem al·ludit.

L'expressió d'Ametlla no pot ser més clara: "Les primeres

setmanes al "Poble Català" foren»molt dures, M'encarregaren

de traduir i posar títols a la informació espanyola, que

com la majoria de diaris rebíem d'una agència de Madrid

[•..] Feina esgotadora i de poc lluïment [...]. Al cap de

poques setmanes em vaig redimir pel treball, com diríem

ara. La meva pesant càrrega caigué sobre l'Alfons Maseras,

de qui ja m'havia pervingut, i ell, gran treballador, la

dugué molt de temps, simultanejant-la encara amb les

realitzacions de la seva vocació literària, una de les més

furioses i abassegadores que mai hagi conegut.""

Concloem -a partir dels testimonis d'Ametlla- que la

dura tasca de traduir les grans pàgines senceres d'aquella

publicació havia estat una de les primeres funcions de
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Maseras a Ri Poble Català, i, en partir a Madrid, passà a

Ametlla. A la tornada -1906- Alfons harmonitzà aquest

treball anònim amb les col·laboracions de caràcter literari

i d'opinió.

Plàcid Vidal també comenta l'entrada de Maseras a Ei

Poble Català en el moment de passar a ser diari: "Quan el

periòdic El Poble Català es convertí en diari l'empresa

pensà en Alfons Maseres i li oferí una plaça a la redacció.

El nostre amic arribava de Madrid frisós d'entusiasme
nfl

[...]". Claudi Ametlla descriu el grup de periodistes

d'El Poble Català en el moment d'entrar ell a la redacció

i abandonar-la Maseras-: "[...] el grup típic de El Poble

Català, els "nois del Poble". com ens deien la gent del

partit, el constituíem en Rovira i Virgili, l'Aguilar, en

Noguer, en Gambús i jo. En Rodon, sempre un poc distant,

ens feia sentir que ell era el director, però ens abandonà

aviat. "?S »

Maseras fou, doncs, en arribar de Madrid, durant el

mes de maig de 1906, redactor del diari amb secció fixa -

"Del meu carnet"- i de juny a octubre -en què interrompé

les col·laboracions- hi anà fent col·laboracions periodís-

tiques amb menys assiduïtat. Publicà per primera vegada a

la "Plana Literària" el 30 de juliol d'aquest any, amb un

sonet d'esperit decadent: "Romàntica". A partir de 1907

continuarà el contacte amb El Poble de forma esporàdica amb

treballs de creació publicats normalment a la "Plana Li-

terària" dels dilluns.

A l'arxiu de l'autor consta un manuscrit amb el poema
H «1

nou Gènesi", preparat amb molta cura, sense data i amb
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la nota "Per a la Plana Literaria del Poble". Tot i que no

l'hem trobat publicat, ens hi referirem breument ja que es

tracta d'una obra representativa d'aquest moment vital i

literari del poeta. És un llarg poema èpico-existencial que

seguint l'estructura i el to declamatori del Gènesi

n'inventa un de nou en què el Creador és l'home i la seva

darrera creació és Déu. Aquestes set llargues tirades de

decasíl·labs formulen un interessant plantejament: l'home

amb les seves necessitats i ideals passa a ser centre del

món en un acte de rebel·lia i d'alteració dels paràmetres

morals i socials de la burgesia que acosten el poema a les

produccions més atrevides del modernisme regeneracionista.

Aquesta obra fou objecte d'una segona redacció l'any 1938,

moment en què el poeta hi introduí petits canvis tot

datant-la "1906-1938", Aquesta última represa poètica

tampoc no fou mai publicada.

L'oferta de treball com a *redactor que havia arribat

a Maseras mentre es trobava a Madrid li havia fet veritable

il·lusió i havia corregut des d'aquella ciutat a Barcelona

per a prendre aquesta plaça, d'una significació ideològica

i Política molt d'acord amb el seu pensament d'aleshores.

Tanmateix, allò que realment marcà el pas de Maseras per El

P-Oble Catalàf i que pogué ésser la causa de la brevetat de

la durada de la seva secció "Del meu Carnet", fou la trans-

cendència que arribà a tenir la publicació d'un article

<lue havia de portar com a conseqüència l'excomunió del

i (o, dit més ortodoxament, del redactor o redactors

diari) ordenada pel bisbe de Barcelona. Es tracta d'una

Prosa decadentista com moltes de les que l'autor havia
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escrit -a Joventut i també a El Poble Català- i encara

havia d'escriure, en la línia esteticista de la novel·la

L'Adolescent. també censurada per la dictadura de Primo de

Rivera en la seva segona edició de 1925. Aquesta prosa d'El

Poble Català, com també aquella novel.la -escrita entre

1907 i 1908 i amb una primera edició el 1909-, tingué una

forta capacitat d'escàndol, que suscità en la burgesia ben-

pensant una duríssima resposta evidenciada en la suspensió

de gran quantitat de subscripcions del diari. El contingut

és una glossa admirativa cap al paganisme grec, del qual

les darreres Olimpíades d'Atenes havien facilitat l'evoca-

81ció. Tant aquest article sobre les Olimpíades, com el

poema inèdit "El nou Gènesi", ambdós de 1906, tenen una

innegable càrrega agnóstica i, a més, desmitificadora de la

religió cristiana, alhora que fan un cant entusiasta a

l'home com a creador, sense cap déu que el limiti, i al

paganisme, la bellesa i l'equilibri del qual triomfa sobre

les foscors cristianes. Podem concloure que responen al

moment d'esclat màxim de la Irreligiosität, o millor, de la

manca d'interès per la religió, de l'autor, que probable-

ment estava arribant a la culminació en l'acte substitutiu

del culte a Déu pel culte a la Bellesa i en l'assimilació

de les doctrines nietzscheanes, als vint anys i en el

rooment d'apoteosi del Modernisme a Catalunya. Claudi

Ametlla a les seves Memòries polítiques, comenta i valora

l'incident de l'article que havia provocat l'excomunió: "No

tots els cops venien dels adversaris, dels quals ja era

natural esperar-los, ni de la justícia que sabíem hostil.

En vam rebre un de l'Església, envers la qual sempre havíem
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estat respectuosos, tant per sirvceritat com per respecte

als sentiments de molts catòlics que ens eren amics. El

nostre exquisit liberalisme no comptà per a res. Amb aquell

esperit intolerant i integrista -com a totalitarisme

espiritual, tan abominable com els totalitarismes polítics

de la dreta i de l'esquerra que més tard es posaren de

moda- , el bisbe de Barcelona excomunicà El Poble Català a

causa de la publicació d'un conte d'Alfons Maseras que

trobà llicenciós. Arreu del món, i a Espanya mateix, hom

publicava copiosa literatura molt més lliure que l'inofen-

siu escrit culpable, i, sobretot, es publicaven articles

d'un cert doctrinarisme antireligiös i anticlerical molt

més susceptibles de provocar les ires episcopals. ¿Per què

l'atac anava contra El Poble Català, que publicava el sant

del dia i mai no havia realitzat cap acte contra l'Esglé-

sia? Misteris de l'esperit integrista. El treball de

Maseras havia estat un pretext,*vet-ho aquí. Segons aquell

esperit tan arrelat i tan estès en les jerarquies eclesiàs-

tiques, un anticlerical esquinçat, un antireligiös sense

fre, és més tolerat que no pas un liberal pur i equàni-

me."82

L'escrit de Maseras que provocà el problema té uns

forts valors iconoclastes, més deguts a a l'estètica

imperant que a un afany d'enderrocar cap idea religiosa.

Maseras havia conreat i encara havia de conrear molta

literatura de to decadentista, arrauxada en aquest sentit.

Recordem-ne un cas paral·lel: el conte "Èxtasis" publicat
A4

a Joventut. Descriu una ambigua trobada eròtico-mística

entre una novicia i Crist. Probablement també escandalitzà
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però l'incident no arribà tan lluny. A les baixes de

subscriptors del diari es sumaren actituds fanàtiques de

membres d'extrema dreta o fins i tot d'algun capellà que

creia necessari redimir els lectors del pecat de rebre El

Poble Català.84

D'aquesta època prové l'afinitat de Maseras amb el

partit Centre Nacionalista Republicà, fundat pels elements

més representatius del diari -El Poble Català- el 26 de

gener de 1907, del qual Josep Termes explica fidelment la

creació: "L'ambient, l'escalf popular, anima els d'El Poble

Català, que es decideixen ara, el 26 de gener de 1907, a

crear un partit, el Centre Nacionalista Republicà, sota la

presidència de Jaume Carner, que aplega els dissidents de

la Lliga del 1904, però també gent d'Unión Republicana i

federals. Tenia prop d'un miler d'afiliats en constituir-

se, quan la Lliga Regionalista en tenia només SiS-
OC

cents."3 El president del nou partit, Jaume Carner,

provenia del sector esquerrà i republicà de la Lliga

Regionalista, de la qual s'havia separat el 1904 arran de

la visita d'Alfons XIII a Barcelona. Amb d'altres elements

escindits de la Lliga, de tarannà progressista, havia

fundat pel novembre de 1904 el setmanari El Poble Català.

que a partir del primer de maig de 1906 havia d'esdevenir

diari i havia d'acollir Maseras com a redactor.

La tasca de l'escriptor a l'òrgan difusor i represen-

tatiu del CNR, al principi de les seves col·laboracions,

fou breu, intensa i compromesa en dues direccions: l'assaig

Periodístic i la creació literària. La primera activitat

fou duta a terme, com ja s'ha vist, des de la secció "Del
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meu carnet" i també esporàdicament en col·laboracions

diverses, i la segona activitat tingué com a àmbit prefe-

rent "La Plana Literària" dels dilluns. La secció "Del meu

carnet" tingué un to de crònica i comentari d'actualitat

sempre en clau literària. Era habitualment carregada d'un

nacionalisme idealista i vaporós i d'un fort interès per

les qüestions de màxima modernitat, tractades amb esperit

crític i liberal. Segons Josep Termes el grup d'El Poble

Català "estava més dotat per a l'alta política o la in-

tel·lectual, que per a l'agitació i 1'electoralisme. I ha
og

estat ben sovint motiu de befa per la seva ineficàcia."

Joan B. Culla en fer una recopilació dels trets més

característics de la gent del CNR -atenent al criteri de

diverses personalitats- diu que "eren homes vacil·lants,

indecisos, carregats de dubtes i de temences" -segons

Rovira i Virgili-; el seu programa -per a Josep Pla- estava

caracteritzat per "un reformisme inofensiu i sense preten-

sions"; Josep Zulueta opina que "los jóvenes de El Poble

Català se mantienen en una región de pensamiento respetabi-

lísima y nobilísima pero estan fuera del campo de batalla";

i, per acabar, Culla inclou una frase lapidària de Rovira

i Virgili: "No eren uns excel·lents polítics, però eren uns
O»

excel·lents ciutadans i uns bons cavallers.1 En general,

els polítics del CNR, redactors i col·laboradors d'El Poble

fîâtaJà són valorats per Culla i pels historiadors al·ludits

com a homes amb un instint o fons en certa mesura conserva-

dor, que els porta a una actitud política excessivament

teòrica o poc operativa. Malgrat tot el diari fou molt

crític i radical, com demostrà en donar suport al pressu-
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post municipal de Cultura del 1908, que afavoria l'ensenya-

ment laic -i que fou condemnat en una pastoral pel Cardenal

Casañas- i com també demostrà amb l'actitud molt crítica

que sostingué envers la Lliga.

Els articulistes d'El Poble Català no reeixiren a

aconseguir una veritable orientació esquerrana del diari,

ni tan sols catalanitzar el republicanisme, tan vigorós a

Barcelona. Quan volgueren comprometre's, a partir de la

fundació del Centre Nacionalista Republicà, amb la direcció

política de les classes populars, els mateixos escrúpols

antidemagògics i llur obsessió per no "afalagar" els

treballadors els deixaren desarmats. Culla conclou: "[ ...]a

finals del 1905, no hi ha en el panorama polític del

Principat un catalanisme esquerranista de certa envergadu-

ra. Un analista republicà, dels més afins a la gent d ' El

Poble Català -el ja citat Lluís de Zulueta- els ho diu

cruament: "a mi juicio, no existe una izquierda catalanis-

ta, ni sombra de ella. Políticamente, todo el nacionalismo

catalán es reaccionario [...]". Es tracta, en tôt cas, d'un

problema que, amb modificacions en la forma, romandrà viu

fins al 1909, i persistirà fins més enllà del 1910, a

desgrat de la creació de la UFNR."88

Maseras visqué de prop els primers moments de El Poble

C_ataJLà com a diari, coincidint amb l'esclat nacionalista

triomfant del moviment de formació de la Solidaritat

Catalana. No arriben a vint els articles que hi publica

durant 1906. A la secció "Del meu carnet" n'hi comptem uns

nou i sense indicar el nom de la secció, amb títol propi,

vuit assaigs. El comentari de fets d'actualitat que
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normalment escriu es centren, la major part de vegades, en

les actituds socials i polítiques dels habitants dels

altres països europeus, per tal d'extreure'n sempre l'exem-

ple positiu per a la societat catalana. Continua, doncs,

amb l'esperit regeneracionista i didàctic.

Durant el mes de maig glossa la inauguració d'una
00

estàtua a Benjamí Franklin a París , del qual afirma que

"fou un innovador en les ciències y un revoltat en la

societat" i que "apuntalà superbament, pels camins ma-

temàtics i per les vies maquiaveliques, els puntals de les

noves constitucions dels pobles basades en la llibertat i

deslliuradores de les consciències." Fa un comentari sobre

els esdeveniments sociopolítics del darrer moment a Rússia

-"Sembla que aquell vòmit de revolta, aquell gran sotrac

que remogué totes les Rússies s'ha paralitzat [...] Pensem
AA

que la revolta russa no ha finit [...]" - que permet

d'observar en Maseras un notable expert en política

internacional. L'escriptor no es pot sostreure a la

temptació d'extreure'n una aplicació moral capitalitzable

en la Catalunya del moment: "Oh vosaltres, els pobles que

sabeu afrontar les tiranies! Tingueu, tingueu odi, que en

el vostre rencor hi ha el millor fons de bonesa. Sou plens

de gran ira perquè sou plens de gran amor" . En un altre

assaig de la secció fa menció de l'assassinat del jove

nihilista rus Stryga, en un parc parisenc. El 10 de maig

Publica el polèmic article responsable de l'excomunió del

diari, del qual ja hem parlat. En una línia de gosadia que

no decau, Maseras escriu a la secció, amb un veritable to

crític i polèmic, un escrit sobre l'imminent casament del
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monarca espanyol Alfons XIII: "Qui sab també si un somriure

dols, un somriure de dona hermosa arrencarà aclamacions

d'entre les multituts embrutides", ¿[...] un idili en el

que el poble no deu veure altra cosa que la consolidació

dels poders que l'aniquilen?" [•••] "¿l'ostentació dels

geràrgics per la sang y per l'intriga- que ab els fruits

dels qui penen fan el pedestal de llur gerarquía?" No, tot

§4això no pot arrencar entussiasme de les munions [...]".

Deu dies més tard glossa amb emoció "la funció de gala

donada al Principal en honor als diputats" i afegeix "hi

vegi nàixer i expansionarse una fidalguia catalana sense

ampulositat, sense mentida" i utilitza termes i expressions

com "cortesia catalana", "esperit català", democràcia

sabiament laboriosa", "les nostres llegendes, engenradores

de tot l'esperit d'un poble [...]". Aquest article ve

completat amb un altre de la mateixa secció -"Del meu

carnet"-, molt proper en dates, fcurull d'exultació popular,

escrit després de la Festa de l'Homenatge del poble de

Barcelona als diputats que intervingueren a les Corts

contra el projecte de Llei de Jurisdiccions, on Maseras

parla entusiastament del poble i l'esperit català que

semblen haver traçat ja una ruta decidida cap a la de-

mocràcia i l'autonomia, pilars bàsics que es reforcen entre

si per formar aquest camí. En una altra ocasió comenta

amb acritud les diferències fonamentals que hi ha entre el

Parlament francès i l'espanyol: "Aquí el sufragi universal

ni és sufragi ni és universal", el Parlament espanyol és

producte d'una falsificació [...], d'una anul·lació de la

voluntat" i "acobla en son sí lo més granat del parassitis-

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



118

97me espanyol". El dimarts 29 de maig dóna notícia de la
00

mort d'Ibsen , de qui glossa el caràcter i la personali-

tat en prosa etérea i sumptuosa, plena d'adjectius. El

mateix dia del casament del rei Alfons XIII amb Victòria

Eugènia de Battenberg dedica l'assaig de la secció a

l'esdeveniment, fonamentant-lo en la fantasia i imaginant

una història d'amor que prescindeix "del faust, de les llu-

minàries, dels arcs triomfals, dels palaus y de les

carrosses", per acabar demanant als "rei y regina" que
q*

"davant tot el mon fessin acte de renunciament a favor

dels sentiments sincers i d'un veritable idil·li viscut en

la intimitat. Per ja acabar amb aquesta relació vegem com

la modernitat de Maseras el porta a escriure un article

sobre la dona i el sufragi universal a partir de la recent

utilització d'aquest dret per part de les finlandeses, amb

paraules tan avançades com aquestes: "En la dóna, que tan

antagónicament ha sigut considerada per les més grans

intel·ligències humanes, jo hi sé veure una gran fe

política y un gran esperit governamental [,..] la dona es

més propensa al sacrifici, més parca en la elecció, més

temerosa dels grans cataclismes; té una previsió incons-

cienta, que la fa vencedora en les lluites que emprèn, y es

reservada, maliciosa y bona a la vegada. Aquestes tres

qualitats basten per a fer d'un home un gran polític [...]

<Jo us crido, doncs, dones catalanes a que aixequeu la veu

y la uniu ab les de les dones de tot Europa." Maseras

escrigué també durant l'any, després del tres de juny i

fins al vint-i-tres d'octubre, uns vuit o deu articles més
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amb títol propi, en la línia dels estudiats, i sense el nom

de la secció.

Tant les anteriors col·laboracions com aquestes darre-

res tenen un valor general regeneracionista i messiànic;

pretenen evidenciar, amb claredat i esperit de denúncia,

actituds equívoques i defectes col·lectius, des del punt de

vista polític i social. Al mateix temps proposen models

europeus o fan lloança de conductes socials positives. El

to és agressiu i molt dur, en la línia dels articles

regeneracionistes de Jaume Brossa, quan ja aquest to era

caduc i s'havia utilitzat fins al cansament. El mes de juny

treballa sobre molt diversos temes, sempre amb intenció

regeneracionista. "L'obra de la cultura", tracta de la

lluita que el credo nacionalista ha de sostenir amb la

ignorància. "Sarcasme" critica durament el programa

"radical" del nou govern "liberal" posant en seriós dubte

el radicalisme, tant del prograrfa com del govern, els homes

del qual titlla d'incapaços per a evolucionar, i, una

vegada més, aprofita l'avinentesa per a predicar el

nacionalisme ja que cada "nacionalitat ibèrica" és de per

si "un perfecte individu regenerable, ple de vida [...] és

per aquí per ont deurien començar els partits que successi-

vament s'apoderen del poder [...]". A "Un bust an en

Vilanova" escriu sobre el monument que es vol erigir al

gran escriptor a la ciutat de Barcelona. A "La bola de

neu" censura els vituperis que "al cor de les Espanyes"

s'han llançat contra Catalunya. "L'apatia" ataca durament

aquesta actitud passiva del poble català respecte a la

cultura, i, enfront de 1'"antipatia" de les altres nacions
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ibèriques, denuncia la manca de plena consciència i

voluntat en la gent i proposa l'entusiasme i el treball com

a antídot, només així es podrà "prosseguir l'obra regenera-

dora". A "Els dos egoismes" -l'individual i el col·lec-

tiu- explica com aquests capteniments poden esdevenir

forces positives: "El nostre egoisme individual, pseudofe-

nici, brutal, estoic y el nostre egoisme colectiu de

catalans que de dret va a l'acompliment d'una voluntat

resoluta, continua i avassalladora, són, en efecte, dues

grans virtuts." "L'obra dels vells" agraeix el treball

dels nostres antecessors que ha permès que nosaltres hàgim

107trobat "Barcelona [...] feta, fent-se". Encara hi ha un

parell d'articles més, sobre la Barcelona de l'avenir,

amb un caràcter radicalment actual, on es palesen ressons

pregonament noucentistes: "després d'haver enderrocat tot

lo vell y aixorc que l'empetiteix, després d'haver cons-

truït les seves llargues vies,*les seves amples plasses"

[...] "res hi ha al món tant humà com la ciutat; res es

tant directament fill de l'home com la ciutat, y en ella

queden resumides totes les qualitats vitals del poble que

l'ha fet créixer". També parla sobre el sentiment

nacionalista a Catalunya en clau, altra vegada, noucentis-

ta: "[...] el desvetllament nacionalista català entranya en

sí tota una civilisació catalana. Sense donàrnosen compte

anem a un imperialisme, a un "emporium" intelectual y

material destinat a extendre la seva llavor fóra de les

terres catalanes, y tot això per l'obra de la cultura

r i» 109i • • • j .
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A través de les intervencions de Maseras durant 1905

i 1906 a El Poble Català coneixem el seu pensament sobre

les qüestions sociopolítiques fonamentals de l'entorn on

visqué als vint-i-dos anys, així com el seu credo estètic

i les seves preferències literàries. El primer aspecte

queda reflectit en els articles de la secció fixa "Del meu

carnet" i en els que la precedeixen i segueixen cronològi-

cament amb títol propi; el segon s'evidencia en els contes

de caire esteticista i decadent que hi publicà el 1905.

Podem concloure que en els anys 1904, 1905 i 1906

Maseras és un jove nacionalista i liberal, que fa en els

articles -bàsicament els de la secció "Del meu carnet"-

plantejaments excessivament vagues i intel·lectuals, que

difícilment oculten un inconscient conservadorisme molt

subtil, el mateix que, com hem vist, és vigent també en el

cercle polític i professional que el rodeja. La seva prosa

acostuma a ser retòrica i compPexa, ornamentada i sonora,

realment preciosista, paral·lela a la que havia utilitzat

als treballs publicats a Auba i als inclosos abans de 1906

a Joventut i Catalunya Artística. El seu credo estètic es

troba situat a cavall, doncs, entre un esteticisme moder-

nista tardà i un noucentisme teòric incipient que desco-

breix en les proses d'Eugeni d'Ors, a qui, com ja hem vist,

admira profundament, llegeix amb avidesa i imita. En la

biblioteca de l'autor existeixen diverses obres d'Eugeni

d'Ors, algunes de les quals, com el Glosari de 1906, porten

una endreça afectuosa.

Per tal de dibuixar l'entorn literari de Maseras en

funció de les possibles, i, en algun cas innegables, in-
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fluencies assimilades en aquests primers anys de la seva

introducció en el món periodístic, revisarem ràpidament la

nòmina dels escriptors que compartiren amb ell les tasques

a El Poble Català. Al diari foren constants: Gabriel

Alomar, J. Pous i Pagès, i una mica menys Ignasi Iglesias.

Durant 1906 la "Crònica de París" fou signada per Jaume

Brossa, el revoltat ideòleg del Modernisme i de L'Aveno, i

per J. Pérez-Jorba des de l'octubre de 1906. A la "Plana

Literària" anaren apareixent els noms d'autors ben diver-

sos, modernistes combatius, noucentistes incipients,

crítics i teòrics de la literatura i de l'art: Manuel de

Montoliu, Apel·les Mestres, Santiago Rusiñol, Adrià Gual,

Alexandre de Riquer, Antoni Rovira i Virgili, Prudenci

Bertrana, Joan Maragall, Josep Carner, Claudi Ametlla,

Carles Rahola, Xavier de Zengotita, Ramon Vinyes, Jeroni

Zanné, Xavier Gambús, Eduard Marquina, Víctor Oliva, i

d'altres menys coneguts com * J.M. Roviralta, Joaquim

Rosselló, Marcel Mata, Benet R.Barrios i els estrangers

Stecchetti, Anatole France, Giovanni Papini i Carducci.

Encara que Maseras no col·laborà plenament a la "Plana

Literària" fins al 1907, l'any anterior hi publicà un

sonet, "Romàntica , de caire modernista, decadent i

medievalitzant. També són remarcables, per la significació

i la influència que tingueren en aquell moment, algunes

Participacions de la "Plana" com el poema de Vinyes

"Salambó , que se situa en la línia del modernisme

historicista amb escenaris orientals, ja iniciada abans

d'aquest moviment per escriptors com Flaubert i Pierre

Louys, la de Víctor Oliva glossant Carducci pel desembre de
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1906 o d'altres, sempre dins les constants estètiques

modernistes. El 1907 Maseras publicà al diari dos treballs

en prosa: un de creació i un assaig crític. El primer,

"Fulls d'un diari", és una història frívola d'amor i

triangle en forma de dietari estiuenc, que anuncia les

obres de narrativa breu que Maseras conrearà de París

estant entre 1923 i 1926 i amb les quals obtindrà un gran

èxit a Catalunya. El segon, "A propòsit d'un llibre" és una

crítica sobre l'obra Del cercado a.leno de Enrique Díez-

Canedo, poeta extremeny amb qui Maseras tingué amistat, que

en aquest llibre tradueix poesia anglesa, francesa i

italiana, sense distinció d'escoles, amb la mateixa

curiositat universal que caracteritzà el seu glossador.

L'any 1908, Maseras continua amb les col·laboracions

periodístiques a El Poble Català. diari que li proporciona

gran part de les influències literàries que s'evidenciaran

en les seves obres d'aquest mdment. Tanmateix, a partir

d'aquest any la seva activitat periodística minva en favor

del treball purament literari -llibres de contes i no-

vel, les- que intensifica en gran mesura el 1908.

La "Plana Literària", pràcticament l'únic espai del

diari on Maseras publica les seves col.laboracions -majo-

ritàriament de creació-, no apareix amb regularitat durant

1908. Els creadors catalans que publiquen amb més fre-

qüència a "La Plana" durant aquest any són: Manuel de

Montoliu, Prudenci Bertrana, Ignasi Iglesias, Miquel dels

S. Oliver, Jeroni Zanné, Xavier Viurà, Josep Aladern, Joan

Alcover, Lluís Via i Carme Karr. Alguns dels més significa-

tiusls autors estrangers que s'hi tradueixen són: D'Annun-
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zio, Walt Whitman i Pierre Louys, la influència del quai es

manifesta sobretot en la novel·la L'Adolescent, publicada

per l'escriptor el 1909.

L'u de juny de 1908 Maseras dóna a conèixer un tast

del que serà el seu futur llibre Fets i paraules de Mestre

Blai Martí, titulat "Lleal".(XVII Capítol d'un llibre

inèdit)".114 Pel setembre inclou a la "Plana" 1'" Acte

Ters" de la seva traducció del Tartuf de Molière, que acaba

d'aparèixer editada. L'octubre de 1908 hi publica la

seva darrera col·laboració, una composició poètica d'onze

estrofes de dos versos decasíl·labs titulada "El mar".

Des de gener de 1909 El Poble Català anà alternant la

"Plana Literària" dels dilluns amb una "Plana Social"

adreçada preferentment a captar els cercles obrers i la

massa treballadora. Potser aquest fet, sumat a la cada cop

més absorbent tasca literària de Maseras, és la causa que

trobem molt poques col·laboracions de l'escriptor al diari

durant aquest any. El 17 de maig hi apareix un poema -

"Alegoria"- que recità després del brindis en el sopar

íntim que els amics li oferiren en ocasió de la publicació

de L'Adolescent. Es tracta d'una llarguíssima composició en

decasíl·labs de fort ritme cromàtic i musical, de to molt

verlainià.

La seva darrera intervenció al diari durant 1909 fou

un llarg article sobre "Giacomo Leopardi", publicat el

vint-i-u de juny, on realitzà una completa semblança del

Poeta italià i de la seva obra. Recordem que el 1938

Maseras publicarà els Cants en traducció catalana. De fet,
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Leopardi fou un dels poetes que de forma més continuada

mantingué el seu interès.

La "Plana Literària" començà a fallar a partir del mes

de juliol arran dels esdeveniments de la Setmana Tràgica i

desaparegué durant 1910 i 1911 per reaparèixer esporàdica-

ment des del vuit de juliol de 1912, amb dos o tres números

a l'estiu i un al novembre.

5. La poesia: saó de l'estètica decadent:

5.1. Poesia vinculada a la "Nova Pléiade" i a la

"batalla del sonet". Els poemes de Joventut

(1906).

Durant 1906 Maseras es dedicà de ple a la poesia. El

seu caràcter de lector curiós i infatigable així com la

seva insistència a voler veur*e's publicat ja des dels

quinze anys el porten a freqüentar els principals focus

intel·lectuals del moment, des dels quals rep una plurali-

tat d'influències literàries. Això provoca, particularment

en la seva poesia, una barreja important d'influxos.

Aquest any és un moment clau per a l'obra poètica de

Maseras. Es troba en plena producció decadentista mentre,

paral·lelament, comença de rebre una forta influència del

món líric classicítzant de ressons parnassians, generat

també en gran mesura per la imitació de 1'"École Romane" -

Moréas-, que està penetrant en aquell moment a Catalunya.

Per aquesta època -1906, 1907 i 1908- Maseras participa de

la poesia refinada de cenacle que conrea el grup la "Nova
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Pléiade" -dins El Poble Català-, batejat així per M. de

Montoliu el 1908. Es basa en el parnassianisme empeltat de

decadentismo i combinat amb una actitud culturalista de

base: Ronsard batega en la poesia del grup, i encara més

Heredia. Malgrat tot, Carducci és qui fa convergir la

tradició clàssica amb el nacionalisme d'arrel esquerrana

del cercle i serveix per a distingir-lo del classicisme

equilibrat i de sentit cristià del cenacle de Carner.

Maseras descrigué i valorà aquest grup literari en un

profund article necrològic sobre la figura de Zanné escrit

el 1934 que, amb la perspectiva dels anys, intentava objec-

tivar la funció estètica de la "pléiade dels parnassians":

"La seva presència [de Zanné, a Buenos Aires, el 1914]

m'evocava els dies que ja aleshores em semblaven llunyans,

de la revista Joventut i la dèria wagneriana de molts

intel·lectuals barcelonins. Em recordava les passejades,

Rambla amunt i Rambla avall, *amb ell i amb Martínez i

Serinyà, amb Prat i Gaballí i amb Pere Riera i Riquer, que

formaven, tots plegats, la pléiade dels parnassians, els

quals s'oposaven a l'espontaneïtat d'un Maragall i dels

seus seguidors, la reflexió estudiada d'un Costa i Llobera

i d'un Alomar. I jo sentia que mentre a Catalunya, després

de mort Maragall, semblàvem haver superat, tots plegats,

aquell antagonisme de clàssics i romàntics o d'erudits i

espontanis, que en literatures més avançades, com la

francesa i la italiana, resultava ja anacrònic, ell, Zanné,

seguia fidel als principis estètics de la seva joven-

tut."118

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



127

Jaume Bofill i Ferro destria aquests joves poetes

catalans del tombant de segle en dos grups: "el de Carner,

la famosa "Caligeneia", i un altre, més cap a l'esquerra,

que Carner anomenava els "Hermètics" i els atribuïa la

particularitat d'escriure sempre la paraula Vida amb

majúscula. Aquests eren el nucli principal de la nostra

escola parnassiana. Figuraven com a elements principals en

aquest grup, una mica acèfal -perquè Alomar, que l'hauria

pogut presidir, vivia fora de Barcelona-, Alfons Maseras,

119Pere Prat i Gaballí i Ramon Vinyes." Tanmateix, per a

Bofill "Entre els "Hermètics", Alfons Maseras era el menys

parnassià. Es vanava de ser sentimental, que era per a

molts dels seus companys una abominació. Ros i d'ulls

blaus, una mica corbat i malaltís, ens suggeria un poeta

del tipus de Heine, d'Alfred de Musset o de Bécquer. Era un

literat de raça, i alguns dels seus treballs mostren una

elevada qualitat, especialment? la seva bella traducció

catalana dels poemes de Leopardi.

Maseras viu, doncs, en aquests anys, sota el signe de

la convergència de Simbolisme i Parnassianisme , encara

que els fruits més evidents i valuosos que sorgeixen d'a-

questa unió apareixeran uns anys més tard -Eglogues

seguides de El Poema dels Camins (1918)- determinats,

també, per l'assimilació progressiva del context poètic,

marcat per 1.'actualització que els poetes espontaneistes

feren dels gèneres clàssics i per la reelaboració culta de

la poesia popular duta a terme bàsicament pels poetes

oaragallians i verdaguerians. Segons Jordi Castellanos1

en el grup on es situa Maseras -i per consell de Montoliu-
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anirà davallant l'admiració per D'Annunzio, considerat

perillós pel fet de ser "mestre de frivolitat, d'una

frivolitat perillosa perquè va revestida i disfressada

d'una apariencia mística". També els models catalans a

El Poble Català van canviant: Alomar i Costa i Llobera

passen al primer terme. És una conjunció vàlida entre

classicisme esquerrà i formalista.

A partir de 1908 la "Nova Pléiade" es va dispersant.

Maseras marxa a París a la fi de 1909. Després de la

Setmana Tràgica el diari resta en suspensió governativa i

quan torna a publicar-se ho fa com a òrgan de la Unió

Federal Nacionalista Republicana. És el moment de la

substitució d'un moviment ideològic i literari catalanista

d'esquerres per un partit polític nacionalista i republicà.

Així resumeix el fet el professor Castellanos: "Els desen-

ganys i, alhora, l'hegemonia política i cultural de la

Lliga va provocar la marginació*!, al capdavall, el fracàs

del grup."I2<

Les propostes lèxiques i morfològiques dels escriptors

d'El Poble Català adreçades a bastir una llengua literària

quedaran substituïdes per les normes oficials noucentistes

de Carner, promotor cultural de la Lliga. És així com les

solucions artificioses del parnassianisme conreat pel grup

d'El Poble Català desapareixen del panorama literari català

i perden l'oportunitat d'haver donat suport a una proposta

de reforma lingüística.

L'important deute de Maseras amb els modernistes cata-

lans -Rusiñol, Maragall- i els grans romàntics estrangers -

Heine, Goethe, Novalis- es veu minvat pel progressiu enri-
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quiment amb la lectura de nous autors classicitzants

francesos i catalans, dels quals s'amara a la revista

Joventut i a publicacions anteriors com Catalonia; Carner,

Alomar, Zanné, i també Coppée, Prudhomme, Banville, Lisle,

i especialment Heredia, llargament glossat per Zanné a

Joventut en ocasió de la seva mort.

Al treball formal de l'arquitectura del poema i a la

potenciació d'un estudiat artifici retòric que propugna el

Parnassianisme, Maseras afegeix l'influx dels models

clàssics i medievals -recuperació de Dante, Petrarca i tot

el misticisme de l'estètica pre-rafaelita-. Aquest món

d'influències estètiques li arriba també amb els seus

companys i col·laboradors de la redacció de Joventut i d'El

Poble Català; Zanné, Alomar, Prat Gaballí, Carner, Viurà,

Montoliu entre d'altres. La forma emblemàtica d'aquest

moviment plural però definit és el sonet, que a partir

d'aquest moment Maseras conrearla amb molta freqüència.

Els dos móns estètics., el modernista-romàntic i el

clàssico-parnassià, entronquen i es fonen en algunes

composicions publicades per l'autor a la revista Joventut

durant 1906. Fem-hi una ràpida ullada i veurem com són molt

representatives de tot el que acabem d'exposar. El vuit de

febrer publica "Eglé"^ -traducció de Carducci que, junt

amb les publicades el 1901 a Catalunya Artística de

Stecchetti i Leopardi, representen les primeres traduccions

de l'italià donades a la llum editorial per l'autor-,

bellíasim poema que uneix la tradició clàssica a una certa

melangia romàntica. Cal destacar l'afany de novetat i la

Pruïja avantguardista de Maseras que, gairebé sempre, és un
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dels primers a incorporar influències o estils nous a la

seva obra, encara que no sempre ho faci de forma encertada.

En aquest sentit, destaca el fet que és un dels primers

autors catalans a traduir Carducci a la llengua catalana.

Tanmateix, l'erudit modernista Víctor Oliva ho havia fet ja

abans a la "Plana Literària" d'El Poble Català el desembre

de 1906.

La tercera col·laboració poètica de Maseras a Joventut
I*A

és "Sonets", sis mostres ben diverses d'aquesta forma

estrófica en ben distints metres: heptasíl.labs, deca-

síl·labs i versos de catorze síl·labes seguint les variants

mètriques aportades pels modernistes a l'estrofisme

regular. És, de fet, una demostració pública de la seva

adscripció al moviment clàssic de recuperació del sonet com

a forma emblemàtica, que acabdillaven Carner, Pin i Soler

i Zanné. Es tracta de la famosa "batalla del sonet", que

simbolitza la lluita d'aquest stector de joves modernistes

contra el ruralisme i "l'espontaneïtat inculta" en termes

de J.L. Marfany. Segons aquest crític, Maseras, amb Eugeni

d'Ors, Emmanuel Alfonso, P. Prat i Gaballí, Diego Ruiz,

Ramon Vinyes etc. constitueixen "una sèrie d'escriptors

joves fascinats per D'Annunzio i, més tard, per Carducci i

que insisteixen en aquella combinació de refinament estètic

i messianisme a què he al·ludit abans, en parlar de

gatalònia."129

Aquest grup professa un esteticisme messiànic dannun-

zià incorporat a Catalunya amb la revista Catalonia, que

neutralitzarà una tendència excessiva cap al naturisme

malentès, que podia dur al localisme i al folklorisme
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empobridors. El Poble Català fou el camp propici per a

aquesta batalla: Pin i Soler amb Sonets d'uns i altres

(1904) i Zanné -Els XVII sonets a Johann Wolfgangvon

Goethe (1906), Sonets (1911)- amb les seves magnífiques

traduccions de Carducci, D'Annunzio i d'altres, són els

capdavanters del moviment reivindicatiu, així com molts

autors que col·laboren en una secció dedicada exclusivament

al gènere -Prat i Gaballí, Martínez i Serinyà, M. dels

Sants Oliver- que acaba per tenir el sonet i el sonetisme

com a element identificador. Maseras es mou en aquest

ambient i acaba per conrear gairebé obsessivament també

aquesta forma estrófica. Recordem que l'any 1903 ja havia

escrit un recull de sonets De Rubiïs -no conservat- segons

consta a Catalunya Artística.

D'entre els "Sonets" publicats pel febrer de 1906 a

Joventut, el sonet I, "Invocació" i el II, "Cantiga

pregona", foren posteriorment Inclosos pel poeta a Poe-

sies i el 1926 a La llàntia encesa amb els respec-

tius títols de "Esclavitud de l'amor" i "Cantiga pregona",

amb algunes variants i correccions ortogràfiques. Tots els

sonets són confegits amb una gran suavitat i lentitud de

ritme.

També es fa ressò Maseras de la literatura de parcs i

jardins que inundà els primers anys del segle XX. N'inclou

una llarga mostra a Joventut . "La nit en els jardins",

tirada de trenta-tres tercets en la línia més tòpica del

modernisme decadent de jardins humanitzats i tardorals,

evocadors del passat i acollidors d'un amor dolorós i

malaltís.134
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La darrera col·laboració de l'escriptor a Joventut és

una elegia, "A una ciutat qui mor" -la ciutat és un

tema que la poesia modernista tracta sovint amb matís

regeneracionista-, construïda amb majestàtics alexandrins

de ritme clàssic que en aquest cas responen a l'estètica

decadentista i exòtica, i invoquen la perduda grandesa

imperial amb estudiada melangia. Es tracta d'una meditació,

marcada per la filosofia determinista, sobre la caducitat

de totes les coses, i, en aquest cas, dels grans impe-

ris . L'absència de tota transcendència fa encara més

tràgic el devenir temporal. Aquest poema coincideix en to

i temàtica amb el publicat pel poeta a El Poble Català el

1907 i titulat "Sobre runes".137 Lily Litvak, en el capí-

tol dedicat a "Las ruinas" del seu llibre El .jardín de

Alah. estudia aquest poema de Maseras: "Todo es misterio en

"A una ciutat qui mor". Los juegos prodigiosos de luz,

sombras que no parecen proyectadas por ningún cuerpo» y que

nacen de ellas mismas, espontáneamente, sobre los muros,

fosos de oscuridad, que rozan un rayo de luna y las

estatuas mutiladas rodeadas de un halo blanco como la luz

que emiten ciertos cuerpos en putrefacción. Es un mundo

donde el hombre no existe y lo han reemplazado las esta-

tuasj se podría escuchar el ruido de sus querellas o

júbilos insensatos, cortejos triunfales o procesiones

fúnebres. Algunas figuras de piedra contemplan en silencio

su ciudad, con gestos grandilocuentes fijos para toda la

eternidad. De vez en cuando un cuerpo decapitado se

desprende y rueda por el suelo."
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És ben remarcable l'habilitat que posseí Maseras en el

conreu dels diversos corrents poètics i literaris, adap-

tant-se sempre als cànons del darrer moment i arribant a

resultats reeixits en moltes ocasions, com en el cas dels

poemes de jardins. En realitat durant aquests primers anys

del segle -quan ell en tenia vint- fou un element marginal

del modernisme barceloní i parisenc, que sabé anar formant-

se autodidàcticament a partir del seu entorn intel·lectual

fins a arribar a inserir-s'hi com a literat consagrat i

representatiu. Era un jove iconoclasta amb voluntat de

ferro, gran lector i amatent a les novetats, que aconseguí

de fer-se un nom en la jungla literària del tombant de

segle.

5.2. El primer llibre de poesia: Delirium (1907) i

altres poemes modernistes.

»

Encara que durant 1906 no edita cap llibre de poesia,

Maseras fa la redacció definitiva del recull de vuitanta

poemes amb un pròleg i un epíleg que constituirà el llibre

Deliriumr publicat l'any següent per "L'Avenç".

El manuscrit d'aquesta obra, conservat a l'arxiu

personal de l'autor, duu a la portadella la data 1905-1906

i al final dels poemes, abans de l'índex, consta amb xifres

romanes la data MCMVI. Es tracta d'un manuscrit preparat

per a la impremta, amb correccions ortogràfiques sistemàti-

ques que en modernitzen la forma: y gregues esmenades com

a llatines, pronoms units al verb separats per les correc-

cions, gran quantitat d'accents actualitzats, la preposició
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"ab" corregida com "amb", és a dir, es tracta d'una moder-

nització global que segueix les normes de "L'Avenç" en

comptes de les arcaiques de la Renaixença. Aquest manuscrit

és exacte en contingut a l'edició de 1907.

I fou el 1907 quan hom li atorgà el reconeixement

oficial com a poeta, a partir de la publicació del recull

Delirium, ja citat, que el dugué a la fama literària.

Realment fou un llibre d'èxit que tingué força lectors al

seu moment, tal com reflecteixen els comentaris de premsa,

i fou en general ben acollit per la crítica. La major part

de ressenyes sobre l'obra de Maseras coincideixen a

considerar aquest recull de poesia com el més interessant

de la seva primera etapa de producció. Citem, a tall de

testimonis, els comentaris positius que en fan diversos

òrgans i crítics literaris. Gabriel Clouzet (Le Figuier.

1913) afirma: "recueil de poèmes lyriques qui fixa l'atten-

tion du monde lettré". J.M. López Picó al·ludeix al llibre

com un dels "moments interessants" de la vida literària del

Poeta (La Cataluña. 17-VII-1909). Enrique Diez-Canedo en

parla positivament des de La Lectura (Madrid, gener 1908).

Cesare Giardini a l'Antologia dei poeti catalanicontempo-

.Eanei (Torino 1926) diu: "[...] Delirium, con oui iniziò

la sua carriera letteraria e che sembra scritto per

liberarsi dalle ossessioni morbide che lancinarono la

gioventù nata sotto il segno dei décadent! francesi".

Manuel de Montoliu al seu Breviari crític (Vol. II 1925-26)

afirma: "L'Alfons Maseras fou, ja fa bon nombre d'anys,

qualificat per mi de poeta neo-romàntic, a propòsit del

llibre de poesies de la seva joventut Delirium [...] que
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recorda la tendra i fogosa lírica d'Alfred de Musset

[,..]". La revista Fantasma de Napoli en fa una crònica

positiva i Le Corriere délie Puglie. diari de Bari,

conclou: "Delirium, libro di pura poesia dove la dolcezza

musicale del verso, la fascinatrice raffinatezza della

psicologia, la ideale delicatezza delle sfumature e délie

immagini e la grandiosa elevatezza di concezione si

uniscono per produrre sul lettore una sorprendente emozio-

ne, intensa, totale." Cesare Giardini a l'Antologia

della Poesia Catalana (1845-1935). publicada el 1950,

observa que Delirium és una excepció dins l'obra poètica de

l'autor, pel to en què està escrita: "II Maseras -astrazion

fatta dal volumetto Delirium, con cui iniziò la sua

Garriera letteraria e che sembra scritto per liberarsi

dalle ossessioni morbide che lancinarono la gioventú natta

sotto il segno dei decadent i francesi- è il poeta dell'uma-

nità considerata in quanto essa* ha di migliore.

Delirium respon a una estètica i a uns continguts que

ja hem trobat parcialment a 1'altre recull manuscrit de

1906. Són poemes decadentistes de tema amorós i valor

èpico-líric o narratiu pel fet que forgen una història amb

personatges que són protagonistes de l'emoció lírica.

Abunden les situacions i comparacions generades a partir

d'herois marginats o maleïts, així com àmbits amb les

mateixes característiques. El protagonista -jo poètic- és

un "maudit" extret de la lírica simbolista francesa, un

romàntic a ultrança. El seu fatum és tràgic i el seu

comportament desesperat i cínic al mateix temps.
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El llibre tracta d'un amor torturat i engelosit que en

ocasions es manifesta amb conceptuals jocs de paraules,

concatenacions, antítesis i tota mena de recursos basats en

la sintaxi. Està constituït per versos més continguts en

l'expressió de la intimitat que els que havíem trobat fins

ara. Menys acolorits però més intensos. El ritme, de

vegades narratiu, permet de seguir una vera història d'amor

on els papers acaben alterats: l'amant torturat passa a

tranquil observador de la passió de l'estimada, no corres-

posta. Els ritmes i la mètrica s'acosten sovint a la cançó

popular, fet que -junt amb el tema- permet comprendre també

l'acceptació que tingué a la seva època. L'espontaneïtat i

la senzillesa vénen reblades per una tènue musicalitat

proporcionada per una rima poc contundent, assonant la

major part de vegades. El color també és suau i la llumino-

sitat esfumada i irisada, mai barroca ni cridanera. Per

tots aquests motius el llibre el un eloqüent cant a l'amor

sentit en intimitat, amb dolor però sense crits ni impreca-

cions, només amb alguna queixa continguda. L'elegància

d'aquesta poesia mesurada i intensament sentida ve enriqui-

da per un element característic del romanticisme: l'aguda

intuïció d'una misteriosa realitat oculta als sentits. És

per això que el poeta té una actitud inquieta i interrogant

enfront d'un món invisible que intueix però no coneix.

Aquest anhel es percep fins i tot respecte al propi jo,

respecte al misteri de la pròpia consciència, que també

escapa del coneixement del poeta: "Per què hem de trobà

així nostra existència? Per què sols trascendeix sobre

nosaltres un espectre de dol? Jo, que l'oviro; jo, que li
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parlo en el silenci, tremo i deliro de goig. Ell m'acompa-

nya, forma part del meu ésser i m'estima tant fondament,

que amb son rabiar quimèric incessantment me burxa i

m'atormenta."

En definitiva, es tracta d'un atractiu poemari en la

més pura tradició romàntica alemanya -Heine, Goethe- i amb

importants ressons de Bécquer, que se sent bategar en més

d'un poema. El llibre mereixé també crítiques polèmiques i

contrastades que cal analitzar amb detall. Destaquem

l'apareguda el dotze de novembre de 1907 al diari La

Publicidad i el desembre del mateix any a Acció Catalana de

Sabadell, signada per Claudi Foix. El to de la primera és

estrictament valoratiu i es destaca per la seva duresa:

"[...] en casi todas las poesías el sentimiento ha ahogado

la forma [...]", "es una obra cruel, torturada [...]", "el

libro de Maseras es un elemento de belleza inseguro y

desviado [...]", "[...] demasiado directamente influenciado

por lecturas extranjeras. Heine y Lamartine han dictaminado

en aquellos dolores repetidamente". "Quizá [...] el poeta

no ha encontrado la fórmula de equilibrio que juntase

armónicamente la belleza de la forma con la gran passion

torturada que ha de vivir en ella. [...]" "De todos modos

Delirium, que se lee con atención, es un libro que hace

creer de su autor que es, al fin y al cabo, un poeta."

Per a Foix, el llibre "es un veritable delirium de

Passions, vestides amb un ropatje maravellós, de visions y

Pensaments que els haveu viscut moltes vegades y que al

abandonarse un á la cadencia qu'en Maseras les ha estotja-

des, us fan sentir fondament."[...] Llegiu-lo y us conven-
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sereu que entre aquelles estrofes, va modelant-se un poeta

veritable que sab comunicar tot lo que veu y sent ab una

fidelitat elegant, sense enfarféchs de llampantes buydors,

que tan de moda están avuy en día entre els poetes que

malgasten el temps en frivoles nimietats decoratives,

omplint la literatura pàtria de camèlies malaltisses."

La crítica més valuosa de Delirium és, sens dubte, la

que li adreçà, en forma de breu carta, Joan Maragall, on

entreveu els innegables valors lírics d'un jove i encara

inexpert Maseras: "[...] Delirium, flor de joventut, flor

d'inquietud; la poesia encara hi brolla tèrbola; ja

s'aclarirà quan hagi passat la torrentada i resti sola la

font que naix de la roca viva, que ja s'hi sent cantar en

aquest llibre, escoltant bé [...]".

A l'arxiu de Maseras es conserva un altre manuscrit

que conté sis poemes en quinze quartilles, datats indivi-

dualment el 1906, llevat del darrer, i un full solt amb un

sol poema, un sonet titulat "El parc", datat el 1905. "Jo

parlo" és un llarg poema en cinc fulls, de to nietzscheà i

heroic, ple d'impuls vital. El sonet decadentista "A una

dona lletja" canta un rostre de lletjor medusea i, encara

que és purament circumstancial i poc rellevant, posa en

evidencia -una vegada més- 1'interès de Maseras per vincu-

lar-se als corrents estètics vigents, en aquest cas la moda

de la dona antitètica de la bellesa, ressò llunyà de

"l'anti-Beatriu" o "la dona-vampir", glossades en la

literatura pre-rafaelita . "Magister dixit" és un poema

en dotze quartets esmerçats a glossar un amor impossible.

'Bàlsam crudel" és un sonet que insisteix, a la manera
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clàssica, a expressar el turment de l'amor no correspost.

I, "Pel dia dels morts" està constituït per onze apariats

que continuen amb la tònica de l'amor adúlter i del

triangle amorós que inundarà el seu primer llibre de poemes

Delirium (1907), en aquest cas amb l'afegit de tonalitats

endolades i macabres, la qual cosa permet al poeta dibuixar

un d'aquells artificiosos espais interiors, suggeridors més

que descriptius, en acord amb els postulats simbolistes. El

darrer poema d'aquest recull manuscrit és "Si l'amor te

flagella a totes hores", datat el 1905 i reproduït el 1918

al volum Poesies i altre cop el 1926 a La llàntia encesa.

Aquest grup de poemes manuscrits no fou mai publicat llevat

del poema que acabem d'esmentar. Respon a les diverses

exigències temàtiques i estètiques del moment: classicisme

formal, continguts marginals i misteriosos, recerca de

l'aspecte oposat i negatiu d'alguns tòpics com el de la

"donna angelicata", exaltació * de l'energia individual,

utilització culta de formes populars i d'altres.

Inclòs amb aquests fulls es troba una doble quartilla

amb un sonet manuscrit titulat "El parc", datat el 1905. És

un poema que pertany al món modernista dels "jardins

interiors" reflectidors de l'ànim adolorit del poeta. Té

una forta influència de la literatura i la pintura de

Rusiñol i respon al tòpic del jardí tarderai habitat

per "pàl·lides donzelles que es moren pels salons". Té ecos

indubtables de Rubén Darío, a qui Maseras conegué personal-
1 / 0

ment i a qui servà pregona amistat i admiració. Aquest

Poema simbòlic enfronta el món pulcre i ordenat del jardí

versallesc i aristocràtic amb la realitat crua dels
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marginats que en resten a l'exterior -àmbit del "poeta-

maleït"-. El triomf que s'observa al final del poema és

l'apoteosi del jardí rutilant, ple d'estàtues, glorietes,

princeses i paladins -elements tots del modernisme precio-

sista més esclatant- dins el qual un voltor, una "rara

avis" diferent, resta engabiada per exòtica ("L'albatros"

baudelairià), incompresa com el poeta, isolada dins una

societat brillant que no l'assimila ni la comprèn. Poemes

com aquest ens situen de forma clara en l'actitud estètica

i en certa manera ètica de l'autor en aquesta primera etapa

de producció. Maseras sent i exerceix com a poeta modernis-

ta que se sap diferent, ja que pertany a l'élite dels

creadors autèntics que no acaten les convencions retòriques

i socials imposades, i viu i actua com un dandi tocat de

bohèmia.149

La major part de col·laboracions de 1907 a El Poble

Català són poemes publicats *a la "Plana Literària":

"Safios, existencial, romàntica i misteriosa composi-

ció en cinc estrofes; "Eroxandre y Lidia , diàleg

poètic premiat als Jocs Florals de Barcelona de 1907 amb un

premi extraordinari i que l'any 1918 formarà part del

llibre EgloguesISZ; un altre poema, "Apoteosi", que fou

el premi XIV als Jocs Florals de Rubí, constituït per vuit

estrofes sàfiques; una composició poètica de to elegíac,

"Sobre runes" ; una traducció de Sant Joan de la Creu -

"Cansó de Crist y de l'Anima"-, feta sota el pseudònim

"Jaume dels Domenys" , i un sonet en francès, "Après la

1 Sfi
mort". Totes aquestes composicions palesen el trànsit

de l'autor cap a un cert classicisme que vol esdevenir
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Un groom, vestit de vermell, els anà a tancar la portella

de l'automòbil i els seguí fins al fons del cabaret. Un

criat polit i llustrós els prengué l'abric i els capells,

i els quatre senyors s'entaularen. En el fons de la sala hi

havia una música de Jazz [...]".

Els personatges de la novel·la estan immergits en una

mena de boira que impedeix dibuixar-ne els contorns. La

seva condició de símbols els atorga gran força imaginativa

però els impedeix de tenir una personalitat definida,

malgrat que Pere Guilanyà, resident aleshores a París,

escrivís a la crònica de La Veu de Catalunya que "els

personatges dominants d'aquesta novel·la no podien ésser

millor escollits: bohemis, vagabunds, que potser són els

més interessants que hom troba en el "brouhaha" de Montmar-

tre" El valor indefinit i vague no els resta color en

la pinzellada -gairebé costumista-, tanmateix impedeix de

precisar-ne la personalitat concreta, amb la qual cosa la

novel·la resta alineada més a prop de la narrativa lírica

i simbòlica que de la realista o psicològica. Els personat-

ges, difuminats i eteris, tenen una tonalitat lírica
•

acordada amb la fantasia de l'esperit d'Ariel -que amb la

seva misteriosa activitat marca els esdeveniments de la no-

vel·la- i permeten a Tomàs Garcés, en la seva crítica de La

Veu, interrogar-se: "Però, són homes? No es tracta, acàs,

1Î8de poètiques figuracions de l'autor?"

La multitud que pul·lula com a teló de fons de la fira

-símbol de la humanitat global en qui es compleixen els

designis del fat tràgic- manté encara una clara nota

modernista en la seva estultícia i en el seu comportament
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gregari. A més, aquest grup d'homes i dones esqueixats i

tristos personifiquen aquells únics ideals -que ja vam

trobar en les novel·les breus- capaços de moure l'home: el

desig de l'inabastable o el dolor de l'irreparable. Com un

recordatori de la mediocritat de l'avidesa humana i de

l'absurd de l'existènciai el narrador omniscient escriu:

"[•••] aquella multitud àvida d'emoció, en els ulls de la

qual hom llegia adés el desig d'un plaer enganyador o

l'enyor d'un bé perdut [...]".lï9

La fira de Montmartre centra la seva importància en la

filosofia desenganyada que manifesta i, per altra banda,

deixa de costat les novetats tècniques narratives. El

vessant formal del llibre té, doncs, menys interès que en

el cas de les novel·les curtes. L'obra s'organitza narrati-

vament a partir d'un autor omniscient clàssic que narra

l'acció i al mateix temps dóna opinions pròpies, moltes

vegades en forma de digressions que atorguen un to discur-

siu molt poc novel·lístic al relat. Aquestes valoracions es

confonen sovint amb les introspeccions psicològiques de

Trapa, amb la qual cosa el narrador ens facilita les claus

perquè l'identifiquem amb el protagonista. Realment els

criteris d'un i altre acaben essent els mateixos, i el

sentimentalisme, el dolor de viure i l'idealisme d'ambdós

es fonen en una sola expressió narrativa. Per aquest motiu

es difícil en ocasions discernir si determinat fragment és

tècnicament una narració en estil indirecte lliure o una

mera introspecció psicològica del personatge efectuada per

l'autor omniscient. Havent pogut observar en obres ante-

riors que Maseras dominava i destriava perfectament ambdues
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tècniques, cal pensar que aquesta fusió tan especial que

introdueix a La fira de Montmartre, per altra banda prou

eloqüent per al lector, es deu a una voluntat d'identifica-

ció amb el protagonista, amb qui comparteix caràcter i

actitud vital t Vegem-ne una mostra: "La mainada era per a

ell una mena d'humanitat a part, que només se li oferia

espectacle quan, a l'atzar, creuava un jardí públic.

Bell espectacle, el dels jardins parisencs, a les

festes, quan, a l'hora del sol, s'omplen d'infants.

Angèlica també hi devia haver jugat, en aquests jardins que

i ftflsón el paradís de la mainada."

En un d'aquests casos d'ambigüitat narrativa, l'autor

veu la necessitat d'aclarir -després de llarga estona de

disquisició atribuïble al narrador i al personatge indis-

tintament- que els mots han estat monologáis interiorment

per Trapa: "[...] Ella, que potser és filla d'un amor

sincer, de l'únic amor que Joana havia tingut, ella seria

òrfena d'amor durant tota la seva vida? N'hi ha per

desesperar-se, n'hi ha per revoltar-se davant de Déu, n'hi

ha per cridar mort i venjança als quatre caps de món.
•

-Orfes d'amor ho hem estat tots! -s'exclama Trapa,

prosseguint el seu monòleg nocturn."

Tanmateix, l'autor, en moments en què necessita una

especial expressivitat del sentiment del personatge, intro-

dueix petites pinzellades d'estil indirecte lliure que no

admeten confusió: "Trapa pensava en la mare d'Angèlica.

Seria realment aquella dona que ell havia abandonat, feia

divuit o vint anys -ja no ho recordava- i seria Angèlica

filla d'ell i d'ella? Aquest pensament el torturava. Els
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indicis que tenia no eren prou per aclarir-li el misteri.

I si tot no fos que un minúscul pressentiment, un supòsit

gratuït?"182

També el monòleg convencional i la introspecció

psicològica apareixen en estat pur, com elements per a

conèixer a fons el pensament del protagonista, que fixa en

gran mesura la ideologia de la novel·la. El monòleg, marcat

amb cometes, és palesat pel mateix autor: "I Trapa es

repetia les seves paraules afegint-hi corol·laris com

aquest: "Si no hi haguessin lladres, no hi hauria diner, i

sense diner el món fora un paradís. [...] I seguia el seu

raonament, que més aviat semblava una deliqüescència

nascuda dels vapors del vi". El narrador articula també

introspeccions clares i profundes, absolutament omnis-

cients, com la que segueix: "Però Angèlica li arribava al

cor. I mai s'havia sentit tan venturós com quan, ara

mateix, ella li contava les seves dissorts, car s'havia

arribat a pensar que, només d'escoltar-les, ja les guaria

un poc. I la il·lusió refloria en la seva ment tempesteja-

da.«183
«

Respecte a l'estructura i al tractament del temps en

el relat, cal recordar que l'argument és lineal, llevat

d'algun breu "flash-back" i de la totalitat del capítol IX,

on el temps resta en suspens, ja que articula els records

i els pensaments de Trapa fent un parèntesi -imperceptible

en la novel·la- en la conversa entre ell i la seva filla.

L'estructura lineal té un eix situat al capítol cinquè, per

tant al mig aproximat de la novel·la, en el moment àlgid

del discurs d'Ariel que ha de marcar els esdeveniments
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successius. El desequilibri del contingut argumentai es fa

palès en el fet que el nucli del relat no comença fins al

capítol vuitè i es resol una mica precipitadament en els

tres darrers. Aquesta mateixa precipitació i final sobtada-

ment patètic submergeix el lector en un estat d'ànim

estrany i adoloriti potser desitjat per l'autor.

La prosa de la novel·la, rica en metàfores i perífra-

sis, és aspra i cantelluda en els fragments de llengua oral

i es suavitza en els moments introspectius en què es

cerquen les fibres sensibles del protagonista per acordar-

ies amb les del lector i fiblar-lo. Els personatges, tant

els trinxeraires com els senyors, adopten un llenguatge

adust, esqueixat i fins barroer en els diàlegs col·lo-

quials, com en el cas de l'explicació de les històries

d'aventures amoroses. L'elegància inherent a la prosa de

Maseras trenca així el seu motlle habitual. En alguna

descripció pertanyent a la llengua oral el narrador

utilitza, per tal de donar aquest to ferreny, una llengua

recercada en les adjectius i els substantius: "Era una

matrona forta, grassa, amb unes galtes molsudes i uns

garrots de braç que Déu n'hi do. Duia un pa de cabells al

damunt del front, alt com una catedral. Tenia els ulls

negres, unes celles d'assabetja i un clatell com un bastió.

Era imponent. Duia una brusa flonja, vaporosa, i ensenyava

184
un tros de gorja monumental."

El nivell normatiu de la llengua és bastant elevat.

Tanmateix, encara adopta sistemàticament solucions incor-

rectes com la preposició "de" davant la conjunció "que"

inadequadament accentuada i l'ús de la preposició "en"
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davant d'infinitius no temporals. Aquests errors apareixen

totalment corregits a la segona edició del llibre, l'any

1935, dins "Quaderns Literaris" (volum 66).

La novel.la fou traduïda i publicada en italià, a

Lanciano, el 1928, per V. Brinzi i S. Lo Presti (R. Carabba

Editore), amb introducció i notes dels mateixos traductors

on afirmen que el llibre "è la prima opera delia giovanis-

sima letteratura catalana che venga tradotta nella nostra

lingua direttamente dall'originale, senza facilitazione

alcuna di version! francesi o spagnuole." Com indica el

pròleg de la versió italiana, el llibre fou també traduït

a l'espanyol per A. Otero i publicat en aquesta llengua a

París, el 1927.

4. Una vida obscura (1927) o un itinerari d'aprenentatge

invers: anàlisi psicològica de la bondat i fatalisme.

Autodefinició simbòlica de l'autor?

Maseras escriu Una vida obscura a París, durant
1 flK

l'hivern del 1926 , immediatament després de concloure
•

La fira de Montmartre. Potser és la contigüitat temporal en

la redacció d'amdues obres allò que provoca en la segona la

continuació del mateix to íntim i reflexiu i anàlogues

conclusions pessimistes i amargues sobre l'existència

humana que trobàvem a la primera. La maduresa de l'es-

criptor manifesta en aquest llibre un cansament de viure i

un desengany pregons. Les seves decepcions professionals i

existencials semblen projectar-se en la vida humil i mínima

de la protagonista, que passa pel món sense deixar cap mena
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de solc i ben al contrari de Maseras, que ha aspirat sempre

a assolir la immortalitat amb la seva obra.

L'autor aplega tota la seva experiència literària i -

portat per l'edat, pel cansament i per la superació de

totes les innovacions narratives assajades- retorna, amb

aquesta obra, a la literatura clàssica. Escriu una novel.la

amarada de sentit íntim, on expressa conviccions i dubtes

propis i on parla sincerament del fracàs de viure. Ho fa

amb sobrietat i elegància, amb contenció i harmonia.

Utilitza la monotonia i la simplicitat per explicar una

vida monòtona i simple. Tanmateix, li cal usar tècniques

psicològiques variades i ben matisades per introduir el

lector en una ànima femenina rica, complexa, i especialment

marcada per la bondat, la docilitat, la resignació i la

capacitat d'estimar.

Es pot parlar, en aquest llibre, d'un estudi minuciós

i progressiu de la bondat, un sentiment que la protagonista

projecta, durant la quarantena d'anys de la seva vida, en

totes les actuacions. Es tracta d'una variant de les

novel.les realistes tradicionals, ja que la passió dominant

no és el desig d'ingressar en la classe burgesa i l'ambició

pel diner i el poder, sinó la conformitat amb el propi

desgraciat destí, encarnat en les persones -autoritàries,

cruels, venjatives i ambicioses- de l'entorn. Maseras té

una especial cura a treballar la psicologia de la protago-

nista, que esdevé el centre del relat, a l'entorn de la

qual es van congriant progressivament la solitud i la

desolació.
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Aquest missatge vital de pessimisme i dolor té un

escenari urbà tancat -la ciutat vella de Barcelona- amb

algunes fugides cap a la llum dels àmbits residencials de

la ciutat -el barri de la Bonanova, el peu del Tibidabo-,

del porti i -constituint un quadre de costums rural

independent- del camp i les platges de Torredembarra.

Aquests escenaris atorguen a la novel·la un fort component

costumista, urbà i rural, expressat en les acolorides

descripcions dels paisatges i de les situacions, i, en gran

mesura, en el llenguatge dels personatges secundaris que,

en alguns casos, esdevenen arquetipus de quadre de costums.

Ens trobem davant el retrat descolorit i trist d'una

societat menestral en decadència, en el si de la qual

sorgeix l'esperit delicat de Maria Agnès, inadaptat al

tracte inclement i aspre de la família i de la societat del

seu entorn.

La novel.la respon en gran mesura a les temàtiques i

estructures formals dels "apunts" barcelonins que presenten

vides i casos de la ciutat en una part notable dels contes

que han començat a proliferar durant els anys de maduresa

del Noucentisme.18^ Una vida obscura recull l'herència

costumista mancada de tipisme -tanmateix descriptiva de

situacions i barris menestrals de la ciutat de Barcelona-,

la reflexió moral i l'atenció estètica als elements socials

de llibres com A l'ombra de Santa Maria del Mar (1923)

d'Alexandre Plana, i d'alguna de les Quatre històries

(1918) -en especial de "Les il·lusions de l'Angelina"-

d'Eudald Duran i Reynals.
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L'obra es pot definir com una novel.la ciutadana -en

187la terminologia de Rafael Tasis- , que palesa el drama

personal d'una de les primeres víctimes de l'anonimat

provocat pel traüt i la incomunicació de la vida cosmopoli-

ta. Alhora, constitueix també un fresc històric confegit

pels principals esdeveniments sòcio-polítics compresos

entre 1898 i 1918. Comença amb la Exposició Universal de

Barcelona de 1888, continua amb la guerra de Cuba, s'hi

descriu la Setmana Tràgica i abasta fins al final de la

Gran Guerra, coincident amb la dramàtica epidèmia de grip

que arrasà Catalunya per la tardor de 1918. Tots aquests

fets històrics estan narrats des de l'òptica i les vivèn-

cies de la menestralia que protagonitza la novel·la i

condicionen de molt a prop la vida de la protagonista. Tant

la història de Catalunya, com els esdeveniments ocorreguts

a Espanya i Europa interfereixen l'existència de Maria

Agnès i esdevenen també causa directa de la seva soledat i

del seu dolor. El personatge central està, doncs, pastat a

partir del dolor col.lectiu -guerres, revoltes, misèria-,

que li arravata les persones que estima, i de la malaurança

individual -incomprensió, egoisme, desesperança-, que el

converteix en víctima dels esdeveniments externs i de la

maldat dels altres. En conclusió, Maria Agnès és iramolada

a la fatalitat tràgica. Una vegada més, i ara en la darrera

de les seves novel·les d'exili, Maseras dóna la lliçó del

pessimisme existencial, a la qual restarà fidel en l'últim

període de la seva obra narrativa (1929-39), com a prepara-

tiu premonitori de les penalitats i sofriments que el destí

li prepara per a l'etapa final de la seva pròpia vida.
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El plantejament global de l'obra, en contingut,

tècniques i tractament de la història en el relat, és el

d'una novel·la realista clàssica, en la tradició del segle

XIX i amb una especial atenció a la psicologia de la

protagonista. Tanmateix, el mateix autor, interrogat sobre

aquesta classificació -"Es una novel·la realista?"- per

Pere Guilanyà des de La Veu de Catalunya, respongué negati-

vament, enemic de catalogacions i nomenclatures: "No

vulgueu donar etiquetes a les coses i, sobretot, no

m'obligueu que les hi posi jo mateix, tractant-se de coses

meves. Passi que qualifiquem de novel·les certes obres, que

d'alguna manera les hem de qualificar per entendre'ns.

Darrerament un editor ha estampat, sense avinença meva, el

doble epítet de "novel.la realista" a una fantasia o

caprici literari que vaig escriure sense cap pretensió, i

que ni és novel·la ni té res que veure amb el veritable

188realisme. El llibre inèdit que he remès suara a un

editor barceloní [Una vida obscura] , sí que pot qualificar-

se de novel·la, tal com l'enetenen els preceptistes i

crítics. Però jo em guardaré de dir si és realista o no. Us
«

diré solament que és una narració senzilla, la història

d'una vida humil i dissortada en un ambient del barceloní

dels nostres temps. Si em preguntéssiu què m'he proposat en

escriure aquesta obra us respondria que això: narrar una

vida obscura i res més. Si l'heroïna de la meva narració,

a desgrat de la seva bonesa i de la seva humilitat, o a

causa, potser, d'ésser massa bona i humil, no assoleix la

ventura que mereix, jo no en tinc cap culpa. Un cop el

personatge ha pres vida en la ficció, ja viu per ell tot
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sol, i els esdeveniments a què assisteix, les dissorts que

l'assetgen, tan alienes són a la seva voluntat com a la

meva. Jo no puc tòrcer el curs d'aquests esdeveniments: no

puc canviar les malvestats en benaurances. Sé que se'm

titllarà de pessimista per haver escrit aquesta obra. Però

el pessimisme no és en mi, sinó en la vida mateixa, i jo no

he fet o no he volgut fer altra cosa que mostrar al lector
1 AA

un tros de la nostra vida quotidiana."

Aquestes observacions de Maseras sobre la seva

novel·la evidencien la força que el fat indefugible té

sobre la vida de les persones, que s'hi dobleguen sense

remissió, i com, en conseqüència, aquesta mateixa fatalitat

és el motor que impulsa els esdeveniments de l'existència

de Maria Agnès a Una vida obscura.

El valor existencial de la novel.la -especialment en

els seus dos darrers capítols- i la forma que Maseras té

d'entendre el personatge ens permeten d'afirmar amb un cert

rigor que aquest llibre esdevé un veritable mètode de

coneixement de l'ésser humà, aplicable a cada un dels

lectors i al seu mateix autor. L'amor -desitjat, pressen-
«

tit, tot just albirat- i la mort -precoç i injusta-, que

impedeix tot coneixement de la felicitat a Maria Agnès, són

les dues facetes enfrontades de la seva vida, que ens

porten a assegurar que som davant -per defecte- d'una

novel·la d'amor i -per excés- d'una novel·la de mort. I és

en la mort de Maria Agnès, al final de la narració, on es

fa palesa la manca de sentit de la vida que ha viscut, ja

que -tal com diu el "Dies irae"- tot el que és ocult es

manifestarà, és a dir, tot allò que ha restat latent
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apareixerà en la seva veritat. Malgrat que en aquesta

novel·la som testimonis d'una tranquil·la i neutra tra-

jectòria vital, i de la consegüent impossibilitat d'anar

endarrera, podem, tanmateix, amb l'ajut de l'autor -i aquí

rau el valor de mètode de coneixement que té el llibre-

tombar-nos enrera, i assumir aquesta existència tot

interpretant-la i cercant-hi el seu definitiu sentit,

existencial i angoixant.

Com ocorre a Ildaribal« en aquesta novel·la el senti-

ment de la vida com a camí indefugible cap a la mort

sorgeix progressivament i esclata al desenllaç. La protago-

nista, com Ildaribal, va sofrint al llarg de la seva

existència les mancances successives de l'amor i de la fe,

fins arribar a restar únicament en la companyia -insufi-

cient- de l'amistat. Ildaribal sent tan terriblement

l'absurd del viure que arriba al suïcidi. Tanmateix, el

lector resta amb el dubte de pensar com hauria actuat si

hagués conegut la fe cristiana. Maria Agnès, al seu torn,

troba encara una amargor més gran, ja que es desenganya al

final de la seva existència de la fe que l'ha sostinguda

sempre. L'autor li adjudica una mort per malaltia -so-

litària i cruel, injusta i precoç-, amb la qual cosa

elimina l'opció radical que escollí per a la fi d'Ildari-

bal , però deixa el lector sumit en la profunda angoixa i

buidor que suggereix la desaparició de la protagonista

ignorada i oblidada de tothom, immergida en el desempar i

la solitud. Poc abans de morir, Maria Agnès s'adona clara-

ment de l'absoluta impotència que l'està destruint: "Mentre

la Tuies fou fora, Maria Agnès va eixir del seu ensopiment.
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Fou un instant. Un instant en què els seus ulls febrosos

cercaren i debades, el rostre amic que compartís la seva

amistat i la seva angoixa, la mà germanívola que li

prengués la seva mà en un darrer gest de compassió. Fou un

instant de lucidesa i de desesperació; un instant en què el

seu esperit s'aturà, ràpid, com un papalló en una flor,

davant el Crucifix que tenia a la cambra i que li recordava

la seva antiga fe."!ío

El darrer sentit de l'obra es troba, potser, en lee

interrogacions que la seva protagonista es formula poc

abans de caure malalta, situades narrativament al principi

del darrer capítol i amarades del dubte existencial present

de forma especialment manifesta a Ildaribal» La fira dt

Montmartre i a Una vida obscura, que ara analitzem: "Si

morir és acabar per sempre, en aquest món i en tot altr«

món, per què s'havia de néixer? Què en resta de la vida? ]

dels morts, què en resta?"

Aquesta constant reflexiva, sempre latent en li

literatura de Maseras, es concentra a Una vida obscura er

el darrer període de l'existència de la protagonista. Tol

el seu trajecte vital anterior ha estat bastit sobr«

l'abnegació i l'amor al proïsme, amb la qual cosa el llibr«

sembla plantejar de forma tàcita un interrogant sobre e]

sentit d'aquesta bondat, que l'ha dut a l'infortuni. Tote«

les possibilitats de ser feliç han estat anorreades per le

maldat dels altres i per la generositat i bonesa de cor dt

Maria Agnès. Maseras, en la darrera pàgina de la novel·lí

formula implícitament algunes preguntes fatals: Val la pern

ser bo?, es justifica la bondat?, és Just que un fat tar
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negatiu caigui sobre qui ha estat un model de comportament

humà?

Tanmateix, l'autor basteix la novel·la amb la narració

d'aquesta vida exemplar, la validesa de la qual es posa en

dubte a l'últim moment del llibre. A partir del retall

d'una existència ínfima Maseras es remunta fins a les

darreres essències de la condició humana, tot i que la

novel·la es farceixi més d'esdeveniments reals que no pas

d'argumentacions filosòfiques. L'itinerari vital que

s'explica, centrat en la fe i en l'esperança de trobar la

recompensa després de la mort, es desequilibra i s'enderro-

ca quan la protagonista perd la fe. El destí posa al seu

costat, ja en l'última etapa de la seva vida, una darrera

companyia, la d'una veïna descreguda i liberal, que sap

argumentar amb una lògica indestructible raonaments que fan

trontollar el seu credo: "De mica en mica, com per una

fatalitat contra la qual ella no va saber lluitar, la seva

fe es va esvair."*"2 I si a Ildaribal Maseras guardava com

una sorpresa oculta fins al darrer instant la possibilitat

que la mort del protagonista fos deguda al desconeixement

d'una fe salvadora, ara, a Una vida obscura, allò que a les

últimes pàgines commou el lector és el cas invers d'una fe

perduda que transforma tots els actes caritatius d'una vida

en cendra i oblit: "Tot cosint els sempiterns paraigües, el

seu pensament s'aturava a mesurar la misèria de la seva

vida mancada, la tristesa de la seva vida obscura, el

seguit de desenganys que el destí li havia teixit. c,T̂ ês'//,
¿- ' '" ^"<r.

deia que si es sabés amb prou forces per afrontar-la"; no li j

faria res de trobar la mort tot seguit, car el «on ja npX<
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193podia reservar-li cap joia." En conclusió, la bondat

també és inútil quan es tracta de justificar l'existència

humana. Tampoc els bons sentiments han salvat Agnès. Només

han emparat la seva vida mentre ha tingut fe.

Darrera la protagonista d'Una vida obscura s'endevinen

les ombres de dos personatges literaris molt diferents

entre ells, però que han deixat la seva empremta en la

personalitat de Maria Agnès. Per un costat trobem un

antecedent de la jove en la Cinta, la germana de la Roda-

soques, dòcil i gregària com un anyell, submisa i resigna-

da, relegada a una vida ínfima i antítesi absoluta de la

seva germana Mundà. Així com la Roda-soques protagonitzava,

com a ovella rebel -símbol de la dona independent i sense

escrúpols-, una de les narracions publicades a "La Novel.la

d'Ara" (1924) -procedent de Contes a l'atzar (1918)-, en

aquest cas és el torn de Cinta, elaborada i transformada,

en la seva discreta personalitat, en la Maria Agnès d'Una

vida obscura. Fins i tot, a la novel.la es fa present la

Roda-soques -molt de biaix- en la figura de la Pepeta, la

germana perduda de Maria Agnès, postergada per la família,

fins per la mare que "de l'ovella esgarriada, no en parlava

mai al davant de Maria Agnès."1'4

El personatge madura, doncs, fins a sorgir com un

dibuix ja totalment definit a la novel·la de l'any 1927.

Si, en el cas de Cinta, Maseras reutilitza i perfecciona un

element narratiu preexistent en la seva pròpia obra, per

altra banda extreu també algunes pinzellades del caràcter

i del comportament d'un dels personatges nés emblemàtics de

l'obra narrativa d'Unamuno, autor que admirava1' i conei-
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ISfixia , especialment arran de la forta repressió que sofrí

sota la Dictadura de Primo de Rivera, situació que Maseras

conegué de prop i de la qual féu un seguiment exhaustiu a

les pàgines de Le Courrier Catalan a París. Ens referim a

La tía Tula, una de les protagonistes de novel.la »és ben

estudiades psicològicament de la narrativa moderna. Els

paral·lelismes entre les dues dones són concrets: el desig

de maternitat frustrat, la soledat que acompanya les seves

vides a causa del desconeixement de l'amor, la capacitat

d'abnegació i sacrifici, i, en especial, la dedicació

absoluta i el gran afecte als nebots. Però, sobre tota

altra coincidència, s'assemblen en el paper que accepten

dins la família i la societat, sotmeses a l'home que no és

el marit, sinó el pare, i després el germà, en el cas de

Maria Agnès, i el cunyat, en el cas de Gertrudis o Tula.

Els noms de les coprotagonistes, en cada cas, també

coincideixen: Rosa -banal, coqueta i sense escrúpols- és la

cunyada de Maria Agnès, la seva antítesi en tot i la

culpable de la seva soledat, tal com Rosa és la germana

fresca i gemada de Tula, que, també indirectament, fins. i

tot morta, condiciona la seva soltería. Així mateix són

iguals els noms de les filles d'aquestes coprotagonistes,

Roseta i Rosita, nebodes de Maria Agnès i de Tula, respec-

tivament. Ultra la coincidència en els trets de caràcter i

actitud assenyalats, ambdues dones difereixen en la resta

de les seves personalitats, ja que la característica

definitòria de Tula és el seu temperament dominant i

enèrgic; en canvi Agnès és tota docilitat i dolcesa. És

innegable, tanmateix, que Maseras coneixia el caràcter i
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l'actitud de la protagonista de La tía Tula -publicada el

1920-, que traspua en alguns moments de la descripció del

comportament de Maria Agnès, com quan explicita clarament

com el seu màxim dolor és el de no ser mare: "En fer-se

aquest pensament, li venia a la memòria el record esborro-

nador d'aqueixes mares sense entranyes que ofeguen els

fills en llur propi si. I en pensar que la seva cunyada

havia estat una d'aquestes, el cor se li revoltava. Si ella

s'hagués trobat en el seu lloc, ah!, quin goig n'hauria

tingut de posar força angelets al món, de nodrir-los amb la

seva sang i de guiar-los pel camí de la vida, amb tot el

seny que li havia donat Déu! La seva esterilitat era el que

197més li dolia de la seva donzellesa. I encara afegeix

un pensament que esdevé el central a la novel·la d'Unamuno:

"Així, la seva vida seria eixorca i inútil com la d'aquests

arbres que no donen flors ni fruit? Si les dones venen al

món per criar fills, per perpetuar les famílies, fins
1 9fi

aleshores ella no hi havia vingut a fer res."1"

La novel·la, en la seva totalitat, està escrita en una

prosa monòtona, simple i llisa i l'acció està contada en un

to uniforme. Aquests trets de regularitat secunden el

temperament i la vida del personatge que protagonitza la

narració, marcats també per la reiteració i la invariabili-

tat. Per a Manuel de Montoliu, "aquesta unitat de factura

i estil, per bé que afeixugui un xic la lectura, ha estat

en l'autor una cosa deliberada, en gràcia a l'harmonia i el

caràcter de la seva obra. D'aquesta manera, la visió i la

psicologia de Maria Agnès obtenen per al lector tota la

intensitat i tot l'interès que la seva minsa i dolça
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humanitat té dret a desvetllar. I aquesta generosa actitud

del novel.lista, donant un relleu de penombra al seu

personatge, àdhuc en aparent perjudici per a la suggestió

i brillantor del seu talent literari, dignifica i avalora

199el gest de l'escriptor.

Els divuit capítols que conformen el relat distri-

bueixen linealment el contingut de forma equilibrada, amb

la naturalitat dels esdeveniments quotidians. La novel·la

té dos eixos o clímax, de tres capítols cadascun, un de

positiu i un altre de negatiu, precedits, en cada cas, per

sengles parts introductòries. Els set primers capítols

formen la introducció que obre el llibre, on es narra la

infantesa i l'adolescència de la protagonista, fins a

restar òrfena de mare i adolorida per la mort d'un nebot.

Segueix el primer eix o clímax positiu, format pels

capítols VIII, IX i X, en els quals Maria Agnès experimenta

les úniques vivències felices de la seva vida: l'enamora-

ment del fadrí llauner que ajuda el seu germà a la botiga

que manté la família, i el retrobament clandestí amb la

germana roda-soques, que de València retorna a Barcelona
*

per continuar duent mala vida. Al clímax positiu, on la

jove manifesta esperança en el món i en les persones,

segueixen cinc capítols -de l'onze al quinze- en què les

decepcions i la monotonia d'una vida grisa i trista es van

succeint sense solució de continuïtat. A la mort de

Cristòfor, l'aprenent del taller -en tornar malmès de la

guerra de Cuba- succeeix onze anys més tard la del germà

Miquel, durant els fets de la Setmana Tràgica, i la fugida

forçosa del seu fill, involucrat en la crema de convents.
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A la ratlla dels quaranta anys Maria Agnès somnia en una

darrera i mínima il·lusió sentimental que la seva cunyada

vídua s'encarrega de frustrar. La soledat li arriba quan

Roseta, la neboda, es casa amb un comissionista enriquit

sobtadament arran de la Gran Guerra, i tant ella com Rosa

marxen per anar a viure folgadament en un pis de l'Eixam-

ple. Quan Maria Agnès resta definitivament sola i per

primera vegada pensa en el propi futur» al capítol XVI,

s'obre el segon clímax, el negatiu, que clourà la novel·la.

És el moment en què Agnès s'uneix més que mai a la ciutat,

perquè es veu obligada a sortir i, en complir-se la

paradoxa de les grans urbs, és també el temps de l'anonimat

i de l'oblit total per a ella. El fat tràgic vol que perdi

el darrer refugi que li restava -la fe religiosa- i que, ja

a l'últim capítol, es tanqui aquest humil cercle vital amb

la desolació absoluta en què resta immergida a l'autocon-

templar la pròpia solitud i la seva manca absoluta d'il·lu-

sions. I el destí fatal arriba a la màxima crueltat quan,

a les darreres pàgines de la novel·la, narra la mort de la

dona -ocorreguda en l'epidèmia de grip del 1918- esdevingu-

da en la soledat i l'abandó.

Pel fet de tractar-se d'una novel·la de personatge i

manifestar-se, tàcitament, en ocasions, el pensament i el

temperament de l'autor en el de la protagonista, és

interessant d'aïllar alguns d'aquests elements ideològics

que, provinents de Maseras, es projecten sobre Maria Agnès

en un procés de catarsi al qual arriba mitjançant una

identificació gairebé imperceptible. Aquest paral·lelisme

entre autor i personatge -que gairebé sempre es produeix a
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partir de la veu narrativa, moltes vegades expressada pel

mateix protagonista, en una íntima i reveladora fusió- ja

s'havia produït en major o menor grau en d'altres novel·les

i contes de Maseras, però ara es fa especialment signifi-

catiu perquè es tracta d'un personatge femení, que, en la

seva peculiar visió negativa del món -en clau de vençut i

perdedor-, fa més expressiu i eloqüent que mai el discurs

pessimista i existencial de Maseras, justament quan esdevé

més agut, en la darrera fase de la seva obra i vida.

Aquests punts ideològics es manifesten a través d'unes

constants personals i d'una forma d'enfocar la realitat del

món. Hi ha algunes coincidències entre el temperament i

l'evolució del caràcter de Maria Agnès i alguns dels trets

de la personalitat de Maseras que -potser subconscientment-

s'hi projecten. Si bé la resignació i la docilitat no són

característiques de la jove que es puguin perfilar en

Maseras, sí que ho són, en canvi, la bondat natural, la

tendresa i -en especial- l'idealisme, la tendència al

somni, els desenganys en els successius enfrontaments a la

maldat, alguns principis morals, la subjecció pacient aJLa

fatalitat, i la progressiva immersió en la buidor vital i

en l'angoixa existencial, que la fe religiosa no pot

frenar.

La bondat és realment el sentiment protagonista del

llibre, evident per contrast amb la maldat i mesquinesa de

l'entorn familiar i social. En aquest plantejament bàsic de

la novel·la, hi trobem encara la fórmula de diferència i

marginació provinent del Modernisme amb la qual Maseras es

continua definint a si mateix dins el context literari
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català. La bondat acompanya l'actuació del personatge des

de la infantesa -"era dòcil per instint"*'- fins a l'edat

maduraf sense perdre gens de la naturalitat que l'acompanya

i sense ser valorada pel seu entorn: "Si els homes hagues-

sin sabut el tresor de bonesa que hi havia en Maria Agnès,

si haguessin conegut totes les seves virtuts, si haguessin

presumit que sota el seu gipó modestíssim hi bategava un

cor de quinze anys i hi panteixava un cos net de tota

sutzura, pla bé que l'haurien anat a cercar."

L'idealisme es fa palès en l'evasió de la realitat

mitjançant el somni, una de les constants més definitòries

del comportament romàntic -modernista- que acompanya

Maseras durant tota la seva existència. Per aquest motiu

Maria Agnès també es manifesta somniadora des de la joven-

tut: "obrint de bat a bat la finestra es posava a mirar els

estels, que li semblaven animetes deslliurades o els ulls
9fí9

d'algun àngel tutelar".4 En la maduresa, la seva tendèn-

cia a l'ensomni s'intensifica ja que "Amb els somnis, Maria

Agnès vivia tota una altra vida, una vida d'enyorança i

d'il.lusió, feta de records i de fantasies [...]".20Ï Ella

mateixa s'imposa de realitzar una tria entre la realitat

viscuda i la somniada, que li permet l'evasió imprescindi-

ble per sobreviure a la misèria i la tristesa diàries:

"Quina de les dues coses era preferible? Maria Agnès es

decantava a pensar que el somni [•••]"•

Alguns principis morals suren en topar la protagonista

amb actuacions dobles degudes a la hipocresia de l'entorn.

Així, s'escandalitza amb l'actitud de les veïnes que han

suggerit i dut a terme l'avortament de la seva cunyada i
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després manifesten sentiments delicats envers els gossos i

els ocells del carrer. Es tracta del pensament de l'au-

tor que denuncia aquestes falses posicions morals i

manifesta l'absolut astorament de l'esperit net de Maria

Agnès davant les injustícies flagrants esdevingudes a la

novel·la, que així adquireix una dimensió regeracionista,

de profunda crítica social. El pare, personatge arquetipus

de novel.la realista, home amargat, malcarat i mancat de

tota comprensió envers els fills -culpable, en darrera

instància, de la incomunicació familiar i, consegüentment,

de la solitud dolorosa de Maria Agnès- rebutja la filla

gran -impulsada també pels mateixos pares a esdevenir una

roda-soques- quan ell ha secundat l'existència de dones com

ella. Agnès "no entenia aquesta moral que el seu cor, ple

de bonesa, refusava", tanmateix, la seva denúncia d'aques-

tes actituds no és una acusació personal perquè "En el

fons, arribava a creure que la maldat era una altra

malaltia, que potser és incurable, i de la qual molta gent

no en pot tenir responsabilitat."

L'autor dóna també, al marge del pensament de la

protagonista, opinions personals en moments de la narració

en què es manifesta com a narrador omniscient. En aquests

casos emet judicis de valor tot capitalitzant moltes de les

experiències personals que han fornit aquestes opinions.

Amb aquests elements Maseras fa un dibuix fidel de l'am-

bient i la mentalitat menestrals acompanyat d'alguns

elements crítics significatius, i perfila també la situació

económico-social d'algun dels moments històrics que es

descriuen al llibre. També exposa obertament punts fonamen-
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tais de l'ideari modernista! com l'atac radical a l'esperit

atàvic inherent a l'àmbit rural, i elements del pensament

racionalista! especialment explicitat en els arguments

polèmics que aconsegueixen abatre la fe religiosa de la

protagonista.

Maseras fa un retrat crític de la mentalitat menestral

característica del "senyor Esteve" en la primera part de la

novel·la, reflectida en les idees dels pares de la protago-

nista: "-Maria Agnès, ja ens ho hem enraonat amb el teu

pare, i ja no tornaràs més a costura. Saps llegir, saps

escriure més que no pas jo, saps fer les quatre regles, que

fins a vegades ajudes al teu germà a sumar, i no està bé

que una noia s'encaparri massa amb els llibres. Els llibres

són pels homes i, encara, pels homes rics, pels que no
A A H

tenen res que fer o pels que tiren per savis.""

És en aquest sentit de retrat profund i crític d'una

classe social en gran part desapareguda, que podem qualifi-

car la novel·la d'històrico-social. De fet, el recorregut

pels principals fets històrics esdevinguts a Catalunya des

del tombant de segle fins al final de la Gran Guerra justi-

fiquen encara més aquesta valoració del llibre com a

novel·la històrica. Tanmateix, és l'enfocament d'aquests

fets -embarcament de soldats catalans cap a Cuba, avalots

de la Setmana Tràgica i canvis sòcio-econòmics deguts a la

Gran Guerra- allò que permet titllar la novel·la de social,

ja que estan narrats des de l'òptica del poble, de la

classe menestral que la protagonitza. Poques obres observen

els esdeveniments històrics i els moviments socials tan de

prop, amb tant de color i des de l'esperit d'aquells que

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



1195

els van protagonitzar. Veiem retratats i viscuts el dolor

dels comiats dels soldats des del moll de Barcelona, el

1898 -Maria Agnès acomiada en secret Cristòfor-; la crema

de convents i l'ambient trasbalsat del carrer i la por dels

veïns en els dies de la Setmana Tràgica -la Rosa i el seu

fill cerquen per les sales de cadàvers dels hospitals el

seu marit i pare respectiu, en una magífica i esfereïdora

escena naturalista- i, també comptades vegades a la

novel.lística catalana de l'època s'al·ludeix amb una

crítica tan senzilla i ben fonamentada al fenomen dels nous

rics apareguts a Catalunya amb les manipulacions comercials

que facilita la Gran Guerra: "Con tants d'altres especula-

dors, començà d'introduir en el mercat català emissaris

francesos que sol·licitaven primeres matèries i municions

per l'exèrcit. I en pocs mesos, en Roure es va posar a to

i fins es va folrar l'ermilla de valent. I va decidir

casar-se tot seguit. Va llogar un primer pis al carrer del

Bruc, el va moblar com una casa de senyors i va exigir que

abans i tot de casar-se, la Roseta, que fins llavors anava

sense res al cap, com solien anar en aquell temps les

ÏOftmodistetes barcelonines, es posés capell."

Els records de la Gran Guerra i les idees defensades

per Maseras durant aquella conflagració apareixen al llibre

en forma d'humil i tàcit homenatge als voluntaris catalans

personificats en la figura del fill de la veïna de Maria

Agnès, mort al camp de batalla, allistat "a la legió

estrangera de l'exèrcit francès, car entenia lluitar per la

lliure disposició dels pobles i creia de bona fe que el

triomf de França en la guerra que aquesta i els seus aliats
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sostenien contra els imperis de l'Europa central seria el
*AA

triomf de les seves idees de llibertat i emancipació.1

Ja per acabar la relació de les principals idees

exposades directament per l'autor a la novel·la, observem

la forta ideologia antiruralista que encara destil·len les

paraules amb què el narrador rebla els pensaments de la

protagonista quan, estant de visita a Torredembarra, als

disset anys, sofreix la persecució d'un cosí, que, d'ama-

gat, la vol posseir: "No sabia que els homes, al camp,

estan més prop de les bèsties i que, quan l'urc del desig

se'ls fica entre cella i cella, no pensen en Déu ni en

ningú."210

Hem considerat aquesta obra com una novel·la realista

i històrico-social, amb matisos regeneracionistes basats en

la crítica dels comportaments de la classe menestral,

especialment quan cerca el desclassament. Tanmateix la

característica que defineix Una vida obscura és el fet de

ser una novel·la psicològica, centrada en l'estudi d'una

personalitat reflexivament evolutiva, tancada en un »on

social i urbà -una família menestral del carrer del Gimnàs,

i després del Regomir, de Ciutat Vella-, que madura amb el

dolor i la soledat. Es tracta d'un llibre molt interiorit-

zat, on s'explica un camí de l'ànima invers al descrit A la

deriva -on les successives relacions amoroses fruiten en

l'estabilitat emocional- ja que en el cas d'Una vida

obscura la protagonista passa per moltes experiències

negatives -abandó progressiu de contactes amb el món i

empobriment afectiu-, fins arribar a assolir la definitiva

solitud. Per tal d'aconseguir el dibuix interior del
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personatge, Maseras utilitza totes les tècniques psicològi-

ques introspectives que la seva experiència de coneixedor

de la literatura moderna i d'escriptor avesat tradicional-

ment a les qüestions psicològiques li permet.

Aquest planteig situa en el primer pla de l'obra les

tècniques literàries psicològiques. Nogensmenys, a la

novel.la destaquen els elements costumistes -indispensables

per aconseguir la notable plasmació d'ambient i escenari

que s'hi palesa- i la poca brillantor estilística, acordada

amb la senzillesa de plantejaments i amb la monotonia del

relat, que secunden el caràcter i la vida de la protagonis-

ta. També resulta d'interès el llenguatge gris del narra-

dor, que pren color en les contínues introspeccions i

s'esquitxa de col.loquialismes i expressions familiars en

els comptats diàlegs que s'hi produeixen.

Tot basant-nos en la eonceptuació de D. Cohn fil-

trada per Luis Beltran Almeria , observarem i descriurem

les variades tècniques literàries psicològiques usades per

Maseras en aquest llibre, presents ja en molts casos en

novel·les i narracions curtes anteriors, però protagonistes

absolutes d'Una vida obscura. El relat consisteix, íntegra-

ment, en un estudi minuciós i evolutiu del pensament i

l'estat d'ànim de la protagonista, i la tasca de l'autor ha

estat seleccionar a cada moment la fórmula narrativa

adequada per a realitzar l'acostament a aquesta interiori-

tat. Al mateix temps, l'obra té encara una forta depen-

dència de la narrativa vuitcentista pel fet que hi predomi-

na l'autor-jutge o subjecte cognitiu impersonal. Tanmateix,

encara que l'hegemonia compositiva sigui dual -autor i
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personatge-, s'evidencia a l'obra una lluita per aconseguir

l'apropament al discurs d'aquest darrer. Ja hem dit abans

que l'autor pren part en la narració opinant sobre els fets

que conta com a veu narrativa principal t És així que es

manifesta com un narrador costumista -no adscrit al tipisme

ni tampoc a la caricatura- en les descripcions dels

ambients, dels personatges i de les situacions, que en

ocasions endevinem extretes de coneixements i vivències

personals. La seqüència del tractament de la diftèria en el

nebot de la protagonista, que mor d'aquesta malaltia i a

qui el metge aplica una traqueotomia, recull, sens dubte,

experiències de Maseras prop del seu pare, autor d'un

llibre sobre aquesta afecció. La vivesa de la descrip-

ció és prou eloqüent: "Maria Agnès recordava el moment

terrible en què la criatura fou estesa damunt d'una taula,

amb el cap que li eixia al defora, perquè el coll romangués

ben ert.[...] tenia present, com un darrer record d'aquells

instants esfereïdors, l'esguard que els ulls del seu fillol

li llençaven mentre ella li sostenia la testa i el metge,

amb el bisturí a la mà, feia la incisió de la tràquea.."214

Algunes descripcions costumistes drecen davant el lector el

barri menestral de la ciutat vella amb una vivesa pouada

alhora dels records d'infantesa de l'autor i de les

lectures del gènere: "Molt abans de l'hora de sopar,

fatigats i empolsegats, el matrimoni i la Maria Agnès ja se

n'entraven a casa. Com que feia bo d'estar al carrer,

eixiren a la vorada amb un parell de cadires i s'hi

assentaren una estona."215 Un dels casos »és clars d'esce-

na costumista és el relat del casament del germà de la
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protagonista, on personatges i fets estan descrits amb el

colorisme i la superficialitat usuals en el gènere. Manca,

tanmateix, la profusió de diàleg característica del costu-

misme del segle XIX, ja que Maseras fa predominantment una

narració referida o indirecta: "Quan tornaren de la

cerimònia, les famílies i els convidats envaïren la botiga

del carrer del Gimnàs. Rosa, la desposada, prengué posses-

sió de la cambra que havia de compartir amb el Miquel. La

Mònica i sa filla la deixaren allí, amb una tia i una

cosina, que estaven tan commogudes o més que la núvia.

[...] La mestressa i Maria Agnès s'entaforaren a la cuina,

car havien de preparar el dinar. [...] Els homes s'estaven

a la botiga. [...] Tots plegats feien molt de fum i deien

facècies quan no discutien. Fins que l'arròs no fou

Ïlfianunciat, garlaren pels colzes." Malgrat que el contin-

gut de la seqüència sembli extret d'un quadre de costums,

la fórmula narrativa exclusivament referida, i una certa

tonalitat crítica distanciadora -imitada, potser en

homenatge, de L'auca rossinyolesca- impedeixen l'assimila-

ció d'aquesta tècnica de Maseras al costumisme del segle

XIX.

Centrant-nos en les tècniques literàries psicològiques

ens caldrà d'observar com a la novel·la se'n poden destriar

de molt diverses i sovint barrejades, en una hibridació

molt usual a la narrativa ja entrada en el segle XX.

Maseras utilitza constantment la psiconarració ja que

centra la novel·la en una descripció mental evolutiva de^n

personatge, sense desaparèixer com a narrador i avaluant
o i i

tot sovint la dimensió ètica de la protagonista. Aquesta
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introspecció psicològica valorativa s*interrromp en moltes

ocasions amb d'altres tècniques que pretenen acostar el

pensament de Maria Agnès al lector, fins i tot a partir del

seu propi llenguatge mental, en moments en què l'autor

cerca una màxima precisió. Aquests són els molts fragments

de monòleg narrat o discurs indirecte lliure. En d'altres

casos l'autor intercepta el seu discurs introspectiu amb

pensaments de la protagonista, que trobem dispersos en el

text com a testimoni de les afirmacions del narrador. És

evident que moltes d'aquestes tècniques no apareixen en

estat pur, sinó successivament, sense solució de continuï-

tat, i intercaladament, però de forma eficaç i avançada per

l'època. Podem concloure que Maseras parteix d'una estruc-

tura de novel.la realista-costumista a causa del moment

històric descrit, de les tècniques narratives usades -

centrades en la descripció i en la veu referida o estil

indirecte- i, en especial, a causa de la presència constant

d'un autor omniscient. Tanmateix, utilitza constantment a

l'obra, de forma madura i molt matisada, totes les tècni-

ques psicològiques que ha assajat en novel·les anteriors,

en un esforç que situa el llibre en la línia de la novel·la

psicològica moderna, hereva de Flaubert i de Proust, i

potenciada per les tècniques psicoanalítiques impulsades en

el primer terç del segle XX a partir dels estudis freu-

dians.

La tècnica més usada i reiterada és el monòleg narrat,

en forma de discurs indirecte lliure, mitjançant el qual fa

palès el pensament del personatge. En realitat és el recurs

que dóna suport i versemblança a l'estudi psicològic de la
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protagonista. L'autor es va instal·lant progressivament en

el monòleg narrat: "Ja tenia raó, pensava, de témer aquell

homenàs que des del reixat del cup la llambregava, llan-

çant-li mots tavernaris. Ja tenia raó de malfiar-se de les

seves mirades, plenes de males intencions. Prou que era

ell, el desvergonyit, que eixint de la pallissa l'havia

anat a cercar a la seva cambra, al favor de la fosca i el

silenci! Quina mena de gent llogaven a pagès per les feines

del camp? Rodamos i bergants, sense fogar ni principis?

Lladres de camí ral que el mateix robaven traginers que la

virtut de les donzelles?" En aquest cas el fragment

d'estil indirecte lliure guarda encara molta relació amb el

discurs retòric de tradició romàntica que Maseras havia

utilitzat a Sota'l cel de París i A la deriva. Tanmateix,

en altres ocasions la tècnica es fa més pura i evident en

palesar sentiments més íntims i suaus: "El dia que va

complir trenta anys li va semblar que s'acomiadava del món.

Per què hi havia vingut, en aquesta vall de llàgrimes?

Quina missió hi havia complert, quina n'hi complia?

Í...]".Z1' Són, però, més nombrosos els textos, dins .la

novel,la, que presenten el pensament de la protagonista

dispers en la narració, sense deixar la pauta organitzativa

del relat i expressant la interioritat del personatge de

forma mimètica: "El seu germà, per què s'havia casat? La

Rosa, era per ventura estimada com ella, Maria Agnès,

desitjaria ser-ho, demà, pel seu espòs? Car no veia que

marit i muller es portessin aquella voluntat necessària per

convertir dos cors en un cor sol. Aquests pensaments la

inquietaven, Maria Agnès no podia fer-se una idea clara de
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l'amort Era potser massa jove per cemprendre-ho? És que

Î19l'amor és un pecat? [...]' En fragments com l'anterior

l'autor es fa palès i no es fon amb el personatge» a qui

anomena pel nom, mentre aquest darrer, de forma intermi-

tent, també manifesta el seu pensament més íntim. Ambdues

veus narratives, la de l'autor i la del personatge,

mantenen en aquest cas la seva individualitat i, amb la

flexibilitat característica d'aquesta tècnica dual,

permeten informar el lector, matisar i valorar l'actitud

del protagonista i conèixer directament allò que pensa.

Els fragments on aquestes tècniques es barregen són

diversos i variats, i en tots els casos indiquen un domini

i maduresa narratius molt notables.

Cal destacar les vegades en què el personatge central

és portador i difusor d'algunes idees de l'autor, com és el
«AA

cas del feminisme i el del dubte crític envers el

matrimoni que manifesta Maria Agnès amb un criteri molt

avançat per l'època i pel propi tarannà: "Ella perdonava

l'hereu de cal Grabat, i ni que el deixés de perdonar, ell

faria la seva via respectat de tothom. En canvi, ni el peu

pare ni el seu germà no volien saber res de la Pepeta, a

qui repudiaven i maleïen com si fos de la pell de Ba-

rrabás.""1 El text fa una denúncia de la forma distinta

que la societat té de jutjar els delictes sexuals atenent

a la personalitat -masculina o femenina- de qui els comet.

Seguint amb aquesta forma aguda i subtil de denunciar

situacions, l'autor fa preguntar-se a Maria Agnès: "L'amor,

seria només una comèdia? I si no fos comèdia, si realment

fos la base de la família, quan l'amor llanguia o s'esvaïa,
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què podia sostenir el matrimoni? L'interès, es deia per
• «e

tota resposta."

El llenguatge del narrador omniscient és suau i

funcional, no té una especial expressivitat. Deixa, en

canvi, els tons pujats per a les interrogacions i admira-

cions retòriques dels monòlegs de la protagonista i per als

pocs, però vius i creïbles, diàlegs de llibre, protagonit-

zats per menestrals amb pocs escrúpols a l'hora de parlar

i renegar: "[...]la senyora Tonia raonava així: -Els fills

només serveixen per ajudar-nos a caure. Un que en tenim,

ens mata a disgustos. Se us mengen el poc que guanyeu i

després us deixen en la misèria. Jo, després del primer

vaig dir prou, i ha estat prou. Demés, ara us els envien a

Cuba, a què rebentin del vòmit negre! La Rosa ha fet

santament, però una altra vegada ha de procurar no arribar

tan endavant. Amb una mica més fem un pa com unes hòsties.

I digueu-me, com se les compondría el Miquel sense ella i

amb els tres caga-nius que li estiren les calces? Ai,
*««

Senyor! Quina vida, quina vida!."

El nivell normatiu no és encara absolutament ortodox

en aquesta novel·la, posterior en catorze anys a les Normes

Ortogràfiques, però en palesa clarament l'acceptació i

l'assimilació -evidents en l'obra de Maseras a partir de

1921 amb el llibre A La deriva- malgrat la la pervivència

sistemàtica d'algunes solucions ja adoptades en obres molt

anteriors cronològicament. Així, sosté la conjunció "que"

accentuada, amb la preposició "de" al davant, i molt

esporàdicament, perdudes en el text, algunes grafies

alienes a la reforma fabriana com "viga". Malgrat aquestes
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comptades excepcions, podem considerar Maseras com un

escriptor escrupolosament respectuós amb les Normes de

l'Institut d'Estudis, que, com veiérem en l'epistolari amb

Narcís Oller, declarava rebutjar en l'època en què escrivia

la seva novel.la més emblemàtica, Ildaribal (1915), moment

àlgid de les discussions sobre l'acceptació de les noves

normes gramaticals de la llengua catalana. El manuscrit

d'Una vida obscura . datat el 1926, està sotmès a un

rigor ortogràfic notable, tanmateix, l'obra editada palesa

algunes lleugeres correccions gramaticals i d'estil en

relació a aquest manuscrit.

5. La producció de contes en la tercera etapa de l'obra

narrativa. Harmonització del pensament modernista amb ele-

ments noucentistes.

Els reculls de contes que clouen la segona etapa

narrativa de Maseras representen un pont ideològic i

estètic entre la seva tradicional vinculació al Modernisme,

ja superat cronològicament, i la innegable influència gue

sobre ell exerceix la narrativa curta noucentista, coneguda

des dels anys anteriors al seu exili. Tanmateix, aquests

reculls dels anys vint no representen un canvi ni una

evolució notable respecte als llibres de contes anteriors -

Contes i croquis (1916) i Contes a l'atzar (1918)- i

posteriors -La Ratlla (1929) i El Retorn (1931)-. Fins i

tot es pot observar com totes les produccions d'aquests

anys estan interrelacionades i en molts casos un llibre
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reprodueix, amb variants mínimes, narracions publicades en

aplecs apareguts amb anterioritat.

£1 conte és, amb la novel.la, un dels gèneres conreáis

amb més constància per Maseras i un dels espais literaris

que millor emmarquen la seva actitud intel·lectual oberta

i el seu ric i matisat bagatge literari. Tant Setze contes

com Figures d'argila concentren gran part del cabal

ideològic i estètic de l'autor en plena maduresa vital i

artística, al tombant dels 40 anys. La tonalitat global

dels contes mostra el desengany de l'artista modernista en

veure el fracàs dels seus ideals projectats sobre una

societat irredimible. Aquest desencís es manifesta normal-

ment a partir de símbols i paràboles que molt sovint es

refereixen a l'amor no aconseguit o a l'amor perdut. El

pessimisme, l'escepticisme, la misogínia i la nanea de

confiança en els valors de la societat contemporània amaren

les narracions, que, per altra banda, palesen un fort

component didàctico-moral i uns valors estètics molt nota-

bles quant als continguts i a l'estil.

Maseras havia publicat Contes a l'atzar l'any 1918 a

la Societat Catalana d'Edicions -l'editorial fundada per

Rovira i Virgili i, a partir del 1915, dirigida per 1 ' im-

presssor Ramon Tobella- on compartí col·lecció amb molts

d'altres escriptors modernistes. Setze contes i Figures

d'argila aparegueren, en canvi, a la "Biblioteca Literària"

de l'Editorial Catalana, fundada per Carner el 1918, la

qual -segons Albert Manent- "duia al darrera tot el pes de

la Lliga".^ Fou traspassada per dificultats econòmiques,

el 1924, a l'editor Antoni López-Llausàs, que en continuà
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la "Biblioteca Literària" i fundà la "Biblioteca Ca-

talonia", només per a prosistes catalans, on el 1927

Maseras publicà Una vida obscura. La inclusió de tots dos

aplecs de contes a l'Editorial Catalana "gresol de les

edicions dels escriptors de la nova escola" demostra

l'exactitud de l'afirmació d'Albert Manent en dir que "no

es tancà com una cleda impenetrable" als autors consi-

derats modernistes. Tanmateix, Haseras evidencia amb els

seus contes un coneixement i una acceptació ben profunds de

l'estètica i del pensament noucentistes i la freqüentació

dels autors més representatius del moviment, cap a algun

dels quals sentia una franca admiració, aïllable tant en

aquestes narracions com en llibres anteriors.

El fons ideològic de Setze contes. Figures d'argila i

altres narracions publicades a "Els contistes catalans"

respon al desencís del modernista que, decebut per la

ignorància i la insensibilitat socials i relegat al paper

d'observador, manifesta amb amargor el seu escepticisme i

la seva impotència davant la societat que l'ignora i

l'elimina del seu si. Molts contes d'ambdós llibres són

paràboles i símbols clars en aquest sentit: "La finestra

màgica" i "L'home del violí" són, entre d'altres, els que

manifesten millor aquestes idees dins Setze contes, i

"Benagissal el profeta" i "L'hort de cascalls" representen

el dolor del modernista vençut a Figures d'argila i, en el

cas del segon, també a "Els Contistes Catalans".

Malgrat aquest valor d'afirmació en l'ètica regenera-

cionista modernista i al marge del consegüent pessimissme

existencial que comporten els contes dels reculls, hem
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d'aïllar també els elements que fan d'aquests llibres obres

assimilables en molts aspectes a la literatura noucentista.

Recordem que Maseras havia passat ja per la seva expe-

riència literària i d'amistat prop d'Eugeni d'Ors i que en

aquest moment vital era ja un intel·lectual situat en

l'òrbita de la Lliga, que entre 1924 i 1927 li atorgà

missions delicades a París a favor de la cultura catalana

dintre la lluita conjunta de les forces catalanistes per

abatre la Dictadura. Tot plegat ens dibuixa la personalitat

literària de Maseras, al tombant de la quarantena, ancorada

ideològicament en el seu pessimisme i fatalisme tradicional

i emblemàtic, però, al mateix temps, seduïda per la funció

sublimadora de la realitat de la literatura noucentista -no

oblidem que sempre fou un idealista i un somniador-, per la

seva funció didàctico-moral i, alhora, per l'exquisit

treball de cisell que comportava el conte noucentista,

pouat en les deus de la literatura popular i relacionat

íntimament amb l'assaig i el periodisme. Maseras participa,

amb els seus aplecs de contes dels anys vint, de totes

aquestes constants de la narrativa curta noucentista i,. a

més, és un dels puntals de la represa del gènere també des

de l'àmbit del conte.

En aquestes obres Maseras unirà a l'afany regenera-

cionista que l'acompanya des de la joventut un cert

respecte per l'estètica arbitrària, i aconseguirà de donar

al públic una gamma variadíssima de possibilitats narrati-

ves i estètiques, lligades a les seves diverses activitats

literàries i a la seva àmplia cultura clàssica i popular.

És així que trobem en aquests aplecs un treball intens i
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agosarat de recuperació i glossa culta de llegendes

populars catalanes i un important conreu, també/ del conte

meravellós i de la faula, reivindicats pel noucentisme. Les

tonalitats d'ironia tendra i el somrís contemplatiu davant

el comportament humà, clara herència del poeta còmic grec

Filemó , dibuixen aquestes breus narracions, exquisides

també en l'estil, que, segons Tomàs Garcés, "correspon a la
• AA

concepció del conte". Fons i forma, contingut i expres-

sió conformen, per a aquest crític noucentista, una

veritable unitat en el llibre Setze contes. Per a Garcés,

novel·lista i poeta, es manifesten unitàriament a l'obra

perquè, segons el seu criteri: "Si nosaltres haguéssim

d'aplegar en una sola qualitat els trets característics de

l'obra d'Alfons Maseras, sobretot del seu darrer volum,
A«A

l'assenyalaríem com a "somniador". I afegeix per a

reblar la idea de la qualitat literària essencial del

recull: "Més que el narrador objectiu, més que el poeta que

crea, veureu surar en la majoria dels contes del llibre,

una lleu boirina d'ensomni. És com un accessori del

novel·lista i del poeta. Però un accessori que esde.vé

element primordial."" Ironia, tendresa i lirisme són

patrimoni essencial de la pràctica totalitat de les

narracions de Maseras, que, per altra banda, absorbeixen

també gran part de la seva experiència com a autor de

novel·la ciutadana i constant cisellador del llenguatge i

de les tècniques narratives psicològiques, apreses espe-

cialment en el seu fecund i constant contacte amb la

literatura francesa, com ja hem vist en l'estudi de les

novel·les dels anys vint.
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Segons l'estudi introductori de Maria Campillo a El

conte de 1911 a 1939 . la represa de la novel, la a

partir de 1925 afecta també el conte i els seus planteja-

ments, la fortuna del qual anirà lligada a la de la

novel·la. En aquest sentit, i "pel que fa a les tendències,

coincideix amb la novel, la en els tres corrents que

predominen en aquesta etapa: el que correspon al ressorgi-

ment d'alguns modernistes marginats fins aleshores; el

psicologista, que desenvoluparà de forma més narrativa els

elements de "caràcter" del conte noucentista; i per últim,

un tipus de conte que, partint dels trets d'ironia i

d'humor d'aquests corrents, produirà un tipus de literatura

desmitificadora de la realitat o de la mateixa cultu-
A « n

ra. Maseras resta inclòs en el primer d'aquests co-

rrents, bàsicament pel fet de centrar molts dels contes en

la figura d'un heroi caigut o antiheroi, destruït per la

societat de qui ha volgut esdevenir redemptor o a qui ha

volgut dur cap a la reflexió. També participa Maseras del

psicologisme dominant a l'època, però menys en aquests

contes que en les seves novel.les dels mateixos anys, donat

que l'interès fonamental de les narracions curtes no està

en el dibuix del caràcter i sentiments dels personatges

sinó en el valor simbòlic que prenen per tal d'esdevenir

models vàlids. I només trobem, en aquestes obres, algunes

pinzellades de l'humor desmitificador, conreat particular-

ment pel grup de Sabadell, amb el qual Maseras tenia molt

poques relacions.2ÎÎ L'humor dels contes maserians s'assi-

mila a una fina ironia gestada des de l'observació de la

humanitat, actitud heretada del comediògraf grec Pilemó i

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



1210

expressada obertament al conte "La finestra màgica" de

Setze contes. un dels bàsics per conèixer l'actitud moral

de Maseras en aquests anys: "Mes, com que els mortals són

incorregibles, preférese ésser l'espectador impertèrrit de

la comèdia que en el món representen.1

5.1. Setze contes (1922): llegendes populars i contes

noucentistes amb el "leit-motiv" de l'amor.

Reflexió moral i simbolisme modernista.

Setze contes apareix el 1922 amb algunes de les

tonalitats narratives i ideològiques ja manifestades per

Maseras a Contes fatídics (1911) i a Contes a l'atzar

(1918). Tanmateix, és un llibre enriquit amb la presència,

per impregnació noucentista, de la glossa culta de la

llegenda i la cançó popular, fet que li atorga una gran

unitat i la coherència.

El títol, que deixa de marcar un sentit global al

recull en no atribuir un qualificatiu als contes -tal com

havia fet en els aplecs anteriors- li dóna, tanmateix, una

gran força interna en emfasitzar exclusivament el nombre,

fet que, per exclusió d'altre apel·latiu, unifica el signi-

ficat del llibre. Les setze produccions que s'apleguen a

l'obra en marquen profundament la personalitat pel fet de

distribuir-se en grups molt definits. Hi podem delimitar

cinc llegendes i cançons populars catalanes i estrangeres;

dues paràboles o apòlegs i una faula, totes amb contingut

moralitzador; tres contes modernistes proveïts de simbo-

lisme didàctic; quatre contes analítics d'una determinada
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psicologia davant l'amor -un dels quals té també una

lectura simbòlica modernista-» amarats de la fina ironia i

del distanciament noucentistes, i una narració amb un cert

regust esotèric, plena de tendresa i sentiments positius.

El tipus de conte dominant al conjunt és la glossa

culta de la llegenda i de la cançó tradicional, a la qual

Maseras ja s'havia dedicat des dels seus primers contactes

amb el món literari català al redós de la revista Joventut

entre 1900 i 1906. Recordem que el primer llibret que

publicà -Tres balades (1903)- als dinou anys, tractava, en

vers, tres llegendes populars. Maseras seguí amatent les

vinculacions del Decadentisme i del Pre-rafaelitisme amb la

literatura popular, nombroses en les produccions d'escrip-

tors cultes, des de Maragall amb Visions i cants í 1900) i

les tres parts de El Comte Arnau (1900, 1906 i 1911), fins

a Rossend Serra i Pagès, amb el seu treball de recol·lector

del llegendari popular" . Aquesta influència dugué Mase-

ras a col·leccionar les llegendes que li narraren en alguns

dels països allunyats que visità -com Brasil- o amb els

quals estigué vinculat pels seus viatges i per les sevjes

àmplies lectures -Mèxic, Hongria-, Nogensmenys, a l'interès

personal de l'escriptor pel tema s'uní la influència de

l'ambient literari en els anys finals del modernisme ja

que, com afirma Jordi Castellanos, "els valors d'ingenuïtat

creativa i de fantasia que s'havien abocat al Pre-rafaeli-

tisme troben la seva continuïtat en la reivindicació del

conte meravellós, un fenomen paral·lel a la reivindicació,

en la poesia, dels gèneres populars i espontanis [...]. La

revista Catalunya s'omple de rondalles populars recollides
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per Pijoan ("La senyora Pepa"), Serra i Pagès, Carme Bofill

i Sara Llorens, entre d'altres, i Carner, a Catalunya i a

La Veu de Catalunya, comença a publicar-ne reelaboracions

cuites." Per acabar conclou: "Doncs bé: la producció de

"bubons" a Catalunya va augmentar considerablement i les

rondalles i apòlegs van començar a proliferar en mans de

gent molt diversa, des d'Alfons Maseras a Enric de Fuentes,

des de Joan Rosselló de Son Fortesa a Apel·les Mes-

tres." Els "bubons" en mans de Maseras, especialment

els aplegats a Setze contes, esdevingueren un gènere tocat

per l'interès moralitzador ja que, a més d'oferir al públic

la imaginació i la fantasia que aquest reivindicava a la

narrativa, es preocuparen d'aconseguir el replantejament de

posicions ètiques de la societat per la via del símbol. A

més, i seguint l'exigència formalista del Noucentisme,

aquests contes intentaren al màxim la depuració expressiva

i lingüística, reconeguda per Tomàs Garcés en afirmar a la

seva crítica del llibre que "El seu llenguatge mateix és el

resultat d'un treball aspre. S'endevina que l'artista cerca

una roba folgada, rica i de belles colors, per vestir les

seves novel·les. No gosaríem a dir, però, que En Maseres

Î37
hagi aconseguit del tot els seus propòsits.""'

Podem concloure, doncs, que les llegendes i les

paràboles contingudes a Setze contes esdevenen exemples

evidents del trànsit de la narrativa curta entre el

Modernisme i el Noucentisme. Maseras esdevé un dels autors

que més profundament treballen per aconseguir l'arribada a

la "selecció noucentista" en narrativa curta, tot partint
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"de les formes i corrents que oferia el Modernisme", en
»10

paraules de Jordi Castellanos.

De les cinc llegendes tradicionals que el llibre

conté, dues són cançons tradicionals catalanes pertanyents

al llegendari popular: "L'ombra del Comte L*Arnau" i "Na

Margarida de Lleyda". Les altres tres glossen una llegenda

brasilera -"Caramurú"-, una altra maia - L'ofrena- i una

altra hongaresa -"De cara a la mar". La primera, "L'ombra

del Comte L'Arnau", reprodueix, només amb les variants

corresponents a la normalització ortogràfica, el conte amb

el mateix títol aparegut a Contes i croquis (1916) i ja

comentat. "Na Margarida de Lleyda" prosifica -tal com ja

havia fet a Contes fatídica amb "El Testament d'Amèlia"- la

cançó popular catalana, tot suplint amb imaginació les

elisions de la peça poètica tradicional. Per a Tomàs Garcés

es tracta "d'una versió delicada, difícil prova victoriosa,
*«A

de la cançó popular" . La ingenuïtat i el vibrant liris-

me són patrimoni d'aquest conte, que respon a les exigèn-

cies del Noucentisme quant a la selecció d'obres de la

literatura oral per tal de conformar un gènere narratiu

acordat amb les fórmules de l'arbitrarisme artístic.

Maseras s'havia ja acostat feia molts anys a la rondallís-

tica i a la literatura popular dut pel seu esperit romàntic

i reivindicatiu dels senyals culturals de la identitat

catalana. El 1922, aquesta inquietud que ell havia fet

explícita des de principis de segle i havia manifestat en

la seva obra plenament modernista, coincidia amb l'ideari

noucentista, que secundava amb una màxima depuració formal.
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"Caramurú" és també una llegenda vinculada a les

arrels nacionals d'un país, el Brasil, que Maseras conegué

en el viatge que féu a Amèrica del Sud el 1914. Narra,

respectant la forma concentrada i intensa de les peces

orals, l'apassionat amor que la jove indígena Moernia sentí

per Caramurú, renom de Diogo Alvares, conqueridor portu-

gués. Aquest sentiment porta la jove a perdre la vida en

enfonsar-se al mar per tal de seguir la ñau que pren el seu

marit cap a Europa. El fort i net sentiment de la noia xoca

amb el pragmatisme del colonitzador, casat amb diverses

dones i amatent només als seus afers, i és un símbol de la

diferència abismal entre les civilitzacions dels dos

pobles, el portuguès -o europeu, en general- i l'indígena

brasiler. El conte, que comença amb les paraules "Això

s'esdevingué al Brasil, abans de la fundació de la ciutat

de Sant Salvador"* , a més de situar cronològicament la

llegenda li dóna versemblança i suport històric. Maseras la

inclogué per primera vegada el 1914 al mecanoscrit català

inèdit titulat "Un viatge a l'Amèrica Meridional"241 que

precedí, amb marcades diferències, el llibre castellà En

Amèrica Meridional. Brasil. Uruguay. Argentina. L'any 1915

la reproduí a Renaixement, òrgan adherit a la Unió Catala-

nista, fet que permet insinuar un especial interès de

Maseras en les llegendes autòctones nacionals de països

colonitzats, que poden esdevenir un excel·lent símbol

reivindicatiu.

En la mateixa línia es troba "L'ofrena", llegenda maia

d'amor i mort que narra els orígens i la fundació de la

ciutat d'Uxmal. Exotisme i història s'uneixen en aquesta
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breu i intensa narració que, com "Caramurú" utilitza un

estil crispat i àgil, distint a l'usat habitualment per

Maseras. Els fets reals en què es basa la llegenda demos-

tren, una vegada més, la vasta cultura de l'autor que la

transcriu i refà a partir, probablement, d'alguna narració

coneguda a Amèrica. Explica el dur èxode del poble maia que

al segle X abandonà Hondures per instal.larse al Yucatán,

on obrí una fecunda etapa cultural. El conte explica la

duresa de les condicions del viatge a peu per deserts i

planures fins arribar a Mictlan, la vall de la mort, on el

sacerdot del temple exigeix el sacrifici de la bella

Ajutla, la promesa del cabdill Titul Xiú, per tal d'aplacar

el déu de la tenebra i facilitar un lloc propici per a

l'arrelament al poble errant. El sacrifici es compleix i el

conte troba moments expressius sublims, descarregats

d'excessiva decoració però plens de color, de força i amb

alguns tocs decadents, allunyats, tanmateix, del decaden-

tismo extremat d'algunes novel·les anteriors.

"De cara a la mar" és el conte més complex i literari

de tots els que glossen llegendes. Es basa en el recurs

tècnic de la narració dintre la narració, fet que en

complica l'estructura narrativa, ja que hi corren dues

històries paral·leles, i, a més, la llegenda continguda en

la narració externa, malgrat pertànyer a la tradició oral

hongaresa, té punts de contacte amb la llegenda del rei de

Thule relatada en vers per Goethe, tret que atorga al conte

un referent literari culte a més del popular que dóna forma

a la llegenda. El recurs narratiu provoca el fet que aquest

cop la rondalla magiar vingui narrada per una jove ñongare-
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sa, que, junt amb el personatge del narrador i una altra

jove també hongaresa, es troba al dic del port d'Ostende.

Tot plegat dóna una nova força cosmopolita a la narració i

prepara el lector per a una breu i intensa experiència

narrativa. En aquest cas, un pare molt vellet que es queda

vidu, entristit per l'actuació egoista i sense prejudicis

dels fills, sentint més que mai l'enyor de la seva muller,

i davant la seva més radical soledat se suïcida, imitant

abans el gest del rei de Thule en llançar la tumbaga que

l'unia a la seva dona al mar. Després "es llançà a les

aigües turbulentes per cercar-hi la ventura i el repòs que

havia perdut."

És interessant d'observar com de les cinc llegendes

populars glossades per Maseras, n'hi ha quatre -totes

llevat de "L'ombra del Comte L'Arnau"- que tracten el tema

de l'amor transformat en mort. Les causes d'aquesta

transmutació són diverses: el suïcidi voluntari i cercat a

"De cara a la mar"; el suïcidi per desesperació a "Caramu-

rü", en realitzar la jove enamorada l'esforç suprem per

abastar la nau on marxa el seu marit; la mort de tristesa

de Margarida de Lleyda davant l'execució del seu estimat,

i la mort necessària i exigida pel déus d'Ajutla, davant el

gran dolor contingut del cabdill del poble errant. En

aquestes narracions de desesperança Maseras dóna sortida al

seu natural pessimista i sembla oferir un avís a la

societat, aliena totalment a la voluntat regeneradora de

1'intel·lectual que vol conduir-la ideològicament. Dolor,

solitud i silenci apareixen al final de totes les llegendes

narrades, que aconsegueixen transmetre un Missatge de
¿è?
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reflexió sobre el fet que els amors més purs i intensos

sempre són interromputs per la mort inoportuna, encara que

també, en altres ocasions, la impossibilitat de la prolon-

gació de l'afecte causa la mort d'un dels amants. En última

instància Maseras sembla voler evidenciar com és de difícil

harmonitzar la vida amb el goig de l'amor, és a dir, la

impossibilitat d'aconseguir la plenitud del viure, un dur

contingut existencial per a unes llegendes tradicionals.

De les dues paràboles que hi ha al recull, se'n poden

extreure sengles lliçons morals, tanmateix la "Paràbola

dels enamorats" té l'estructura, els personatges, l'argu-

ment i tots els requisits d'un conte meravellós. La filla

jove i bonica d'un vell i ric baró obté -una vegada

succeïts diversos episodis paral.lelísties en plantejament

i formes- l'home que ha triat com a marit, un jove poeta

bondadós, humil i ple de virtuts, amb el qual es casa

després de defugir matrimonis més avantatjosos amb homes

rics i poderosos però carregats de defectes diversos. Es

tracta d'una trama típica de conte meravellós, amb final

feliç i plena dels tòpics del gènere. La ingenuïtat i.la

frescor enunciativa són valors immediats de la narració que

es sumen a la cura expressiva i al llenguatge exquisidament

i sòbriament acurat. Es tracta d'un cant a la bondat i a la

humilitat de cor, trobades en l'esperit d'un poeta apassio-

nat, que representa, amb la seva, l'actitud espiritual neta

dels literats i els intel·lectuals. A la lliçó no r al

explícita de la bonesa s'hi afegeix el valor que el conte

dóna a la figura del poeta, el millor de tots els homes del

món.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



1218

"Paràbola dels enamorats" tingué una segona edició

l'any 1926 dins el volum V de la "Selecta de Contistes

Catalans", una de les col·leccions especialitzades del

gènere que naixeren en els anys vint per a donar suport a

la narrativa curta tot facilitant-li uns canals de sortida

alternatius als habituals de la premsa, i col.laborar així

a la represa del gènere narratiu, de la qual el conte era

també un element bàsic.

L'altre apòleg, la "Paràbola dels tres misantrops",

breu i amb argument concentrat, esdevé una forta crítica de

l'ordre social establert que, segons el conte, ni les

darreres teories comunistes poden somoure mentre no passin

a l'acció. L'ensenyament moral que es desprèn de la

paràbola suggereix, des de l'òptica d'un minaire, que

"només hi haurà justícia de dues maneres: el dia en què els

rics davallin mig nus als pous, penjats d'una corda i amb

la llanterna a la mà, i jo m'ho miri des de dalt, tranqui-

lament; o el dia en què, tip de tantes misèries, jo mateix

faci rebentar la mina". Es tracta, doncs, d'alterar

l'ordre social establert o bé de realitzar la revolucionés

a dir, de dur endavant la pràctica i abandonar les meres

teories. El conte està centrat en l'escepticisme radical de

la classe obrera davant la prèdica exclusivament teòrica

del comunisme, per la qual cosa esdevé un símbol de la

crida a l'acció. La estructura triada per a formalitzar la

paràbola és, com tantes vegades en aquest llibre, l'esque-

matisme expressat paral.lelísticament a través de la

reiteració de personatges-tipus, de situacions i d'expres-

sions, en aquest cas diàlegs.
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L'única faula del llibre, protagonitzada per animals,

és "El conte de les terres altes", un dels més llargs del

recull i el que té el missatge més actual. Tracta de

denunciar la maldat dels homes -"simis pelats i escuats"-

que destrueixen l'harmonia de la Natura enfront dels

animals que la respecten. Encara que l'ós Bru és el

protagonista, apareixen molts altres personatges, tots

animals amb noms al·lusius al seu físic o caràcter -el

voltor Cendrós, el llop Ardit, la guilla Llesta, l'isard

Poruc, etc.-, que tenen diàlegs instructius per al lector.

El ventall d'actuacions de les bèsties -en les quals es

reflecteixen els comportaments humans- recorda les situa-

cions paral·leles creades entre els animals del somni III,

"Altrament dit Bestiari" del llibre Somnis (1913) de Guerau

de Liost, i anuncia altres obres sobre el tema, com el

Bestiari de Josep Carner, que apareixerà molts anys després

(1964), on el dibuix lírico-humorístic de multitud d'ani-

mals reflecteix, mitjançant una fal·làcia cercada i

expressivament lírica, els vicis i les virtuts dels humans.

És evident en el conte de Maseras una concepció rousseau-

niana de la natura, un credo en l'home i el seu entorn en

estat pur. Es tracta d'idees pouades en la seva joventut

properes a John Ruskin, a Apel·les Mestres i a la veneració

d'ambdós per la Natura primigènia. El conte acusa els

homes, habitants de les terres baixes i destructors de la

Naturalesa, i els situa enfront dels animals, que es veuen

relegats a habitar les terres altes fredes i molt llunya-

nes, on els humans pràcticament no poden arribar. Aquesta

faula té un component moral predominant que pretén mostrar
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als éssers humans el camí correcte per viure en harmonia

amb la Natura -descrita com un jardí equilibrat i perfecte,

l'ordre del qual només l'home destrueix-, seguint les

teories idealitzadores de la realitat pròpies de l'estètica

arbitrària noucentista. Tanmateix, Haseras s'avança al seu

temps en fer una de les primeres reivindicacions ecologis-

tes de la literatura catalana.

Hi ha al llibre tres contes que tenen una lectura

ideològica plenament modernista, sense detriment d'altres

narracions del mateix recull que també insinuen idees en

aquest sentit. Nogensmenys, a "La finestra màgica", "L'home

del violí" i "La resurrecció del Carnestoltes" el contingut

en idees és especialment matisat per l'esperit modernista

de què Maseras no es va arribar a desprendre mai en la seva

producció, ni tan sols quan pretenia adequar-se als nous

motlles literaris del Noucentisme.

"La finestra màgica" és el conte més erudit del

conjunt. Francesca Mestre l'ha estudiat amb tot detall

i ha arribat a conclusions clares que demostren el profund

suport clàssic de la narració -fet que palesa la pregona

cultura de Maseras en aquest sentit-, el pessimisme vital

que amara el pensament de l'autor català -tornàveu del

mateix sentiment del savi grec- en especial després de la

guerra del 14, i la complexa ideologia modernista del conte

que involucra des de l'estètica i el llenguatge fins a la

decebuda actitud del comediògraf -un escèptic radical- que

arriba plenament a Maseras, però no al lector. La moralitat

del conte -davant l'acció del destí fatal- és la resignació

portadora de la pau interior i, per tant, de la felicitat.
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Filemó, el protagonista de "La finestra màgica", s'assimila

ideològicament a l'autor del conte en el sentir adolorit,

pessimista i escèptic, que, tanmateix, no vol transmetre

als espectadors de la comèdia, com tampoc no ho vol fer

Maseras envers els lectors de la narració, en un gest comú

didàctic i generós. En paraules de Francesca Mestre: "El

nostre còmic hel·lenístic, d'acord amb el Filemó d'Alfons

Maseras, crea personatges que, tot i trobar-se sovint,

afeixugats per la dissort, se'n surten i, tant a l'escena

com al carrer, la vida continua resignada i, per tant,

feliç. L'observador d'aquesta comèdia, però, no té dret,

ell, a aquesta petita dosi de felicitat. Mentre els homes

poden crear-se, a partir del que tenen, l'engany que els

ajuda a viure, el jutge, que no pot enganyar-se i que ha de

ser testimoni de la realitat, carrega sempre damunt les

seves espatlles la gran desgràcia de la humanitat :

"Automates d'innominada comèdia, per més que em temin i em

maleeixin, jo els amo amb immensa amor... La realitat

d'aquest món els serveix per a crear un altre món ideal on

algunes voltes heuen ventura. Jo, en canvi, més miserable

que ells, si só jutge impassible de llurs actes i llurs

pensaments, só la joguina de la implacable eternitat."2"

Una vegada més Maseras manifesta el seu dolor de

visionari davant l'actuació del destí fatal i s'identifica

amb Filemó "home superior, artista, profeta" que "se'ns

presenta com un home de profundes conviccions morals que ha

perdut la fe en la regeneració de la societat, en la

mateixa línia que Raimon Casellas ens deixa entreveure als

gots feréstecs (1901) i a ?e« multituds (1906)."248 Per
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això aquest és un dels contes més desesperangats i amargs

del recull, malgrat la crida a la resignació que s'hi

insinua.

La veneració pels clàssics, pouada per Maseras en

l'ambient intel·lectual de Barcelona a principis de segle,

madura a París, quan l'autor aprofundeix en els seus

coneixements de la matèria i aquesta apareix amb profusió

a la seva obra. "La finestra màgica" conté un delicat i

pregon classicisme que consisteix en el coneixement, la

comprensió i la identificació del seu escriptor amb el

sentir i el pensar de Filemó, l'autor grec de la Comèdia

Nova del segle IV després de Crist. Com diu Mestre: "la

Comèdia Nova, a diferència de l'antiga, que és grollera i

política, és una comèdia que no fa riure sinó somriure,

potser una mica cansadament; es fa comprendre amb mitges

paraules i al·lusions, el seu humor és contemporani, ha

trencat amb la tradició còmica anterior i és pessimista:

són abundants les referències a la brevetat de la vida i al

tema del "carpe diem". "M El narrador de "La finestra

màgica", alhora coprotagonista del conte com a interlocutpr

de Filemó, rep d'aquest -"un vell arrugat i cadavèric"- la

confessió d'una autodefinició: "Jo só Filemó el grec. Jo em

doní en altre temps a corregir, fent-ne burles, els

defectes dels homes. Mes, com que els mortals són incorre-

gibles, preférese ésser espectador impertèrrit de la

comèdia que en el món representen". L'exactitud en la

descripció de l'autor -un venerable vellet atenenc molt

estimat pel poble, segons Croiset - i de l'ambient del

conte, que transcorre en una ciutat situada "En la fondària
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de la vall", que és "callada, ensopida" i on "Res no torba

la pau secular..." porta Francesca Mestre a demostrar

que la "polis" on transcorre la narració no té res a veure

ja amb l'Atenes esplendorosa. Després de la desfeta de la

ciutat i de la guerra del Peloponès, ja en el segle V,

desapareix la "polis" comunitària i els ciutadans esdevenen

individualistes, apàtics, desitjosos de benestar i egocèn-

trics. En aquest context decadent apareix el Filemó

històric i es desenvolupa el conte de Maseras. Dins aquesta

societat cansada i monòtona, sense il·lusions, sorgeix

l'esperit observador i crític de Filemó, simbolitzat per

l'únic llum obert de tot el poble durant la nit: "Ve't aquí

que en la seva única finestra s'encén un llum, com una

atenta nina que davant del misteri resta absorta."

També aquí trobem un paral·lelisme amb l'ull del guaita que

esdevé el poeta al somni VI del llibre Somnis de Guerau de

Liost, "Altrament dit viatge eteri", hereu de l'esperit

també observador i crític del literat espanyol barroc Vélez

de Guevara. Tots aquests escriptors, descontents de la

societat en què estan immergits n/esdevenen l'ànima vi-

sionària, el guaita acusador i el cronista irònic. Per això

Filemó du a l'escena els personatges convencionals de la

seva època i intenta mantenir vigents els valors tradicio-

nals. Per això procura fer prevaler a les seves comèdies

els valors de la bondat, l'honradesa, la humilitat, virtuts

que permeten als personatges de ser feliços després

d'haver-se resolt els problemes de la trama. Tanmateix,

aquest emmirallament positiu del públic en la comèdia de

final feliç serveix de poc, donat que es tracta d'una
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societat cansada i laxa. Per això el Filemó vell i caduc

del conte de Maseras és ja un autor desprestigiat i oblidat

per la societat: és un postergat amb la marginació eterna

de l'inconformista de totes les èpoques, és l'essència i el

símbol} encara, de l'artista modernista incomprès per la

massa social, que no escolta les seves prèdiques ni comprèn

el seu art.

Filemó i el seu art de fer comèdies té un clar pa-

ral·lel en Maseras i les seves narracions pel fet de fornir

tots dos els seus arguments i els seus exemples en la

mateixa societat que els circumda i margina. S'hi afegeix

la il·lusió d'ambdós en la redempció d'aquesta societat o

en la seva resignació, que li ha de comportar la pau

interior i la felicitat. Tanmateix, els dos autors guarden

per a ells mateixos la part més dura i amarga d'aquests

plantejaments, ja que al segle IV la idea de l'home titella

del destí era generalitzada, i Maseras també sent aquesta

màxima com a component prioritari de la seva existència.

Per això, el Filemó de "La finestra màgica", contrafigura

de l'autor, és un observador impotent de les desgràciea i

penes que sotgen l'home: "No hi ha misèria ni dolor que jo

no sàpiga, no hi ha malura que no corqui la ciutat i que jo

no descobreixi. Un per un compto els sarcasmes, els

turments i els desconhorts; un per un repasso els ensomnis

que s'evaporen, fumera lleu d'un foc infernal.""* Aquest

pensament angoixat que l'autor reserva per a si aateix

atorga al conte el valor existencial i pessimista que hi

preval, malgrat els consells de resignació adreçats al
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lector sota la via del símbol i del paral·lelisme entre el

còmic grec i l'autor de la narració.

Aquest conte, d'extensió molt breu, utilitza el recurs

de la concentració ideològica i estètica per tal d'assolir

força i poder de convicció. El centre i el cos de la

narració és el llarg parlament on Filemó exposa les seves

íntimes i amargues idees existencials, on ell es declara

l'únic home conscient de ser "joguina de la implacable

eternitat". El narrador-interlocutor, discret i fugaç

coprotagonista del conte, perpetua i homenatja la figura i

la missió de l'intel·lectual, guaita etern de la societat

i profeta, en cloure la narració amb les següents paraules:

"Més, en caure altra volta la nit, quan la ciutat s'adormia

silent, tot vagant a la ventura mos ulls descobriren

novament el fatídic Iluminar.""

Els altres dos contes centrats en continguts modernis-

tes són "L'home del violí" i "La resurrecció del Carnestol-

tes". El primer reprèn la idea de l'art redemptor de la

societat ignorant -el vessant regeneracionista de l'art-

combinada amb la de l'art que es gratifica amb ell mateix,

"l'art per l'art". "L'home del violí" té com a protagonista

un vagabund, un marginat urbà que viu misteriosament ja que

no demana mai caritat: "Que, si l'home no fa pas almoina

quan compra pa o uns esclops, tampoc no ha de fer-ne quan

paga un vals o una pavana" [...] "L'home del violí no era

un mendicant, encara que el veiessin per les tavernes:

l'home del violí era un artista. I era gelós del seu art,

i de la dignitat del seu art; i era tan orgullós de la seva

funció imprescindible com el paleta, el manyà el fuster,

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



1226
Arn

[...]". Aquest conte és un al·legat gairebé teòric a

favor de l'artista i de la dignificació de la seva tasca.

Reivindica un lloc en la societat per a l'activitat

artísticaf que ha de ser remunerada amb justícia. En

definitiva, Haseras exigeix el reconeixement social de

1'"homme de lettres", figura que començà a ser distingida

amb propietat a partir del Noucentisme. L'art de l'home del

violí aconsegueix sensibilitzar fins l'auditori més

primitiu, els clients de la taverna que freqüenta: "L'ànima

de l'artista s'abandonà joiosament i plena a son instint,

i tot aquell cenacle de tavernaris es va sentir encisat per

la riada sonora. Aquells auditors insòlits s'humanitzaven

per moments. [...] I, aquella melodia [...] els depurava

sobtadament el cor i els obria una porta per lliurar-los de
• r A

l'abjecció. La capacitat redemptora de l'art queda

plàsticament explicitada en aquestes línies. Tanmateix, el

moment més eloqüent del conte és el final, paral·lel al de

l'obra de Rusiñol L'alegria que passa. També aquí l'home

del violí llença les monedes amb què han volgut oferir-li

caritat i reivindica el reconeixement just del seu treball :

"-Jo no n'accepto, de caritat -els va dir.- Jo també visc

del treball, amb més dignitat que vosaltres i amb més

llibertat! Si el meu treball no consent una almoina, la

meva amistat no consent una humiliació. I era per amistat,

per amor, que ara us regalava amb el meu art; era per amor,

que ara us obria l'esperit i us invitava a la contemplació

de vosaltres mateixos, perquè també fóssiu capaços d'amor.

Però no m'heu entès. Adéu-siau! "25Ï. Darrera aquest perso-

natge simbòlic i les seves reivindicacions hi ha el literat
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i l'artista que també exigeix la seva professionalització

digna i justa, a la qual afegeix l'especial exquiaidesa del

seu treball, capaç de somoure i redimir de la barbàrie i la

ignorància l'ànima de la multitud.

Aquesta narració fou publicada per primera vegada a La

Publicidad, el 30 de gener de 1920, durant els pocs mesos

que el diari inclogué produccions en català en la seva

edició nocturna, abans de passar a ser l'òrgan d'Acció

Catalana, el 1922.

"La resurrecció del Carnestoltes" es troba en una

línia semblant al conte anterior, encara que és menys

expressiu i convincent, i també va ser inclòs a la secció

"Los cuentos de La Publicidad" de l'edició nocturna del

diari, en aquest cas el 17 de febrer de 1920. Aquesta

narració és absolutament al·legòrica i té ressons llunyans

del conte "Nit del dimarts de Carnestoltes"280 d'Apel·les

Mestres per la coincidència en el simbolisme dels personat-

ges i en el plantejament de les situacions. Però el valor

més clar de la narració és el de precedent dels fragments

declamatoris que a la novel·la La fira de Montmartre (1926)

recita el també al·legòric personatge Ariel. Al final del

conte, Carnestoltes fa un llarg parlament d'atac furibund

a la multitud, paral·lel als d'Ariel al llibre citat:

"[...) Mai més no us caldran les meves facècies, perquè

teniu la falsedat en la sang! No tornaré pas a provar de

redimir-vos amb les meves angoixes, perquè tots viviu en la

ficció, tots us infleu de vanitat, tots us enlloteu en la

mentida!."261 El to regeneracionista i la intensitat del

discurs de Carnestoltes donen a la narració un valor «oder-
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nista. Nogensmenys, el tractament global de l'argument»

distanciador i fantàstic, li atorga també un matís de conte

meravellós, proper a les noves propostes literàries del

Noucentisme.

Haseras dibuixa un caràcter masculí molt definit, que

no li és pas aliè, en quatre dels contes del llibre,

adreçats a demostrar el comportament d'un home madur i

cosmopolita que aplica la seva capacitat analítica i el seu

racionalisme en les relacions amb les dones. Aquest perso-

natge que, amb variants, es va repetint a les quatre narra-

cions, ve a ser una contrafigura de l'autor en la seva

maduresa, i està, com ell, amarat d'escepticisme i fina

ironia. A "Absoltes sentimentals" -que en el títol delata

l'actitud de l'autor- el protagonista, nomenat únicament

amb el pronom "Ell", fred i racional, reconeix amb tota

serenitat haver perdut l'amor davant una interlocutora

passional i romàntica -"Ella"- a qui acusa d'amagar, sota

el sentiment de tedi, una manca absoluta d'amor. El conte

es limita a reproduir una exquisida i triada conversa de

saló, que en aquest cas es desenvolupa amb lentitud, i

harmonia -civilitzadament- en un parc. La posició anti-

romàntica i antidecadentista d'ell, la tonalitat harmoniosa

i exquisida de la conversa, l'acurat i agut llenguatge

utilitzat, i, finalment, l'acceptació resignada -gairebé

lúdica o esportiva- dels fets consumats acosten aquest

conte urbà a les fórmules noucentistes.

A "L'indiferent" -narració que ja havia estat publica-

da a D'ací d'allà el 1918Í62- Maseras escriu un breu joc

de saló, frívol i en clau de sorpresa. El galant solter
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impenitent s'enamora sobtadament en un ball d'una casa de

l'alta burgesia. La jove triada apareix al final del conte,

quan el protagonista porta ja una estona conversant amb la

mare de la noia sobre la seva insistent i voluntària

condició de solter. L'enamorament arriba amb una precipita-

ció que fa caure el personatge en una situació propera al

ridícul: "[.. . ]davant la rossa beutat, es blegà amb fervor,

s'enrogí com un col·legial enamorat, i tremolà, confús,

penedit sincerament de la seva llarga soltería". Aquest

és el conte més carnerià del recull, clos amb humor i

sorpresa, just en el moment en què realment hauria de

començar. L'autor es delecta a contar la caiguda del solter

recalcitrant en les xarxes de l'amor.

Un personatge com l'anterior, però irredimible, és el

que protagonitza "Les experiències del Doctor Roman",

narració que Maseras ja havia publicat el 1907 amb el títol

Amor i odi dins la col·lecció "La Novela Catalana". Els

canvis respecte a aquesta edició són mínims i es limiten a

qüestions lingüístiques i d'estil. Altre cop es dibuixa la

personalitat d'un home madur escèptic, segur de si. i

carregat d'ironia, que aplica els coneixement mèdics a les

seves relacions sentimentals. Realitza un experiment amb

dues noies que estan enamorades d'ell, provocant la seva

esperança en el matrimoni. Quan realment ambdues creuen

haver seduït el doctor, ell els fa arribar l'avís que es

troba en un punt molt llunyà del planeta realitzant uns

estudis científics. Les joves recuperen l'amistat perduda

entre elles a causa de la competència pel matrimoni amb el

doctor. Tornem a trobar en aquesta narració un joc de saló,
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ironie i frívol, on Maseras fa catarsi de la seva veritable

personalitat sentimental i somniadora. De fet, en el conte

hi ha una bona dosi de psicologisme i de respecte per les

doctrines freudianes, en voga tant al moment de la primera

redacció com al de la seva reedició definitiva.

El darrer dels contes que protagonitza l'home de món,

cosmopolita i escèptic, és "La camperola", on Maseras

introdueix també la visió, provinent del modernisme, del

món rural com a reducte de maldat i ignorància enfront de

la ciutat, on la cultura redimeix les ànimes. En aquest cas

el jove malenconies cerca al camp el guariment de l'accés

de misantropía que l'ha atacat. Fa estada al rústec mas de

la seva propietat i entra en contacte amb els masovers que

tenen cura de les terres. S'aproxima a la filla gran dels

masovers, que l'atreu per la seva docilitat, seriositat i

serenor, que ell creu pròpia d'una dona de camp: "El Joan

està impressionat per aquesta serietat, que ell oposa

mentalment a la frivolitat de les dones mundanes [...] Als

seus ulls, la Maria és l'encarnació del paisatge que

l'envolta: en ella es personifica la gravetat dels camps i

de les muntanyes." Tanmateix, en dialogar amb la jove -

en una conversa que redueix els interlocutors als apel·la-

tius d'"Ell" i "Ella", en un afany generalitzador que dóna

més suport a les idees- descobreix a la seva ànima un

egoisme i un interès encara més grans que en les dones de

ciutat. La noia, que mai no havia somrigut, enceta el

somrís en sentir parlar el jove de les grandeses i els

avantatges de la ciutat i sobretot en endevinar en la seva

actitud un possible enamorament cap a ella. El diàleg final
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és revelador, Ja que s'hi condemna l'esperit «esquí i

ambiciós de Maria: "la Maria ja no és, com ho són el camp

i les muntanyes, plena de serenitat, de gravetat. La

serietat dels rústecs no és pas un testimoni de veritat.

També en plena natura floreix la mentida. [...] el Joan

pensa: -Aquesta rialla té les colors de l'enveja i la

gosadia d'una ambició sense fonament. La ignorància és

atrevida." El protagonista del conte resta en la tris-

tesa més radical després de comprovar que tampoc al camp

troba la veritat: "El Joan es pres de pregona malenconia.

Creia que la falsedat era patrimoni de la gent de ciutat,

i ara la troba en el reco de món més amagat. I aquest son

breu retorn a la natura el convenç que l'home és a tot

arreu igual i que, a fi de comptes, a un misantrop com ell,

li és més fàcil isolar-se en els grans centres populars que

en una masia perduda en la soledat dels camps. I la mitja

rialla de la Maria persisteix en el seu record com una

terrible revelació."

El conte "La camperola" que en la traducció castellana

268es titulà, significativament, "La sonrisa" , recu.ll

l'herència ideològica modernista de l'autor i l'aplica a

una narració que tant en el tipus de personatge com en els

matisos de les situacions filtra la influència del Noucen-

tisme.

El darrer dels contes, "El 29", s'articula al tombant

de la tendresa i del sentimentalisme, i és l'únic del

recull que posseeix elements esotèrics, ressons de les

allunyades produccions literàries dels primers anys de

l'autor al redós de la revista Joventut. En aquest cas es
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tracta d'uns lleus tons d'esoterisme, que també podríem

anomenar màgia. El nen orfe que protagonitza el conte nor

d'enyorament minuts després que ha finit la nonja jove i

bondadosa que ha tingut cura d'ell durant anys. El moment

màgic té la força del fet prodigiós i la tendresa merave-

llada d'un conte per a infants: "El Melcior és allà, amb

els altres nois. És una de tantes bruses ratllades entre la

munió dels altres uniformes. Ell també plora. Ell també

resa. Ell també s'agenolla amb gran fervor. Només, quan els

altres s'aixequen després d'haver pregat per l'ànima de la

morta, el Melcior no pot aixecar-se: tot resant, resant, la

seva animeta se n'és anada de son feble cos, volant,

adalerada, a la recerca de la seva amor."

Josep Lleonart definí el cosmopolitisme i el lirisme

com a principals constituents del llibre Setzecontes en la

crítica que li dedicà a La Veu de Catalunya; "Amb la

lectura d'Alfons Maseras, rarament ens adonem que som a

casa. Els celatges, els aires que hi vivim, que hi respi-

rem, pels quals neda el nostre pensament, tot llegint cada

novel·la d'ell, participen de l'univers. També hem de dir

que la subjectivitat té en elles una importància ben digna

de nota. Perquè en Maseras és l'home treballat per dins de

curiositats filosòfiques, de passions d'artista, de

reminiscències socials, de generoses fugues de poeta.""

Continuant amb l'obsessió característica perdonar-se

a conèixer internacionalment, Maseras traduí o encarregà la

traducció d'algunes de les narracions de Setze contes al

francès, al castellà i a l'italià. Es conserven els manus-

crits i els mecanoscrits d'algunes d'aquestes versions, on
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de vegades apareix el nom del traductor, a l'arxiu de

l'escriptor. Alguns contes foren reproduïts en publicacions

periòdiques estrangeres. La Revue Bleue de París l'any 1925

publicà "Le 29 en traducció francesa de Renucci, i

també es conserven versions no editades en aquesta llengua

272de la "Parabole des Amoureux" i de la "Parabole des

trois misanthropes".

Les traduccions castellanes dels contes són les més

nombroses i apareixen diverses vegades en publicacions

americanes. A l'arxiu de l'autor consta la carpeta de

traduccions castellanes de Setze contes amb mecanoscrits i

manuscrits de 9 narracions: "La resurrección de Carnesto-

lendas", "La ventana mágica", "Margarita de Lérida",

"Responso sentimental", "El 29", "De cara al mar", "Caramu-

rú", "La sonrisa" i "Parábola de los tres misántropos .

El conte "De cara al mar" fou publicat a la revista Mundial

de París el 1913 -la qual cosa n'endarrereix notable-

ment la data d'escriptura-, "Margarita de Lérida" aparegué

al diari La Nación de Buenos Aires a inicis de la dècada

dels vint216, i "De cara al mar" fou inclòs al diari El

País de L'Havana.2^ "Responso sentimental", "La sonrisa"

i "La ventana mágica" foren publicats a l'exquisida revista

Ho.las Selectas.278

Només tres dels Setze contes aparegueren en publica-

cions italianes: "L'ombra del comte Arnau" a II resto del

carlino delia serà de Bologna el 1924279, "Paràbola degl'

innamorati" a la revista Fantasma de Nàpols el 1922280, i

un any abans de l'aparició del llibre, el 1921, fou
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publicat el conte "Caramurú" al diari II risveglio2" de

Salerno.

5.2. Participació de Maseras a "Els Contistes Cata-

lans" (1924) i "Selecta de Contistes Catalans"

(1926).

Maseras participà en dues col·leccions especialitzades

en contes que, com en el cas de la novel·la curta, col·la-

boraren, al tombant de 1925, a la represa del gènere

narratiu. Com ja hem vist, el 1926 publicà "Paràbola dels

enamorats", procedent de Setze contes, a "Selecta de

Contistes Catalans"282, editada per la Biblioteca Popular

de L'Avenç. El 1924 havia col·laborat ja a la col·lecció

"Els Contistes Catalans" amb tres narracions de forta

i paral·lela personalitat. Aquesta col·lecció aparegué

setmanalment entre el gener i el maig de 1924 i, segons

Torrents i Tasis "era una mena de biblioteca popular" i "en

cada número publicava un o més contes dels nostres millors

narradors del moment".284 Hi participaren Carles Soldevi-

la, Ernest Martínez Ferrando, Prudenci Bertrana i Cristòfor

de Domènec entre d'altres, fet que ens permet de copsar la

projecció unitària de modernistes i noucentistes que

s'intentava des de la publicació, representativa de la

represa de la narrativa, veritablement reviscolada en

iniciar-se la redescoberta dels escriptors del Modernis-

me.285

Els tres contes, "L'hort de cascalls", "L'enterninent

d'en Gánguil" i "Un crim", estan escrits amb tintes fortes
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procedents del Modernisme i en els tres casos parlen de

marginació i de mort. "L'hort de cascalls" és un conte

existencial i simbòlic que presenta la vida com a origen de

dolor i angoixa, únicament suportable amb l'ajut dels

paradisos artificials. "L'enterniment d'en Gánguil" i "Un

crim" tenen com a protagonistes personatges dels baixos

fons, enfocats també des del dolor i la compassió, en un

acostament i gairebé homenatge a les tonalitats de Juli

Vallroit jana, recreador del món dels marginats i dels

gitanos en el seu teatre. Tornem a trobar, en els tres

contes, una aproximació a les temàtiques, preocupacions

existencials i descripcions truculentes de les creacions

més radicalment modernistes de Maseras i de la seva

estètica més decadent. Els podríem situar més a prop de

Contes fatídics que de getze contes, la qual cosa porta a

concloure que Maseras acceptà realment de participar en

l'embranzida de la narrativa des de l'angle de la demanda

del públic, acostumat ja i molt més pròxim a la novel·la i

al conte plens de tons clarobscurs del modernisme que a la

literatura exquisida del Noucentisme.

A "L'hort de cascalls" ens presenta la vida mísera i

sense sentit d'un vellet xinès que defuig la seva llar, cau

de misèries i raons, per anar al seu petit hort de cas-

calls, on frueix el plaer del sopor i l'evasió que li

proporciona l'opi extret de les plantes que el mateix

conrea. El son i el nirvana de la droga proporcionen al

xinès una mort anticipada mitjançant la qual domina

l'angoixa vital. El valor simbòlic del conte es reforça amb

l'aparició de diversos elements que associen l'entorn
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familiar i tradicional del vellet a la societat i ais

costums inveterats dels quals es víctima 1'intel.lectual

modernista, i, per altra banda, l'hort de cascalls del

xinès i l'opi representen l'àmbit de marginació de la

bohèmia, els paradisos artificials on troben refugi en

ocasions els artistes incompresos. El ritme alentit pels

paral·lelismes i la concentració lírica del conte palesen

l'ofici i la maduresa de Maseras com a narrador en aquest

moment de la seva obra.

A "L'enterniment d'en Gánguil" el personatge d'aquest

nom és un delinqüent acabat de sortir de la presó que usa

un llenguatge canallesc ple d'expressions del caló i es mou

entre pinxos i lladres. Aquest conte, en especial, pren

algunes influències dels ambients i dels personatges de

Juli Vallmitjana alhora que dóna unes pinzellades d'esote-

risme en presentar una "força misteriosa" com a causa del

penediment de l'home en anar a realitzar un crim. Aquesta

força es justifica amb el record de la dona estimada per en

Gánguil, que acaba de morir a l'hospital. L'home, malgrat

la seva condició de delinqüent, perdona la vida als joves

que sot ja perquè s'estiaen com ell i "la Xata" s'estimaven.

El final de la narració mou a pietat l'ànim del lector: "I

per primera vegada, des de que se la campava sol, es sentí

el cor tan oprimit, es trobà tan malastruc i abandonat, que

la gorja se li nuà i començà a sanglotar desesperadament,
«OC

com una dona, com un infant." Cal anotar la correcció

de l'estudi introspectiu que Maseras realitza en aquest

conte, també classificable com a psicològic. El més notable

quant a les tècniques usades és la presència constant d'una
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veu narrativa que enfoca el personatge des de criteris

moralitzadors i també l'estil indirecte lliure o veu

narrada que Maseras utilitza per penetrar en la ment d'en

Gánguil.

A "Un crim" l'autor reescriu el conte del mateix títol

que ja havia aparegut a El Poble Català el 9 de desembre de

1905 i elimina en part la càrrega de truculència que duia.

Hi afegeix un final en certa mesura moralitzador, ja que el

criminal en aquesta ocasió se suïcida, amb la qual cosa rep

el càstig adient al seu crim i deixa de ser un perill

social. Maseras estalvia en aquesta segona versió una gran

quantitat de violència i sadisme en eliminar també les

escabroses escenes en què l'assassí d'una dona que havia

estat la seva amant intenta, després de lligar-la, d'ini-

ciar una relació amorosa, que acaba rebutjant per manca

d'estímuls plaents. En aquest cas l'escriptor parteix d'un

recurs narratiu que coneix molt bé: el monòleg pur amagat

darrera la convenció d'una nota testimonial que deixa

després de suïcidar-se.

Maseras publicà en diverses ocasions el primer dels

contes d'aquest recull en traducció italiana. Ho féu amb el

títol "L'orto" a finals de l'any 1921 -o dins del 1922- al

Corriere délie Pugiie de Bari, en traducció de Mario Garea

287i, en la mateixa versió, a Fantasma el 1922." També es

conserva la versió mecanoscrita castellana del mateix conte

a l'arxiu de l'autor.288
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5.3. Figures d'argila (1927): novel·les curtes i

desencís de l'amor. Contes simbòlico-didàctics i

ètica modernista.

A Figures d'argila s'aguditzen i reiteren alguns dels

valors i de les idees que trobàvem ja exposats a Setze

contes cinc anys abans. Maseras expressa en aquest llibre

sota la clau de símbol o paral·lelisme tota la decepció del

viure. Palesa una visió absolutament negativa de l'e-

xistència i un pessimisme radical arrelats en la fatalitat

comunió motor dels esdeveniments vitals. En definitiva, en

el llibre fa el balanç tàcit dels seus 43 anys, decebuts i

plens de claudicacions. Hi reuneix 9 contes i narracions

curtes, dels quals 6 ja havien aparegut en reculls ante-
4BA

riors o bé a la col.lecció "La Novel·la d'Ara". Tanma-

teix, els tres que restaven inèdits: "El perdó" -signat en

manuscrit a París el 13 d'agost de 1925"-, "Benagissal,

el profeta", i "El moliner i la balladora" -publicat

292anys abans a la premsa italiana i francesa - concentren

especialment el contingut decebut i crític amb la vida, amb

la societat i especialment amb els ideals modernistes de la

joventut i de la primera maduresa. L'autor pren l'amor com

a eix i motor de l'actuació humana i en ocasions sembla

traçar un paral·lelisme entre l'enamorament i la il·lusió

modernista o l'ideal artístic. És potser per aquest motiu

que selecciona contes i novel·les breus -llevat de "La

conversió de Leukaionia" i "El lleoner de Mulei-el-Haken"-

basats en amors frustrats i en enganys. La resta de

produccions del llibre que ja coneixíem parlen de la
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decepció de l'amor que du al suïcidi -"La venjança d'un

poeta"-i de l'amor al marge de les convencions socials que

porta els enamorats a la condemna a mort -"L'expiació",

publicat el 1918 a "La Novel·la Nova" amb el títol "Més

fort que la mort mateixa"-, i del casament desgraciat per

despit -"Lletres d'una estiuejant", ja publicat amb el nom

de "La sospita" a "La Novel·la d'Ara". També coneixíem

"L'hort de cascalls" publicat a "Setze contes", que

participa plenament del caràcter decebut i pessimista de

"Figures d'argila".

Les tres narracions no editades amb anterioritat són

les més expressives quant a contingut ideològic. "El

?.93perdó" du una càrrega de pensament especialment densa

i rica. És fàcil identificar l'autor amb el protagonista -

"Ell és un home que ha corregut molt de món i ja comença a

tenir el cabell gris -, i la ideologia d'aquest -expo-

sada gairebé teòricament- amb la de Maseras. La narració

està estructurada en forma de diàleg didàctic i exemplar on

les idees es van desgrananant i glossant una per una tot

il·lustrant el lector sobre els criteris de l'escriptor.en

la seva maduresa. La interlocutora és "una joveneta de

divuit anys", fet que facilita encara més l'exposició

dialèctica i ordenada dels pensaments del protagonista. Els

personatges s'identifiquen com "Ell" i "Ella", amb la qual

cosa donen una impersonal validesa universal a les seves

afirmacions. Davant el diagnòstic d'Ella -"Sou un pessimis-

ta, ja ho veig"-, Ell declara: "El que no sóc és un il.lus.

I aquesta és la raó del meu pessimisme". També afirma: "Les

il·lusions ja no són per mi" i ratifica davant la jove que
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només creu "en l'atzar o en la fatalitat. És una mateixa
• ge

cosa." El diàleg matisa molts aspectes existencials

sempre demostrant el dolor i la desesperança absoluta de

l'home decebut per la vida i per la societat. L'alternativa

existencial es troba entre l'acció i el nirvana o la no-

acció: "Els esdeveniments, el mateix que els sentiments, o
• ft£

ens governen o són governats per nosaltres . Plana

sobre el conte un sentit de culpa, d'haver viscut en

l'error i haver utilitzat malament la joventut. En clau de

símbol, Maseras expressa els seus dubtes sobre l'actitud

presa respecte a la vida i a la literatura davant la

seguretat orgullosa del jove i enèrgic modernista que fou,

ara desenganyat i perdut: "He pretès posseir la veritat i

no he fet més que confondre'm en una disbauxa de mentida.

297
He volgut dominar el món i el món s'ha burlat de mi.

I també: "El meu pecat és un pecat de supèrbia. [...] Sóc

culpable de tota una vida d'ansietats i de neguits, d'una

ambició sense límits, d'una desconfiança absurda en

tot."*5" Per acabar, el protagonista implora de la jove

que l'escolta el guiatge en la vida per tal de poder

continuar el camí sense errors. En aquest sentit el conte

insisteix en la idea de la dona-guia que ja havia desenvo-

lupat al llibre A la deriva el 1921 i que tornarà a tractar

a Zodíac (1934), una de les seves darreres novel·les.

L'esperança, doncs, malgrat les decepcions sofertes, sembla

raure només en l'amor.

Les idees exposades teòricament en aquesta narració

formalitzada amb parlaments teatrals tornen a sorgir rera

la llegenda mítica titulada "Benagissal, el profeta". En
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aquest conte el to meravellós no amaga en cap cas el valor

de símbol que té el vell profeta posseïdor de la raó i la

veritat i mite de la societat que personifica en ell la

llibertat i els drets humans. La lluita ideològica que

Benagissal inspira i promou comporta l'alteració absoluta

del règim polític del seu país. En arribar al poder, el

grup vencedor en la revolució troba el profeta empresonat

pels anteriors governants. Tanmateix, aquest home -l'única

veu clarivident i sincera del país- no és alliberat, perquè

té la raó, és honest, i també fa por als nous posseïdors

del poder polític. Benagissal acabarà els seus dies a la

masmorra del castell endevinant només per algun lleu signe

allò que ha succeït al país. El símbol és transparent en

aquest conte: el profeta, el visionari que ostenta la raó -

l'intel·lectual preparat i clarivident-, és forçat violen-

tament al silenci, i la massa innoble amb els seus guies

corromputs i hipòcrites surarà en la superfície mentre el

guia o redemptor agonitza en la tenebra. Així doncs, el

poder sempre ignora, silencia i executa els seus homes més

excelsos, les ments preciares, els intel·lectuals, els

artistes que es situen al marge de la societat imbuïda pel

poder material i la corrupció.

Aquest símbol de 1'intel.lectual pur, on Maseras

s'emmiralla amb la seva generació modernista, s'humanitza

i pren sentiments tendríssims a "El moliner i la ballado-

ra", conte atemporal i meravellós, on un jove i innocent

moliner es veu decebut per la jove de qui s'enamorà en un

ball i a qui jurà amor etern, que fuig dels seus braços per

giravoltar pel món acompanyant un grup de comediants. L'i-
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deal del jove contemplatiu es veu esfondrat per la dona que

simbolitza la seva il·lusió però que no el comprèn ni

correspon al seu amor. El moliner veu la balladora com una

dona plena de llum, portadora de quelcom sublim que ell no

pot abastar. Per aquest motiu claudica, i mor d'amor i de

decepció. La tendresa en el plantejament i la simplicitat

en la forma fan d'aquest un dels contes més lírics i

convincents del recull.

El títol del llibre, Figures d'argila, delata el

mateix dolor, desengany i melangia que Rusiñol destil·la a

Ocells de fang. Alguns dels personatges i de les històries

d'ambdues obres responen a l'actitud vital de l'artista

vençut per la societat instal·lada en els interessos

exclusivament materials. L'esfondrada de l'ideal i la

fragilitat de les il·lusions atorguen als llibres un sentit

molt paral·lel -ja visible en el títol- que Maseras pouà,

tardanament, de Rusiñol, amb el sentiment del qual s'iden-

tificà en un dels reculls de narracions en què de forma més

evident expressa la mutilació de les seves esperances.
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Notes al Capítol VIII

1. Lluís Nicolau d'Olwerf Resum de Literatura Catalana.
Barcino, (Popular Barcino 33), Barcelona 1927, p. 110.
Parla especialment de La Ben Plantada (1911), obra que
Maseras imitarà al seu llibre A la deriva (1921). El llibre
de Nicolau d'Olwer repeteix, amb addicions i esmenes, la
primera versió, que havia aparegut el 1917 a les "Publica-
cions de La Revista" amb el títol Literatura catalana;
perspectiva general.

2. Vol. 8, Ed. Ariel, Barcelona 1985, p. 544.

3. Una generació sense novel.la?, p. 137.

4. Ibid., p. 137.

5. Ibid., p. 189.

6. Rafael Tasis, La novel.la catalana. Sagitari (Assaig 1),
Barcelona 1954.

7. Ibid., p. 56.

8. Per a la qüestió de la necessitat de l'aparició d'una
novel·la noucentista entre 1918 i 1925 i de la "pista
falsa" que representaren els fruits de la prosa noucentista
vegeu Alan Yates, Una generació sense novel.la?, pp. 157-
191.

9- "A la deriva. d'Alfons Maseras", "Lletres i Llibres", La
Veu de Catalunya, posterior a octubre de 1921.

10. Es tracta de l'estudi ja comentat El novel·lista català
Alfons Maseras. Campas, Barcelona 1922.

11. Yates, ob. cit., p. 169.

12. Ibid., p. 167.

13. Ibid., p. 176.

14. Yates (Ob. cit.,p.180) cita el fragment de l'article
"Per la novel.la nostra" d'Estelrich (La Veu. 2-V-1925) on
aquest escriptor atribueix la creixent necessitat que el
public té de novel·la a "l'acció intel·lectual dels darrers
quinze anys", o sigui, a la intervenció noucentista. Per a
Yates, amb això "un prejudici típicament noucentista
s'infiltra en la tesi d'Estelrich."

15. Ibid., p. 176.

16. Ibid., p. 190.
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17. "Prosa catalana. Primer capítol de la novel.la Els
solitaris. La Revista. Any XI, n. 234, 16-VI-1925, pp. 185-
186.

18. Yates, ob. cit., p. 202.

19. Ibid., p. 202.

20. Michel Raimond, La crise du roman, p. 67.

21. Ibid., p. 108.

22. Ibid., p. 197.

23. La literatura catalana moderna. Comissariat de Propa-
ganda de la Generalitat de Catalunya (Aspectes de l'acti-
vitat catalana 1), Barcelona 1937, p. 49,

24. La novel.la catalana. 1954, pp. 52-69.

25. Rafael Tasis, La literatura catalana moderna. 1937,
obra citada en notes anteriors.

26. Yates, ob. cit., p. 175.

27. C. A. Jordana, "Balanç d'un quart de segle. Excursió de
plaer pels camins de la prosa", La Revista. Any XI. n. 223
(1-1-1925).

28. "Crònica. Alfons Maseras", Revista de Catalunya, n. 94,
París, desembre 1939, p. 91.

29. La novel.la catalana, p. 59.

30. Història de la Literatura Catalana. Vol. 8, Ed. Ariel,
P. 546.

31. Una generació sense novel.la?, p. 136.

32. Ibid., p. 137.

33. Pròleg de Josep Carner a la novel·la de Carles Soldevi-
la L'abrandament. Biblioteca Literària n. 10, Llibreria
Catalonia 1918, p. 8.

34. L'autor [Rafael Tasis?] de l'article citat, "Crònica.
Alfons Maseras", Revista de Catalunya, n. 94, 1939, p. 91,
parla d'una "immersió total" de Maseras "en la cultura
francesa", fet que li permet "crear-se un llenguatge poètic
matisat, una prosa ordenada i correcta, sense enfarfecs,
que contrasta ja de bon principi amb el desordre literari
que senyoreja en bona part de la prosa novel·lística
catalana d'aquell temps". Destaca així mateix que "el seu
amor a la literatura francesa no tenia, però, res de
provincià. Era una mostra del seu culte a la llatinitat."
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38. Joan Pérez-Jorba, "L'esperit sense motor a la deriva",
Foment. Reus, maig 1921 i "El espíritu sin motor a la
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41. A la deriva, p. 31.

42. Pérez-Jorba, "L'esperit sense motor a la deriva",
Foment.

43. Corriere délie Pugi je. article sense signar, Bari 12-
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51. Ibid., p. 7.

52. Ibid., p. 19.
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56. Segons Enric Jardí a Eugeni d'Ors; obra i vidar p. 185,
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en el seu divulgador a Espanya, primerament a Catalunya, i
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Lumen, Barcelona 1989, p. 264. La traducció al català és
meva.
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75. Ob. cit., pp. 230-231.
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90. Luis S. Granjel, Eduardo Zamacois y la novela corta.
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92. Mariano Baquero Goyanes, Qué es el cuento. Ed. Columba
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es la novela. Ed. Columba (Esquemas 51), Buenos Aires,
1966, p.24.

94. A les dues obres abans citades.
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96. Formas de la narración breve en las literaturas románi-
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97. Ibid., p. 269. He traduït al català.
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104. Ibid., pp. 17-18.

105. La fi de Perot Sorrut, n. 130 (12-XII-1925), pp. 74-
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129. Luis Beltran Almería recull aquesta denominació, a
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185. Així ho afirma a l'entrevista que li fa Pere Guiïanyà
a La Veu de Catalunya« "Vida catalana a París. Mitja hora
amb Alfons Maseras", 17-IX-1926:
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1911 a 1939. Ed. 62, Barcelona 1983, p. 16.

187. Rafael Tasis inclou l'obra narrativa de Maseras al
capítol "La novel·la de ciutat", de La novel.la catalana
(1954). A La literatura catalana moderna (1937) també situa
l'escriptor en la nòmina dels autors de "novel.la ciutada-
na", pp. 50-55.

188. Naturalment, es refereix a La fira de Montmartre.

189. "Vida catalana a París. Mitja hora amb Alfons Mase-
ras", 17-IX-1926.

190. Una vida obscurat Llibreria Catalonia (Biblioteca
Catalonia 10), Barcelona 1927, p. 216.

191. Ibid., pp. 211-212.

192. Ibid., p. 209.

193. Ibid., p. 210.

194. Ibid., p. 42.

195. És un testimoni d'aquesta admiració l'article "Don
Miguel", publicat per Maseras a La Veu de Catalunya el 18-
11-1930, on explica el coneixement personal que féu de
l'escriptor a l'exili parisenc.

196. Recordem la relació epistolar, ja estudiada, establer-
ta entre Maseras i Unamuno els anys 1915 i 1921 -de la qual
només conservem les lletres adreçades per Maseras-, que
prosseguí en les cartes que encara hem d'analitzar, de
1932.

197. Una vida obscura, p. 168.

198. Ibid., p. 168.

199. Manuel de Montoliu, "Alfons Maseras. Una vida obscu-
ra", Breviari Crític (1927-28). Vol. III, Publicacions de
l'Oficina Romànica, Biblioteca Balmes, Barcelona 1931, pp.
318-319.

200. Una vida obscura, p. 11.
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201. Ibid., p. 169.

202. Ibid., p. 59.

203. Ibid., p. 187.

204. Ibid., p. 197.

205. Ibid., pp. 58-59.

206. Ibid., p. 127.

207. Ibid., pp. 41-42.

208. Ibid., p. 183.

209. Ibid., p. 201.

210. Ibid., p. 70.

211. Transparents Minds. Princeton, Nova Jersey, Princeton
University Press.

212. Palabras transparentes. La configuración del discurso
del personaje en la novela. (1992).

213. Las inhalaciones de oxígeno en el crup. Barcelona
1907.

214. Una vida obscura, pp. 91-92.

215. Ibid., pp. 20-21.

216. Ibid., pp. 44-45.

217. Ibid., p. 73.

218. Ibid., pp. 144-145.

219. Ibid., p. 84.

220. Maseras es manifestà moderadament -però intel·li-
gentment- feminista a l'entrevista "Alfons Maseras i el
feminisme" que li féu Llucieta Canya a La Veu de Catalunya
el 26-VII-1929.

221. Una vida obscura, p. 82.

222. Ibid., p. 88.

223. Ibid., pp. 58-59.

224. Manuscrit de 231 quartilles escrites verticalment amb
lletra menuda per l'escriptor. Es troba a la carpeta "Una
vida obscura & altres manuscrits" de l'Arxiu Maseras. Hi
manquen alguns accents, s'hi transcriuen irregularment
algunes paraules -com "engùnia", "pendre"- i també s'hi
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observa algún ús incorrecte, com el de "mes" amb sentit
adversatiu. Aquestes errades no estan corregides en aquest
original, però apareixen esmenades al llibre, la qual cosa
indica que hi hagué una revisió d'estil prèvia a l'edició.

225. Albert Manent, Escriptors i editors del nou-cents.
Curial Ed., Barcelona 1984, p. 155.

226. Ibid., pp. 153-154.

227. Sobre la influència de Filemó -poeta grec de la
Comèdia Nova que visqué al segle IV abans de Crist- en
Maseras cal consultar l'article ja citat de Francesca
Mestre: "Notícia de Filemó en un conte d'Alfons Maseras",
dins Homenatge a Antoni Comas. Universitat de Barcelona,
1985, pp. 277-287.

228. "Ship-Boy" (Tomàs Garcés), "Carnet de les lletres.
Setze contes". La Publicitat. 21-1-1923.

229. Ibid.

230. Ibid.

231. El conte de 1911 a 1939. Ed. 62, pp. 7-31.

232. Ibid. p. 20.

233. Anna Murià explica a Anna Murià. Album de records (a
cura de Quirze Grifell, L'Aixernador Edicions, Barcelona
1992, pp. 106-108) que al redós de Maseras es centrava un
grup literari format bàsicament per Oller i Rabassa i per
escriptors del felibritge. La colla de Sabadell formava un
grup literari més fort i totalment independent de l'ante-
rior.

234. Setze contes. Editorial Catalana (Biblioteca Li-
terària), p. 32.

235. Rossend Serra i Pagès publicà el llibret Tres narra-
cions al número 169 de la col·lecció Lectura Popular
editada per "Ilustració Catalana", al mateix Volum X on
Maseras havia publicat -amb el número 159- el seu recull
Contes i croquis. Aquests llibres aparegueren a finals del
1916. És evident que Maseras coneixia els contes de Serra
i Pagès "L'ànima en pena", "Les balances d'en Biel" i "Un
meteor de bona societat", que tracten respectivament de
l'origen real de la llegenda que il·lustra un quadre, de la
bondat portada a l'extrem -amb una dolça ironia-, i d'un
personatge de narració ciutadana tractat en clau de
caricatura. Es tracta de temes i personatges recurrents en
la narrativa curta que participa de característiques del
Modernisme i del Noucentisme. Serra i Pagès publicà també
al Volum XIX d'aquesta col·lecció el llibret Folklore (n.
323), on comentava les tècniques utilitzades per recollir
materials sobre llegendes populars, en especial El Comte
Arnau. Escriví l'estudi Llegenda del Comte Arnau i el

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



1255

llibret per a l'òpera El Comte Arnau amb música d'Eusebi
Bosch. Donat el gran interès que aquest mite popular
despertà en Maseras, que el glossà a Tres balades. Contes
i croquis i a Setze contes, creiem bastant probable que
conegués i es deixés influir pels estudis i les creacions
narratives del folklorista i literat Serra i Pagès, que
féu, a més, molts cursets i conferències sobre el tema.

236. Jordi Castellanos, HLa narrativa curta en el Modernis-
me", pp. 188-189.

237. Ship-Boy [Tomàs Garcés], La Publicitat. 21-1-1923,
article citat.

238. "La narrativa curta en el Modernisme", p. 189.

239. Article citat en nota anterior, La Publicitat. 21-1-
1923.

240. Setze contes, p. 37.

241. Aquest mecanoscrit inèdit difereix notablement del
llibre en espanyol editat per Editorial Cervantes el 1922.
La llegenda "Caramurú" ocupa les pàgines 18-23 d'aquest
mecanoscrit i desapareix totalment del llibre editat.

242. Setze contes. p. 79.

243. "Paràbola dels enamorats", dins "Selecta de Contistes
Catalans", Volum V, Segona Part, Barcelona, Biblioteca
Popular de "L'Avenç", 1926, pp. 26-34.

244. Setze contes, p. 159.

245. Al ja citat article "Notícia de Filemó en un conte
d'Alfons Maseras", Homenatge a Antoni Comas. Universitat de
Barcelona 1985.

246. F. Mestre, article citat p. 286.

247. Setze contes, p. 34.

248. F. Mestre, article citat, p. 287.

249. Ibid., p. 277.

250. Setze contes, p. 32.

251. A. i M. Croiset, autor de l'flistoire de la littérature
grecque. París 1899. Aquesta Histoire és la més coneguda en
l'època i la més probable font d'informació de Maseras per
a estudiar de la literatura grega.

252. Setze contes, p. 31.

253. Ibid., p. 32.
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254. Ibid., p. 33.

255. Ibid., p. 34.

256. Ibid., p. 34.

257. Ibid., pp. 173-174.

258. Ibid., p. 176.

259. Ibid., pp. 177-178.

260. Dins Tots els contes. Ed. Selecta (Biblioteca Selecta
38), Barcelona 1948.

261. Setze contes, p. 167-168.

262. D'ací d'allà, n. 6, 10 de juny de 1918.

263. Setze contes, p. 97.

264. Amor y odi. "La Novela Catalana", Any I, n. 1,
Barcelona, 9-XI-1907.

265. Setze contes, p. 107.

266. Ibid., p. 117.

267. Ibid., p. 118.

268. Publicat a la revista Pojas Selectas, pp. 978-985,
s/d.

269. Setze contes, pp. 187-188.

270. Josep Lleonart, "Comentaris bibliogràfics", La Veu de
Catalunya. 23-març-1923.

271. "Le 29" Revue Bleue. Revue Politique et Littéraire.
Paris, n. 14, 18-VII-1925, pp. 476-478.

272. En 20 octavetes manuscrites amb lletra petita,
inclinada i tinta negra, que no sembla de l'autor. Al final
apareix el rètol: "Traduït du catalan".

273. En 5 folis mecanoscrits on al final consta: "Traduit
du catalan par Albert Schneeberger".

274. Totes aquestes narracions apareixen mecanografiades i
en algun cas signades per l'autor.

275. "De cara al mar", amb tres il·lustracions de Falgàs
(dues a tota pàgina), Mundial. París, agost de 1913.

276. Aquest conte fou retallat i engomat damunt 7 quarti-
lles que es conserven a l'arxiu de l'autor, sense data,
dins el recull mecanografiat "Narraciones arbitrarias".
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277. Conservat en retall sense data a l'Arxiu de l'autor.

278. "Responso sentimental" ocupa dos fulls de la revista
flojas Selectas; porta dues il·lustracions d'A. Farré. Sense
data, pp. 1.113-1.116. Conservada a l'arxiu de l'autor.

"La sonrisa" ocupa quatre fulls de la mateixa revista,
amb tres il·lustracions (una de pàgina sencera) de B. Gili
i Roig, pp. 978-985. Conservada a l'Arxiu Maseras.

"La ventana màgica" ocupa un full amb una il·lustració
de Contreras. Encara que no du el nom de la publicació,
sembla probable que es tracti de la mateixa revista que en
els dos casos anteriors.

279. 23-XI-1924. Traducció de Cesarino Giardini.

280. Fantasma. n. 100, 15-V-1922. Conte traduït per
Cesarino Giardini.

281. 9-VI-1921. Traducció de Giovanni Calabritto.

282. Volum V, Segona Part, pp. 26-34.

283. Any I, Núm. 3, Barcelona, 10 de febrer de 1924. El
volutaet aparegué amb il·lustracions de Gols, però la
portada reproduí el gravat al boix que el seu company de
bohèmia A. P. Gallien li havia fet i dedicat a París el
1922. El gravat original, de gran força expressionista, es
conserva a l'arxiu de l'autor.

284. Joan Torrent i Rafael Tasis, Història de la premsa
catalana. Ed. Bruguera, Barcelona 1966, Vol. I, 646-7.

285. V. Alan Yates, Una generació sense novel.la?, pp. 189-
190.

286. "L'enterrament d'en Gánguil", dins Els contistes
catalans, n. 3, 10-11-1924, p. 15.

287. "L'orto", Fantasma, n. 105, 15-X-1922.

288. N'existeixen dos originals: un amb el títol "El huerto
de adormideras" en 6 quartilles, les dues primeres manus-
crites i la resta mecanoscrita i signada. Porta un segell
de l'Editorial Cervantes. L'altre original consta de 15
quartilles mecanoscrites i du el títol d'"El huerto".

289. La ven.lanca d'un poeta, "La Novel·la d'Ara", n. 59, 2-
VIII-1924, i La sospita ("Lletres d'una estiuejant"), "La
Novel·la d'Ara", n. 27, 22-XII-1923.

"La conversió de Leukaionia" havia aparegut a Contes i
croquis el 1916, i "L'expiació", amb el títol Més fort que
la mort mateixa, a La Novel·la Nova, n. 47, el 1918.

"El lleoner de Mulei-el-Haken" fou publicat per primera
vegada a La Publicitat el 3 i 4 de novembre del 1921 i amb
el títol L'esclau i la circassiana a "La Novel·la d'Ara",
n. 21 el 10-XI-1923.
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"L'hort de cascalls" sortí a Els contistes catalana.
n. 3, 10-11-1924.

290. Aquest manuscrit, conservat a l'Arxiu Maseras, consta
de 29 quartilles on els fragments narratius estan subrat-
llats i els teatrals sense subratllar.

291. "Benagissal, el profeta" fou publicat al diari La
Nación de Buenos Aires el 23-III-1924, amb il·lustracions
de Juan Carlos Huergo, dins la secció titulada "Dos
atrayentes relatos de autores catalanes".

Aquest mateix conte es conserva en versió manuscrita -
22 quartilles amb correccions- a l'Arxiu Maseras.

292. "El moliner i la balladora" fou publicat amb el títol
"II mugnaio e la danzatrice" a Fantasma. n. 81, Nàpols, 30-
IV/l-V de 1921, en traducció de Mario Garea, i també a
Scintilla.... Nàpols-Boma, 23-1-1926.

També el 1926 aparegué en traducció francesa, "Le
Meunier et la danseuse" a Revue Bleue. Paris, n. 18, 18-IX-
1926, pp. 560-2, traduït per Renucci.

293. La narració "El perdó" es conserva en traducció
francesa mecanoscrita -original i còpia de 14 fulls
cadascun- a l'Arxiu Maseras. N'existeix una versió anterior
amb correccions manuals d'Adolphe Falgairolle als textos
mecanoscrits. També es conserva en traducció castellana de
6 folis mecanografiats que porten la part narrativa
subratllada, igual que l'anterior traducció francesa.

294. Figures d'argila. Biblioteca Literària, Editorial
Catalana S.A., Llibreria Catalonia, Barcelona 1927, p. 69.

295. Ibid., p. 71.

296. Ibid., p. 75.

297. Ibid., p. 79.

298. Ibid., p. 80.
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IX. La darrera etapa de l'obra narrativa f 1929-

1939); entre les constants modernistes i les

tendències literàries dels anys trenta.
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IX. La darrera etapa de l'obra narrativa (1929-1939);

entre les constants modernistes i les tendències

literàriesdels anys trenta.

La força del credo ètic i estètic modernista condi-

cionà l'obra literària de Maseras fins a l'última produc-

ció. Tanmateix, durant els anys trenta enriquí el seu

bagatge narratiu, ja que a més de servar fidelitat als

cànons ideològics del Decadentisme, adoptà els darrers

models narratius europeus, especialment els influïts per

les doctrines de Freud i per les tècniques del surrealisme.

Les novel·les i contes d'aquesta època oscil·len entre el

retorn a les fórmules decadentistes conreades en la primera

joventut i la temptativa d'un nou tipus de novel·la

psicològica allunyada del model realista, que en certa

mesura l'escriptor havia ja assajat en algunes obres

anteriors. Maseras es continua, doncs, fent ressò, als

gairebé cinquanta anys, de l'evolució que experimenta la
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narrativa europea, especialment la francesa. Amatent com

sempre a les novetats, incorpora alguns d'aquests canvis a

la pròpia novel·lística, en ocasions sense haver-ne fet una

plena assimilació.

La narrativa catalana patí un profund trasbals a

partir del 1925, moment en què la novel·la i el conte

iniciaren la seva recuperació. El retorn al conreu d'aquest

gènere anà acompanyat de l'impacte que produïren a Catalu-

nya els nous models novel·lístics europeus -especialment el

francès- afectats per les tècniques i els experiments

científics de Freud i per la filosofia de Bergson. Autors

com Proust, Gide, Martin du Gard i Bernanos, afermats en un

classicisme fet de composició, lògica i anàlisi, foren

tanmateix, segons Gabriel Marcel, "sensibles à l'attrait

des littératures slaves et anglo-saxonnes, et, grâce à

elles, tout prêts à admettre que trop de logique nuit à la

vérité des caractères, et que le rôle du romancier est

d'attirer l'attention sur les abîmes de l'âme humaine."

Les novel·les, a partir d'aquests anys, cercaran d'expres-

sar la realitat des de l'esperit dels seus protagonistes i

aplicaran les descobertes de la psiquiatria als nous

mètodes literaris. Una nova tècnica narrativa, el monòleg

interior, dominarà el panorama de la novel·lística france-

sa, d'on passarà a la catalana. L'heroi individual dóna ara

la mesura del món exterior narrat a través del filtre de la

seva consciència i fins de la subconsciència. A partir dels

anys vint, i provinents així mateix de França, arriben a

Catalunya les descobertes provocatives i els primers fruits

del surrealisme, que condicionen també la nova manera de
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narrar. La narrativa francesa i posteriorment -i amb

matisacions- la catalana utilitzaran els resultats de

l'aplicació de la psicoanàlisi als somnis i, per altra

banda, potenciaran algunes de les troballes de l'escriptura

automàtica exercitada pels surréalistes a partir de les

"experiències del dormir" heretades de Freud. Tot plegat

proporciona la possibilitat de besllumar alguns dels

abismes més profunds de l'ànima humana, aquells que

condicionen el comportament angoixat i contradictori dels

personatges i poden assolir una explicació del món exterior

al més acostada possible a la realitat que el produeix.

A Catalunya, i simultàniament a l'arribada del surrea-

lisme, durant la dècada dels trenta sorgeix amb força el

conreu d'un tipus de narrativa que imita la literatura

russa, especialment la deguda a la ploma de Dostoievski.

Marginats, folls i solitaris poblaran les pàgines de

novel·les i contes catalans, alguns dels quals -deguts

especialment a les plomes de Puig i Ferreter, Sebastià Juan

Arbó, Miquel Llor , i el mateix Maseras- constitueixen

obres memorables d'aquesta mena de literatura. La follia,

en ocasions acompanyada de la reclusió, constitueix un dels

estats del psiquisme humà més fascinants per a aquests

escriptors, que fan d'aquest estat patològic de l'ànima

humana el centre de les seves obres. Aquest serà també el

tema de la novel·la de Maseras Zodíac (1934), una de les

més representatives d'aquesta tendència i d'aquest període.

A la investigació psicoanalítica del subconscient que

feia aquest tipus de narrativa s'hi uní l'interès per temes

tabú com el sexe, estudiats també en profunditat sota
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l'òptica freudiana en moltes d'aquestes obres, tal com

ocorre en el cas de Zodíac. Aquests elements psicoanalítics

centrats en temes escabrosos -folliai sexe, marginació-

concitaren ben aviat la protesta d'alguns crítics, que

s'oposaren en nom de la moral a aquestes qüestions temàti-

ques i ideològiques. Així s'encetà una encesa polèmica

entre art i moral, el líder de la qual fou Manuel de

Montoliu, que, des del seu "Breviari Crític" de La Veu de

Catalunya, treballà per assentar uns fonaments més "nets"

i ortodoxos de la literatura a Catalunya. És en aquest

sentit que, en alguna ocasió -i com veurem més endavant-,

bescantà obertament alguns aspectes de la ideologia i

l'estètica de les novel·les i contes de Maseras publicats

durant els anys trenta.

Malgrat aquesta forta influència de les noves fórmules

narratives europees, Maseras se sent, en l'última etapa de

la seva produccció, definitivament atret per alguns dels

models decadentistes usats a l'inici de la seva carrera

literària, ara suavitzats pel sedàs d'una certa preocupació

ètica i pel desgast degut al pas del temps. En realitat,

les seves darreres obres narratives contenen elements

d'ambdues tendències, la decadentista i la psicològica dels

anys trenta, íntimament unides en algun dels llibres més

reeixits. D'entre la producció d'aquesta etapa cal destacar

en especial, pel seu esperit decadentista, la novel.la

_L* Evas i ó (1929) i alguns contes del recull El Retorn

(1931). També està lleugerament lligada a aquesta estètica

de principis de segle la novel·la Zodíac (1934), la més

representativa d'aquest període, vinculada tanmateix, com
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hem apuntat, al corrent freudià que impregnava la narrativa

europea del moment. El recull inèdit La dona de Sócrates i

altres contes (1938), la darrera obra de creació de l'autor

preparada per a ser editada abans d'acabar la guerra,

reprèn significativament alguns contes de la primera

joventut i els reescriu -amb canvis mínims- tot fent un

homenatge a l'estètica decadent, i tancant totalment el

cercle creatiu de l'escriptor amb l'afirmació dels pres-

supòsits literaris que impregnaven les seves primeres

obres. Aquesta recuperació d'alguns dels contes primerencs,

sotmesos en algun cas a un suau llimat per tal d'adreçar

els aspectes més tèrbols cap a una via moralment més

acceptable i estilísticament no obsoleta, representa la

identificació definitiva de l'autor amb l'estètica que el

seduí en els seus balbuceigs literaris, i la fidelitat a un

dels vessants estètics del Modernisme més emblemàtics. Tot

plegat ens permet d'afirmar que Maseras es mantingué sempre

en una línia estètica amatent a la modernitat de cada cir-

cumstància històrica i que, en els seus darrers anys de

producció harmonitzà les descobertes formals més apassio-

nants de l'adolescència amb el ric cabal de tècniques

narratives psicològiques que el freudisme i el surrealisme,

especialment, introdugueren a Catalunya.

Amb les novel·les L'Evasió i Zodíac, i amb alguns

contes d'El Retorn i del llibre inèdit La dona de Sócrates

i altres contes. Maseras es manté classificat al capítol

"La novel·la de ciutat", seleccionat i definit per Rafael

Tasis al seu llibre La novel.la catalana. Com sabem,

aquest crític estableix una catalogació que conté un tipus
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bàsic de novel·la -la "ciutadana"-, al tombant del gual es

redreça aquest gènere a Catalunya després del llarg període

de silenci a què ha estat sotmès. Partint de les justifica-

cions de Carles Riba sobre la manca de novel·la catalana

durant el Noucentisme -aparegudes al seu conegut assaig de

1925 "Una generació sense novel·la -, Tasis reivindica el

fet que la novel·la catalana només podia dur a terme una

veritable represa si centrava el seu interès en el món

urbà, ja que fins aleshores "Els escriptors catalans

trobaven que, fet i fet, allò més interessant de Catalunya

no eren pas els homes, sinó els camps i les muntanyes.

[...] Els temes de la novel·la, encara que els del ruralis-

me s'exhaurissin, prou hi eren. Mancava, només aquella

fecunda curiositat i simpatia per l'home, capaç de crear la

novel·la de ciutat -l'autèntica novel·la, perquè ciutat vol

dir societat i la novel·la necessita aquest ambient social

i no la solitud i el monòleg de l'home davant les munta-

nyes." Sabem que Tasis situa Maseras entre els pocs

escriptors que continuen conreant algun tipus de novel·la

entre 1906 i 1925, al costat del mateix Xènius, de J.M.

Folch i Torres i de Juli Vallmitjana. A més d'això, en

altres dels seus treballs Rafael Tasis estudia la contínua

aportació de Maseras a la novel·la, en ple procés de

recuperació durant els anys trenta, al costat d'autors com

Pere Coromines, Joan Santamaría, Carles Soldevila, Miquel

Llor, Josep M. de Sagarra, Joan Oller i Rabassa, Josep M.

Francès, Domènec Guansé, Xavier Benguerel i d'altres

escriptors.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



1266

Tanmateix -i malgrat el protagonismo de Maseras en la

recuperació del gènere narratiu a Catalunya durant la

dècada dels trenta-, la seva constant productivitat i la

irregular qualitat de les seves novel·les dissolgué en gran

mesura el valor particular de cada obra. Així ho anotà el

crític que li dedicà un article necrològic sense signar a

la Revista de Catalunya a París el 1939: "No hi ha tan sols

una línia evolutiva en la seva producció. Així en aquests

darrers anys escriu una novel·la d'un romanticisme tan

ingenu que sembla no pretendre sinó arribar al cor de les

adolescents i com L'estudiant de Vic [sic] -guanyadora del
n

Premi Concepció Rabell- [sic] , per emprendre de seguida,

si no la més reeixida, la més ambiciosa de les seves obres,

amb la novel·la d'anàlisi Zodíac [...]". Aquest "roman-

ticisme tan ingenu" és un dels trets que atorguen a la

narrativa de Maseras una tonalitat monocroma, que pot, a

simple vista, donar la sensació d'una obra immobiliste. És

indubtable que el caràcter romàntic i bonhomiós de l'autor

sura arreu dels seus llibres, però també creiem que es

tracta únicament d'un valor temperamental que matisa només

en certa mesura els personatges i les situacions. L'estudi

atent i minuciós de cada una de les novel·les i contes

permet de trencar definitivament el tòpic utilitzat pel

crític de la Revista de Catalunya» transmès fins al moment

actual, i afirmar rotundament que l'obra narrativa de

Maseras conté una variada gamma de registres temàtics i

estilístics en el seu desenvolupament i evidencia, així

mateix, una evolució -ja precisada detalladament en aquest

estudi- closa, finalment, en la recuperació de molts dels
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elements ideològics i estètics del Decadentisme professat

en la seva primera joventut. Tot plegat ens permet definir

Maseras com un novel·lista inquiet i amatent a les novetats

tècniques t però, tanmateix, ideològicament i estèticament

lligat als pressupòsits decadentistes fins al final de la

seva vida.

A partir de la síntesi de la seva llarga experiència

literària amb la curiositat pels nous plantejaments narra-

tius, Maseras aconsegueix en els darrers anys de vida

alguns dels millors fruits de la seva prosa. Reuneix en les

darreres obres els eixos fonamentals del seu pensament i de

la seva estètica, per la qual cosa hi incorpora elements

temàtics i ideològics propis del modernisme decadentista al

costat de les reflexions de tipus metafísic que sempre

l'han contorbat. Existencialisme i idealisme s'arrengleren

al costat de les preocupacions constructives i tècniques i

dels mètodes freudians d'introspecció psicològica. A partir

de l'harmonització de tots aquests elements, la narrativa

de Maseras assoleix el seu punt just de maduresa, entre la

tradició i l'originalitat, sense oblidar mai la fidelitat

a l'ideari modernista servada tota la vida, malgrat

l'evolució soferta. La saó de la seva prosa troba, doncs,

l'equilibri entre modernisme i modernitat en la dècada dels

trenta, pocs anys abans de la seva mort.
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1. L'Evasió (1929): la darrera novel·la decadentista,

existencial i psicològica d'heroi nihilista i romàntic.

La novel·la L'Evasió representa el resultat final d'un

llarg treball de gestació que s'havia començat a concretar

el 1925 en el primer capítol d'una primera versió titulada

Els solitaris . que no tingué continuïtat, i el 1926

havia pres la forma d'una narració en dos volums inclosa a

"La Novel·la d'Ara" amb el títol L'enemic de si mateix, ja

estudiada anteriorment. En realitat, l'argument i l'es-

perit de l'obra es troben ja ben desenvolupats i explícits

a L'enemic de si mateix, novel·la de considerable extensió

Tanmateix, a la versió de 1929 Maseras afegeix un bon

nombre de fragments nous i reestructura el text antic

reordenant la puntuació i unint alguns epígrafs. Introdueix

capítols íntegrament nous, com el III, V, XI, XVI, XVII,

part del XVIII, del XIX i també algunes planes senceres

totalment noves, que, en general, tenen tonalitat discursi-

va i filosòfica.

L'Evasió es pot considerar una novel·la d'ideologia

plenament modernista-decadentista, apareguda tardanament,

a finals de la dècada dels vint, quan el Modernisme

teòricament ja havia desaparegut del panorama de les

lletres catalanes. Un cop més hem d'acceptar -i aquesta

novel·la n'és una mostra evident- que Maseras mantingué

l'esperit romàntic i decadent fins a la fi de la seva vida

i obra. La fidelitat a aquest corrent estètic dóna obres

modernistes ressagades com L'Evasió. que de fet es troba
'; -

situada ideològicament en la mateixa línia que Edmon
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(1908), L'arbre du Bien et du Mal (1912) i Ildaribal

(1915). El personatge que millor s'assimila a Rafael, el

protagonista de L'Evasió, és Ildaribal, ja que ambdós

comparteixen el mateix pensament nihilista i la mateixa

decepció respecte a la vida, l'amor, la fe i la raó. A més,

aquests dos personatges són els únics herois d'aquesta

sèrie de novel·les que es suïciden, duts per un buit vital

paral·lel» Es tracta d'un "suïcidi intel·lectual", en

paraules de Manuel de Montoliu, que aplica aquest adjectiu

a l'acte de llevar-se la vida Rafael. El crític creu que

aquest protagonista encarna a la perfecció el "nihilisme

metafísic, característic del pensament modern, que no és

més que un rebrot del "mal du siècle" del Romanticisme."

Per a ell, "el mal "romàntic" atacava el sentiment [...] el

mal del nostre segle, per contra, té el seu focus central

en la mateixa intel·ligència [...] Werther es mata perquè

la realitat del món no li permet acomplir els somnis d'un

amor delirant. Rafael, en la novel·la de Maseras, es mata

per tal d'evadir-se del conflicte terrible, insoluble,

creat per la seva concepció del món, per la seva personal

visió de la vida. Si aquell és un suïcidi passional, aquest

és un suïcidi intel·lectual." Edmon i Danil -personatge

de L'Arbre del Bé i del Mal-i en canvi, moren empesos pel

seu propi desig de viure. Edmon és víctima de la malatia

provocada per la tristesa de l'amor decebut, en una línia

romàntica molt propera a Werther però sense suïcidi final,

i Danil és també víctima de si mateix, ja que desapareix

assassinat, immolat al desenfrè, en una cursa desbocada per

neutralitzar el sense sentit de la vida. En novel·les amb
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protagonista masculí paral·leles i posteriors a L'Evasió

trobem un sol personatge que, tot i quedar en certa mesura

desdibuixat, té alguns dels trets temperamentals i in-

tel·lectuals de Rafael i acaba també suïcidant-se. Es

tracta d'Arrigo Fiume, el poeta italià protagonista de la

novel·la curta La ven.lanca d'un poeta . víctima de la

traïció d'una dona i de l'absurd existencial. Silvestre,

l'heroi paranoic de Zodíac (1934) i Roger, el personatge

central de L'estudiant de Cervera (1935), se salven en cos

i ànima, ja que el primer sembla que guareix la seva

malaltia mental i s'empara en un matrimoni còmode, i el

segon fuig d'una ciutat i d'un món social que l'ha intentat

engolir, i, en la fugida, tranquil·la i raonada, pot trobar

també la seva salvació. D'alguna manera aquests darrers

personatges de Maseras, concebuts només amb un any de

diferència, s'allunyen notablement dels anteriors pel seu

final esperançat, i donen, en última instància una lliçó

moral de fe en la vida.

L'Evasió respon, per la seva tipologia de novel·la

decadentista, a molts dels tòpics i característiques del

gènere. En primer lloc, es pot considerar una novel·la de

l'ànima, un estudi psicològic evolutiu, que en els seus

moments més amarats d'ideologia es basa en les dues

tècniques d'introspecció psicològica més utilitzades a

principis de segle, el dietari i la carta, que Maseras ja

havia fet servir a Edmon, a diverses novel·les curtes i

encara hauria d'usar a Zodíac. L'Evasió presenta també

llargs fragments de disquisicions lírico-filosòfiques en

boca de l'autor omniscient que ens fan retrocedir fins a
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obres com Sota'lcel de París (1910) i A la deriva (1921).

Rafael} protagonista de la novel·la, és un dels

personatges més rics ideològicament de tot el corpus de

Maseras. Evidencia en el seu pensament i actitud vital la

influència dels corrents filosòfics bàsics del tombant de

segle i la seva vida interior està forjada especialment a

partir de les teories de Nietzsche, Bergson i Schopenhauer.

Aquest fort influx resta capacitat de convicció al perso-

natge, el qual, malgrat experimentar a la novel.la una

determinada evolució psicològica, resulta convencional pel

fet de palesar un caràcter i un comportament excessivament

arquetípics. I és que Rafael és un veritable heroi romàntic

al marge del context social i cronològic en què l'autor

l'ha inserit. És un dandi finisecular estranyament ancorat

en l'ambient menestral i petit burgès barceloní dels anys

vint. Concreta en ell l'ideari decadentista i és el retrat

viu d'un intel·lectual excèntric de finals del XIX:

romàntic, escèptic, solitari, narcisista, autodestructiu,

hedonista, metafísic, rousseaunià i naturista, impotent

davant la fatalitat que sent propera, aventurer, desequili-

brat, nihilista, obsessiu, hiperbòlicament reflexiu,

angoixat, pessimista i fascinat per la idea de la mort, el

silenci i l'evasió definitius. L'autor ens proporciona a la

novel·la multitud d'ocasions per comprovar -gairebé com si

es tractés d'un repertori- cada un d'aquests trets del

protagonista. Un dels que el defineixen de forma més

precisa com a personatge decadent i vinculat amb el

dandisme és el seu estoïcisme i impertorbabilitat davant

els problemes de la vida, conjugats amb la força de
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voluntat i l'habilitat per escandalitzar els altres: "Ves-

te'ni monstre!, acabava dient-li Jaume. I qui t'entengui

que et compri. Si no pensés que tot això sols ho dius per

treure't el mal humor del cos, ja hauries acabat de

discutir amb mi. I Rafael callava, presumint la inutilitat

dels seus sarcasmes i la inguaribilitat de la seva misan-

tropía."16

Rafael manifesta com a problema bàsic una inadaptació

profunda a la vida, un desequilibri absolut entre la

realitat que el circumda i la seva voluntat nietzscheana.

Aquesta desharmonia és, de fet, un dels factors que

caracteritzen tots els herois romàntics. En descriure

Rafael, Maseras destaca aquest aspecte: "Era rebel per

natura [...] Per la impetuositat i la follia del seu

esperit, per la tossuderia de la seva voluntat, per

l'aspror del seu caràcter i la volubilitat de la seva

imaginació, era una criatura indomenyable. El que volia, ho

volia amb tota l'ànima, imperiosament, immediatament. No hi

havia raonament possible que pogués tòrcer el seu voler. I

el contrast entre la seva voluntat i la realitat - el

tornaven desestruc. La inadaptació al medi i la re-

bel·lia defineixen aquest personatge com un esperit

romàntic, que, tanmateix, també es posa de manifest en

l'amor desmesurat a l'aventura: "Sovint, Rafael s'ha sentit

desarrelat, no pas encara del món, però sí de la família,

dels amics i de la terra que l'ha vist néixer. Davant la

mar o davant l'horitzó, quan li prenia d'anar-se'n lluny de

ciutat, a la platja o a la muntanya, somniava en països

llunyans i verges, en terres de llegenda i d'ensomni, i la

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



1273

if)pruïja dels grans viatges li fiblava la voluntat".10 Amb

tot, els aspectes negatius i pessimistes són els que

dibuixen amb més fidelitat la personalitat del jove, donat

per temperament a l'escepticisme, a l'angoixa i a la

negativitat en tots els aspectes vitals. No creu en l'home,

per això respon agrament a un amic seu: "-No em vinguis amb

apostolats ni amb prèdiques morals, amic! L'home n'és

1Q
digne, per ventura?". I tampoc no creu ni entén la

pròpia existència -"per què m'heu emmenât aquí, en aquest

món inexplicable"-, que el du a ser radical amb la valora-

ció metafísica de la realitat: "El món no té altra explica-

ció que la seva inutilitat. Sentada aquesta premissa, per

què volem a tota costa trobar-hi una finalitat lògica, i,

ço que és més sorprenent, bella i falaguera? [...] El món

i la vida, diuen els qui no hi saben veure un origen diví,

no poden tenir altra raó que la de la seva pròpia existen-

eia."20

El més notable del plantejament de la novel·la és la

força absoluta amb què ja des del primer moment el protago-

nista defensa aquestes seves opinions sobre l'existència,

el món i la societat. L'obra està planejada de forma que

tant l'argument com els personatges secundaris es troben al

servei de la personalitat monolítica del jove heroi, la

pròpia radicalitat del qual, des del principi fins al final

de la novel·la, li sostreu efectivitat com a personatge.

Consegüentment, el treball psicològic que l'autor fa sobre

Rafael ha de recaure en una evolució de caràcter i actitud

gairebé només deguda als esdeveniments que succeeixen, que

són mínims. Per aquest motiu ja hem dit que la novel·la
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emmiralla una ànima totalment aferrada a unes conviccions

i incapaç de canviar. Maseras aprofita aquesta obra d'acció

mínima per donar opinions i fer valoracions en qualitat

d'autor omniscient, amb la qual cosa capitalita el llibre

per moralitzar, en última instància.

El grup de personatges de la novel. la es mou a partir

d'una incomunicació gairebé total. Tots estan sols, i

aquesta és la veritat de base. Potser per aquest motiu el

primer títol fou Els solitarist i potser també és aquesta

característica la que l'autor vol destacar com a emblema

del món contemporani. En definitiva Maseras planteja la

convivència incomunicada d'un pare i dos fills, Rafael i

Elisa, en un pis de l'Eixample: "Ara els tres continuen

vivint, com sempre, estrangers els uns dels altres,

solitaris reclosos en un mateix pis, sota un mateix sostre,

i als quals la sang i l'amor que els lliga no els dóna prou

força per compenetrar-se". El criteri de l'autor -omnis-

cient sense cap mena de dissimulació ja que acostuma a

evidenciar la seva particular ideologia- es manifesta en

aquest punt amb diàfana amargor al capítol XVII, ja .al

final de la novel·la: "en apropar-nos als altres no deixem

22pas d'ésser igualment solitaris". Podem, doncs, afirmar

L'Evasió constitueix un estudi sobre les conseqüències

de l'isolament i de la incomunicació en un esperit delicat

i malaltís. I és que la història de Rafael és la d'un ésser

hipersensible i excessivament reflexiu, que ja des de la

infantesa i en la joventut es veu abocat a una autoanàlisi

excessiva a causa d'una exigència amb si mateix fora de

tota mesura. Com ja ocorria amb Ildaribal, també en aquest
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cas Rafael es va decebent progressivament de la Fe -en

aquest cas cristiana-, de les altres persones, i especial-

ment de l'amor, que si bé en un primer moment apaivaga el

seu neguit metafísic, molt aviat es converteix en obsessió

malaltissa. La seva innata tendència a la perfecció i el

neguit constant de saber-ho tot i conèixer fins les

darreres causes i conseqüències de totes les coses li fa

exigir el coneixement absolut del passat d'Eulàlia, la seva

estimada, fet que esdevindrà l'inici del final: "Sent que

les seves ànimes no es podran acordar mai d'una manera

perfecta -i això el torna malcontent i trist. Una vegada

més el desig de saber, d'escrutar, d'explicar-se les coses,

els sentiments i els instints, el turmenta. És el seu

corcó." La manca de coneixement i de respostes l'entris-

teix fins a impedir-li l'assaboriment dels plaers i els

goigs de l'amor: "Res no l'abelleix sinó la pruïja de

desentranyar les ànimes, d'inquirir-ne la voluntat recòndi-

ta, de copsar-ne tots els secrets. I l'amor, l'experiència

de l'amor, la coneixença de la dona, no fa sinó complicar-

li les coses. Quan s'ha donat els plaers de la carn, quan

ha apaivagat la passió dels sentits, la seva tristesa és

més profunda. Rafael comença a convencé's que aquest no és

el camí de la desitjada alliberació.""

La història de Rafael és breu i es desgrana al llarg

de 180 pàgines que conformen un relat rectilini que avança

amb tota mena de premonicions i anuncis cap al suïcidi

final. Rafael, un cop desenganyat de l'amor total es dóna

a la mala vida, fet que el du inexorablement a la malaltia

-una tisi rotunda- i a l'intent de guariment a La Cerdanya,
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on va acompanyat de la seva bondadosa germana Elisa.

L'estada al sanatori permet* per una bandai el descobriment

per part del seu pare d'un dietari que deixa a Barcelona,

totalment reproduït al capítol XVI -"A les vores de

l'abisme"-, i també permet, per altra banda, que en la

soledat del seu sojorn Rafael es doni la mort sense que

ningú pugui impedir-ho. La carta que tramet a la seva

estimada és un altre llarg monòleg que posa a l'abast del

lector els seus pensaments i sentiments. L'epíleg contingut

al darrer capítol, "I el món giravolta...", ens dóna a

conèixer l'efecte de la seva mort en el pare, la germana,

la promesa i en el millor amic de Rafael. L'autor té molta

cura a analitzar cada esperit, sense posar-los pràcticament

mai en contacte.

Si l'estructura de la novel·la, totalment clàssica i

rectilínia, condueix directament al capítol XIX, el darrer,

seguit de l'epíleg, també podem considerar a l'obra un

plantejament, un nus -al tombant dels capítols centrals, el

X i XI, que esdevenen eix-, i un desenllaç, a la manera

tradicional de la novel·la realista. Fins i tot la distri-

bució de la història en cada part segueix un fil ben

rectilini: presentació de l'escenari, dels protagonistes,

insinuació del problema, desenvolupament i final del drama.

I és que en aquesta novel·la l'autor no intenta cap

innovació tècnica i s'aboca absolutament al coneixement

interior dels seu personatge, a l'estudi d'una altra

psicologia malalta i torturada.

Maseras utilitza en aquesta obra un recurs constructiu

ja usat a bastament en novel·les anteriors. Es tracta dels
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personatges que esdevenen contrafigures del protagonista o

que són oposats entre ells, de manera que constitueixen un

joc de llums i ombres, d'anversos i reversos que els

defineixen mútuament. Així, el senyor Bertomeu, pare de

Rafael esdevé, en la seva mediocritat satisfeta, la figura

oposada al seu fill: "La seva fesomia és sense distinció,

sense caràcter. [...] Troba en la quotidianitat de l'e-

xistència la seva màxima beutat. [...] No s'ha enriquit,

migrat haver treballat tota la vida. Però té un benestar

mediocre que el guarda de tota revolta i tota ambició."

L'oposició més destacable és l'existent entre Eulàlia,

l'estimada i amant de Rafael -una dona decidida i moderna-,

i Elisa, la germana dolça i suau, una solitària de ferm

esperit cristià que encarnaria una bellesa pre-rafaelita.

La primera representa una d'aquelles dones joves però

fortes que apareixen a les novel·les de Maseras, avançades

en el seu temps i anunciadores d'èpoques posteriors: "Ara

ella se sentia, en certa manera, alliberada, dignificada

per un treball intel·ligent i suportable, un treball que li

donava, dins la societat, una independència i una posició

que potser mai no hauria assolit prop dels seus pares.

[...] Si havia escoltat, agradosa, els juraments de Rafael,

no se n'havia il·lusionat. Rafael podia ésser un bon amic,

l'únic amic seu, si les coses marxaven bé. Però no pensava,

ni en somnis, que pogués esdevenir el seu marit. Ja s'havia

resignat a guanyar-se el pa durant tota la vida, i es

trobava satisfeta de la seva situació. Era lliure, era

mestressa de si mateixa, era estimada amb passió per un

jove gentil i intel·ligent, i ella hi corresponia amb
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sinceritat. Del dir -i del pensar- de la gent en prescin-

dia. Estava contenta del seu destí: què més podria preten-
se

dre.? Aquesta dona que trenca motlles socials de com-

portament té alhora espurnes de malignitat» que traeixen un

sentiment de l'autor oscil·lant entre l'admiració i la

misogínia. Per altra banda, Elisa representa la dona

tradicional, ideal, que encarna el tòpic pre-rafaelita:

"Alta, prima, de cabell ros i ulls de color d'ambre,

produeix la sensació d'una naturalesa fràgil i ardent a la

vegada. [...] El cristianisme li ha sadollat l'ànima de

resignació. [...] Al revés de Rafael, ella nodreix una fe

incommovible en el més enllà de la vida." Ambdues figu-

res representen l'oposició decadentista entre la dona

diable i la dona àngel -entre bellesa medusea i bellesa

pre-rafaelita-, habitual en moltes novel·les de Maseras,

des d*Ildaribal. on la situació és la mateixa entre la

germana angèlica i l'amant lliure i agosarada, a L'estu-

diant de Cervera, que el 1935 hauria encara de reproduir un

esquema molt semblant.

Les filosofies més evidents a L'Evasió són les que

glossen de diverses maneres l'absurd de l'existència, pòsit

constant en les novel·les d'arrel modernista-decadentista

de Maseras. Es troben abundosament disperses en tot el

llibre, però especialment al dietari de Rafael i a la

lletra que adreça a Eulàlia abans de morir. El protagonista

de la novel·la, en tombar cap a la joventut, arriba a

creure que té fe, que ha encertat el camí de la pau

interior, del seu propi ésser. Però la pau que creu trobar

en el més enllà, angoixat, la vol ara: "I ei ja per
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endavant renunciava a tot -o s'ho creia- no renunciaria a
AO

pensar, que era no renunciar a sofrir." El misticisme

d'aquells dies llunyans no serveix de gaire cosa a Rafael.

No pot assolir aquell besllum de fe i ell sap que aquella

era l'única forma d'evadir-se de les angoixes del pensa-

ment. El seu delit és l'evasió mística, però la fe desitja-

da l'ha abandonat. La teoria de Rafael "no renunciar a

pensar que és no renunciar a sofrir" es troba de ple en

l'àmbit de la filosofia de Schopenhauer que amara des de

finals de segle tota la literatura peninsular vinculada al

Modernisme. Així, un autor del nou-cents espanyol, Pío

Baroja, la formula gairebé igual el 1899 a la Revista

Nueva, en un article intitulat "Sufrir y pensar", on es

troben ja les idees que desenvoluparà el 1911 a El árbol de

la ciència, novel.la filosòficament paral·lela a L'Evasió.

Escriu Baroja a l'esmentat article: "El árbol de la

sabiduría no es el árbol de la vida", dijo Byron: retroce-

der es imposible: hay que correr, hay que sufrir, porque
«n

sufrir es pensar.", Rafael arriba, després dels intents

de fugir -mitjançant la fe-, a l'estat de tedi, d'"ennui".

Res no l'omple i l'envaeix el pessimisme profund que han

formalitzat les teories de Schopenhauer. Per a Rafael la

voluntat significa un impuls incessant de desig, i mentre

la voluntat s'esforci per allò desitjat sofrirà el dolor.

L'home pot calmar aquests desigs amb la contemplació

indiferent i amb l'abstenció. Rafael arriba en aquest punt:

no desitjar res, però llavors 1'abulia i el tedi el

consumeixen, i cerca altra vegada el món de la voluntat,

concretat ara en una altra mena de desig, distint de la
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antiga recerca de la fe. Com que tot acte de la voluntat,

segons Schopenhauer i involucra un moviment corporal} és a

dir, que el cos resulta l'objectivació del voler, Rafael

cerca en aquesta ocasió de satisfer el seu impuls sexual,

que significa l'afirmació del "jo" en la seva forma més

pura, i porta altre cop al món de la voluntat, és a dir,

del sofriment. I així, Rafael cerca l'amor: "No tan orb, no

tan desconhortat, que no sabés que els homes heuen en el

pler o en la il.lusió del pler aquest esvoranc deslliurador

per on s'evadeix l'ànima que s'ofega. [...] el pler i la

il.lusió del pler es concreten en una paraula: amor. Rafael

estimarà. L'amor no li serà pas vedat. Tota la força del

seu instint el mena cap aquest camí." I inicia una

apassionada relació amorosa reblerta d'episodis eròtics. I

Rafael es desil·lusiona novament, amb la qual cosa torna a

entrar en un període de buit i d'avorriment absolut. Ell,

com molts dels personatges decadentistes, oscil·la entre

èpoques de sofriment i altres d'abulia i tedi. La pèrdua de

l'amor d'Eulàlia i el desengany el submergeixen de bell nou

en un món de dolor, el món de la voluntat i la frisança del

desig. Per això cerca una solució ràpida atantsant-se als

plaers fàcils i vulgars que el món li ofereix: "Per gorir

la seva desestrugança, -que no per ésser filla de la seva

pròpia imaginació deixa d'ésser menys real- Rafael s'atansa

als plaers fàcils i vulgars que el món li ofereix, no sense

ruboritzar-se'n una mica."" I també en aquest moment de

la narració, la filosofia de Schopenhauer amara el pensa-

ment de l'autor i del protagonista. Rafael intenta alleujar

el sofriment propi mitjançant l'aliè: "Car per bé que
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s'obstini en la seva misantropía, l'espectacle de la

humanitat l'atrau, i l'atrau més, quantes més tares hi

troba, quan més abjecte el veu, quan més corcat pel mal

l'endevina. Si ell es sent malestruc, s'esforça en trobar-

hi els altres, com si de les malures alienes hagués de

treure'n algun consol." També a Elárbol de la ciencia

de Barója, el protagonista, Andrés, es consola del mal

propi quan assisteix com a espectador a la vivència del

dolor per part dels altres. De vegades troba l'oblit de les

seves adversitats quan visita el seu amic paralític: "Cosa

absurda: al salir de la casa del pobre enfermo, Andrés

tenia una idea agradable de la vida".

El nucli ideològic de la novel·la és, tanmateix, el

capítol XVI on es recull el testament filosòfic de Rafael,

farcit de llocs comuns del decadentisme. Per aquest motiu

l'obra es pot definir com una de les mostres més clares

d'aquest corrent estètic i ideològic de la literatura

catalana, malgrat la seva aparició tardana. Rafael escriu

un breu dietari entre el 2 d'abril i el 15 de maig que

recull les seves reflexions sobre els temes fonamentals.de

l'existència, especialment qüestions metafísiques, i es

clou amb una desesperada glossa de l'evasió definitiva que

anuncia el seu proper suïcidi. S'obre amb la cita de

l'Eclesiastès "Qui afegeix ciència afegeix dolor" (I, 18).

Aquesta sentència pertany també al fons ideològic finisecu-

lar i apareix altra vegada a El árbol de la ciencia de

Baroja i al conte "Paràbola" del mateix autor, on llegim:

"Y vi que en la mucha sabiduría hay mucha molestia y que

quien añade ciencia añade dolor". Schopenhauer creu que
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la vida és una força cega i desconeguda per l'home, el qual

no la pot abastar intel·lectualment i només en pot copsar

els detalls de l'experiència. Per això li cal cercar la

veritat en l'acord de les experiències amb el coneixement

pràctic. El protagonista de la novel·la de Barója és

partidari de l'arbre de la ciència, i afirma que hem de

viure dintre els límits del que és -segons Kant- científi-

cament demostrable. Al capítol XIX de L'Evasió. on es narra

el suïcidi de Rafael, Maseras especula també sobre la

capacitat destructiva del pensament, la possibilitat

d'arribar a l'anihilació a partir del coneixement: "L'amor

no perdona i el pensament tampoc. Pensar, tan se val com

esmicolar les coses i enverinar la vida. El pensament és el

pitjor dels nostres butxins. Adam i Eva es varen perdre per

haver volgut gustar el fruit de l'arbre de la Ciència. I el

pensament, més cruel que l'amor, car comença per destruir-

lo o per fer-lo impossible, ens duu a 1'anihilament.

Tot el dietari està farcit d'afirmacions taxatives i

escandaloses, que pretenen justificar el futur suïcidi del

seu autor i alterar l'estat d'ànim del lector tractant -els

temes més delicats: l'entitat del món, de Déu, de l'e-

xistència humana, la validesa de la raó, de l'amor i de la

política, el pes de la fatalitat, l'actitud narcisista de

Rafael i el seu romanticisme, en darrer terme. Glossa

desenganyadament la facultat de pensar de l'home: "La

mentida o l'oblit: vet-aquí les condicions per a evadir-se

del turment de pensar. I si ni aquestes condicions fossin

vàlides?..." Ataca amb tota la força de la seva declarada

misogínia l'entitat de la dona: "Quina insensatesa ens
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empeny a cercar en la dona el què la dona no pot donar? Ens

haurem de resignar a no trobar-hi més que pura animalitat,

i cosa pitjor, a ventar-nos-en?" I veu en l'amor i en "el

mateix misteri de la carn" "una altra manifestació del

nostre narcisisme en el sentit que la voluntat subconscient

s'obstina a reencarnar-se en l'ésser amat". Defineix el món

a partir de l'antítesi entre el Bé i el Mal: "inexplicable

floració de la nostra consciència en mig d'aquelles dues

puixances en lluita" i acaba reduint-lo a "un abisme sense

fons, sense explicació, sense solta!". Tanmateix les frases

breus són les que recullen millor tot l'escepticisme i tota

la virulència del torturat protagonista, l'esperit del qual

respon a les constants del dandi i de l'artista incomprès.

Amb aquestes afirmacions del seu personatge, Maseras

realitza una catarsi personal que véhicula les seves

angoixes existencials, la seva insatisfacció creadora, i,

en darrer terme, l'oblit a què, en gran mesura, es veu

sotmès pel fet de mantenir-se fidel a les constants

estètiques modernistes. Rafael fa el paper de boc emissari,

ja que és hiperbòlicament sensible i desesperat, i el eeu

dietari conté reunits tots els llocs comuns del pensament

decadentista del tombant de segle que Maseras ha desenvolu-

pat en gran part de la seva obra: "El món no té altra

explicació que la seva inutilitat"; "Déu no és res més que

una hipòtesi per a poder-se explicar una entelèquia"; "No

perdono res ni ningú. No perdono ni el fet de la meva

pròpia existència, filla de la fatalitat o de l'atzar";

"Arribo a creure que, en molts enamorats, 1 amor no és més

que una superstició"; "Adherir-se a un polític, apassionar-
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se per una bandera, és contribuir a la creació d'un mite".

Si el dietari ajuda a comprendre l'ànima i el compor-

tament de Rafael, la carta que adreça a la seva estimada,

Eulàlia, reproduïda al capítol XVIII, du ja en si mateixa

l'estigma de la mort. S'hi troben expressats els darrers

pensaments de Rafael i la seva invocació de l'evasió

definitiva. És un interessant recurs per aconseguir el

monòleg interior, que, en aquest cas, concentra els moments

més tràgics de la novel.la, el comiat d'Eulàlia i de la

vida. Tant aquest fragment en primera persona com la

narració que l'autor fa del suïcidi del personatge estan

amarats de la grandiloqüència i la gestualitat tràgica que

ja hem trobat en altres obres de Maseras i que responen a

l'esperit retòric del romanticisme que les amara. Així, en

el moment de donar-se la mort amb una navalla, "Rafael

estengué els braços en un gest histriònic i terrible

alhora. I va dir: -Adéu, estólida existència! Món infernal

i barroer, passions estúpides, pensaments quimèrics, amors

mentiders, adéu! Adéu humanitat orba i bestial! Adéu,

vosaltres, els éssers que més m'heu estimat! [...] Adéu

viles i ciutats, formiguers enllotats, caus de misèria i de

dolor [...]".37 Aquesta darrera expressió obeeix també a

un dels clixés modernistes -l'atac a les multituds estultes

i bestials- més reiterats en la narrativa de Maseras. La

història que s'explica a la novel.la es tanca amb la mort

de Rafael i amb el parlament previ que acabem de comentar,

on, per contrast i esperit de diferència, el jove al·ludeix

al grégarisme i a la misèria de les masses humanes. L'obra

també s'inicia amb una reflexió sobre aquest tema ja que
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les primeres paraules del llibre són les següents: "L'es-

pectacle quotidià de la multitud ens la fa menysprear

moltes vegades. Li trobem tots els defectes: trivialitat,

barroeria, brutalitat. Li atribuim totes les baixes

passions, i només per excepció convenim en què és capaç

d'heroisme. En fugim per esnobisme o per pudor. Però la

força de les coses ens obliga a confondre'ns amb ella, car
JO

cadascú de nosaltres és també multitud." Maseras objec-

tiva en aquest cas la idea desenvolupada durant el moder-

nisme i tracta d'extreure i glossar la vida d'alguns dels

individus confosos dins la massa perquè "L'enterniment que

no sabríem tenir pels homes presos en bloc, no hi ha ningú

que no el tingui per cadascú d'ells, pres individualment,

així sigui un malvat. I és que la multitud és innominada,
«A

és anònima, és tothom i no és ningú." L'Evasió parteix

del tòpic ideològic modernista d'atac a la multitud, però

tanmateix l'objectiva des de les reflexions de l'autor

omniscient i l'ultrapassa amb l'anàlisi psicològica

detallada d'algunes individualitats -els solitaris, els

incomunicats- aïllades de la massa anònima. Desenvolupa

aquesta idea i demostra una vegada més com l'individu que

s'enfronta a la societat -Rafael, amb qui s'identifica

l'autor- és un heroi que mor anorreat per les convencions,

els prejudicis i l'estultícia. Paral·lelament, evidencia

també com l'individu que s'acomoda a la societat -el pare,

Sr. Bartomeu- esdevé un home feliç en la seva grisor i

mediocritat, un veritable espècimen d'aquesta massa humana.

Les fonts literàries de L'Evasió coincideixen amb les de

les antigues novel·les decadentistes de l'autor. S'hi fonen
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diverses' ideologies i llocs comuns estètics finiseculars.

A la filosofia pessimista de Schopenhauer que inunda la

narració s'hi afegeixen ressons de D'Annunzio, de Leopardi,

i, més llunyanament i de Maeterlinck. És evident en el

protagonista de la novel·la catalana una influència dels

herois dannunzians, especialment del comte Andrea Sperelli,

protagonista d II Piacere (1889), emblema de l'amoralitat

estètica. L'Evasió comparteix amb la novel·la italiana un

mateix propòsit, que segons Hans Hinterhäuser és el de

"mostrar cómo,la búsqueda insaciable y sin escrúpulos de

exquisitas "sensaciones" (lease aventuras amorosas) acaba

por destruir las fuerzas-de la voluntad humana". Rafael,

com Sperelli, o com d'altres dandis finiseculars -Des

Esseintes (À rebours de Huysmans), el Baró de Charlus ÍÀ la

recherche du temps perdu, de Proust), i d'altres- es

defineix particularment per la misantropía, la misogínia,

la immobilitat física i el gust per la soledat. L'actuació

de Rafael és una reacció contra el tedi que el rosega i

contra la societat que l'ofega. La seva actitud de dandi

respon a una forma de protesta social, comuna també amb els

herois decadentistes finiseculars: "El dandysmo no és

invención del hombre, sino consecuencia de cierta situación

social. Es decir, la consecuencia del profundo "ennui" que

tiene que producir en cada hombre de ingenio la mentalidad

materialista y ramplona de la burguesía dominante.""

Les altres fonts literàries que traspuen a la novel·la

són Maeterlinck i Leopardi, ambdós autors traduïts per

Maseras. L'Evasió palesa una certa nostàlgia de la vida

natural i un clar rousseaunisme al costat d'un menyspreu de
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la civilització que anihila l'home com a individu. Aquestes

tendències ideològiques poden constituir una influència de

Maurice Maeterlinck, el qual des de 1896 accentuà el seu

pessimisme, portat per la lectura de Buysbroeck i de

Novalis, fet que el dugué a l'acceptació de l'adversitat a

través de la contemplació de la Natura. Aquest misticisme

forjat per l'abandó davant l'espectacle de la Creació podia

haver arribat a Maseras amb la lectura directa i fins amb

la traducció, el 1914, de L'intelligence des fleurs. Pogué

també abastar l'amor per la Natura i l'estat natural a

través del seu poeta preferit, Leopardi, de qui el 1938

hauria de publicar la traducció completa de I canti, també

rousseaunià exacerbat, que creu en la Natura -en vies de

destrucció a causa de la civilització- com a únic àmbit on

l'home pot assolir, amb l'estat feréstec i lliure, la seva

plenitud i felicitat. Rafael formalitza exactament aquestes

teories rousseaunianes, de fet disperses en tot el corpus

ideològic europeu del tombant de segle: "La ciutat mateixa

l'oprimia com un lligam material. Ell hauria volgut

deseixir-se'n. Com, però? I en definitiva, per què? Per

moments, convençut de l'adulteració que sofreixen, amb la

civilització, els nostres instints i el nostre organisme,

àdhuc la nostra raó, s'hauria volgut sentir dintre la pell

d'un salvatge, vivint en la selva verge d'algun país

inexplorat, nodrint-se de vegetals crusos, enfilant-se pels

arbres com els simis i fruint a pler d'una existència

purament animal. Aleshores el retorn a la natura se li

apareixia com l'única salvació de l'home.
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L'Evasió està concebuda tècnicament com una novel.la

d'autor omniscient ben palès, amb un important treball

psicològic sobre el protagonista i alguns personatges

secundaris a base d'introspeccions i d'estil indirecte

lliure. Es tracta de les tècniques habituals de Maseras,

que ja hem comentat a bastament en novel·les anteriors. El

més remarcable és l'evidència absoluta de l'autor omnis-

cient, transformada gairebé en una exhibició de les seves

idees i de la seva valoració dels esdeveniments i compor-

taments explicitats a la novel·la. Llargues disquisicions

i cites poc concretes d'autors literaris i filòsofs inunden

el text narratiu. En moltes ocasions l'autor s'adreça al

lector, per tal de comprometre'l ideològicament, amb una

mena de diàleg íntim que atorga un fort valor de con-

fidència a l'obra : "Blasmaríeu Eulàlia de que s'hagi

sotmès a una llei fatal?"43; "Vegeu la filla, dòcil,

pacient [...] Rafael no entén de sacrificis [.. . ] Escorco-

lleu-lo: i trobareu en ell [...]". Les llargues aprecia-

cions ètiques de l'autor van acompanyades de vagues cites

literàries i filosòfiques, també adreçades a trobar, un

còmplice intel·lectual en el lector: "Un poeta francès ha

dit que l'amor fa la beutat de les coses ; "Però l'amor

no perdona. L'Alighieri ho ha dit" ; "Una de les coses

que fan enrojolar de vergonya, diu un vell autor japonès,

és l'interior del cor humà."

En última instància L'Evasió és una novel·la que

acumula, com si es tractés d'una síntesi final, clixés

ideològics decadentistes que forcen en gran mesura l'argu-

ment i la personalitat del protagonista, ambdós convenció-
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nais fins a cert punt. Tanmateix Maseras aconsegueix, com

sempre i d'esperonar el lector amb l'estructura i planteja-

ment del relat, i assoleix, sens dubte, una gran elegància

i fluïdesa en la prosa utilitzada, malgrat algunes vel·leï-

tats ortogràfiques i sintàctiques, de les quals no abusa,

que evidencien el seu caràcter independent, afecte a la

llibertat i a l'estil a què havia estat fidel des dels

moments de plenitud del modernisme.

2. La narrativa psicològica sota el signe freudià.

2.1. Els contes d' El Retorn (1931): psicologis-

me clàssic i primeres temptatives d'intro-

ducció literària al subconscient.

L'any 1931 Maseras publicà el seu darrer recull de

contes i novel·les breus, que dugué el nom de la primera de

les narracions, El Retorn, i aparegué a la col.lecció

"Biblioteca Literària" de la Llibreria Catalonia. Es tracta

de l'últim llibre de relats breus que publicà, ja que. el

darrer que escrigué, La dona de Sócrates i altres contes

(1938) restà inèdit per sempre. El Retorn és un recull

centrat en l'estudi de l'ànima humana en el moment en què

l'auge del corrent psicologista inicia seva culminació a

Catalunya. Maseras aprofità per a aquesta obra materials

propis preexistents, donat que ell des de sempre havia

treballat sobre el psiquisme humà. Hi recull tres novel·les

curtes ja publicades a "La Novel·la d'Ara": "El Retorn",

inclosa en aquella col.lecció el 14 de març de 1925 amb el
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títol de Les desferres. "La Il.lusio" -n. 10 de la col·lec-

ció, publicada el 25-VIII-1923-, i "La fi de Perot Borrut",

número 130 de "La Novel·la d'Ara", que sortí el 12 de

desembre de 1925. Les novel·les hi són reproduïdes sense

variants, només duen com a novetat afegida una cita prèvia

d'un literat, per tal d'evidenciar amb claredat el signe

ètic i estètic de l'obra. Així, "El Retorn" ve encapçalada

amb el fragment de l'Evangeli de Sant Lluc que parla de

l'alegria pel retrobament de l'ovella perduda; "La Il·lu-

sió" s'inicia amb una cita del poeta armeni Omar Khayyam

que acaba definint la vida com un somni, una il·lusió, i,

a la darrera de les narracions, "La fi de Perot Borrut",

Maseras hi inclou com encapçalament una cita de Nietzsche -

en gran mesura misógina- al·lusiva a la fosca pregonesa de

l'ànima humana, referida especialment a la de l'home, mai

no compresa per la dona.

Aquestes tres novel·les breus -ja analitzades en

capítols anteriors- consisteixen en sengles estudis

evolutius de les diverses reaccions psíquiques humanes en

situacions límit. Les grans passions i els sentiments forts

habituals en aquesta mena de narrativa popular -amor, odi,

gelosia, por, enyorament, tristesa, etc.- que inunden les

pàgines dels tres relats comporten en els tres casos una

anàlisi psicològica bastant aprofundida i basada en

tècniques literàries ja assajades tradicionalment per

l'autor. Podríem assegurar que la tria i recuperació

d'aquestes novel·les respon als interessos de l'autor als

anys trenta, al seu afany psicologista i a l'intent

d'actualitzar-se a partir de la utilització de tècniques

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



1291

d'introspecció, d'acord amb les formulacions freudianes que

inunden l'àmbit de la creació literària. Maseras, com ja

vam veure oportunament, usa amb preferència la introspec-

ció, formalitzada com una gran psiconarració -pròpia de la

novel·la costumista, de la qual aquestes peces narratives

no es desarrelen totalment-, i també utilitza de forma

constant l'estil indirecte lliure, el monòleg narrat en

tercera persona, que reprodueix les paraules interiors del

protagonista, el seu pensament. L'autor no desapareix del

tot, només deixa pas al fluix de les reflexions del

personatge en tercera persona, i no es desprèn encara en

aquestes obres d'un cert-grau de retoricisme propi del seu

omnipresent esperit romàntic.

Els "Tres contes breus" que l'autor inclou en la

segona part del recull tenen una tonalitat psicològica molt

més nova i convincent, ja que abandonen en gran mesura les

tècniques introspectives del realisme i del costumisme i se

situen en l'àmbit del monòleg interior i fins en l'escor-

coll de la subconsciència del personatge. Aquesta intros-

pecció parteix en principi del model proustià, al qual

Maseras intenta d'afegir amb esforç algunes tècniques

literàries posteriors, com 1*al·ludit monòleg interior.

Així ho comprengué Domènec Guansé quan des de la Revista de

Catalunya qualificà l'autor d'El Retorn de "novel·lista

analític, com Proust, sense la seva penetració meravello-

sa". Guansé al·ludeix també a l'aspecte formal de l'obra,

construïda segons ell amb "una prosa no massa castissa,
| A

però clara i de contorns ben dibuixats."
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Maseras escull, per a completar l'aplec de narracions,

un conte molt antic, "Un crim", publicat per primera vegada

el 1905 a El Poble Català i posteriorment, el 1924, a Els

contistes catalans. Darrera d'aquest conte, que retoca

lleugerament en la seva tercera i definitiva edició,

eminentment adreçada a l'estudi anímic del protagonista,

Maseras inclou les dues produccions més interessants del

recull: "L'esgarriacries" i "Oratge de tardor". Si "Un

crim" és interessant pel monòleg interior citat amb què

expressa detalladament els pensaments i els sentiments del

seu misteriós protagonista, un innominat suïcida que al seu

torn ha assassinat la seva amant, a "L'esgarriacries" la

tècnica narrativa no és el nou i atrevit monòleg interior

en primera persona, sinó la psiconarració o introspecció

clàssica del realisme combinada amb fragments d'estil

indirecte lliure. Allò que fa interessant el conte és el

tractament literari psicològic del caràcter evolutiu d'un

"don Juan" menestral i barceloní. En aquest estudi anímic

trobem la llavor de la novel.la Zodíac, que Maseras publicà

tres anys després. El conte, en aquest cas, és més avançat

i modern pel contingut ideològic que per les tècniques

emprades. La ironia es combina amb el credo existencial -

molt en la línia de Schopenhauer- que ningú no és més feliç

que l'ignorant, ja que el conte, circular en l'estructura,

ens mostra amb satisfacció el final -moralitzant, sens

dubte- del seductor burlat. Maseras analitza la complexitat

d'una evolució psicològica massa ràpida, que exigeix un

desenvolupament lent i minuciós per tal de ser convincent.

El pas del temps i la decrepitud que comporta esdevenen
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l'eix de la narració, de valor eminentment existencial i

filosòfic, amb matisos d'ironia voltairiana: "Abans, i a

despit del seu desvergonyiment, Manuel vivia amb l'ai! al

cor i no sempre les tenia totes. Aquelles inquietuds

s'havien acabat. Ja no passava quimera per res i si hagués

estat com aquell famós personatge de Voltaire, que descobrí

la veritable causa de la seva felicitat hauria dit que el

seu estat era el més pefecte de l'home. ¿Voleu més perfec-

ció que la de tenir ulls i no veure, la de tenir orelles i

no oir?". El dolor de l'engany amorós esdevé per al

protagonista, a causa de la pèrdua del coneixement per

raons de salut, el motiu d'una felicitat rudimentària i

ancestral, basada en la satisfacció de les primeres

necessitats: "Car Manuel era orb i sord a les maquinacions

de la Quima, i mentre tingués un bon plat a taula, ja

estava content". La història, doblement moralitzant, du

el lector a menysprear la figura del "don Juan"/esgarria-

cries i a valorar-ne el trist acabament, immergit en la

situació indolora de la inconsciència radical.

"Oratge de tardor", el darrer conte del volum, és sens

dubte el més interessant. Maseras intenta un descens al

subconscient del personatge central, un vellet a qui la

família no permet de dormir per casa -a causa de la

possibilitat que li sobrevingui una embòlia-, que cerca

l'àmbit fresc i relaxant de la catedral per descansar. La

història, també d'ambient menestral barceloní, té com a

centre el somni del vellet al redós de les ombres de la

catedral. Maseras intenta la baixada als inferns de la

subconsciència, habitualment reprimida pel "super-jo"
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freudià, i així desferma les forces més obscures que rauen

en la interioritat més amagada del protagonista. Aquesta

psicoanàlisi realitzada a partir del somni, de gran interès

psicològic i actualitat en la data de redacció del conte,

va acompanyada de tota una estètica decadentista en la

descripció de les imatges del somni del vellet. Aquest

aspecte s'aguditza amb la tria d'un lloc sagrat per a fer

sorgir de l'ànima del personatge tot un seguit de visions

lúbriques, que comporten connotacions de pecat: "A cada

visió pecaminosa el seu esperit alienat exulta, commogut

per una deu de vida subterrània, eixida del més pregon del

seu ésser, covada gairebé-intacta sota la senectud. Imatges

de voluptat i de temptació remouen el fons de la seva

ànima, desigs oblidats sota la neu dels anys i les xacres

de la vellúria, delits i plaers desenfrenats. La faç

dormida del vel, traeix aquests pecats inconfessables

mentre la seva boca desdentegada murmura paraules de follia

i de passió."51

L'estètica basada en el contrast entre l'àmbit sagrat

i els obscurs desigs amagats en el somni atorga al conte

una tonalitat decadentista en certa mesura anacrònica, que

el lliga amb les primeres peces narratives de l'autor

publicades a Joventut. Tanmateix, aquesta via resta

enriquida i actualitzada amb l'ingredient freudià, canalit-

zat a partir de la descripció del somni, que evidencia els

anhels reprimits i permet una sortida al tedi quotidià. El

contrast entre la consciència, manifestada en el comporta-

ment habitual del personatge, guiat per l'educació, i la

subconsciència, evidenciada directament a partir del somni,
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resta simbolitzat a la narració mitjançant el xoc entre la

tenebra de l'interior de la catedral, reducte de la

subconsciència, i la llum feridora que l'avi troba en

sortir al carrer, a la realitat, El joc de clarobscurs, les

imatges, l'adjectivació, el barroquisme i la truculència

del conte permeten també de fixar-lo entre les peces

estèticament més allunyades de l'escriptor, que ens

remunten a principis de segle. La psicoanàlisi que intenta

sobre el psiquisme del vellet -marginat a causa de l'edat

i, per tant, un solitari- fixa la narració en els anys

trenta, més per voluntat imposada de l'autor que per les

seves característiques estètiques.

L'elegància formal de Maseras en aquest recull, les

narracions del qual -centrades en temes en certa mesura

escabrosos- acostumen a acabar amb la mort violenta del

protagonista, fou destacada per la crítica del seu temps.

El llenguatge delicadament treballat neutralitza els

elements morbosos que apareixen a l'argument. Manuel de

Montoliu, defensor a ultrança de les formes acurades i dels

continguts moralitzadors, en clara batalla contra - la

literatura contemporània mancada de prejudicis ètics,

criticà, des del seu "Breviari Crític" de La Veu de

Catalunya, la llibertat temàtica d'El Retorn, concedint-li,

malgrat tot, l'habilitat d'evitar la vulgaritat i l'excés:

"Trobem lamentable que els nostres novel·listes no sàpiguen

sortir-se dels temes cruament eròtics. La "libido" obra com

una vertadera obsessió en el cervell de la majoria dels

nostres novel·listes. Es que en la vida humana no hi ha res

d'interessant fora de l'instint purament animal de la
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sexualitat? Alfons Maseras ha sacrificat també el seu

talent a aquest corrent literari que tota la suggestió de

les teories freudianes inunda avui tot el camp de la

novel·la. Li hem de saber, però grat d'una cosa: l'elegant

discreció amb què tracta assumptes i situacions particular-

ment relliscosos."

Aquesta "elegant discreció" de Maseras fou també

entesa per C. A. Jordana, que destacà simultàniament els

valors lingüístics del recull: "Aquest autor ja escrivia en

un bell català en un temps que això gairebé era un miracle.

I, cosa més remarcable encara puix que es tracta d'un

escriptor format abans del garbellament del nostre lèxic,

la seva prosa actual serva una bella normalitat trencada de

llarg en llarg per algun exotisme. La mateixa continuada

normalitat trobem en la seva obra literària. No ens

estranya que l'autor de El Retorn sigui l'autor de Edmon i

A la deriva, que vam admirar tants d'anys enrera pel seu

art sense escarafalls que assolia els efectes legítims per

la sola força del seu pas natural. Un art que, sense esforç

aparent, ens fa acceptar naturalment la línia argumentai-de

El Retorn i sentir la força dramàtica de la fi de Perot

Sorrut es guanya fàcilment la nostra consideració i ens

torna agraïts a la bella continuïtat dels seus fruits."
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2.2. Zodíac (1934): incorporació definitiva al

corrent narratiu europeu contemporani i

maduració de la influència freudiana.

L'obra Zodíac, publicada per Llibreria Catalonia el

19341 representa, des de diversos punts de vista, el moment

culminant de l'activitat de Maseras com a narrador. Malgrat

que ja al moment d'aparèixer fou posada en dubte la seva

adscripció a la categoria de novel·la , hi al·ludirem com

a tal, amb la intenció de facilitar-ne el treball aproxima-

tiu. La dubtosa identitat de Zodíac com a gènere es

contextualitza, a més, en plena campanya de recuperació de

la novel·la i del conte a Catalunya durant els anys trenta

i, alhora, en l'àmbit de la reestructuració ideològica i

formal del gènere narratiu en el món occidental. Maseras,

amatent a les darreres concepcions de la literatura i

avesat a una exigent autoformació intel·lectual, conexia

els corrents europeus de la narrativa, i, es disposà, tal

i com havia fet durant tota la seva vida de literat, a

analitzar-los i imitar-los des de les seves possibilitats

d'escriptor català immergit en un delicat moment de

redreçament del gènere novel·lístic. És per aquesta

múltiple coincidència de factors que Zodíac se'ns mostra

com una novel·la rica, plena de contrastos i susceptible de

ser analitzada amb màxim interès des de diversos angles.

És evident la intenció que tingué l'autor de vincular-

se a la modernitat amb aquest llibre. Tanmateix, observem

a Zodíac algunes constants formals i ideològiques ja
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utilitzades per Maseras des de principis de segle com

elements de trencament amb la tradició narrativa realista.

Aquesta novel·la se situa en la línia iniciada per Edmon

(1908) i continuada amb A la deriva (1921) i L'evasió

(1929). Totes elles comparteixen la interiorització -i per

tant subjectivació- del punt de vista narratiu, traduït en

fórmules tècniques de primera persona. Per altra banda,

totes evidencien la problemàtica d'una individualitat

enfrontada a un món exterior sentit com alienant i absurd.

El procediment narratiu escollit intenta de facilitar al

lector la comprensió d'aquest impacte conflictiu i existen-

cial.

Maseras assajà l'aproximació a la novel·lística

europea moderna a partir de les tècniques narratives

centrades en el monòleg interior, que esdevingué el

procediment literari més convincent i estès per tal de dur

a terme la penetració en la consciència i en la subcons-

ciència del personatge i fou, alhora, l'experimentat més

aviat i amb més èxit pels narradors catalans. Zodíac se

situa, doncs, en la línia de la modernitat literària

europea reflectida a Catalunya durant la dècada dels anys

trenta, tant pels aspectes temàtics com pels tècnics.

La influència de Freud i de la psicoanàlisi com a

mètode d'introspecció es troba a la base del treball

psicològic dels novel·listes del primer terç del segle XX.

Els autors catalans de la generació modernista com Puig i

Ferreter, Prudenci Bertrana i el mateix Alfons Maseras,

avesats al tractament literari del conflicte entre individu

i societat, es deixaren endur per l'allau de psicologisme
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que inundava la narrativa procedent de França i Rússia, a

la qual afegiren ingredients temàtics i ideològics com el

vitalisme, la follia, la passió, l'erotisme, la rebel·lia

i un cert immoralisme. En paraules d'Alan Yates aquests

elements "expressen una rebel·lió, en nom de la vitalitat

humana, contra el bon gust artificial predicat pel Noucen-

tisme". Trobem 1'autoanàlisi especialment en les obres

autobiogràfiques de Bertrana i en novel·les com Els tres

al.lucinats (1928) de Puig i Ferreter, properes en l'e-

xigència de treball psicològic a les obres de Maseras. Els

novel·listes catalans de la nova generació constituïda per

Miquel Llor, Sebastià Juan Arbó i Carles Soldevila, entre

d'altres, feren també ús d'aquest freudisme traduït

tècnicament en experiments de monòleg interior i articulat

temàticament a partir de conflictes individuals que en

alguns casos arriben a la follia o bé graten en el fons més

tèrbol de l'ànima humana. Llor publicà el 1928 una novel.la

dostoievskiana, Tàntal, on analitza també una neurosi, que

impedeix al protagonista d'inserir-se en la societat.

Soldevila centrà també una obra -la narració "Una nit- a

Bonrepòs - en una "clínica de malalts del sistema ner-

viós", i S. Juan Arbó tractà amb detall l'evolució d'un

inadaptat social que esdevé boig a Notes d'un estudiant que

ya morir boig (1933), posteriorment transformada en Hores

en blanc.

Alfons Maseras havia ja assajat alguns dels factors

que defineixen la nova forma de novel·lar dels anys trenta

en narracions anteriors, donat que, per una banda, sempre

havia estat un amant de la introspecció psicològica, i, per
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l'altra, s'havia ja acostat amb un cert èxit a les ideolo-

gies irracionalistes i existencials en les etapes anteriors

de la seva obra. Edmon. novel·la confessional que es

remunta al 1908, es pot considerar el precedent més antic

i alhora més directe de Zodíac. També, en un altre sentit,

ho pot ésser A la deriva, i menys L'evasió, novel·la

publicada el 1929 i, per tant, condicionada per les

mateixes influències i el mateix context literari que

Zodíac. Tot i que Edmon ja presentava una interessant

autoanàlisi estructurada formalment com un conjunt de

cartes, el mateix recurs utilitzat a Zodíac, és evident que

la profunditat de l'estudi psicològic i la voluntat

d'escorcollar el fons de l'ànima són molt superiors i més

aconseguits en aquesta darrera novel·la. La tècnica

narrativa introspectiva utilitzada per Maseras a ambdues

obres madura notablement en els 26 anys que transcorren

entre una i altra. Aquell primer psicologisme és més

superficial, convencional i ingenu, i, el que és més

important, esdevé un mer instrument de l'esperit decadent

que ostenta Edmon. A Zodíac hi ha una voluntat rigorosa- i

gairebé mèdica d'escorcoll, que cerca una teràpia en la

confessió catàrtica. Aquesta novel·la pretén, seguint la

moda del moment, ser més científica i objectiva. Si Edmon

cercava de mostrar al lector el sentiment progressiu

d'angoixa i tedi del protagonista, Zodíac pretén eviden-

ciar-li amb tota exactitud una consciència malalta, les

seves reaccions, les seves pulsions més íntimes i fins

desconegudes per al mateix malalt. A lft deriva té en comú

amb aquestes novel·les la forma autobiogràfica i la
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voluntat -més retòrica que en els altres casos- de manifes-

tar l'itinerari espiritual del protagonista-narrador. A la

deriva és una novel·la confegida a partir d'una allau

bastant caòtica de records, experiències personals i

reflexions, embellits i idealitzats gairebé sempre amb un

barroquisme estilístic excessiu. Zodíac cerca, en canvi,

d'arrencar la veritat més fonda i amagada de l'ànima

malalta del seu protagonista, reclòs en un manicomi. És

interessant d'observar com Edmon, decadent i romàntic, es

deixa morir de mal d'amor; a L'evasió. Rafael, rebel

inconformista molt vinculat encara a l'esperit modernista,

se suïcida. Tanmateix, S-ilvestre, protagonista de Zodíac.

guareix de la seva afecció mental, i, malgrat els dos

intents de suïcidi que féu en la seva joventut, es casa i

es converteix en un ben aposentat burgès. És posssible que

els efectes terapèutics de la psicoanàlisi realitzada a

partir dels textos que constitueixen l'obra siguin els

responsables de la recuperació del malalt. Aquest final

moralitzador diferencia notablement aquesta novel·la de les

altres i li extreu tot contingut romàntic. Silves-tre

participa del pensament i de la sensibilitat que trobem en

els personatges d'Edmon. d'A la deriva i de L'evasió.

influïts en bona part per l'angoixa existencial pouada en

Schopenhauer i per l'amoralisme après en les doctrines

filosòfiques de Nietzsche. Tanmateix, suavitza en gran

mesura les ideologies dissolvents que comparteix amb Edmon

i Rafael mitjançant la solució didàctica i constructiva que

l'autor proposa per a la seva vida torturada. En aquesta

situació final del protagonista es filtra la influència
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directa de l'actitud bonhomiosa i compromesa èticament de

Maseras a les darreries de la seva vida, quan exercia en

gran mesura com a mestre, i alhora moralitzava, tàcitament,

des de les seves dues darreres novel·les -Zodíac i L'estu-

diant de Cervera (1935)- a pesar del dolor de viure que

sempre l'acompanyava, potser com a premonició del desastre

final que s'aproximava a la seva existència.

Zodíac consisteix en el dens monòleg interior de

Silvestre, un home malalt i reclòs en un frenopàtic, que

conta les seves experiències passades, envoltades d'una

gran quantitat de reflexions i d'anàlisis, en una sèrie de

cartes adreçades al seu amic Lleonard, tot i que en

principi no li tramet. El relat segueix un ordre més

psicològic que cronològic i es distribueix a partir dels

dotze signes zodiacals, que constitueixen els capítols

bàsics de la novel.la, precedits per un horòscop inicial -

primer capítol- i seguits d'una represa d'"Àries" al

capítol XIV -"Àries, novament"- adreçat al fill acabat de

néixer del protagonista. Aquesta divisió forçada de la

novel·la en dotze apartats corresponents als dotze signes

obliga ja per endavant a una justificació de l'advocació

sota la qual es situa cada capítol, fet que impedeix la

unitat en la narració dels fets i resta coherència a la

figura del protagonista. Carles Salvador, des de La

República de les Lletres de València, al·ludí positivament

a l'ordre imposat per aquesta distribució de la novel·la

sota els signes zodiacals i sota criteris psicològics: "Que

la vida de Silvestre ens pervinga emmarcada pels dotze

signes del Zodíac i per tant ens obligue a conèixer-lo
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sense seguir una línia cronològica vital, no serà sinó per

a millorar el llibre, que ha estat construït segons un

ordre psicològic que és, al cap i a la fi, l'únic que

interessa en les persones que es projecten en l'exte-

rior."»

Amb aquest plantejament, la novel·la aconsegueix una

certa tonalitat abstracta i un esquematisme narratiu en la

línia de les novel·les ("nivolas") d'Unamuno. El fil que

connecta els pocs esdeveniments que s'hi narren és exclusi-

vament mental. Gairebé tota l'acció que s'hi fa explícita

pertany al passat i es reconstrueix des de l'esperit de

Silvestre, a partir del- record. En un veritable "tour de

force" per construir una novel·la interior!tzada, Maseras

prescindeix absolutament de tota descripció d'escenes i

paisatges, amb la qual cosa defuig absolutament l'estructu-

ra habitual de novel·la i aconsegueix un producte de

difícil assimilació pel gran públic. A Zodíac, obra sense

trama i allunyada de la resolució de qualsevol problema

argumenta!, la pertinaç recerca psicològica en la cons-

ciència i subconsciència del protagonista resulta- en

ocasions monòtona, però es salva en gran mesura gràcies a

la destresa narrativa i a l'agilitat estilística de

l'autor. Així doncs, la manca de plasticitat i d'anècdota

narrativa de la novel·la ve neutralitzada per la finor i

l'encert de l'estudi psicològic, que mostra l'esperit

diseccionat amb una tal pregonesa i exactitud que el lector

es sent atret constantment cap a aquest panorama espiritual

de fondària imprevisible. Al marge d'aquesta tècnica

madura, Maseras sap també harmonitzar a la novel·la les
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reflexions i les autoanálisis amb els records, que compor-

ten algunes narracions independents -"episodis esbossats"

que, segons Tasis, provoquen en cada cas la recança d'una
ço

novel·la - carregades d'interès i bellesa. En aquest

sentit l'obra formalitza els aspectes narratius més

novel·lescos a partir de la tècnica de "flash-back", fet

que permet al lector viure l'acció i analitzar-la, tot

interioritzant-la i transformant-la en producte psicològic.

La novel·la és una desordenada autobiografia escrita,

en les inacabables hores de reclusió, per un presumpte

paranoic -"t'aniré dient,una mica a l'atzar, allò que el

59meu record o la imaginació em suggereixi" - tancat al

manicomi a causa de gestions -que no queden mai clares-

fetes per la seva amant. Ell, naturalment, no es creu boig.

L'autor no deixa clara la seva pròpia opinió sobre el cas,

i el lector pot identificar-se amb l'opció que cregui més

convincent. A les darreries de l'obra al protagonista li és

retornada la llibertat, però no queda tampoc clar si a

causa que és reconeguda la seva inalterada capacitat mental

o bé perquè els metges creuen que l'han guarit. Silvestre

es casa amb la dona que el va fer recloure i, transformat

en burgès, acaba donant consells vivencials al petit planeó

que continuarà el seu llinatge. La novel·la resta oberta a

totes les interpretacions i fins inclou la possibilitat de

creure que el seu protagonista està més boig del que el

mateix autor creu, a causa de la inesperada decisió de

casar-se, dels extravagants impulsos eròtics que confessa

en la narració de la seva vida i també per alguns altres

detalls de comportament. Per a comprendre la personalitat
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torturada i la vida sensé nord de Silvestre és molt

indicatiu el fet que malgrat el final feliç de la seva

darrera història d'amor es continua sentint sol: "En la

tenebra nocturna, els rínxols sedosos de Lluïsa són més

suaus als meus besars. Poser els meus llavis diuen paraules

truncades i incoherents. Les diuen els llavis» no jo. [...]

Ella em creu present i sóc llunyà. Sóc llunyà, sóc sol."'

S'adona també que la seva vida de reclusió no acaba en

sortir del manicomi, perquè existeixen altres presons: "I

ara penso: ¿Fou allò, realment, un alliberament? ¿No vaig

eixir d'una presó per a abocar-me a una altra? Vaig creure

que recobrava la llibertat i, ¿per ventura no vaig entorto-

lligar-me pel cos una altra cadena? [...] El món exterior

se m'ha ficat a casa. Tota ella és trepidant. [...] Parents

i amics em parlen i jo els responc. [...] Jo sóc sol."

Per a Peire Azema, crític de la revista Calendau de

Montpeller, Silvestre és tot el contrari d'un neci inte-

gral. Creu que allò que enfonsa el personatge en el

desequilibri mental és l'afany excessiu d'escorcollar la

pròpia consciència i l'interès desmesurat de conèixer-les

pròpies reaccions i pensaments: "Silvestre es tout lou

rebous dau nèsci integral. Sa malautiè sèrie pulèu una

ipertroufia ou una desviacioun de 1'inteligencia, un

narcissisme revirat que lou fai se miralhà em'una amara

jouïssença dins la countemplacioun de sas soufrachas e de

sous défauts. Es un maniac de l'analisa e de l'introspe-

cioun, que sa tissa a menat s'enfangà dins lou bourboul de

la neurastenia."
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La temàtica de Zodíac» un alienat que no creu ser-ho

privat de la llibertat, és -com hem ja insinuat lleugera-

ment al principi d'aquest estudi- una constant en la

literatura moderna que treballa l'home subterrani, les

fondàries de l'ànima humana. Maseras no parteix de cap obra

prèvia, únicament tracta un tipus de problemàtica que

inunda la narrativa del moment; es limita a estar al dia i

ser, com sempre, receptiu a les novetats. La seva és una

novel·la més de l'onada d'obres literàries sobre folls i

malalts nerviosos que la influència de Freud i també la

literatura surrealista han dut fins a la narrativa dels

anys trenta. A banda dels autors catalans que ja hem citat,

recordem com una novel.la fonamental d'aquesta sèrie,

Visiones de neurastenia (1924), de Wenceslao Fernández

Flórez, que fa una apologia de la neurosi i pretén demos-

trar que els neuròtics tenen una clarividència i una

capacitat superior a la dels altres homes per comprendre la

societat. La seva alienació els dóna, segons el llibre de

Fernández Flórez, la perspectiva necessària per a obtenir

aquesta revelació. Trobem ressons d'aquests criteris

dissolts a Zodíac, on l'ambigüitat de la salut mental del

personatge, capaç de matisos inversemblants en la pròpia

autoanàlisi i en l'estudi de la societat que el circumda,

porta a conclusions semblants. Zodíac coincideix també en

part del contingut i en el monòleg autobiogràfic amb la

novel·la Manicomio (1931) de l'escriptor cubà Alfonso

Hernández Cata, especialitzat en novel·la curta, psicològi-

ca, eròtica i sentimental. Aquesta coincidència de gustos

i d'activitat literària amb Maseras, i el fet de ser un
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autor de Cuba, país amb el qual l'autor català tingué

relació com a periodista, fa pensar que hi pot haver alguna

mena de relació entre Zodíac i Manicomi. o bé, com a mínim,

resta ben palès que ambdues responen a uns mateixos

estímuls ideològics i estètics.

L'antecedent més directe de Zodíac és, sens dubte, un

conte de Maseras, "L'esgarriacries", contingut a El Retorn.

El personatge, com ja es comentà al seu moment, és un "Don

Juan", un desequilibrat que només cerca una aventura

amorosa rera l'altra. En la personalitat d'aquest home, tot

just insinuada al conte, trobem la llavor d'aquest insatis-

fet Silvestre, que gairebé a cada capítol de la novel·la

narra amb detall la seva vivència amb una dona diferent. En

aquest cas, la mania queda explicitada a partir de la

narració en primera persona i amb valor catàrtic, que

permet conèixer les causes d'aquell buit afectiu i sexual.

En aquest sentit, l'autor introdueix elements psicoanalí-

tics atrevits, com per exemple la justificació psicològica

de la relació amorosa de Silvestre amb una prostituta que

substitueix i neutralitza el seu desig incestuós cap a

Rosa, la delicada germana que l'estima i ajuda. Es tracta

d'un dels episodis més treballats tècnicament, que inclou

una narració sobre la germana dins la narració global i un

dietari del protagonista redactat en els dies d'aquella

torbació. Malgrat la minuciositat amb què Maseras treballa

l'esperit de Silvestre, en alguns moments disminueix la

capacitat de convicció de 1'autoconfessió pel fet d'expo-

sar-hi valoracions i comentaris de caire moral, que s'evi-

dencien com a procedents d'un autor ocult rera el protago-
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nista: "Hi havia dintre de mi quelcom de monstruós i

63d'abominable que no gosava confessar". La narració perd

també credibilitat pel fet d'al.ludir constantment a la

funció psicològica i terapèutica de 1'autoexamen, fet que

du el lector fora de la consciència del protagonista i

provoca una objectivació distanciadora: "jo m'escorcollava

els racons més obscurs dels instints per copsar-ne les

possibles desviacions i deformitats", o bé: "Allò, però,

que em turmentava era la meva pròpia imatge, que es

projectava al fons de la meva consciència, com en la

pregonesa d'un espill".

La personalitat d'aquest paranoic presoner dels

psiquiatres queda dibuixada entre la seva descontrolada

mania eròtica en la vida passada i la pruïja d'autocontem-

plació, de narcisisme, en el present. A aquesta oscil·lació

entre els dos desequilibris s'hi afegeix una tendència

heretada d'altres personatges -Edmon, Rafael- cap al

pessimisme existencial i el plantejament angoixat dels

temes bàsics: la solitud de l'esperit humà, la mort, Déu,

el tedi vital, 1'ataraxia, l'enfrontament entre raó i

desig, i la naturalesa del bé i el mal, entre d'altres. La

característica essencial del caràcter de Silvestre és el

seu amarg escepticisme, o millor, el nihilisme radical que

manté des de la joventut: "una mena de nihilisme ple de

resignació [...] Perduda la il·lusió d'un més enllà que es

perllongui en l'eternitat, ¿quins fonaments té la humanitat

per a justificar la seva existència?" Malgrat no consi-

derar-se fatalista -"dic l'atzar i no el destí perquè no
A-^

m'he sentit mai fatalista""-, Silvestre creu que està
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reclòs a causa d'un fat ineludible: "Jo mateix, engabiat

ací, en aquesta cel. la solitària, sé com és bella la

llibertat i veig com els altres en gaudeixen. Però el voler

dels déus és més fort que tot i no em queda més remei que
c«

resignar-m'hi". Aquesta contradicció és també mostra

palesa del caràcter inestable i dels criteris canviants del

jove, que, després d'un llarg incís líric adreçat a l'atzar

capriciós causant de tots els horòscops, anuncia al seu

amic Lleonard -interlocutor mut i convenció literària que

facilita el monòleg- que només li parlarà de "coses

69profundes", i mai relatives a la vida quotidiana. Sil-

vestre és, doncs, un boig que sent una forta crida cap a la

transcendència, i que recull en la seva complexa personali-

tat gran part de les constants ideològiques recurrents en

les novel·les de Maseras.

Alguns dels elements de la personalitat de Silvestre

responen a realitats temperamentals i biogràfiques de

l'escriptor, en especial la tendència a l'idealisme, el

fracàs en els estudis, el nihilisme de la joventut i

l'autoritarisme del pare. La innata tendència a l'idealisme

s'explicita ja a les primeres pàgines de la novel·la, quan

l'horòscop d'un astròleg de carrer anuncia al protagonista

que serà "fabricant de taps per a tapar els forats de la

lluna".10 L'assimilació entre l'autor de Zodíac i el seu

protagonista ve donada també en alguna mesura per la

posició d'ambdós davant la societat. L'esforçada voluntat

de Maseras per adaptar-se al món contemporani harmonitzà en

alguns aspectes amb un cert rebuig cap a aquest món, que

filtrà en la ideologia de les seves darreres novel·les, en
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especial a L'evasió i Zodíac, on» per aguditzar encara més

aquest aspecte, els protagonistes mantenen molts components

de l'heroi rebel modernista. Rafael Tasis jutjà la posició

antisocial de Silvestre com una actitud egoista i anacròni-

ca: "Avui, els conflictes de consciència de Silvestre són

una mica llunyans de la nostra sensibilitat. Veiem el punt

de ficció, de comèdia, que hi ha en moltes de les seves

actituds, i entorn nostre, i a dintre nostre, fets substàn-

cia viva del nostre esperit, sentim bategar tots els

problemes que ens suscita el món modern. L'heroi de Zodíac

els evita, se n'evadeix, i s'estima més recloure's en les

dolces presons de la sensualitat, o de l'amor, o de la

metafísica. A desgrat, segurament, de l'autor, Silvestre

representa l'egoisme. Un egoisme, tanmateix, que ens apar

désuet i anacrònic [...]".

La novel.la se sosté amb un tènue fil argumentai

dibuixat a partir del complex i bigarrat monòleg continu

del seu protagonista. Els elements anecdòtics fonamentals

consisteixen en diverses aventures amoroses viscudes per

Silvestre en el passat: l'amor platònic, l'amor carnal,

l'amor total i trasbalsador que li deixa un pregon solc,

l'amor comprat, l'amor incestuós -i no acomplert-, i l'amor

íntim i tranquil·litzador que acaba en matrimoni. Tots

aquests episodis narrats des de la interioritat de la

vivència per part del seu protagonista són interceptats per

digressions i divagacions de tota mena, que inclouen

definicions i conceptes sobre molts aspectes de la vida

humana i del saber. Maseras vessa en aquesta novel.la tota

la seva ja madura i llarga experiència vital. Parla sobre

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



1311

art, filosofia, literatura, sobre les dones, els llibres,

els somnis, i parla especialment de la seva consciència i

de la pròpia forma d'entendre i sentir el món. Silvestre/-

Maseras, fosos en una identificació habitual en 1'autor, es

pronuncien sobre el manicomi -"aquest laboratori de

psiquiatres on hom pretén reduir a fórmules i a lleis la

consciència i la sensibilitat de cadascú -, sobre les

dones, vistes des de tots els aspectes, de l'idealista -

"Maria havia estat per a mi una fada o, si voleu, una

musa" -, al realista i misogin -"Potser un dels meus

errors -tan corrent, tanmateix- ha estat el de voler

atorgar a la dona un amor espiritual, fet de puresa i

d'il.lusió. Per a això m'ha calgut atribuir-li unes quali-

tats i uns dons que sovint no tenia". Aquest autor-

personatge fa digressions sobre temes tan allunyats com la

ciència, l'astrologia, la guerra de 1914-18 i el seu desig

frustrat de participar-hi com a voluntari, les relacions

familiars, la història de certs personatges de la seva

família, alguns viatges que havia realitzat en el passat -

Biarritz, Canàries-, i es fixa especialment en la seva vida

interior, els somnis, els desigs, i en especial la seva

relació desesperada i apassionada amb les dones que havien

esdevingut les seves amants. Fa també, entre d'altres

introspeccions acurades, una anàlisi del plaer sexual, un

dels seus centres d'interès fonamentals -coincident també

amb els interessos de la literatura surrealista-15, que

intenta explicar amb les següents paraules: "Era quelcom

d'inenarrable. Els meus sentits es deixondien com si

acabessin un son que els durés des del fons mateix del no
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ésser. Saltaven d'una revelació a una altra, d'un èxtasi a

un delit, d'un esbalaïment a una esgarrifança. I després de

la cursa frenètica que l'instint i el desig els feia fer,

copsaven millor la diversitat i la naturalitat de les

coses. I quan el desig dormia, com un felí sadoll que està

paint la presa, l'ànima trobava els seus esplais més purs

i més intensos en la simple contemplació del món."

Silvestre, anorreat pel seu natural escèptic i

pessimista arriba per la via de l'amargor a la presumpta

bogeria. El seu morbós afany d'autoavaluar-se constantment

l'enverina i el du a la negació de tot. El dubte constant

li planteja alternatives diverses, com la fe, però ell

prfereix mantenir-se fidel a la raó, que li dicta només

desesperança. La tendència a l'idealisme li provoca

desconcertants contrastos psicològics i terribles impactes

amb la realitat. Aquests xocs violents vénen donats per

l'antítesi entre la seva exigent sexualitat i la timidesa

que el caracteritza, els arravats colèrics que el duen al

manicomi i la franciscana paciència amb què després suporta

el llarg tancament. En definitiva, Maseras planteja també

a Zodíac el cas d'una personalitat escindida que es

manifesta en múltiples reflexions i en els records més

íntims, i dóna senyals de l'existència d'un jo profund i

amagat, d'una subconsciència que governa en multitud

d'ocasions la pròpia actuació.

Donada la complexitat i la varietat d'aquesta novel·la

i vista l'ambició de l'autor en voler abastar per complet

un esperit humà i donar-ne constància literària, caldrà

observar l'ús que fa del llenguatge, tant en l'aspecte de
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tècniques narratives com en l'estilístic. Quant a la

primera qüestió, ja hem dit al seu moment que Zodíac es

presenta com una novel, la moderna i psicològica, construïda

amb les fórmules novel·lístiques més noves. Cerca un

realisme tan absolut que ha de caure en l'extrem oposat i

ha de donar al lector tota la subjectivitat del personatge;

cal que el penetri i intenti d'explicar el món des del

desordre -natural i real- de la seva consciència. Maseras

utilitza per a aconseguir aquests efectes el "monòleg

T7interior citat" com a tècnica dominant, dins la qual

apareixen lleugerament la descripció i la narració tradi-

cional. Aquest monòleg-en primera persona havia estat ja

assajat per Maseras en moltes novel.les i contes anteriors,

però mai com a Zodíac havia dut a la culminació la missió

que li atribuïa Jean Paul Sartre en explicar-lo com una

tècnica que tracta de "portar a l'extrem la hipòtesi d'una

subjectivitat primera i de passar al realisme portant
aa

l'idealisme fins a l'absolut. L'aspecte estilístic és

un dels elements més interessants del llibre. La mestria i

l'experiència de Maseras es mostren aquí en un dels mil-lors

fruits. Fou Rafael Tasis qui manifestà opinions més clares

sobre aquest punt: "[...] cal dir que el llibre de Maseras

és un llibre important [...] Important per l'estil, sempre

treballat, que en alguns moments s'abranda amb empenta

lírica, i en d'altres s'emmotlla, amb una gran plasticitat

expressiva, als moments i als personatges de la narra-

ció."'3 Manuel de Montoliu també féu una positiva al·lusió

a l'estil de Maseras a Zodíac; "El treball de caracteritza-

ció que l'autor ha realitzat en l'evocació de cada una
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d'aquestes figures femenines, acusa un ull expert en

l'anàlisi dels temperaments i una mà molt destra a conver-

tir en obra d'art l'observació i l'experiència del món i de
a/j

la vida." Tanmateix, al reconeixement de les virtuts de

l'estil, Montoliu hi oposà objeccions de caire moral, que

sorgiren respecte als continguts ideològics: "No dubtem que

el darrer llibre d'Alfons Maseres tindrà molts d'atractius

per a tota aquesta massa de lectors que corre adalerada

darrera de les excitacions malsanes dels instints que

pul·lulen en les liefiscositats de la subconsciència.

Zodíac és un llibre on no manca cap dels temes favorits de

certa novel·lística del-s nostres temps: culte de l'atzar,

fatalisme, escepticisme, narcisisme, tema de l'incest, dos

intents de suïcidi, el manicomi, amoralitat, incredulitat

religiosa, filosofia romàntica del tedi, horitzons del Més

Enllà completament tancats... Tot això sí, servit en un

estil, en un to d'amable ironia, d'elegant frivolitat per

una ploma que ha adquirit agilitat i gràcia en el dir les

coses a través d'una llarga i intensa experiència de

l'ofici."81 Montoliu reconegué com a molt positiu el fanal

de la novel·la, que el portà a perdonar les "liefiscosi-

tats" anteriors: "ens cal remarcar que la mateixa qualitat

moral del llibre s'eleva en els darrers capítols a una

dignitat i a una idealitat que són saludades amb goig pel

lector [...] El poeta que Alfons Maseras porta a dintre ha

vençut finalment l'encaboriat rumiador de les doctrines de

Gide, de les teories de Freud i de les idees de Nietzsche,

a través de les quals ha vist fins aquell moment la vida

É2del seu turmentat personatge."
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Aquest "Breviari crític" dugué un cert disgust a

Maseras, que, en una carta , acusà Montoliu d'haver

titllat erròniament Zodíac de novel.la "formada per una

84sèrie de narracions autobiogràfiques" , donat que ell com

a autor no volia ser confós amb el protagonista i que en el

llibre no hi havia segons ell "cap personatge, cap fet ni

cap situació arrencada directament de la seva vida".

Montoliu aclarí el malentès des del "Correu de les Lletres"

de La Publicitat; "Crec sincerament que l'amic Maseras no

ha llegit bé el meu article. Abans d'aquella frase meva que

ell reprodueix, jo acabava d'escriure que la novel·la

estava constituïda per -"una llarga sèrie de confidències

projectades per l'autor en la pantalla de la consciència

d'un personatge de la seva invenció". Així, doncs, quan jo

afirmava després que la novel·la era formada per una "sèrie

de narracions autobiogràfiques", aquest adjectiu "auto-

biogràfiques" feia referència, no a l'autor de la novel·la,
Af

sinó al personatge de la seva invenció."0

Zodíac participà l'any 1935 en la convocatòria del

Premi Crexells, que fou adjudicat a la novel·la Les algues

joges. de M. Teresa Vernet. S'establí una violenta polèmica

a la premsa entre els crítics, que majoritàriament no

acceptaren la resolució, i els membres del Jurat, especial-

ment Prudenci Bertrana, que donà les seves opinions sobre

el cas en terribles cartes des de La Veu de Catalunya.

Gran part de la crítica es vessà contra la concessió del

premi, des de Miquel Utrillo a pi Día Gráfico, fins a Lluïs

Capdevila a La Humanitat. El primer considerà que el premi

hauria hagut de ser per a Camins de Franca, de Puig i
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Ferreter, encara que altres novel.les presentades el

mereixien, segons ell, abans que Les algues roges, "una

novela mediocre". Entre les mereixedores, Utrillo cita
Qfl

Zodíac. "novela de indiscutible envergadura". Per a

Lluís Capdevila "En una altra latitud civilitzada, més

afinada que no pas la nostra, l'aparició de Zodíac hauria

estat acollida amb tots els honors. Aquí Zodíac ha estat

pretèrit al Premi Crexells per una novel·la palesament

R8inferior, de la senyoreta Vernet."

El diari Mirador dedicà, pel novembre de 1934, un

parell de ressenyes crítiques a Zodíac que, en la seva

brevetat, resumeixen t-ant l'acollida que li dedicà el

públic com les qualitats bàsiques de la novel.la: "Zodíac

és una obra original, personalíssima, però amb una revela-

ció de la personalitat de l'autor fins ara desconeguda,

sense perdre, no obstant, la seva aroma de sempre. Zodíac.

novel·la, és una obra definitiva. És per a interessar el

gran públic i per a delectar els escollits". "No és

pròpiament una novel.la psicològica, encara que s'hi

assembla. Té de la novel·la l'agilitat i l'interès que-ens

arrossega d'una frase a l'altra amb avidesa; té de l'estudi

psicològic tota la intensitat i tota l'agudesa, tot el

treball analític minuciós. Però hom no troba en aquest

llibre ni la malícia del novel·lista ni l'esforç cerebral

del psicòleg; és un producte espontani de l'esperit, la

inspiració simple i pura d'un escriptor que és artista i

filòsof per temperament, vessada sobre el paper sense

esforç i sense retorçaments, i això és el que constitueix

el seu valor, i fa de Zodíac un llibre per a ésser llegit
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amb delectança, perquè la gran força dels pensaments que

conté no li treu res de la frescor pròpia d'un fruit

natural de l'art."90

3. La prosa descriptiva.

3.1. Estampes (1932), les imatges d'una vida,

i Dolça Catalunya (1934), la manifestació

estètica del nacionalisme en els darrers

anys.

Com si volgués eternitzar els records de les seves

estades en indrets diversos de Catalunya i de França,

Maseras, durant els anys trenta anà elaborant una mena de

memòria personal dels seus nombrosos viatges, que concretà

en dos llibres. A Estampes. publicat l'any 1932, recupera

les imatges més vives dels anys anteriors i posteriors a la

Gran Guerra i les que fixà durant l'exili de la dècada dels

vint. A Polca Catalunya, publicat el 1934, elabora un

retrat idealitzat dels principals elements paisatgístics

catalans, tot establint-ne els trets essencials.

Cada un d'aquests llibres, malgrat el seu component

comú eminentment descriptiu, té una tonalitat pròpia.

Ambdós resten allunyats del que podem considerar el corpus

narratiu de l'autor, nogensmenys, constitueixen un vessant

molt personal, gairebé confessional, de la seva literatura.

En aquestes obres, Maseras evidencia quins són els seus

paisatges interioritzats i preferits, que en ocasions

constitueixen també el teló de fons escollit per a les
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seves novel·les o contes. Es tracta de les imatges que

l'acompanyaren en els moments fonamentals de la vida,

seleccionades, en la majoria dels casos, a partir de

materials periodístics confeccionats simultàniament a les

vivències.

Estampes fou editat a les Publicacions de "La Revista"

i constituí un amable llibre estructurat en vint capítols

sense numerar, cadascun dels quals glossa un indret o

paisatge. En molts casos, Maseras aprofità materials

preexistents, normalment periodístics, que no sempre

reelaborà. El primer capítol, titulat "Mare Nostrum",

inaugura el volum sota- la consigna d'afirmació vitalista

"Navigare necesse est. Vivere non est necesse", i glossa en

una interiorització lírica la Mar Mediterrània. El segon

capítol, "Les Muntanyes" continua amb el to introductori i

evidencia el sentiment ja tradicionalment romàntic de

l'autor, que acaba concloent la insignificança de l'home

enfront "del torb dels cims i dels bufaruts i dels ruixats

de les muntanyes".5* A partir del capítol "El poble inno-

minat", on descriu l'artificiós "Poble Espanyol"- de

Barcelona -a partir de la traducció de l'article ja

publicat a la secció "Lettre de Barcelone" de Comoedia el

10-VII-1929-, inicia un recorregut per Catalunya. A "Vespre

d'autumne, a Montjuïc", que es remunta a l'episodi de

l'Exposició Universal del 1929, es posen en evidència les

S2tècniques de descripció impressionista que Maseras

utilitza de forma bàsica als dos llibres de proses. En

aquest cas les usa lleugerament per descriure els efectes

lumínics de les fonts de Montjuïc: "I tota aquesta fantas-
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magoria és presidida per l'arquitectura d'un immens palau

que es destaca fent una taca blava, mentre les seves torres

s'enroigeixen i la seva cúpula es daura i tot plegat roman

nimbat per una glòria de raigs que s'escampa per la ciutat
A«

entera, molt enllà." A "La pedrera del Mèdol", Maseras

descriu amb el to melangiós que li és tan característic un

dels àmbits arqueològics que millor s'adapten a aquesta

tonalitat. "Al peu del Montsià" reelabora l'article que amb

el mateix títol havia publicat a LaVeu de Catalunya l'li

d'agost de 1928, on exposa les impressions que li causà

aquella comarca en la visita que hi realitzà en arribar de

l'exili. "Visions de Cerdanya" tradueix l'article que ja

havia aparegut el 26-VI-1928 a Comoedia i té la seva

continuïtat en el capítol següent, "Pobles cerdans", on fa

un dibuix literari de diverses viles de la Cerdanya, que

coneixia bé per l'estada que hi féu els estius de les

darreries dels anys vint. Els paisatges cerdans i els

pobles d'Oceja i Vallcebollera constitueixen també el teló

de fons del conte "La Ratlla", publicat el 1929. Amb els

capítols dedicats a la comarca de la Cerdanya, Masseras

realitza el trànsit -dins d'aquest itinerari general entre

Catalunya i França- cap al territori francès. "Corrent per

Provença" recull les cròniques publicades a La Veu de

Catalunya el 1930 en ocasió del Centenari de Mistral, que

constitueixen un detallat itinerari per les terres d'aquest

autor occità. "Per la Camarga" i "Notes de la Riviera"

amplifiquen el recorregut paisagístic per les zones de

França més conegudes per l'autor. A "Paisatges de França"

relaciona el paisatge amb la pintura, una de les seves
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dèries, tot utilitzant tècniques pictòriques impressionis-

tes, que secunden el contingut de la descripció: "I, a tot

això, cal afegir-hi la llum. Un cop heu passat el Loire,

anant cap al Nord, compreneu la pintura impressionista.

Aquesta suavitat de tons, aquesta riquesa de matisos que us

ofereix el paisatge francès, sorprèn i encisa als qui estan

avesats a l'estridència, per no dir a la violència de la

llum de les nostres contrades meridionals. Aquí tot

s'harmonitza. Els reflexos del cel, pal.lid o de color de

perla, lleument encès, en els crepuscles, es fonen amb els

de l'aigua, amb els dels prats, amb els dels boscos. I així

que el lloc pren un x-ic d'espai, tot és d'una mateixa

94tinta, les llunyanies s'esborren i es magnifiquen." A

"Croquis de París" les descripcions duen l'autor a refle-

xions filosòfiques i morals, com si es tractés d'un eco o

un homenatge a aquell llunyà -però present en el text-

Sota'l cel de París. "Velles cançons", "Sardanes a París"

i "El cafè Alarb" continuen fent homenatge a la ciutat de

París a partir d'anècdotes i escenes significatives. "Els

Pavons de Chantilly" ens remet a records molt llunyans, de

1914, glossats en diversos articles primerencs de La Veu de

Catalunya. "El Mont Sant Miquel" descriu aquest illot de la

Bretanya que Maseras visità durant l'època de l'exili

parisenc. I ja com a darrers àmbits d'aquest viatge

geogràfic ascensional porta el lector fins a "Reims

rediviva" -capítol on recupera els records d'un "peregri-

natge als camps de batalla"-, reflexiona sobre els efectes

de la guerra i introdueix un advertiment final amb to

profètic adreçat als homes per tal de mostrar-los "el camí
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de la germanor i la carltat". El darrer paisatge descrit

en aquest itinerari és el més nòrdic i boirós, "Estampes de

Flandes". Hi glossa diversos aspectes i ciutats d'aquella

nació, en especial Bruges, la misteriosa, on transcorre

també un conte de Maseras, "Les tres professes de Bruges"

que es remunta al 1913, recollit el 1918 a Contes a

1'atzar. Altres narracions posteriors reprenen també aquest

escenari, ja que tenen com a fons el paisatge amb connota-

cions decadents de Flandes i del mar del Nord.

L'íntima relació entre els paisatges descrits en el

llibre i la profunda cultura literària del seu autor ja

foren posats en evidència per Manuel de Montoliu a l'arti-

cle del seu "Breviari Crític" dedicat a Estampes ; "El

paisatge arriba al fons de l'esperit de l'autor i, sobre-

tot, és reflectit en les seves descripcions i narracions al

travers d'una densa i subtilíssima xarxa de reminiscències

literàries. Tota la cultura intel·lectual de l'autor està

posada a contribució en aquests ràpids i exquisits esbossos

d'impressions rebudes en la contemplació dels més variats
Af

panorames."

Estampes fou premiat als Jocs Florals de 1934 amb el

premi Concepció Rabell. En paraules de Rafael Tasis,

aquesta distinció "demostra que hom conserva a Alfons
A9

Maseres tot el crèdit que sempre ha gaudit".

Polca Catalunya és el darrer llibre de prosa descrip-

tiva de Maseras, inèdit des del 1934, any en que fou

ordenat definitivament.88 Aquest recull de proses difereix

notablement de l'anterior perquè constitueix una mena de

retrat ideal i interioritzat de Catalunya, sense al·lusions
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geogràfiques concretes i amb una constant humanització del

paisatge. Consta de 25 capítols que representen visions

fonamentals i genèriques de la terra catalana: 1) Amb els

ulls clucs, 2) El paisatge, 3) Els cims solitaris, 4) Els

congostos, 5) El pla, 6) La costa, 7) Les platges, 8) Els

rius, 9) Parèntesi, 10) El llogarret acimat, 11) Un poblet

del pla, 12) Poble de marina, 13) Les viles fortificades,

14) Les viles obertes, 15) Interludi dolorós, 16) L'ermita,

17) Castells feudals, 18) Les masies, 19) Els boscos, 20)

Les pastures, 21) Hortes i sembrats, 22) Les vinyes, 23)

Les oliveres, 24) La gent, 25) Colofó.

L'admiració amorosa i lírica que el poeta sent pels

llocs de Catalunya resta ben palesa a les pàgines d'aquest

recull, on el paisatge penetra l'ànima amb dolcesa i suau

sensualitat. Habitualment a totes les proses l'home apareix

com a element central i configurador de la terra catalana.

Es tracta d'una Catalunya ideal, idíl·lica i genèrica, i

per aquest motiu no al·ludeix mai a un indret o topònim

concret. Maseras, al seu torn, vessa l'esperit sobre el

paisatge, que el retorna en una continguda fal.làcia

patètica, ressò d'aquest estratagema líric carnerià. La

retòrica apologètica continguda a Polca Catalunya queda

neutralitzada per l'elegant sensualitat i les reflexions

vitals, filosòfiques i històriques que inunden les seves

pàgines. Tots els aspectes geogràfics hi apareixen en

alguna mesura, àdhuc els humans, i així, 1'"Interludi

dolorós" va adreçat al barri industrial de les ciutats, en

una al·lusió lírica al proletariat. El "leit-motiv"

estilístic del recull és la personificació, que abasta tots
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els elements paisagístics : el mar, les muntanyes, les

vinyes, les oliveres... El lèxic madur i el barroquisme

expressiu atorguen a l'obra un elevat valor estètic.

Maseras reconeix haver dut a terme una recreació literària

de Catalunya: "t'he afaiçonada jo, amb el meu amor i la

meva il·lusió. I en afaiconar-te, he anat dient les teves

gràcies i el meu encís, tot ensems". Tanmateix -i per

concloure el llibre- posa en evidència el fet que la

llengua catalana és el condicionant bàsic en la configura-

ció d'aquest país ideal, extret de la mateixa terra: "Però

és segur que jo et desconeixeria i que ignoraria la meva

pròpia emoció davant 1» teva inefable dolcesa, si no et

parlés ara i sempre en català."

4. La narrativa definitiva de Maseras: mestria, ressò

modernista, filosofia existencial i recerca tècnica.

4.1. La Ratlla (1929): un recull brillant i contingut

del contista experimentat.

«

Entre els quaranta-cinc i els cinquanta anys Maseras

es troba en la seva plenitud vital i literària. Dóna en

aquest període obres molt variades que assagen nous temes,

noves estètiques i fórmules expressives diferents a les

emprades anteriorment. Tanmateix, tot i caracteritzar-se

per ser un escriptor preocupat per les innovacions,

aconsegueix en aquesta darrera fase de producció narrativa

alguns dels contes més madurs i naturals, independents en

gran mesura de corrents, modes i estils. A la darrera etapa
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de la seva obra sura en primer lloc l'escriptor que ha

aconseguit ésser, amb ofici i Professionalität per enfron-

tar-se amb èxit a qualsevol temàtica i i amb uns criteris

ideològics i estètics que li confereixen un to absolutament

personal. Si les novel·les del període vénen marcades per

uns trets definitoris -novel.la psicològica i freudiana,

novel·la històrica, novel·la decadentista i existencial,

etc.- els contes, tot i estar matisats per unes idees i

unes estètiques, mostren de forma més nua el narrador de

base que és Maseras i tot el seu potencial estilístic i

imaginatiu.

La Ratlla (1929) es pot considerar l'únic recull de

contes publicat durant els deu darrers anys de la vida de

l'escriptor, ja que a l'aplec de novel.les curtes El Retorn

(1931) només hi inclogué tres contes, i La dona de Sócrates

restà inèdit el 1938. La Ratlla és un llibre confegit amb

dotze contes mai no publicats abans, que porta el títol del

primer, considerablement més llarg que els altres. Fou

publicat dins la "Col·lecció de Contes y Novel·les" de les

Edicions de la Nova Revista, publicació amb la qual Masseras

col·laborava intensament en aquesta època.

Els contes d'aquest recull tenen una certa relació amb

els publicats el 1922 dins Setze contes. especialment pel

fet de glossar, com en aquella ocasió, un parell de cançons

tradicionals catalanes, i per insistir en el tema dels

amors decebedors, frustrats o impossibles, La Ratlla manté

la tonalitat malenconiosa d'aquelles narracions. Tanmateix,

en depura l'estil i n'esquematitza els continguts. En

aquest aplec Maseras abandona els relats màgics i es centra
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en ambients menestrals o rurals, que utilitza com a

escenari d'arguments molt humans i propers, amarats de

melangia i desencís. El darrer llibre de contes publicat

per Maseras és una mostra del seu Ja emblemàtic pessimisme,

revestit, ara com mai, amb un idealisme adolorit a causa de

la buidor dels protagonistes, que no abasten en cap cas la

seva il·lusió o el seu desig.

Set de les dotze narracions tracten el tema de l'amor

contrariat. Les altres cinc s'acosten a continguts també

bastits a partir de la tristesa i del dolor: la soledat

d'una mare ignorada per un fill a qui ha sacrificat tota la

vida, la fredor de la vellesa, el desengany del cabaler que

no pot tornar a arrelar a la terra que el veié néixer, el

somni consolador que omple el buit vital d'un vellet abans

de morir, i la mort d'una mare vella i d'una filla en una

tempesta de neu, mentre ningú no les pot socórrer. La

soledat, la mort, la vellesa i la desaparició de la persona

estimada són els elements essencials al tombant dels quals

s'articulen aquests contes. El desamor és l'eix de la

tragèdia que plana sobre tot el recull. En publ-icar

aquestes dotze històries susceptibles, en gairebé tots els

casos, de realitat, Maseras dóna a gavadals lliçons

d'humanitat i fa sempre una crida desesperada des de la

situació patètica de cada vida i cada mort contades. Sense

cercar un ensenyament moral directe amb els relats, l'es-

criptor aconsegueix de mostrar la injustícia i la manca

d'afecte que acostumen a presidir les relacions humanes. Ho

fa ensenyant la plaga, la ferida sagnant i el dolor de les

vides segades o malmeses per l'actuació injusta d'altres
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persones i sigui a causa de llur maldat o d'un cúmul de cir-

cumstàncies que les fan executores del destí.

La constant temàtica del fat que presideix la narrati-

va de Maseras queda en aquest recull molt matisada, donat

que el fatum tràgic -en anteriors relats més acostats al

Modernisme sempre concretat en forces obscures: atzar,

natura, multitud...- a La Ratlla està personificat en els

altres, portadors de la mala sort. Podem concloure que

l'autor ha assimilat, tot imbricant-les, les ideologies de

la seva obra anterior, ha personalitzat tots els matisos

del Modernisme que ha estat capaç de fixar en les seves

narracions, i ha fet* una amalgama amb les filosofies

existencials i pessimistes que han amarat els seus contes

i novel·les fins aquest moment. El resultat és aquesta mena

de narració amb final sorprenent -requisit obligat en un

conte- que arriba per la via de la decepció, de l'ideal

intuït i desitjat però no aconseguit. Els personatges

esdevenen així solitaris, víctimes de tota mena de margi-

nació i damnificats del desamor.

La primera narració, que dóna nom al recull,- "La

Ratlla" és, de fet, una novel·la curta de gairebé setanta

pàgines. Conté els elements suficients per esdevenir una

obra de més envergadura i longitud, i Maseras hi esmerça la

seva ja llarga experiència com a novel·lista psicològic.

Aquesta narració té com a eix la història de dos nens, el

Peret i la Tina, fills de Vallcebollera, un poblet cerdà,

administrativament francès, molt proper a la frontera

espanyola. Amb el pas del temps les dues criatures, que als

dotze anys es prometeren amor etern, esdevenen dos éssers
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molt diferents que separen les seves trajectòries vitals.

La guerra de 1914 provoca la mobilització de Peret i el seu

retorn al poble, d'on havia marxat als 14 anys, per refer-

se d'una ferida de guerra. Tina, després de molts anys,

l'espera il·lusionada, però la realitat -sempre en oposició

a l'ideal, com en totes les narracions de Maseras- no

secunda els seus projectes. L'últim dia d'estada del jove

al poble es produeix de manera fortuïta el retrobament

d'ambdós, impossible abans a causa de la vida dissipada que

Peret havia dut en el temps de permís. I ocorre l'inevita-

ble lliurament amorós, al darrer moment, quan falten només

hores perquè ell es reincorpori a les trinxeres. I en una

rauxa molt ben justificada per l'autor, Peret decideix de

fugir amb l'ajut de la noia, l'única que el pot ajudar a

travessar l'accidentat terreny que du a la frontera.

Aquesta definitiva separació justifica el títol del conte:

"Quan la Tina entrava de nou al poble amb el casc i la

vesta fets un paquet sota el braç, esmunyint-se per l'ombra

per a no ésser vista, el Peret estava salvat. Ja havia pas-

sat la ratlla."5^ El ritme narratiu, que amaga* la

possibilitat de construir una novel·la amb aquest material,

és en molts moments excessivament accelerat, però alhora

manté molt viva l'atenció del lector, que no pot abandonar

la lectura. Les tècniques narratives són plenament madures,

amb aquella naturalitat que no en permet 1*evidència, i

delaten el gran ofici de l'autor, que es dedica especial-

ment a l'estil indirecte lliure, al monòleg narrat del

personatge. Maseras aconsegueix un ús gairebé perfecte

d'aquesta tècnica, adreçada a conèixer el fluix del pensa-
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ment de la protagonista femenina, el personatge nés

treballat psicològicament: "Per decidir-se a anar a la

cita, la Tina havia lluitat molt amb la seva consciència i

amb el seu cor. És clar que ella li havia donat paraula i

que paraula donada s'ha de complir... Però sabia ella les

intencions del Peret? [...]". Les descripcions amb

matisos impressionistes, amarades de sensualitat, i la

voluntat esteticista inherent a l'autor donen una tonalitat

indubtablement maseriana a la narració. L'impressionisme és

suau, tot just insinuat: "el camí s'esmunyia, perdent-se en

uns rostolls. Sota els estels tremoladissos la nit era prou

clara per distingir els viaranys o per no caure en les

esllavissades ; "La nit avançava amb la mateixa lenti-

tud que el ramat llunyà, però amb la mateixa assegurança i

la mateixa persistència." La voluntat esteticista

acosta la narració a les produccions decadentistas de

l'autor: "Des d'una carena van veure la seva plaça deserta,

tètrica, englotida en una ombra cavernosa"1 ; "Però quan

les aixecava [les parpelles] per guaitar al lluny, través

l'afrau que s'obria al seu davant, tota foscor i misteri,

li prenia un calfred estrany, com si besllumés en la

tenebra un terrible pressentiment."

El més interessant d'aquest conte és la introducció

novel·lada de les vivències i els criteris de Maseras sobre

la Gran Guerra. La figura de Peret en retornar al poble és

la d'un veritable "poilu": "pelut, enfangat, estripat,

lamentable"105, i el món que coneix a les trinxeres és el

que l'autor donava a conèixer amb les seves activitats

d'ajut als Voluntaris Catalans. Encara que El Retorn fos
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publicat onze anys deprés del final de la conflagració,

manté la voluntat pacificadora, i continua volent denunciar

els horrors d'aquella guerra i la deshumanització dels

soldats: "s'havia conformat ja a tornar-hi, com hi tornaven

tots els seus companys, sense una protesta, sense un crit

d'angoixa i de dolor, moltons d'un ramat esporuguit que uns

déus terribles i insaciables menaven a l'escorxador.

Els factors fins ara analitzats ens permeten de posar

en dubte les paraules de Manuel de Montoliu quan, al seu

"Breviari Crític" dedicat a La Ratlla diu : "Creiem, però,

que aquesta història d'amor i de guerra és una de les menys

personals i típiques de totes les aplegades en aquest

volum."'7 Tanmateix, reforcem el nostre criteri sobre el

llibre amb les apreciacions de l'escriptor i traductor

Mario Verdaguer, que diu des de La Vanguardia; "Quizás de

todos esos cuentos y narrciones, "La Ratlla" es el que

condensa más magníficamente ese sentimiento que, por el

modo especial de sentir y de ser de nuestro pueblo, aparece

con tan poca frecuencia en su literatura. [...] En "La

Ratlla" nos demuestra Alfonso Maseras sus dotes valiosísi-

mas de escritor, pues no duda en abordar un tema y una

acción que nos conmueve hondamente a fuerza de estar llena

de ternura y de vida y que en manos de otro literato menos

experto nos haría una impresión de cosa banal y trillada.

Y es que Alfonso Maseras es un formidable observador de la

vida y ha llegado a poseer ese sentido que podríamos llamar

casi clínico para desmenuzar las más secretas fibras del

corazón humano."
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La resta dels contes del recull secunden la mestria de

Maseras en el genere i posen en evidencia els trets que

defineixen la seva narrativa en el moment més madur de la

seva carrera d'escriptor: psicologisme, lirisme, simbolisme

i expressionisme, entre d'altres. La fidelitat a la deu de

la vena popular i la gràcia per glossar-la des de la

literatura culta és una altra de les constants del recull

que el lliguen als aplecs anteriors. Ja hem assenyalat

abans com gran part dels contes presenten casos d'ànimes

desil·lusionades i colpides per l'amarga experiència

d'haver perdut el bé o l'ideal més desitjat. Maseras narra

l'esperança i el desig "frustrats en clau lírica, des del

seu temperament melangiós i romàntic, amb la qual cosa

alguns dels contes aconsegueixen una bellesa trista que els

atorga una gran qualitat estètica. És el cas de "La

Ratlla", "La ventura estroncada", "L'inútil esclavatge",

"Fidelitat", "Dues solitàries" i "Sota el parral". Molts

dels altres contes posseeixen també aquesta tensió lírica,

però la formalitzen d'una altra manera. Així a "El foras-

ter" i "Història de lladre" predomina el valor de glossa

culta i fresca d'una cançó popular. A "El darrer somni" el

procés líric es produeix a la inversa, donat que el

solitari vellet protagonista troba en el somni, narrat amb

pinzellades molt poètiques, allò que la realitat mai no li

donà. A "El cabaler" l'amargor de la injustícia i la manca

d'amor són també explicades amb tonalitats líriques ben

adolorides. I, a "El torb" la força impressionista de la

descripció de la tempesta de neu es fa paral·lela, simbòli-

cament, a la fredor total amb què el marit i gendre de les
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dones perdudes en el torb actua davant l'avanç inexorable

de la desgraciat

Les narracions que es destaquen més en aquest aplec,

al marge de "La Ratlla", són, per una banda les basades en

el Cançoner Popular -"El Foraster" i "Història de lladre"-

i per altra banda "A l'entorn del braser", "El cabaler", i

les dues que clouen el llibre, "Sota el parral" i "El

torb". La resta de narracions coincideixen a tractar el

tema de la solitud des d'un punt de vista psicològic i

líric a l'ensems, i els seus protagonistes són sempre

víctimes de l'abandó dels altres.

"El foraster" glossa la llegenda de la dona abandonada

pel seu marit, que retorna per a veure-la després d'anys de

disbauxa però no s'atreveix a identificar-se. Tot i actua-

litzar l'ambient, té un aire una mica irreal de balada, i

respecta un ritme paral.lelístic que recorda la tornada de

la cançó. "Història de lladre" és una recreació amb final

negatiu de la cançó "El lladre alliberat" -"Adéu clavell

morenet! Adéu estrella del dia!"- que manté i aguditza el

ritme lírico-èpic de la composició envers. "A l'entorn'del

braser" és un conte on Maseras demostra la seva capacitat

descriptiva harmonitzada amb un simbolisme tremendista. La

tenebra que rodeja les figures de sis vellets que conversen

amb amargor sobre malalties i mort al redós d'un braser

serveix a l'autor per dibuixar escenes d'un expressionisme

decadent: "el braser espeternega de valent i les ombres

dels sis vellets puntegen, en les parets glacials, una

sardana muda. De cop i volta, filtrant-se per les esclet-

xes, arriba al menjador el so profund d'una campana. És un
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so greu i penetrant, que dóna esgarrifances. Hom diria un

bramul eixit de l'avern o la veu de les muntanyes que

IfiQhaguessin rebut consciència de llur pròpia majestat."

El clarobscur és la base del simbolisme final, quan les

rialles dels néts d'un dels avis irrompen dins l'estança

amb un cop de llum que els acompanya: "El raig de sol que

entra amb els nins esvaeix les ombres del menjador mentre

les rialles clares dels infants el netegen d'espectres i de

fantasmagories fúnebres. Les campanes segueixen tocant a

morts, però els vells no les senten ja, sords a llur

fatídica cantilena."110

Per a Manuel de Montoliu el millor conte del llibre és

"Sota el parral", on, segons ell, "hi ha una impressió

directa, viva i fresca, de paisatge, enquadrada en una

visió de l'ambient humà altament decorativa i d'una gran

força de suggestió. Degut a aquesta circumstància, aquesta

narració és la més acabada i perfecta de tot el re-

cull.' L'escenari és el paisatge i el poble d'Alcanar,

amb tota la seva lluminositat mediterrània, que Maseras

coneixia molt bé. El conte es basa en el recurs, -molt

utilitzat en els reculls anteriors de l'autor, de la

narració dins la narració, que permet al monòleg de palesar

els sentiments més íntims. També aquí trobem un fort

contrast de llum i ombra, donat que un grup de joves

escolta el relat del suïcidi per amor d'una noia enamorada

del narrador enmig de l'esclat de sol de les platges

d'Alcanar. Com en molts contes de La Ratlla, l'oblit del

noi -"I aquí em teniu a ciutat sense recordar-me per a res

d'Alcanar, com no fos per enyorar els xeflis i les pae-
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lles - és causa de la desgràcia de la dona, «és enamo-

rada de l'ideal que s'ha forjat que del mateix jove que "li

jurava amor i la il·lusionava" tot i confessar als amics:

"potser un poc per vanaglòria meva". El final de la

canarea és conseqüent amb la tradició de suïcidis a l'aigua

-dels canals o del Delta- que conten les narracions de la

zona. Així t "Casualitat o follia, atzar o encegament,

fatalitat o desconhort, el cert és que dos dies després de

la meva partença l'hagueren de treure del pou d'una sínia,

com una altra Ofelia, morta i escabellada, màrtir i

innocent.

"El torb" devia satisfer especialment Maseras perquè

l'oferí traduït -"La bourrasque"- al Mercure de France.

que, com ja es comentà al seu moment, el maig de 1928 li'n

negà la publicació a causa d'un excés de material per a

incloure a la revista. No és d'estranyar que hi tingués un

interès especial ja que la qualitat literària del conte

destaca notablement. Està confegit a partir de la tècnica

impressionista, utilitzada per a singularitzar el paisatge

i la meteorologia com a centre de la narració. La descrip-

ció del torb que es va acostant inexorablement i acaba

engolint la velleta que ha anat a fer llenya al bosc té una

qualitat extraordinària. Per a M. de Montoliu, en aquest

conte "l'estil narratiu de l'autor arriba a un grau notable

d'intensitat i de condensació". Altre cop el contrast

entre un àmbit intern i un altre d'extern provoca un

impacte electritzant. L'interior de l'hostal, dibuixat amb

tons càlids, acull la família de l'àvia, que espera el seu

retorn amb angoixa creixent. L'exterior, escenari glaçat de
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la tragèdia, engoleix la figura cada cop més menuda de la

dona vella. L'estilització impressionista arriba en aquest

conte a una gran intensitat expressiva, digna de Maupas-

sant, i aconsegueix efectes estètics ja usuals en Maseras,

però aquí depurats al màxim: "Al defora, la tempesta de neu

s'ha desencadenat, rabent, implacable. Les rescloses dels

núvols s'han esbotzat i ara aboquen damunt la terra una

torrentada de borrallons furiosos, que tot ho sepulten i

empresonen. Ja no s'hi veu, com si fos de nit. I la neu es

desploma, amb una remor apagada, amb una fressa sorda i

persistent, que el bufarut torna esfereïdora. La neu es veu

créixer en terra, per-moments; els remolins del torb ho

ruixen tot de blancor; l'horitzó s'esvaeix a l'embat de la

nevada, i totes les coses s'aclofen i desapareixen sota el

seu mantell abassegador. Neva, neva terriblement." Per

altra banda la tensió progressiva provoca l'enfrontament

dins l'hostal. El resultat és la fugida sobtada de la

muller, que corre la mateixa -i mai no explicada- sort que

la seva mare, i la permanència estranyament immòbil de la

resta de la família, que esdevé testimoni impotent de la

desaparició d'ambdues dones. L'ambient a l'hostal després

de fugir la dona i penetrar dintre "una altra ratxada de

vent [...) furiosa, escampant la neu a grapats"11' és cada

cop més angoixant. L'home, retingut per la reponsabilitat

dels fills que el sotgen, resta, amb un dels forasters de

l'hostal, inerme davant la porta, havent perdut la capaci-

tat d'actuació: "I tot i estar segurs de l'irreparable,

continuen drets a la porta de l'hostal, a veure nevar, a

contemplar les catarates de borrallons que es van buidant
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a dojo, furioses, incansables, sepultant-ho tot sota la

118blancor."110 En aquesta narració destaquen, al marge de

l'impressionisme descriptiu, la gradació de la tensió

narrativa, molt ben dosificada, i l'ambient tèrbol que en

l'interior reflecteix el desequilibri de l'exterior.

El conte "Fidelitat" planteja l'estranya lleialtat

d'un home que en tornar de fer les Amériques retroba la

imatge de la dona que estimava en la seva germana petita,

ja que guarda en el present una gran semblança amb la gran,

l'enamorada del passat, que esdevé així una altra víctima

del desamor i de l'oblit. La tonalitat de la narració és

lírica i l'estructura molt esquemàtica, fet que n'aguditza

encara més el valor poètic. En aquesta mateixa línia de

conte urbà d'ambient menestral situem "Dues solitàries",

doble història de dues dones que romanen soles a la vida a

causa de la pèrdua dels homes que han estimat, un promès

que no compleix la paraula, en un cas, i un marit que mor,

en 1*altre. Maseras fa un doble estudi psicològic de la

soledat, en una línia que esquematitza els plantejaments ja

exposats a Una vida obscura, aquí tractats amb més lirisme.

"El cabaler"^' i "La ventura estroncada", tot i

diferir en l'argument, presenten casos extrems de desencís.

El primer conte tracta del desengany del fill rebutjat pel

seu propi pare després d'anys de captivitat a causa d'una

dissort. En el segon cas és també un home qui es desenganya

absolutament en veure desaparèixer per sempre la dona que,

tot just coneguda, li ha regalat tota una nit de con-

fidències al vaixell que els du a Mallorca. Una altra

vegada ens trobem davant el desencís provocat per una altra
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persona, executora del destí fatal. Al dolor agut de la

pèrdua de les esperances, s'uneix, en aquests contes,

aquell punt de melangia que Maseras sap administrar

sàviament per tal d'aconseguir emoció i lirisme, però mai

sensiblería.

Els contes de La Ratlla representen, doncs, la

culminació de la narrativa curta de Maseras. Molt més

concentrats i esquemàtics que els d'etapes anteriors,

mantenen les seves constants estètiques i aconsegueixen una

puresa expressiva i una intensitat lírica que marquen

definitivament l'estil de l'autor en els darrers anys de

producció.

4.2. L'estudiant de Cervera (1935): una novel·la

històrica tradicional amb innovacions tècni-

ques.

La darrera novel·la de Maseras, escrita entre 1934 i

1935, és L'estudiant de Cervera, una obra històrica i

psicològica que palesa la seva llarga experiència com a

escriptor i recull elements ètics i estètics constants en

el seu corpus narratiu al costat de factors d'innovació com

són un acurat treball tècnic basat en el temps i un ampli

desplegament de tècniques introspectives. L'estudiant de

Cervera fou publicada a finals de 1935 a la Biblioteca "A

Tot Vent" d'Editorial Proa amb el n. 81. Es tractava d'un

relat amb els ingredients bàsics per obtenir el considera-

ble èxit de públic que pot deduir-se de les nombroses

crítiques que li dedicà la premsa especialitzada. A la
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situació històrica centrada a l'any 1830, als inicis de la

Renaixença -etapa molt poc treballada en les novel·les

catalanes-, aquesta obra uneix un argument de to fulleto-

nesc, amb personatges i situacions ben tòpics, que tanma-

teix se salven per l'atent estudi del caràcter dels

protagonistes, per la complexa i interessant estructura

narrativa del relat i per l'indubtable ofici de narrador

que posseeix l'autor, capaç de sostenir l'interès del

lector durant tota la narració i afalagar-lo amb un

constant treball estilístic i tècnic.

L'estudiant de Cervera combina harmoniosament els

elements narratius històrics amb les tècniques psicològi-

ques, donat que defuig el model de novel.la romàntica

conreada per l'escola de Walter Scott, en la qual el més

important eren les accions i les aventures dels personat-

ges. Maseras s'aculi a la demanda de la societat dels anys

trenta i centra l'interès de l'obra en els pensaments i els

sentiments dels protagonistes per una banda, i en la

consecució de l'ambient de l'època que emmarca l'acció, per

l'altra. Manuel de Montoliu comentà el valor històric-de la

novel·la al seu "Breviari Crític", tot destacant l'actua-

lització que d'aquest model literari romàntic havia fet

Maseras: "Jo recordo ara alguna novel·la històrica de

Baring, admirable pel clima col·lectiu i l'ambient social

i per l'ànima individual dels protagonistes, evocats per

l'autor amb una simplicitat de procediments que contrasta

amb la complicada i feixuga maquinària de l'antiga novel·la

històrica.
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Alfons Maseras ha procedit en la seva novel·la amb

aquest criteri simplificador i agilitzador que permet de

concentrar tot l'interès en l'estudi psicològic del "clima"

i de l'individu."120

Realment l'escriptor féu un magne esforç per tal

d'atorgar frescor i fluïdesa a la novel·la, tot i que,

especialment en la primera part, conté llargues explica-

cions d'índole històrica. Als capítols I i II es donen

informacions detallades de la situació socio-política

catalana i espanyola. En el primer cas és l'autor omnis-

cient qui explica minuciosament aquell complex moment

polític i cultural, i al segon capítol, així com als IV, VI

i IX, són els diàlegs entre personatges diversos els que,

de forma natural, exposen els fets a la Catalunya de 1830.

Rafael Tasis i Marca al.ludí positivament a aquesta

profunda descripció d'ambient que ofereix la novel·la amb

el terme "delicada litografia", tot destacant la superiori-

tat de l'obra en l'aspecte estilístic i narratiu, especial-

ment quant al dibuix del clima històric, que situa molt per

damunt dels seus possibles valors dramàtics i argumentais:

"L'ambient de 1830, a Cervera, en els darrers anys d'e-

xistència de la universitat que Felip V hi féu traslladar

des de Barcelona, és evocat amb paraules justes i perfils

de litografia. Hom hi endevina la documentació pacient

sobre les coses i els homes d'aquell moment, i l'afany de

reconstruir-ne tot l'esperit." Tanmateix, l'acurat

treball de precisió històrica i de pintura social sobre la

Catalunya de 1830 que fa la novel·la esdevé, avui, en

alguna mesura forçat, especialment la llarga descripció del
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primer capítol, que hauria calgut dosificar interceptant-la

amb d'altres elements narratius. Josep M. Capdevila, des de

La Publicitatf jutja la distribució de les informacions

històriques al llarg de l'obra com prou encertada: "Alfons

Maseres ens situa en aquest ambient dins la petita ciutat

universitària, sense aturar-se gaire a descriure'l, fent-

nos-el sentir seguint la narració de la novel·la. I en això

ha estat bon artista. No té gaires fragments històrics; ha

difós la història en tota l'obra."122

La novel·la tracta aspectes molt diversos de la vida

espanyola, catalana i cerverina del 1830. Fa una descripció

completa de l'existència quotidiana, del pensament i de les

activitats dels estudiants de Cervera; traça un retrat de

la vida universitària amb al.lusions a personatges reals

il·lustres com el canceller Llàtzer Dou, el catedràtic

d'oratòria Joan Cormines, el de llengua grega Jacint Díaz

i Sicart, i l'escriptor Ferran Patxot, entre d'altres

juristes, pensadors i humanistes, i retrata també de forma

fidel el comportament majoritàriament hipòcrita i amarat de

prejudicis de la noblesa i de la burgesia de la ciutat. A

aquest treball descriptiu i valoratiu de la societat, s'hi

pot afegir la crítica que realitzà Maseras contra la

desvinculació d'Espanya de la vida científica europea

durant la dècada absolutista, i també l'anàlisi que féu a

la novel·la dels moviments d'ordre estètic i ideològic,

especialment el Romanticisme, que envaïren en aquells anys

la literatura i la política. L'autor destaca el domini

torbador que aquest sentiment romàntic exerceix sobre el

protagonista, Roger Fonollar, estudiant de lleis i de
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filosofia, idealista i somniador, poeta cregut que la

poesia és l'única guia del món, partidari del constitu-

cionalisme polític i del liberalisme en tots els aspectes

de la vida, fet que harmonitza amb el seu respecte per la

tradició i per la religió, de la qual és practicant

convençut. L'actitud i el comportament d'aquest personatge

s'encavalca de forma natural al curs narratiu de la

novel·la i a la situació històrica que s'hi desenvolupa,

formant un tot sense solució de continuïtat. I és que a

L'estudiant de Cervera el més destacable quant a valor

novel·lístic és la credibilitat del personatge i de

l'ambient històrico-so'cial en què està situat, la seva

perfecta connexió i sintonia.

En fer una descripció valorativa de l'obra cal

destacar que, al marge de la seva qualificació de novel·la

històrica i psicològica, hem de tenir en compte d'altres

valors ideològics i estètics que ajuden a definir-la. Així,

cal destacar el complex treball d'estructuració del relat

a partir d'un tractament minuciós del temps -nou en

Maseras- i de la utilització d'una diversa i variada gamma

de tècniques narratives, que inclou les procedents de la

novel·la realista del segle XIX -amb totes les seves formes

d'aproximació a la psicologia del personatge-, matisades

amb elements freudians. Maseras encara introdueix a

L'estudiant de Cervera alguns elements estètics i ideo-

lògics provinents del romanticisme i del decadentisme que,

com es fa patent, l'acompanyen fins a la darrera de les

seves obres. Tanmateix, en aquesta novel·la els paràmetres

definidors són la història, la psicologia i l'elaboració
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tècnica a partir del temps, trets que li confereixen una

tonalitat distinta a les immediatament anteriors: L'evasió

(1929), rotundament decadentista dins la seva contempora-

neïtat, i Zodíac (1934), totalment abocada a l'experimenta-

ció psicològica. Recordem com els contes d'aquesta etapa

oscil·len també entre la fórmula clàssica -La Ratlla

(1929)-, el psicologisme freudià -El Retorn (1931)- i la

recuperació del decadentisme -La dona de Sócrates (1938)-.

L'estudiant de Cervera representa un punt de suavitat i

maduresa dins la cursa de recerques narratives que amb

constància i lentitud dugué a terme Maseras. Significa el

moment culminant del seu mestratge i, alhora, el fat volgué

que fos l'obra que clogués, amb gran dignitat, la seva

llarga i fecunda tasca de novel·lista.

L'estudiant de Cervera harmonitza la descripció de

l'ambient socio-polític i cultural de la ciutat de Cervera

-en especial de la seva universitat- a l'any 1830, amb una

història d'amor ben tòpica. El protagonista, Roger Fono-

llar, un jove barceloní que cursa estudis de dret i filoso-

fia, declara els seus amors a Florentina, una jove cerVeri-

na de dinou anys amb imatge i capteniment de "donna

angelicata", que respon amb discreció i prudència als

requeriments del seu retut enamorat. Simultàniament,

Isabel, una dona casada que ultrapassa la trentena, exemple

evident de "belle dame sans merci", s'entesta a aconseguir

l'amor del noi mitjançant les seves arts de seducció, amb

l'objectiu gairebé únic de derrotar la seva rival. La

història es complica en donar-se el cas que el baró de

Castellfollit, el vell i grotesc marit d'Isabel, és membre
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d'una família de botiflers amb un recent títol nobiliari

obtingut com a premi a les seves constants traïdories a

Catalunya, i, com a tal, és un dels homes de confiança del

comte d'Espanya. Apareixen també a la novel·la alguns

personatges secundaris ben característics, com l'amic

traïdor de tarannà polític absolutista -Nicolau Oros-, que

esdevindrà el delator de Roger al final del relat, o bé els

amics fidels, confidents del protagonista, en especial

Felip Montmany, que comparteix amb Roger les hores d'angoi-

xa i l'acompanya en l'èxode final. Tenen menys importància

altres personatges, que no intervenen directament a l'acció

com els citats, entre "els quals es destaquen l'apotecari

Portell, liberal emblemàtic dibuixat amb tonalitats

flaubertianes, i Cinta, la cambrera d'Isabel, hereva, en la

seva fidelitat domèstica, de les serventes de les novel·les

de Balzac. Resten sense definir, però tanmateix són ombres

que passen deixant la seva densa personalitat en l'ambient

de la novel·la, alguns personatges històrics vinculats a la

universitat, com el vell i bonhomiós canceller Llàtzer Dou,

que al final de l'obra intervé a favor dels estudiants

empresonats, i el jove i precoç doctor Germines, que

secunda i estimula els afers literaris de Roger, també

poeta romàntic.

Com ja s'ha dit, l'element que adjudica un nou interès

a aquesta novel·la i la singularitza respecte a les altres

produccions de l'autor és la seva estructura, bastida

entorn de la temporalitat. Cronològicament, l'obra està

situada en un any concret, 1830, en plena "dècada ominosa",

ja en l'etapa de decadència de la restituïda -pels absolu-
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tistes- universitat de Cervera: "[...] després de la

invasió estrangera i enmig de tantes lluites polítiques, el

país es troba intel·lectualment incomunicat amb el món.

Però la Universitat pateix una crisi de decadència.

Suprimida durant un parell d'anys pels constitucionalistes

que la traslladaren a Barcelona, aquest eclipsi l'ha

deixada atuïda. Hom la va esporgar dels catedràtics

liberals i hom només hi conservà els qui, de bona fe, com

el saberut catedràtic de cànons, doctor Bartomeu Torrebade-

lla i d'altres, segueixen creient que el sistema constitu-

cional és contrari a la religió de Crist; però és endebades

que la institució vulgui continuar infonent a la joventut

un esperit teocràtic i absolutista: aquest jovent, per

respectuós que sigui amb els seus mestres, se li esmuny i

1ÎÎva a la seva." La novel·la, emmarcada en aquest context

políticament contrastat i problemàtic, explica uns fets que

transcorren durant un parell de dies: des de la nit del

trenta d'octubre fins al matí del dos de novembre. S'hi

afegeix un epíleg, que constitueix el darrer capítol,

situat vuit dies després dels fets. Durant les quarânta-

vuit hores en què succeeixen els esdeveniments bàsics,

narrats mentre ocorren, l'autor intercala diversos "flash-

back" de gran abast que permeten conèixer la història

completa dels personatges i les seves relacions des d'un

parell d'anys abans.

La novel.la consta de deu capítols, els vuit primers

narren els fets ocorreguts durant la tarda del dia trenta -

des de tres quarts de cinc- fins a la matinada del dia

trenta-u d'octubre de 1830. El novè explica els fets
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succeïts els dies trenta-u d'octubre, u i dos de novembre,

en especial la mort de Florentina, traspassada el dia de

Tots Sants, i el seu enterrament, celebrat el dos de novem-

bre, diada dels Difunts. El desè capítol conta amb detall

l'empresonament de Roger el dissabte següent a la nit -per

ordre del baró de Castellfollit- i la seva fugida cap a

Barcelona amb Felip Montmany dos dies més tard, després de

ser alliberats ambdós gràcies a la intervenció del cance-

ller de la Universitat, Llàtzer Dou. La trama argumenta!

que farceix els capítols combina els fets del present,

transcorreguts durant poc més de quaranta-vuit hores, i els

del passat, que es remunten a un parell d'anys enrera, tot

fent referència als personatges, a diversos aspectes de la

ciutat, de la Universitat i a fets polítics de l'estat

Espanyol i de Catalunya. Els vuit primers capítols contenen

la preparació lenta dels esdeveniments de la novel·la,

interceptada per diversos "flash-back". El vuitè resol de

forma inversemblant el moment culminant de la narració, el

nus, que consisteix en la trobada de Roger i Isabel la nit

del dia trenta, aprofitant l'absència del baró que es troba

parlamentant amb el comte d'Espanya, governador de Catalun-

ya. El cop d'efecte que resol aquesta situació compromesa

per als personatges i fins per a l'autor -que en definitiva

vol moralitzar-, és el soroll de la campaneta del Viàtic

que va a socórrer Florentina, agònica a causa d'una tisi

fulminant que contreu a partir del gran disgust que li

suposa l'abandó de Roger. El veïnatge d'ambdues dones

permet a l'enamorat de sentir la processó del Viàtic just

en el moment que inicia la seva relació apassionada amb
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Isabel, quan es troba a punt de caure en les seves xarxes

de seducció. Roger fuig esperitat, com si hagués sentit un

senyal del cel, i a partir d'aquest moment els esdeveni-

ments es precipiten: al capítol IX l'enamorat es penedeix

de l'intent de seduir Isabel, i mor Florentina. I, al

capítol X, Isabel, amb les seves males arts, denuncia Roger

i el seu amic al baró, que acaba de tornar amb la missió de

netejar Cervera de liberals i constitucionalistes; es

produeix l'empresonament dels joves, el seu alliberament i

com a punt final de la narració la seva fugida a Barcelona.

L'estructura de la novel·la és desequilibrada, ja que

la preparació de la trobada Isabel-Roger comprèn set capí-

tols, i en canvi el desenllaç dels esdeveniments es

produeix en dos capítols i mig. Aquest desequilibri,

probablement intencionat, atorga a la narració una tensió

creixent que, malgrat els tòpics fulletonescos en què cau,

provoca un gran interès i curiositat en el lector. La gran

longitud del plantejament i de l'inici del nus de la

novel·la, que no arriba a desenvolupar-se fins al capítol

VIII, és també deguda al fet que aquesta és la part bn es

situen els "flash-back" sobre els antecedents dels perso-

natges i les principals digressions històriques en forma de

narració de l'autor omniscient -que arriba a fer veritables

classes d'història- o en forma de tertúlia entre liberals

i absolutistes a les dues llibreries de la ciutat, nius de

cada un d'aquests credos polítics, i a la farmàcia del

senyor Portell, reducte liberal.

L'interès d'aquesta novel·la rau, en gran mesura, en

el treball de reconstrucció històrica dels anys trenta al
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segle passat, una època a penes utilitzada com a escenari

novel·lístic, i, tanmateix, de gran interès, donat que

forneix les claus de la Renaixença a Catalunya. Maseras

descriu, amb l'estudi socio-polític que inclou especialment

a la primera part de la novel, la, la situació de la

societat catalana i espanyola a la primera meitat del segle

XIX, prenent com a base la ciutat de Cervera, reducte

d'estudiants liberals, de carlins emblemàtics i de furi-

bunds absolutistes. El color d'aquesta dialèctica política

es dissol en tota la narració, però especialment en algunes

pàgines d'intensa informació i expressivitat, que van

interceptant l'anècdota de la novel·la. Així, dedica llargs

espais a la informació sobre fets polítics, a l'ambientació

històrica de l'escenari i el temps del relat, a la descrip-

ció de l'arcaic pensament científic espanyol de l'època i

al dibuix concret de la situació política a la ciutat, que

servirà de base als fets que es narren com a centre de la

novel·la. Així, el llarg parlament de Nicolau Cros -el

company de Roger que malgrat ésser estudiant defensa els

ideals absolutistes- serveix a Maseras per donar la imatge

negativa que desitja del comte d'Espanya, tot demostrant

que el jove "no assoleix de comunicar a cap dels comensals,

ni als estudiants de tendències absolutistes, l'entusiasme

que ell sent pel comte"124: "[...] si el comte d'Espanya

fou sever amb els malcontents, ara ho serà amb els amics de

Mina. Ja sabeu tots que és un home inflexible que no es

doblega per res, que comença per ésser inexorable amb els

de casa seva, amb els seus fills, amb la seva muller, els

quals fa anar a toc de timbal i arresta quan no compleixen

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



1347

allò que els mana. Sempre que amenaça pega, i, nés sovint

encara, pega sense amenaçar. Jo no he vist cap militar més

enèrgic ni més poc amic de contemporitzar. I la gent de

sabre ha d'ésser així. Altrament el món no tindria remei.

Carles d'Espanya defensa i imposa abans que tot el principi

d'autoritat i la disciplina, coses extremament necessàries

en un país indisciplinat com el nostre, on tothom vol

manar. Mentre el rei i Calomarde el deixin fer, els

liberals no aixecaran pas la testa." A aquesta actitud

de l'estudiant company de Roger, que forneix la informació

que l'autor desitja sobre un personatge històric, s'hi

oposa la d'un altre company, Felip Montmany, de tarannà

liberal, que exposa els seus gustos literaris i les seves

opinions, en realitat les de Maseras: "[...] posat a triar,

més m'estimo Voltaire que Villalpando. Qualsevol s'entreté

amb el Cursus philosophicus d'aquest frare caputxí, podent-

se delectar amb el Càndid o el Zadig! Cal confessar que,

per heretge que sigui, el francès és mil vegades més

divertit que l'espanyol.

El relat avança a partir de premonicions o anunci-s que

reiteren, primer de forma tot just insinuada i progressiva-

ment de manera més definida, la història que constitueix el

nucli narratiu. Així, per primera vegada, al final del

capítol III l'autor omniscient, tot fent una introspecció

de Roger en el moment de rebre un paperet d'Isabel que el

cita per aquella mateixa nit, al·ludeix veladament a

Florentina: "si en el fons està content com després d'haver

assolit un triomf desitjat, té en canvi la sensació

anguniosa d'haver faltat greument, no sap ben bé contra
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qui: contra Déu, és clar» i contra la societat, contra ell

mateix i, sobretot, contra algú que ell ha oblidat massa i

que és l'únic ésser que no l'hauria de perdonar." Vint

pàgines més endavant l'autor torna a fer ús de la tècnica

d'anuncis però aquesta vegada fent referència als fets

ocorreguts en el passat, a una probable relació entre

Florentina i Roger, que només insinua molt misteriosament -

"El seu company [Felip] no gosa remoure el caliu de records

128que aquest nom [Florentina] li pot evocar - tot encu-

riosint el lector i preparant-lo al llarg "flash-back" que

sobre aquest tema desenvolupa al capítol següent.

Quant als trencaments i connexions temporals i a l'ús

de "flash-back", utilitzats de forma combinada, cal

observar com els més interessants es situen en els primers

capítols. Al segon s'inicia la situació que donarà lloc al

nus de la novel·la, de la qual tindrem informació més

endavant, quan sapiguem que de fet la coincidència entre

Roger i Isabel no es fruit d'una trobada fortuïta, sinó

d'una casualitat forçada per Isabel amb l'ajut de la seva

cambrera. Es tracta de l'escena de la conversa, molt a prop

de l'església, de Roger i dels seus amics Felip Montmany i

Nicolau Gros, marcada per la batallada de tres quarts de

cinc. Al final del capítol, amb l'entrada de Roger a

l'església -"quan la darrera batallada de les cinc filtra

el seu tremolor misteriós pels recons més silents de la

ciutat"-129, després de la trobada amb els companys,

s'inicia el conflicte, ja que ell i Isabel connecten les

seves mirades i, amb elles, el seu desig, a partir d'una

narració amb molts elements d'arrel decadentista que
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uneixen fatalisme, passió, erotisme contingut i espai

sagrat: "Ell prou sent, vagament, els perills d'aquest

encís inefable, però potser en sent encara més la irremeia-

ble fatalitat. Ell i ella són aquí profanant aquest lloc de

recolliment i de pregària amb llur abrandament apassionat,

més inconscients que incurosos dels sacrilegi que puguin

cometre davant de Déu [...]". De manera immediata

Maseras passa a fornir els antecedents de la figura

d'Isabel en el primer "flash-back" que li dedica a la

novel·la, constituït a partir d'una llarga descripció que

conté insinuacions de bovarisme -"I va reinstal.lar-se a

Barcelona en plena ocupació francesa, en un ambient més

aviat asfixiant per a l'esperit somniador i per al caràcter

eixelebrat de la n o i a , i ressons d'un cert naturalisme

-"Potser la seva ànima, residu atàvic d'algun avantpassat

inca, donava d'antuvi massa esplai als instints prima-

ris".̂  El "flash-back" es transforma en informació del

present, on pren lloc el baró de Castellfollit, del qual

se'ns donen referències, i s'allarga fins a la matinada del

dia de la trobada d'Isabel i Roger a l'església. En aquest

cas, l'autor utilitza un nexe de simultaneïtat, un dels

recursos més utilitzats a la novel·la, al costat de tota

mena de concrecions temporals: "Mentre [...] el baró de

Castellfollit feia via aquest matí cap a Barcelona [...]

Del llit estant, Isabel ha sentit el desvetllar d'aquest

dia clar i rioler, com un dia de primavera en plena tardor.

Dia esperat, prometedor de gaudis inefables!"1" Aquest

mateix "flash-back" conclou amb una introspecció de Roger,

que torna a dur el lector al moment de la trobada a la
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porta de l'església amb els amics, tot esperant el pas

d'Isabel, a tres quarts de cinc de la tarda. El cercle es

tanca quan l'autor ens fa saber que Roger ha reconegut en

les paraules de la cambrera, dites en veu alta amb segona

intenció, que "allò era un missatge de la baronessa per a

ell. Car no era tampoc la primera vegada que sabia per boca

de la criada l'indret on es trobaria la mestressa. Per això

avui ha estat tan puntual a la cita." Han transcorregut

quaranta-dues pàgines entre la primera referència a aquesta

cita larvada, en el segon capítol, i l'aclariment de

l'autor, al final del retrocés temporal, dintre del capítol

III.

Tota la novel.la està confegida seguint aquesta

tècnica de connexions temporals i de relacions entre el

passat que es va anunciant a partir d'explicacions lentes

i progressives, i el present, que és el resultat d'aquell

passat. Constantment trobem situacions que exemplifiquen la

tècnica narrativa principal a la novel·la. Així, al capítol

V, Maseras amplia l'actuació i els sentiments en el passat

d'Isabel, quan, empesa per la gelosia envers Florentina,

"es va sentir moguda per un desig diabòlic C • • • ] i es va

proposar de prendre-li el galantejador" , i més endavant

realitza una gran digressió on explica l'enamorament de

Roger i Florentina. Comença narrant la vida de la jove i

donant tota mena de referències de la seva personalitat. El

"flash-back" de l'enamorament ens forneix amb exactitud les

dates d'aquella història d'amor i ens situa temporalment en

la diada de Corpus i en la de Sant Joan. Completa el cercle

en explicar-nos els fets del darrer any, quan ja des del
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mes de febrer Florentina cau malalta i simultàniament

Isabel triomfa en el seu projecte de conquerir Roger. A la

pàgina cent vint-i-vuit del capítol V el "flash-back"

s'actualitza quan, en tancar el cercle, ens situa exacta-

ment al moment en què comença la novel·la: les cinc de la

tarda del trenta d'octubre del 1830: "Avui, per fi, s'ha

produït l'ocasió desitjada, la qual l'estudiant ha somniat

tot l'estiu".136 El "flash-back" sobre Florentina acaba

amb la notícia de l'agreujament de la seva salut -introduï-

da per l'autor al final del capítol anterior dintre de la

conversa a ca l'apotecari- i amb l'efecte que la nova

produeix sobre Roger, "coincidint amb el final del capítol

V, eix geomètric de la narració, on el plantejament queda

ja totalment exposat. A la segona part de la novel·la minva

la tècnica de connexions temporals i de "flash-back" i es

prodiga més generosament el treball d'anàlisi psicològica

a partir d'introspeccions de l'autor omniscient i de l'ús

de l'estil indirecte lliure.

Les tècniques narratives usades en aquesta novel·la

palesen l'existència d'un narrador omniscient que, cbm ja

hem vist, manipula el moviment temporal i fa començar el

relat "in media res". Aquesta manipulació cronològica dóna

com a resultat suspensions, amplificacions, alentiments,

dilatacions i abreujaments temporals, així com l'ús

esporàdic del temps subjectiu. Aquest mateix autor omnis-

cient es comporta com a narrador de novel·la realista i

manté la seva mateixa actitud tot criticant la pròpia

societat burgesa i també la classe noble. L'avarícia i la

hipocresia d'ambdós estaments socials són els defectes més
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assenyalats, al costat de l'educació sexista de les dones,

que apareix també en diverses ocasions al primer plat Així,

en una introspecció del personatge central, l'autor

omniscient dóna la seva opinió sobre la hipocresia de la

moral burgesa: "La moral corrent ha limitat tant les

prerrogatives d'aquesta öl tima concepció de l'amor [exalta-

ció dels sentits i funció fisiològica], que n'ha fet un

pecat i una ignomínia sempre que no el precedeix, per a

santificar-lo, el sagrament del matrimoni. Roger ho sap i

s'ho repeteix, però ja fa temps que està íntimament

persuadit de la poca rigidesa d'aquests principis quan els

han de posar a la pràctica els mateixos que els formulen

[...]"."' El retrat ideològic de l'època prossegueix en

apreciacions com la següent, extreta de llavis de Felip,

l'amic liberal de Roger que pronuncia uns mots absolutament

anihiladors de la dona com a individu social, congruents

amb el pensament d'aquell moment històric: "la dona potser

sí que és nada per a l'amor i per a res més que l'amor;

l'home, en canvi, té molts horitzons al seu davant i no es

deu solament a l'ésser del qual s'ha enamorat, sinó al* país

que l'ha vist néixer, als seus contemporanis, a la ciència

0 a l'art que cultiva, a l'ofici i tot que ha triat

r 1,1 1381 ... J .

Elements popularistes i costumistes acaben d'acolorir

aquest relat de base realista, on les descripcions psi-

cològiques es centren en els personatges principals i

constitueixen l'altra tècnica més utilitzada a la novel·la.

L'autor realitza una introspecció constant de Roger, que

resta d'aquesta manera perfectament dibuixat en el seu
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comportament i en els seus pensaments i reaccions. L'estudi

anímic d'aquest personatge, així com dels altres protago-

nistes, ve acabat de dibuixar a partir de l'estil indirecte

lliure, procediment descriptiu en el qual Maseras amb el

temps ha esdevingut un gran mestre, ja que, mitjançant

aquesta tècnica gradua la participació de l'autor i pot

acostar-se molt matisadament a la consciència del personat-

ge. Vegem-ne un exemple que transmet l'emoció de Roger

després de rebre el bitllet de la cita amb la peruana.

Primer, l'autor es manifesta del tot omniscient, valora i

interpreta sentiments que el mateix protagonista ignora

posseir. Després s'introdueix imperceptiblement en la

consciència del personatge a través de les interrogacions

que defineixen en part l'estil indirecte lliure: "Roger no

se'n sap avenir. No vol creure el que llegeix. Li sembla

impossible i mostruós. I com que encara és inexpert a

tractar les dones, si s'admira del que li passa és perquè

ignora que per virtut de l'amor tots els absurds són

possibles, és a dir, que deixen d'ésser absurds per a

esdevenir realitats. Un altre, al seu lloc, exultarla.

Tanmateix, ¿com és que ell no està content? ¿Per ventura no

pensava que un dia o altre la fortalesa assetjada s'havia

de rendir? El galanteig li plaïa, naturalment, però ara tot

d'una la cosa pren un altre caire. Hom l'invita a una cita

d'amor. I per orgull, per punt, no pot deixar d'anar-

hi."139

L'autor utilitza també, per tal de reblar les psico-

narracions, la tècnica del paisatge-reflex, com a manifes-

tació indirecta de les diverses psicologies. En algun cas,
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com el que segueix a continuació, es barregen ambdues

tècniques, l'estil indirecte lliure i la del paisatge com

a reflex de l'estat d'ànim del personatge: "[...] ara, en

aquest dia tarderai, tan lluminós encara com els de

l'estiu, si es vol, però més aviat inclement, [Roger] és

extraordinàriament sensible a l'eixutesa del paisatge gris

i cru i a la trista desolació dels camps, car ja porta prou

tristesa i prou desolació dins la seva pròpia ànima. ¿En

què pot pensar, si no en les seves tribulacions; ni de qui

s'ha de recordar, si no de Florentina a les portes de la

mort?»140

L'estudiant de Cervera és una novel·la molt rica quant

a pensament relatiu al primer terç del segle XIX, ja que

aconsegueix de dibuixar un fresc d'època -amb "perfils de

litografia", en paraules de Rafael Tasis1 - molt complet

en continguts ideològics. Allò més notable és, sens dubte,

l'intent per part de l'autor de demostrar l'endarreriment

científic i ideològic de l'Estat espanyol en aquells anys,

per un costat, i el naixement de l'esperit romàntic a

Catalunya, per 1'altre. L'actitud del farmacèutic Portell

envers l'especulació científica i el progrés -tot i ésser

un liberal convençut- és ben simptomàtica del descrèdit de

la ciència: "Ah! No hi ha ciència més falsa que la medici-

na. Jo us diré que els metges, ells, en general, no creuen

gens o no creuen gaire en els remeis que recepten. I

nosaltres, els apotecaris, tampoc. Ens està malament dir-

ho, però és així. Quan, més endavant, ja estareu tip

d'exercir la carrera, senyor Pinyol, ja veureu com n'esta-

reu més que desil·lusionat. I potser això mateix ho hauria
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de dir per les altres professions, pels advocats, per

exemple."142

Roger és, en canvi, representant i portador de

l'esperit romàntic, que, per altra banda, té gran quantitat

de correspondències amb el pensament modernista català, i

s'identifica també, en gran mesura, amb la personalitat

romàntica, liberal i progressista de l'autor. Una vegada

més ens trobem davant un protagonista que coincideix amb el

somiador idealista que era Maseras, ja que està constituït

a partir del seu mateix tarannà: "l'estudiant té l'aire

vagarós, com si es trobés submergit en un somni [...] és un

romàntic. Un romàntic acabat, no hi ha cap dubte. I ho és

a malgrat seu". La recerca de la veritat que efectua

Roger en el seu interior, segons la introspecció que en fa

l'autor omniscient, ens el torna a classificar com un

romàntic absolut: "Roger la cerca [la veritat] en ell

mateix, en el seu clos moral i afectiu, en l'entranya viva

del seu ésser. I potser més que que la veritat, allò que

cerca és la justificació de la seva vitalitat, la satisfac-

ció de la seva pruïja de viure. Hom diria que fins eft els

moments de més serenitat i de més placidesa sent l'embria-

guesa de la vida. Per això viu tothora en un ambient sublim

que, naturalment, ell tot sol es fabrica amb la seva

imaginació culta i xardorosa i amb la seva agudfssima

sensibilitat. I descobreix l'univers com un sistema

egocèntric on tot mena a l'exaltació del seu jo [...]".14<

Manuel de Montoliu observà en relació a Roger Fonollar com

"la preocupació d'Alfons Maseras ha estat de dotar el seu

protagonista d'una ànima autènticament vuitcentista. El
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caràcter de Boger és, efectivament, un complex d'ardència

idealista i de sentimentalisme romàntic que en el terreny

polític es tradueix en la forma d'un liberalisme amplament

comprensiu que no està en pugna amb les creences i els

sentiments religiosos tradicionals."

Roger és, tanmateix, un romàntic que s'avança al seu

temps i sofreix, com tots els herois de les novel·les

modernistes, una gran decepció en rebre la primera lliçó de

l'existència -i l'última de la novel.la-, que li permet

conèixer que la vida no és il·lusió sinó realitat i arribar

així a una actitud escèptica -encara que no destructiva-

coincident amb el final del relat. La hipocresia de la

ciutat ha estat, en última instància, la culpable del gran

malentès que l'ha separat de Florentina: "dins l'atmosfera

de timidesa o d'hipocresia de la ciutat, jo no em podia

portar altrament."^8 La misogínia -constant en aquesta

novel·la i recurrent a l'obra de Maseras en alternança amb

un feminisme també palès- apareix com a element decisiu en

la interpretació final dels fets per part del protagonista:

"El doble desengany que acabo de rebre em farà ésser"caut

amb les dones. D'antuvi no m'enamoraré massa -si puc.

Després, no me les creuré gaire. [•••] però sobretot,

m'esforçaré a escrutar què tenen de diabòlic per a guardar-

me'n."147 La conclusió definitiva és, doncs, una darrera

lliçó de moral pràctica: "D'ara endavant vull tocar de peus
II«

a terra. La vida no és il·lusió, sinó realitat.10 En

l'endemig, el tret més remarcable de l'emotivitat de Roger

és l'íntima -i per altra banda secular- lluita entre

l'esperit i la carn, entre l'idealisme i el materialisme
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concretat en l'amor físic: "Per molt poeta que es pogués

sentir, per molt il·lusionat que estigués, per molt ideal

que fos el seu amor per Florentina, Roger sentia els

neguits de la carn i sofria molt i molt per dominar-

los •' En aquest sentit la novel.la té, com tantes

vegades la narrativa de Maseras, una certa tonalitat

moralitzadora des del punt de vista de la història personal

del protagonista, i, a la vegada, un valor regeneracionis-

ta, si es té en compte la visió crítica que del país dóna

l'autor. El problema o anècdota que farceix l'obra està

centrat en l'amor, fet que permet a l'escriptor de recórrer

a les idees estètiques "tantes vegades desenvolupades en les

narracions d'índole decadentista: Florentina, la "donna

angelicata", representa l'amor platònic, incorpori. En

canvi, Isabel, tota passió i instint, materialitza la

"belle dame sans merci", la dona fatal i perversa que

destrueix a partir de l'amor físic. Roger valora al final

de la novel.la aquesta trobada seva amb la doble entitat

femenina: "Jo, que tiro més aviat cap a l'escepticisme -tot

i que em sap greu aquesta inclinació involuntària del meu

esperit-, afirmaré ara i sempre, davant dels més incrèduls,

que he conegut un àngel del cel durant el seu pas per la

terra. Però també diré que he conegut el dimoni en persona,

en aparença femenina, i crec que no mentiré pas."

L'estudiant de Cervera incorpora molts elements

ideològics de la narrativa decadentista, encara que el

plantejament global i la lliçó última que ofereix responen

a l'estructura de novel·la realista, amb innovacions tècni-

ques al tombant de la cronologia, amb una especial atenció
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al tractament psicològic del protagonista i amb pinzellades

de bovarisme en el personatge femení d'Isabel: "[...] sense

criatures a vigilar ni parents amb qui garlar quan el marit

és fora de casa, Isabel s'ensopiria mortalment si no fossin

les novel.les que llegeix i que li poblen el magí d'imatges

i de visions romàntiques, i les converses que té amb la

Cinta, la seva cambrera, que des que va entrar al seu

servei, a Barcelona, i en vida dels seus pares, ha estat

sempre la seva confident."

L'escenari històric triat en aquesta ocasió permet a

Maseras donar una veritable lliçó d'història i realitzar la

tasca divulgadora que "paral·lelament també du a terme des

de la col·lecció Popular Barcino, però alhora li permet

allunyar-se dels escenaris remots que faciliten i sugge-

reixen l'estètica decadent. Al marge de la imatge i de

l'actitud de les dues dones protagonistes de la novel·la -

una angèlica i pre-rafaelita, i l'altra diabòlica i

medusea-, només algunes referències a la fatalitat i una

sola i lleugera al·lusió a l'absurd de l'existència

entronquen aquesta novel·la amb la tradició ideològic"a del

decadentisme, del qual sembla que l'autor vol però no pot

apartar-se definitivament. En els moments de la mort de

Florentina, a Roger "la vida no li ha semblat mai tan

injusta i absurda com ara".152 La moral final del llibre

incorpora la fatalitat com un element que Roger sap i vol

capitalitzar positivament per tal de potenciar la vida i

valorar l'amor com un sentiment redemptor: "Em sabria molt

de greu ésser com aquest jovent entestat amb no sé quines

cabòries, que tot just al llindar de la vida ja es sent
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retut, aclaparat i desenganyat. És clar que l'amor verita-

ble és un sentiment elevat i noble, i jo tinc la certesa

que si Florentina pogués tornar al món, ara que sé el que

ella ha sofert i el que ella ha pogut estimar-me, jo seria

l'home més enamorat de la terra, capaç de qualsevol

sacrifici en ares de l'amor. Però la fatalitat m'ha obert

els ulls [...]".153

L'any 1933 Maseras havia participat des dels diaris en

la celebració del Centenari de la Renaixença catalana, de

la qual L'estudiant de Cerverai el 1935, ve a ser la

darrera manifestació. L'última obra narrativa de Maseras és

una digna novel·la històrica, de prosa harmònica i hàbil-

ment elaborada que evidencia la maduresa de l'estil del seu

autor i en facilita una grata lectura. Intenta defugir la

fórmula decadentista però hi incideix reiteradament, fet

que demostra com Maseras no arribà mai a desprendre's,

malgrat la seva voluntat, d'un tarannà estètic d'influència

modernista que formava part d'ell mateix i per això amarà

sempre la seva obra en major o menor grau fins a l'última

manifestació.

4.3. La dona de Sócrates (1938), una cloenda inèdita:

de la recuperació del decadentisme i la preocupa-

ció existencial a l'estudi del subconscient.

La darrera obra narrativa de Maseras fou La dona de

Sócrates i altres contes, un recull que restà inèdit en

dues versions mecanografiades, la primera de 1937, i la

definitiva, amb algunes variants gramaticals, de 1938.IJÍ
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En aquest aplec de narracions Maseras reuneix els elements

ideològics i estètics que el defineixen com a escriptor en

l'última etapa de la seva vida i obra: l'etern decadentis-

me, les inquietuds metafísiques i la renovació de les

tècniques narratives a partir, especialment, de la poten-

ciació i de l'estudi del subconscient.

Es tracta de deu contes marcats preferentment per

l'estètica decadent i per l'ètica modernista regeneracio-

nista i rebel, en una recuperació dels pressupòsits

ideològics de joventut molt propera a un homenatge fidel i

íntim, fora del context literari del moment, sincera i amb

molts matisos de testament personal. En definitiva, es

tracta d'una última producció inèdita que ens proporciona

la darrera imatge literària de Haseras tot adscrivint-lo

definitivament a una línia modernista i simbolista de la

qual havia maldat per sortir constantment. Podem afirmar

amb fonament que Maseras intentà durant la seva maduresa

productiva canviar de registre i adaptar-se a nous corrents

estètics i ideològics. Tanmateix, les últimes obres, i molt

significativament La dona de Sócrates i altres contes, el

lliguen de forma definitiva al Modernisme, i, malgrat els

seus esforços -sovint coronats d'èxit- per sortir-ne, li

atorguen amb gran part de raó el títol d'autor modernista

amb què sense un absolut coneixement de causa ha estat

titllat fins a l'actualitat.

Dins aquest recull hi ha vuit narracions vinculades

totalment al modernisme, de les quals tres són recupera-

cions de contes publicats el 1900 a la revista Joventut.

Aquesta actualització nostàlgica comporta un cert canvi de
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registre expressiu, amb l'eliminació de gran part del

preciosisme cromàtic i de la retòrica de les imatges. Es

tracta de les peces "Esfereïment", "Confidència" i "Deli-

qui", corresponents respectivament a les proses "El

corb"155, "Monòleg"156 i "Èxtasis"157. La primera intro-

dueix un encapçalament i un breu epíleg que transformen la

versió primitiva en una narració dintre de la narració,

tècnica que Maseras utilitzà molt en els seus reculls de

contes més emblemàtics. Modera l'ús dels adjectius i de

l'aparell retòric sense que el relat perdi gens d'expressi-

vitat, ben al contrari guanya qualitat narrativa i continua

posseint un fort valor-naturalista a causa de les tècniques

utilitzades en la descripció de les crues imatges del corb

que destrossa els cadàvers d'uns esposos en un interior

tenebrós i patètic. També cal remarcar que la part prèvia

al conte afegida en aquesta darrera versió intenta crear un

ambient de suggeriments terrorífics, de misteri i por, en

una línia simbolista ancorada en Maeterlinck i D'Annunzio.

"Confidència" és una reelaboració molt més concreta i

explícita de les vagues sensacions d'una jove malaltissa

que Maseras descriu a la prosa "Monòleg" el 1900. Coinci-

deix parcialment amb el conte de Joventut. al qual afegeix

més agosaradament el desig explícit de la protagonista

envers un jove amic pintor, "alter ego" de l'autor i símbol

de l'artista modernista. La sensibilitat delicada de la

jove i la il·lusió frustrada respecte al jove serveixen a

Maseras per donar una lliçó ètica a partir del símbol, on

s'evidencia un cop més el desengany de l'esperit idealista

davant la realitat circumdant. Si "Esfereïment" és un conte
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decadentista per raons estètiques, i "Confidència" és un

relat simbolista i didàctic també afecte a l'esperit

modernista, "Deliqui", que reprèn la narració "Èxtasi" de

1900 tot perllongant-la, afegeix matisos psicològics al

somni suggèrent i irreal d'una jove monja a qui Crist parla

en clau amorosa i eròtica en un somni. "Deliqui" mostra

l'interès de Maseras per les tècniques narratives d'intros-

pecció, especialment en el cas del procés repressiu d'una

sensibilitat aguda, manifestat mitjançant la via mística i

a través del fenomen dels estigmes màgicament apareguts en

el cos de la monja. D'alguna manera les constants estèti-

ques pre-rafaelites re-tornen en aquest conte per evidenciar

el pas intangible del valor de la sensorialitat des del

misticisme religiós a l'eròtic.

Altres narracions del recull palesen una vinculació

modernista per la via ideològica. Així, la incomprensió

envers l'artista, el creador que es diferencia de la resta

de la societat, és el centre del conte que dóna títol al

llibre i, en un aspecte molt diferent, també ho és de la

prosa "La confessió del moribund". El primer, "La dona de

Sócrates" és un dels contes més durs de l'aplec, centrat en

una personalitat del món clàssic, el filòsof Sócrates, que

manifesta per via de símbol la marginació a què la societat

aboca el pensador, el visionari que coneix la veritat.

Explica com la mediocritat de la massa social ofega la veu

de la raó. En aquest cas la vulgaritat i la incomprensió

vénen simbolitzades per Xantipa, la dona baladrera i hostil

de Sócrates, vinculada literàriament a la tradició de les

dones feréstegues com la que apareix a L'amansiment de
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l'harpia de Shakespeare. El final sorprenentment dur del

conte indica la manca de fe en la comprensió de 1*artista

per part de la societat. Quan Plató pregunta a Xantipa "què

en pensàveu del vostre marit?", ella respon fredament,

sense ni ombra d'afecte: "Què voleu que us digui? Per a mi

1S8era un il.lus i, si ho voleu més clar, un enze."1 Mase-

ras palesa un pessimisme en clau irònica que apareix sovint

al final de la seva vida. Atorga al relat un plantejament

senzill i didàctic que n'afavoreix la comprensió i la forma

de conte tradicional, amb final sorprenent i moralització.

Un cop més i de forma definitiva la lliçó de Maseras parla

de l'anihilament del"pensador i del demiürg que intenta

conduir la societat. "La confessió del moribund" simbolit-

za, a partir de la forma dialogada, la rebel·lia i l'alti-

vesa de l'agònic mentre parla amb el confessor, que intenta

fer-lo penedir dels pecats. El malalt manté davant de la

mort un esperit orgullós i serè que l'aproxima notablement

als herois romàntics en la línia del Comte Arnau, de Don

Juan, el bandoler Serrallonga, tots ells glossats ja per

Maseras des dels seus primers anys d'escriptor. El conte,

d'estructura paral.lelística, va reiterant la negativa del

malalt a penedir-se de cada un dels pecats capitals i es

clou amb una afirmació orgullosa de vida, un veritable

repte vitalista: "No, no em penedeixo! I si allà ens espera

una altra vida, que sigui almenys una vida en la qual hom

pugui pecar!"159 Maseras reincorpora també en aquest conte

l'amoralisme i la voluntat nietzscheanes, en un nou

homenatge a les idees que l'havien fet vibrar gairebé

quaranta anys enrera. Un fort simbolisme didàctic amara la
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"Paràbola dels fills de Fam", on apareix un cop nés la

dualitat i l'oposició entre l'home contemplatiu i l'home

actiu, l'home pràctic i realista per un costat i l'home

teòric i idealista per 1'altre. Els descendents d'un

patriarca africà es barallen eternament per les diferències

que manifesten en la concepció de la vida i en el comporta-

ment. Únicament la imatge esculpida en baobab del vell Fam

té la facultat d'apaivagar odis i recels. El credo en la

presència inefable del vell pare i en els seus ensenyaments

du la pau definitiva al país. Les lleis justes arriben en

aquella terra quan els seus habitants aprenen a respectar

i estimar el record i la doctrina del patriarca, basades en

la pau i l'harmonia. L'ensenyament moral i social es fa

totalment palès en aquest conte regeneracionista, simbòlic

i en alguna mesura filosòfic: la condició humana necessita

d'un besllum de fe i il·lusió per millorar i acceptar la

diferent actitud dels altres.

Els contes més teòrics i filosòfics són "Servitud" i

"La lliçó de l'esquelet". El primer està immergit en la

doctrina existencial més pura, i cerca, per expressar-la,

el símil entre l'home lligat a la terra, a la vida, i el

ruc lligat de forma igualment absurda a la sínia. Un

semblant fat els du a viure a les fosques, sense entendre

el camí que els cal fer. L'angoixa vital plantejada per

Schopenhauer hi sura, com tantes vegades en les narracions

de Maseras, amb absoluta diafanitat, gràcies al paral·le-

lisme didàctic: "El demiürg, però, és un pobre pagès tan

entestat i tan escarràs com ell. L'home tampoc no sap ben

bé per a qui treballa ni per què, car obeeix, com l'ase, a
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una potència invisiblet a una fatalitat que el lliga a la

sínia de la vida, i volta que volta, poua l'aigua del seu

destí."1'0 La claredat d'aquesta paràbola té la seva antí-

tesi en "La lliçó de l'esquelet", feixuga narració teòrica

on, a partir del recurs d'una classe de ciències naturals

en què el mestre intenta obrir interrogants profunds sobre

la vida i la mort, Maseras atorga per la via de la màgia la

capacitat de parla a l'esquelet que presideix l'aula. La

lliçó que pronuncia és un llarg i dens parlament que

entronca l'idealisme platonià amb les doctrines de Schopen-

hauer a Món com a voluntat i representació, tot insistint

en les idees que el duran a afirmar que la vida és somni,

que el món actual i concret és el no-res, i que tot

concepte, com també avisa l'Eclesiastès, s'aprèn amb dolor:

"Jo vaig morir, és a dir, vaig passar pel trànsit que en el

llenguatge de la terra se'n diu morir, i vaig adonar-me de

la vida. Vaig veure que jo, en mi, era una cosa no nada,

que havia tingut existència sempre i que jo, com a volun-

tat, era una emanació d'una altra voluntat sobirana que

encarnava les idees immortals escampades per 1'infinit en

representacions materials i mortals. Tota la meva idea, és

a dir, tot jo, tota la meva consciència d'idea es sentia

joiosa de concebre a la fi la seva pròpia imatge despullada

de tota representació transitòria. Sapigueu que hom no

passa sense dolor per la terra i que hom sap després, no

sense plaer, allò que som veritablement",161 Aquesta breu

mostra permet de comprendre la densitat teòrica del conte,

que resumeix, interpreta i harmonitza amb una certa

ingenuïtat les teories de Plató i Schopenhauer, pensadors
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preferits de Maseras atesa la seva tendència a l'idealisme

i a la disquisició existencial. En última instància aquest

conte posseeix també un valor moralitzant, concretat en la

conformitat amb la mort alliberadora, que permet a l'home

conèixer les idees, les essències, després del trànsit.

Aquesta via de consolació resta en alguna mesura neutralit-

zada amb la visió del món guiat per la voluntat cega i

absurda que Maseras poua en Schopenhauer. Els homes,

reduïts a meres aparences, sofreixen per la impossibilitat

d'entendre i abastar el sentit de la seva existència.

Els contes reservats al treball psicològic són

"L'entendriment d'en " Gánguil" -ja estudiat-, recollit

d'"Els Contistes Catalans" (1924) i "Prosa pòstuma d'un

paranoic", narració d'arrel freudiana, on, sota la conven-

ció de la narració dintre la narració, l'autor exposa un

monòleg interior pur, que intenta expressar el fluix de la

consciència d'un personatge malalt paranoic. Força encara

més les tècniques d'estudi anímic iniciades a Zodíac, però

aconsegueix un resultat purament experimental i poc

interessant per al lector, ja que el text monologat és una

prosa excèntrica, basada en l'escriptura automàtica,

d'escàs interès i de difícil assimilació.

4.4. Les reedicions de la darrera dècada i les

publicacions pòstumes.

Recordem com Maseras en els darrers anys de la seva

vida alternà l'edició d'obres inèdites amb la reedició de

novel·les que l'havien consagrat com a narrador durant la
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primera i segona dècades del segle. Així, l'any 1929

reedità Edmon. la novel.la que l'havia donat a conèixer com

a novel·lista el 1908 i que li havia estat premiada al

concurs d'El Poble Català. Edmon fou publicada en aquesta

ocasió per Proa, l'editorial badalonina que havia iniciat

la seva activitat el 1928. Fou inclosa amb el número 13 a

la col·lecció Biblioteca "A Tot Vent", precedida d'una nota

que fixava aquesta edició com a definitiva: "L'autor no ha

permès que es fes una nova edició d'Edmon sense revisar-la

i corregir-la. En els vint-i-un anys que van de la primera

edició a la segona, la llengua catalana ha evolucionat molt

i li calia tenir en compte aquesta evolució. A més, l'autor

ha podat el primer text de frases i paràgrafs enters encara

deformes o plens de vaguetat i hi ha fet, a vegades,

lleugeres addicions. De faisó que ara dóna, amb aquesta

edició, un text completament revisat i que ja considera

definitiu." Les correccions són mínimes i afecten particu-

larment l'ortografia, que resta absolutament normalitzada,

i molt menys l'estil, que després de l'esporgada esdevé

menys retòric i, en definitiva, menys decadentista i

evanescent. D'aquesta segona edició d'Edmon se'n féu un

tiratge a part de cinquanta exemplars en paper de fil,

numerats a mà i signats per l'autor, tot respectant un

esperit exquisit i un sentit de posteritat que havia ja

portat Maseras a fer el mateix amb moltes de les seves

obres. L'any 1989 Edmon fou inclosa a la col·lecció

Biblioteca Popular Curial, de Curial Edicions Catalanes,

que reproduïa amb l'oportuna actualització ortogràfica el

text de la primera edició.
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A partir de 1934 Maseras col·laborà regularment a la

col·lecció "Quaderns Literaris" que Josep Janés i Olivé

havia fundat aquell mateix any. Es tractava d'una col·lec-

ció de qualitat, subtitulada "Novel·les i Novel·listes"

perquè recollia la millor i més variada narrativa catalana

i estrangera, que oferia a preus mòdics i en edicions

acurades i ben il·lustrades. Maseras participà ràpidament

en aquesta empresa, que guardava gran semblança amb les

col·leccions periòdiques del primer terç de segle, ja que

apareixia cada dijous, i, a més, posseïa encara aquella

tonalitat popular i divulgadora que permeté a la novel·la

catalana d'arribar al gran públic i créixer, particularment

a partir dels anys vint. Maseras veié en aquesta col·lecció

un canal propici de sortida per algunes de les seves

novel·les més conegudes, i, per aquest motiu, hi publicà

successivament Ildaribal (1934) -l'any d'inauguració de la

sèrie-, Lafira de Montmartre, el 1935, i L'arbre del Bé i

del Mal. el 1937, en una traducció catalana de l'autor, que

havia publicat l'original en llengua francesa el 1912. El

1938 aquesta novel·la fou guardonada amb el Premi* dels

Novel·listes atorgat per la Institució de les Lletres

Catalanes, poc abans de la desaparició del seu autor.

Ildaribal duia el número 17 i anava il·lustrada amb alguns

gravats de Fermí Altimir. La fira de Montmartre duia el

número 65 i anava seguida d'uns "Croquis de París", breus

notes descriptives lírico-pictòriques de la ciutat del

Sena, en diversos moments de l'any. L'Arbre del Bé i del

Mal formà part de la col·lecció "La Rosa dels Vents" amb

dos volums, els números 45 i 46. Aquesta sèrie continuava
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des del 1936 els anteriors "Quaderns Literaris" i anava

donant la correspondència numèrica d'ambdues col·leccions.

Així, els números 45 i 46 de 1*L'arbre del Bé i del Mal

eren correlatius als números 192 i 193 dels "Quaderns

Literaris".

Dues obres de Maseras foren editades pòstumament:

L'alliberament de Sicília i Ildaribal. La primera, publica-

da el 1954 a la col·lecció Popular Barcino amb el número

161, consisteix en una versió resumida de la gesta de Pere

el Gran, que Maseras havia redactat molt més àmpliament el

1521932, en una primera versió inèdita. Posseeix el to

divulgatiu i popular que caracteritza els llibres d'aquesta

col·lecció, amb la qual l'escriptor havia ja col·laborat en

diverses ocasions, sempre amb llibres didàctics de caràcter

històrico-polític. Ildaribal fou publicada en edició

pòstuma per Miquel Arimany a la seva col·lecció "Obres

d'avui i de sempre" (número 3). Mantingué l'ortografia ja

normalitzada als "Quaderns Literaris" i oferí una edició

acurada en presentació i en tipografia, que passà, inexpli-

cablement, sense el reconeixement del públic, mancat

aleshores dels paràmetres literaris catalans suficients per

poder conèixer i fruir una de les millors novel·les

catalanes de la primera meitat del segle XX.
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Kotes al Capítol IX

1. Michel Raimond, La crise du roman, p. 414.

2. La influència de Freud en el surrealisme! l'abandó de
l'escriptor a les forces obscures de l'inconscient i la
discutida validesa de la psicoanàlisi com a procediment o
camí d'accés a la creació artística són estudiats especial-
ment per Guillermo de Torre a Historia de las literaturas
de vanguardia. Ed. Guadarrama, Madrid, 1965, pp. 374-377.

3. Carme Arnau ha estudiat aquests aspectes en Llor i Arbó
a Marginats i integrats en la novel.la catalana (1925-
1938). Ed. 62, 1987.

4. Rafael Tasis, La novel.la catalana. Sagitari, (Assaig
1), Dalmau i Jover editors, Barcelona 1954. Citat en notes
anteriors.

5. Carles Riba, "Una generació sense novel·la. Apologia de
la nostra lírica", La'Veu de Catalunya. 7-VI-1925, i "Una
generació sense novel·la. En justificació de la por", La
Veu de Catalunya. 17-VI-1925.

6. R. Tasis, "La novel·la de ciutat", dins La novel.la
catalana, p. 55.

7. Rafael Tasis, La literatura catalana moderna. Comissa-
riat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya (Aspectes
de l'activitat catalana 1), Barcelona 1937, pp. 49-55.

Rafael Tasis, Una visió de con.iunt—de—la novel.la
catalana. La Revista, Barcelona 1935, pp. 57-60.

8. La novel·la es titula L'estudiant de Cervera (1935).

9. Aquest premi fou concedit a Maseras pel llibre Estampes
(1932).

10. Revista He Catalunya, any XI, n. 94, París, desembre
1939, p. 90. Ja ens hem referit en nota anterior a la
possibilitat, expressada per Albert Manent, que l'autor de
l'article sigui Rafael Tasis.

11. "Prosa catalana. Primer capítol de la novel·la "Els
solitaris", ï.a Revista. Any XI, n. 234, 16-VI-1925, pp.
185-186.

12. L'enemic d*- «H mateix. "La Novel·la d'Ara" n. 155 i
156, 5 i 12 de juny de 1926.

13. Manuel de Montoliu, "Alfons Maseras. L'Evasjó",
Breviari Crític 1Q29-1930. Vol. IV, Publicacions de
l'Oficina Romànica, Biblioteca Balmes, Barcelona 1933, pp.
149-150.
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14. Ibid., p. 150.

15. La ven.ianca d'un poeta. "La Novel.la d'Ara", 2-VIII-
1924.

16. L'Evasió. Llibreria Catalonia, Biblioteca Llibertat,
Barcelona 1929, p. 32.

17. Ibid., p. 19.

18. Ibid., p. 30.

19. Ibid., p. 31.

20. ibid., p. 141.

21. Ibid., p. 37.

22. Ibid., p. 158.

23. Ibid., p. 68.

24. Ibid.

25. Ibid., pp. 12, 14, 15.

26. Ibid., pp. 61-62.

27. Ibid., pp. 21, 76 i 77.

28. Ibid., p. 44.

29. Pío Baroja, "Sufrir y pensar", Revista Nueva, Madrid,
25-V-1899.

30. L'Evasió, pp. 44-45.

31. Ibid., p. 73.

32. Ibid.

33. Pío Baroja, ff'-\ 4rbol «i« ^a ciencia. Alianza Editorial
(El Libro de Bolsillo 50), Madrid 1979, p. 32.

34. Pío Baroja, "Sufrir y pensar", Revista Nueva, Madrid,
25-V-1899.

35. L'Evasió, p. 171.

36. Totes les citacions provinents del dietari de Rafael
pertanyen al capítol XVI del llibre, ̂  "A les vores de
1»abisme", i es troben situades entre les pàgines 137 i
153.

37. L'Evasió, p. 174.

38. Ibid., p. 9.
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43. Ibid. , p. 58.

44. Ibid., pp. 26-27.

45. Ibid., p. 47.

46. Ibid., p. 64.

47. Ibid. , p. 159.

48. Domènec Guansé [signat: D.G.], "Els Llibres. El
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octubre 1931.

49. El Retorn. Biblioteca Literària, Llibreria Catalonia,
Barcelona 1931, pp. 201-202.
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Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV,
Diputació de Tarragona 1979, p. 162.

53. C. A. Jordana, "Revista Literària. El Retorn". L'Opi-
nió. 12-1-1932.

54. Rafael Tasis, a l'article que publicà sobre l'obra
Publicitat ("Un llibre cada dia. Una novel·la ambiciosa.
Zodíac. 6-II-1935), comentava: "Abans que tot: ¿pot dir-se
que Zodíac sigui una novel·la? Tot i admetre l'enorme
elasticitat del gènere, que permet totes les filigranes, em
resisteixo a reconèixer com a novel·la tota obra que no
posseeixi un argument precís i uns personatges ben caracte-
ritzats. [...] No; aquell llarg monòleg de Maseres no és
una novel·la veritable. Hi ha massa dispersió en els
episodis, massa interferència de meditacions i de pensa-
ments deslligats de l'acció."

55. Alan Yates, ."»* generació sense novel·la?, p. 190.

56. Una nit a Bonrepòs. Les Ales Esteses, n. 9.

57. Carles Salvador, J« Bíblica de les Lletres. València,
abril- juny de 1935.

58. Rafael Tasis, article citat , .La Publicitat , 6-II-1935.
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59. Zodiac« Llibreria Catalonia, Barcelona 1934, p. 25.

60. Ibid., p. 285.

61. Ibid., p. 287.

62. Peire Azema, Calendau. Montpeller, febrer 1935.

63. Zodíac, p. 167.

64. Ibid., p. 169.

65. Ibid., p. 170.

66. Ibid. , p. 24.

67. Ibid., p. 15.

68. Ibid., p. 26.

69. Ibid., p. 28.
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71. R. Tasis, "Una novel. la ambiciosa. Zodíac". La Publici-
tat. 6-II-1935.

72. Zodíac, p. 227.

73. Ibid., p. 45.

74. Ibid., p. 252.
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l'epígraf "El erotismo, expresión del hombre liberado" dins
El surrealismo, de G. Durozoi i B. Lecherbonnier , Ed.
Guadarrama, Madrid 1974, pp. 168-172.

76. Zodíac, p. 57.
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78. Jean Paul Sartre, yQ.ié es la literatura?. Ed. Losada,
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79. Rafael Tasis, "Una novel·la ambiciosa. Zodíac", ¿a
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Conclusions.

Tot el dit fins aquí pretén donar suport a una justa

reivindicació de la figura d'Alfons Maseras, tant en el

vessant humà com en el de literat. Cal, en aquest sentit,

tenir en compte els trets personals i les constants

literàries més destacades d'aquest autor, que palesen la

necessitat d'un reconeixement urgent de la seva profunda i

àmplia activitat intel·lectual. Podem asseverar sense risc

d'error que Maseras reuneix en alt grau les qualitats de

treballador tenaç, nacionalista a ultrança, narrador de

qualitat, divulgador de la cultura catalana a Europa i

introductor de la cultura europea -especialment francesa i

italiana- a Catalunya. Aquestes soles característiques de

la seva actitud humana i de la seva obra literària basten

per a reconèixer-li el lloc de privilegi dins les lletres

catalanes que la censura fèrria de la dictadura franquista

i l'oblit obstinat d'una crítica poc donada a reconèixer

durant cinquanta anys la tasca dels escriptors modernistes

li han negat fins al moment actual.

No és fàcil el treball d'esporgar l'obra ingent i

irregular qualitativament d'aquest escriptor, com tampoc no

ho és la d'intentar comprendre i escatir la interferència

entre vida i obra que caracteritza la seva complexa

personalitat. La biografia de Maseras està basada en una

marginació més classista i espiritual que no pas física.

D'extracció burgesa, cerca d'assolir el gest de "«audit",

que imita dels models europeus més exquisits i de vegades

anacrònics - Alfred de Musset, D'Annunzio-, «latisat per un
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cert conservadorisme instintiu i de classe. La seva

voluntat -nietzscheana, com la dels seus protagonistes-

pretén d'aconseguir un corpus literari consistent i esdeve-

nir un professional reconegut de les lletres, alhora que

en la reescriptura i reedició constant de gran part de la

seva obra narrativa s'hi evidencia la convicció d'un sentit

de permanència en la posteritat. Caldria potser parlar més

d'un inadaptat ideològic que d'un marginat social. En

realitat la constitució espiritual de Maseras el priva de

ser un home pràctic amb franques possibilitats d'acomodació

a la societat. L'idealisme amara la seva personalitat,

definida per un romanticisme viscut que identifica platòni-

cament veritat i bellesa, i per una profunda angoixa

existencial que destil·len les raons metafísiques més

pessimistes. El posat melangiós i la bonhomia reblen un

caràcter centrat en la dicotomia realitat-somni, font de

tots els dolors i decepcions. Un fons regeneracionista de

què mai es pot desprendre atorga a gran part de la seva

obra, i fins als darrers moments, una profunda preocupació

ètica, que esdevé un dels trets definitoris bàsics "de la

seva personalitat literària. Les obres -especialment les

narratives- reflecteixen les obsessions que agullonen el

seu pensament, en especial l'entitat del bé i del mal, el

xoc individu-entorn, la complexitat del psiquisrae humà i la

història de Catalunya, en els seus moments àlgids i

desconeguts pel gran públic.

un dels fets que marquen de forma »és pregona la vida

i l'obra de Maseras és la seva formació autodidacta,

característica de «oïts modernistes del seu tremp i de la
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seva generació, com és el cas de Puig i Ferreter i de

Bertrana. Com aquests escriptors, Maseras superà amb

escreix la deficiència de formació universitària amb la

lectura i l'estudi ingents i desordenáis de gran quantitat

d'obres literàries catalanes i especialment estrangeres. El

domini de la llengua francesa -aconseguit amb les successi-

ves estades a París- li facilità una especial disposició

cap a la literatura d'aquell país, que constitueix la base

de les innovacions de la seva obra. La influència de la

narrativa francesa i, menys, de la italiana es fa palesa en

un dels aspectes més personals de la creació literària de

l'escriptor: l'equilibri cercat, i normalment aconseguit,

entre les innovacions tècniques i temàtiques per un costat

i la voluntat d'assolir una forma bella i elegant per

l'altre. Podem assegurar, en aquest sentit, que la prosa de

Maseras ateny gairebé sempre un bon nivell de qualitat

formal i rítmica, encara que la narració que constitueix

pugui no tenir un gran interès, tret que palesa la seva

dignitat professional i la gran voluntat d'estil que sempre

informà la seva obra.

Un altre dels condicionants bàsics del seu corpus

creatiu és la constant lluita fèrria que sostingué per

esdevenir exclusivament un autor literari de renom, malgrat

la minva de temps que li suposaven les activitats se-

cundàries que es veia obligat a dur a terme a causa dels

problemes d'ordre econòmic que el fet d'haver de consolidar

i mantenir una família li reportava. Defensà durant tota la

vida la posició de 1'"homme de lettres", del professional

de la ploma, que no assolí de ser tot i el seu treball
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constant per esdevenir-hi. Aquesta situació personal el

dugué a invertir l'ordre de prioritats en les tasques

professionals i així podem concloure que la seva activitat

principal fou la de "publiciste" o periodista, exercida

durant molt de temps a París, i la secundària, feta per

afecció, fou la de literat. A partir, principalment, de la

dècada dels trenta, Maseras es dedicà al tercer dels seus

treball intel·lectuals, el de traductor, a cavall entre la

creació literària i la solució per a l'economia familiar.

L'obra literària de Maseras es veu, doncs, molt condi-

cionada per la pròpia situació vital, i la seva evolució ve

forjada principalment per les inflexions del devenir

biogràfic, més que per una marcada evolució interna. Aquest

punt ens durà a la reflexió sobre la forma que el corpus

literari -i especialment el narratiu- de l'escriptor va

prenent al llarg de la seva vida.

Les primeres produccions foren líriques i dramàtiques

i naixeren filles de 1'autodidactisme caòtic que practicava

l'autor just als setze anys, al tombant de segle. Pre-

rafaelitisme, simbolisme i decadentismo dannunzià inunden

les seves primeres pàgines literàries, en publicacions com

Auba. Joventut. Catalunya Artística i moltes d'altres entre

les quals destaca especialment El Poble Català, on Maseras

defineix les seves posicions estètiques ideològiques i

polítiques. La primera feina que du a terme com a redactor,

la secció fixa denominada "El meu carnet" a gl Poble Català

-un comentari d'actualitat compromès ideològicament-, el

confirma com a periodista i el posa en contacte amb el

primer grup d'intel·lectuals que l'influirà notablement en
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la seva vida i obra. Messianisme i parnassianisme vénen a

augmentar el seu cabal estètic i ideològic, alhora que

participa, com a membre de "la nova Pléiade", en paraules

de Montoliu, en el projecte de redreçament modern i laic de

la cultura nacional que el grup d'El Poble Català endega

tot partint d'un llenguatge artificiós i culte. Maseras

s'identifica ràpidament amb aquestes idees avançades,

simpatitza amb el Centre Nacionalista Republicà i esdevé un

jove catalanista i liberal que planteja canvis socials i

polítics des de les pàgines dels seus articles, sempre amb

l'esguard fit a Europa, i es deixa dur per una literatura

decadentista i simbolista, molt dannunziana, des dels

contes que publica a la "Plana Literària", alguns dels

quals constituiran el seu primer llibre de narracions,

Escull (1905).

Si bé la poesia i el teatre no passen de ser un àmbit

de proves, els primers intents narratius de l'escriptor

quallaran aviat amb un èxit considerable. Edmon (1908),

premiada al concurs d'El Poble Català, el dóna a conèixer

com a novel·lista. L'any de la publicació d'Edmon és'també

el de l'inici de la tasca de traductor, que, significativa-

ment, comença amb el Tartuf i El Misantrop de Moliere, del

qual traduirà l'obra completa durant els anys trenta. Edmon

representa la primera manifestació de Maseras en la línia

de novel·la decadentista d'estudi psicològic, en aquest cas

a partir d'un epistolari. El mateix any publica dues

novel·les més, una de les quals, La fi d'un idil·li, insis-

teix en les tècniques d'introspecció psíquica, i l'altra,

Feta i par«i.1*s de M-"*"» Rlfli Martí, endega camins molt
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més filosòfics, que enceten el perllongat homenatge que

Maseras retrà a Anatole France amb gran part de la seva

obra, amarada de relativisme, ironia i ambigüitat. L'Ado-

lescent, publicada el 1909, consolida el decadentisme en la

narrativa de l'escriptor i inicia el camí de la novel·la

històrica, que en el futur marcarà les fites més importants

del seu corpus novel·lístic.

Si els anys 1908 i 1909 es poden considerar els límits

d'una breu i molt intensa etapa d'iniciació narrativa de

Maseras, els anys compresos entre 1910 i 1918 representen

el punt culminant de la seva producció modernista més

genuïna, és a dir, l'e'scrita simultàniament a la producció

del moviment literari. Cal aclarir aquest punt donat que

Maseras continuarà fent modernisme fins quan aquesta

tendència literària es vegi desplaçada del panorama de les

lletres catalanes. La segona estada a París (1910-16) i el

bagatge literari que aporta a l'autor es troben a la base

d'aquesta segona etapa de la narrativa. El contacte amb els

cercles intel·lectuals parisencs dóna a Maseras gran part

de la solidesa i de la seguretat necessàries en una obra

que comença. La seva dinàmica participació en activitats

socials i polítiques durant la Gran Guerra i la seva tasca

de corresponsal a T.** Veu de Catalunya des de París li

atorguen experiència vital i el situen políticament en una

òrbita francófila i liberal, d'un catalanisme de sentiment

esquerrà però d'actuacions properes a la Lliga i resistent

culturalment. Al mateix temps, l'escriptor s'interessa,

encara vagament, per la ideologia i el programa noucentis-

tes, que intentarà assimilar i dur a terme durant els anys
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posteriors a l'estada a París, entre el 1917 i 1924, en el

temps que precedeix la Dictadura, el del seu arrelament

barceloní i el que conforma la primera part de la tercera

etapa narrativa de la seva obra (1919-29).

Una lleu influència noucentista conflueix en aquest

segon període amb l'eclosió del modernisme i la consegüent

fixació dels models bàsics de la narrativa de Maseras: la

novel.la històrica amb elements decadentistes i filosòfics

-Ildaribal- i la novel·la simbòlica, metafísica i poètica,

en una línia dannunziana, -L'Arbre del Bé i delMal. Cal

destacar la fidelitat de l'escriptor envers el gènere

novel·lístic en ple moviment noucentista, malgrat que això

li suposi el fet de ser en gran mesura ignorat per aquest

grup cultural dominant. Si L'Adolescent significa el clímax

del decadentisme plàstic més heterodox, Ildaribal comporta

una densa problemàtica metafísica i existencial i una

subtil i intel·ligent dosi de reivindicació nacionalista.

Aquesta novel·la es troba en una línia existencial pa-

ral·lela a la de L'Arbre del Bé i del Mal, però amb una

concessió moral, en la cloenda de l'argument, que palesa un

cert interès de Maseras per acatar els pressupòsits

ideològics de l'ortodòxia noucentista. Tanmateix el

veritable final de la novel·la, que és el del seu protago-

nista, està en la línia de les obres modèlicament modernis-

tes, en què els herois sucumbeixen a la fatalitat del món

circumdant. A partir de la segona etapa narrativa la

influència del pessimisme i de l'angoixa vital de Schopen-

hauer i la força en la realització individual provinent de

Nietzsche s'evidencien més intensament, així com el ressò
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de D'Annunzio i dels francesos Pierre Louys i Anatole

France. La rebel·lió de l'home contra la natura, que pren

de vegades la forma de les passions humanes, comporta en

les narracions d'aquest període l'acompliment d'un destí

fatal o l'assoliment d'un estat d'angoixa en els personat-

ges. Durant la segona etapa creativa Maseras secunda

"l'actual platonització dels esperits", diagnosticada per

Xènius ja el 1906, amb la seva narrativa basada espe-

cialment en la prosa d'Anatole France i en la fidelitat al

model de novel.la dannunzià i al de la narrativa simbolista

francesa, matisats amb elements extrets de la prosa

d'Eugeni d'Ors. Evita el ruralisme i entronitza la ciutat

al centre de la seva producció. Sota'l cel de París és una

mostra de prosa decadent i simbolista, amb alguns elements

estètics i fins ideològics acordats amb els pressupòsits

noucentistes, que fa una apologia lírica de la ciutat

interior i exterior al protagonista tot eliminant també la

forma estricta de la novel·la tradicional.

La fidelitat al gènere narratiu i la passió per

escriure condicionen fins a tal extrem Maseras que en els

moments de domini literari noucentista no deixa d'escriure

novel·la i cerca tot tipus de sortida per poder-ho fer dins

una línia estètica i filosòfica acordada també amb el

Noucentisme imperant. Dóna la raó a les paraules de

Giardini quan més endavant dirà sobre ell "si abbandona al

godimento [. . . ] di raccontare per raccontare"1. Malgrat la

voluntat d'acostament al Noucentisme, Maseras es manifesta

amb la seva narrativa com el romàntic innat que és,

melangiós, amb una palesa voluntat de marginació i uns
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trets de modernitat essencial que el duen a mantenir una

constant curiositat per les darreres vibracions literàries

i culturals. La multitud d'influències que, a causa de la

seva receptivitat i del seu interès en un "aggiornamento"

constant, arriben a la seva obra n'impedeixen a vegades el

destriament clar i suposen una dificultat a l'hora de voler

identificar-ne els elements modernistes i noucentistes.

Podríem afirmar que Maseras és un clar signe del seu temps,

en globalitzar estètiques i filosofies molt variades, i, en

ocasions, contradictòries.

Durant la segona etapa narrativa augmenten també els

components clàssics de les -seves obres, provinehts d'un

fons de coneixements i d'un' interès ja antic de l'autor

pels temes greco-llatins, dels quals l'estada a París li

facilità l'estudi. En aquest sentit, Maseras és un paradig-

ma de la continuïtat formal i ideològica entre Modernisme

i Noucentisme preconitzada per Joan Lluís Marfany i palesa

un cas prou clar de trànsit sense trasbalsos des de l'autor

modernista a l'home del nou-cents, és a dir, el noucentisme

difós i vague de l'obra de Maseras es produeix com una

modalitat concreta en un temps determinat del seu modernis-

me emblemàtic i definitori. Contes a l'atzar (1918) és un

dels llibres de l'etapa que millor especifiquen aquesta

harmonització íntima entre les formes decadentistes i els

principis ideològics noucentistes. Maseras respongué,

doncs, per formació i tendències personals pròpies de la

seva actitud curiosa i receptiva -filla, al seu torn del

Modernisme-, al tipus d'escriptor amb sentit universal que

el Noucentisme requeria.
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Els anys viscuts a Paris en la segona dècada del segle

foren, doncs, bàsics en la formació de l'escriptor. Rep ja

definitivament l'herència literària i filosòfica d'Anatole

France, Flaubert, Pierre Louys, Villiers de l'Isle Adam,

Baudelaire, Gide, Duhamel, Mirbeau, Eenan, Bourget, Romain

Rolland, Proust, Barrés i d'altres autors. Es tracta

d'aquell influx plural d'escriptors i tendències que Puig

i Ferreter traduïa, en valorar-lo, com a manca de geni

creatiu: "Deixant-se influir per les modes més diverses,

pels grans autors i pels més diferents. Sense plagiar,

sense potser voler imitar, sovint no era ell. Li devia

mancar un gran temperament, una profunda individualitat.

Fou Anatole France, Flaubert, Zola o Guy de Maupassant,

etc."5 Al costat de les influències, Maseras palesa la

polaritat entre el seu tremp d'escriptor vitalista, rebel

i heterodox, i la seva voluntat d'integració en un sistema

social i literari que anuncia l'intent d'adaptació al

cercle noucentista en els anys següents (1917-24). Aquesta

polarització el du a navegar fins entrats els anys vint

entre dues aigües: per un costat la seva obra s'acosta

formalment a l'esfera noucentista i per 1'altre manté

sempre, fins quan el Modernisme ha périclitât, un fons de

rebel·lia, de progressisme estètic i moral que esdevindrà

la base ideològica del seu corpus narratiu.

Amb l'arrelament a Barcelona (1917-24) Maseras

assoleix l'estabilitat familiar i alguns llaços d'unió amb

el nucli intel·lectual -noucentista- de la ciutat, sense

deixar de banda la seva vinculació amb els cercles cultu-

rals europeus, a partir, bàsicament, de la premsa italiana,

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



1389

francesa i americana. Són els anys de màxima activitat pú-

blica de l'autor, que intenta una situació avantatjosa al

món literari barceloní, sota l'advocació de les doctrines

personalistes de Xènius, de qui exerceix en aquest temps

com a secretari personal. Un cop arribada la Dictadura, els

fets de la Universitat Nova succeïts per la primavera de

1924 el comprometen políticament i es veu obligat a

exiliar-se durant quatre anys a París (1924-28), on du a

terme una defensa aferrissada de la cultura catalana i un

atac constant a la Dictadura des de la direcció de Le

Courrier Catalan i amb d'altres activitats. Maseras

treballa durant l'exili per a la Société pour l'Encourage-

ment de la Culture Catalane, a les ordres d'Estelrich i

Cambó, però tanmateix visita Macià a Bois-Colombes i

simpatitza profundament amb Estat Català. Són els anys

daurats de l'exili parisenc6, d'una certa felicitat i de

plenitud en l'activitat intel·lectual. L'escriptor arriba

a la culminació de la professió de periodista en unir-la a

la seva passió per la literatura en la corresponsalía li-

terària de La Veu dp Catalunya que exerceix des de París en

aquests anys i que perllongarà a Barcelona fins al 1931.

Si en el segon període de l'obra narrativa Maseras

intentava un acostament a les posicions ideològiques i

estètiques noucentistes, en la tercera etapa inicia de

manera decidida l'experimentació de noves fórmules narrati-

ves obertament lligades als pressupòsits noucentistes, i

alhora compromeses amb la continuïtat del conreu de la

novel·la, tant per voluntat personal com per fidelitat a

les propostes orsianes. L'obra que intenta la consecució
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d'un model vàlid en aquest sentit éa l'artificiosa novel·la

A la deriva (1921). Tanmateix, el tercer període de la

narrativa de l'autor es distingeix per un segon compromís,

immediatament successiu a l'anterior, que consisteix en el

suport a la novel·la tradicional, la publicada en col·lec-

cions d'abast popular com "La Novel·la d'Ara", on col·labo-

ra entre 1922 i 1926 amb onze títols.

La primera de les funcions imposades pel mateix

escriptor en aquests anys es concreta en l'estranya

novel·la, o antinovel.la, A la deriva, que, segons Yates,

Maseras es veu empès a escriure com a reacció davant el seu

desencís d'autor modernista que durant el Noucentisme veu

enderrocar-se el món on s'havia manifestat literàriament.

Obres com aquesta, escrites en termes imposats pel moviment

imperant, haurien destruït -per a Yates- la capacitat

d'afrontar la literatura del Noucentisme amb una resposta

positiva, amb novel·les fidedignes.8 Considerem que A la

deriva no és un camí viable per al gènere, però no per una

manca de qualitat intrínseca, ni per exercir com a consol

privat d'un modernista desplaçat, sinó pel fet que intenta

una prosa en la línia de Xènius, del tot infactible a causa

de l'excés d'artifici que conté, definit com a "simbolisme

pompós" per Rafael Tasis9. Aquest crític creu, a més, que

l'exemple d'Eugeni d'Ors en aquest punt hauria estat nefast

per als escriptors catalans pel fet que en molts casos els

acabà d'allunyar del conreu de la ficció literària.10 Les

afirmacions de Yates i de Tasis no es compliren en el cas

de Maseras ja que no era escriptor de fàcil desànim i la

seva voluntat d'escriure novel·les surà sempre per sobre
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dels intents frustrats, encara que fos reintegrant-se a la

novel·la modernista i contribuint des del primer moment a

la normalització del gènere a Catalunya. Atenent a la

crítica que Lleonart dedicà a A la deriva podríem afirmar

que els efectes del fracàs d'aquest intent en Maseras foren

més catàrtics que desmoralitzadors.

El següent episodi literari de l'autor, després de

l'intent de reformular el propi model novel·lístic a partir

de 1'antinovel.la orsiana, fou la participació intensa i

precoç en la represa de la novel·la durant la Dictadura, un

cop comprovada la fallida d'una possible fórmula noucen-

tista del gènere. La dèria personal de publicar s'uneix en

el seu cas a la necessitat de reivindicació de la narrati-

va, i des de 1922 i sense aturador, Maseras participa en

moltes col.leccions tant populars com cultes de novel·la i

conte: "La Novel.la d'Ara", "Biblioteca Nova", "Biblioteca

Catalonia", Llibreria Verdaguer, i "Biblioteca Catalana" i

"Biblioteca Literària" d'Editorial Catalana. Amb el conreu

constant i vehement del gènere col·labora a la recuperació

de la naturalitat i de la passió inherents a la novel ."la de

l'època modernista, i a retrobar el punt d'una prosa

superadora dels cànons artificiosos del noucentisme sense

abandonar mai l'elegància ni la puresa exigides pel gènere

per tal d'esdevenir vàlid i universal. Les dues novel·les

llargues que Maseras publica després de l'intent parcial-

ment noucentista que suposà A 1» deriva foren La fira de

Montmartre (1926) i "™ vida obscura (1927), ambdues

sorgides a l'exili amb la marca indeleble de les innova-
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cions ètiques i estètiques manllevades de 1*estimulant

entorn literari francès.

En conclusió, Maseras durant els anys vint es reafirma

en la seva narrativa modernista tradicional -amb planteja-

ments temàtics i formals nous importats de París- en el

moment que el context literari i el públic el rehabiliten

com a narrador. En realitat, al final del debat sobre el

gènere, Maseras rep la consagració definitiva com a

novel·lista modernista, adscripció amb què tradicionalment

ha passat a la història de la literatura. En definitiva, i

fent una mínima reducció, llevat de l'intent parcial d'A la

deriva. Maseras és un modernista clàssic que conrea amb

continuïtat la novel·la durant el Noucentisme. És molt

interessant destacar com a aquesta funció conservadora i

estimuladora del gènere, s'hi afegeix, en el cas d'escrip-

tors com Maseras, la funció de vehicle per a expressar

neguits filosòfics, estètics, polítics i socials reprimida

per la Dictadura. Aquesta tasca de continuador del gènere

duta a terme pel gran treballador que fou Maseras, restà

qualificada per C. A. Jordana amb l'expressió de "regulari-

tat lloable" al seu "Balanç d'un quart de segle. Excursió
12

de plaer pels camins de la prosa."

A la deriva, malgrat constituir una peça subsidiària,

retòrica i artificiosa en la producció maseriana dels anys

vint, operà com a element de continuïtat del gènere no-

vel·lístic dins l'obra particular de l'autor i, tot

conjurant la seva crisi personal com a literat, li permeté

de prosseguir pels camins de la novel·la durant els anys

trenta. A finals de la dècada dels vint, amb la fira de
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Montmartre (1926) i Una vida obscura (1927), Maseras

s'inclinà per la novel·la filòsofico-existencial i psi-

cològica, en plena vigència a Europa, després de successius

assaigs d'aquests subgèneres en la novel·la curta. I

concilià aquestes obres amb reculls com Setze contes (1922)

i Figures d'argila (1927), on sabé harmonitzar perfectament

les tonalitats clàssiques i populars amb les exigències

estètiques del Noucentisme i el seu tradicional ofici

d'escriptor modernista.

L'arribada a Barcelona procedent de l'exili per la

primavera de 1928 du la restitució de la vida familiar a

l'existència de l'escriptor. S'inicia la darrera dècada en

el cicle evolutiu de la seva obra, el de màxima plenitud i

fecunditat. El magne bagatge cultural i la dilatada

experiència de Maseras vessen a dolls des de les seves

col·laboracions a La Veu de Catalunya i al Diario de

Barcelona així com des de moltes altres publicacions. La

instal·lació definitiva a Barcelona multiplica encara més

la seva activitat periodística i li exigeix una intensifi-

cació de les feines editorials, adreçades essencialment a

la traducció i també als treballs d'encàrrec, aquests

darrers especialment per a Editorial Barcino. L'obra

narrativa comença a ancorar-se en un decadentisme clàssic,

en un modernisme d'escola, però sentit. La seva prosa

brolla més fluïda que mai i algunes de les obres d'aquesta

darrera etapa esdevenen emblemàtiques malgrat el su to ja

"démodé". Maseras publica entre 1930 i 1936 la traducció

catalana de les obres completes de Moliere, el treball de

més envergadura en aquest camp, i moltes altres traduccions
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d'autors francesos, italians, anglesos i castellans. La

seva activitat professional en el decenni 1929-39 es

diversifica i enriqueix en gran mesura. Just en el moment

de màxima productivitat del narrador, periodista i traduc-

tor esdevé la desgràcia en forma de desestabilització

política, malaltia, guerra i mort. El dolor pel possible

traspàs del fill al camp de batalla, que no li és confirmat

fins nou mesos després de tenir-ne la primera notícia,

l'agreujament del seu precari estat físic i l'exili a

Tolosa del Llenguadoc estronquen definitivament la veu

madura de aquest escriptor nacionalista, modernista i

sempre idealista, malgrat la duresa del temps que li

escaigué de viure.

La quarta, i darrera, etapa de la producció narrativa

de Maseras ve definida per una doble línia estètica: la

fidelitat als cànons modernistes-decadentistes ja caracte-

rístics de la seva obra, i la pruïja d'adoptar les darreres

tècniques narratives utilitzades a Europa, especialment les

psicològiques basades en les doctrines de Freud i en les

fórmules dels surréalistes. L'aplicació de la psicoanàlisi

als somnis proporciona alguns resultats vàlids en literatu-

ra que Maseras cuita a aprendre dels models francesos, com

gairebé sempre. El monòleg interior, sota les diverses

variants -epistolari, dietari, confidència en primera

persona, etc.-, ja assajades per l'escriptor des dels

primers anys de segle, arriben ara a gran finor i subtilesa

en la seva ploma. També la imitació de la literatura russa,

bàsicament les obres de Dostoïevski, amb el seu gavadal de

folls, marginats i solitaris arriba a les novel.les de
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Maseras com ho fa a les de Sebastià Juan Arbó, Puig i

Ferreter i Miquel Llor durant els anys trenta. La investi-

gació psicoanalítica del subconscient, els tenes escabrosos

com el sexe, la marginació i la malaltia mental amaren les

pàgines d'algunes de les darreres narracions de Maseras,

especialment de la novel.la Zodíac (1934). Tanmateix, i com

ja hem insinuat, paral·lel al corrent d'influència europea,

trobem en aquest darrer període una forta atracció de

l'autor pels models decadentistes gestats en la seva

joventut, ara suavitzats moderadament per una certa

preocupació ètica i per l'erosió del temps. Una de les

novel·les més destacables de l'etapa, L'Evasió (1929),

oscil·la entre l'angoixa existencial i el dolor de viure,

per una banda, i l'extremat decadentismo amb què tracta

gairebé tots els temes i situacions del relat per una

altra. És, en el fons, un dels fruits més absolutament

romàntics de l'autor. L'estudiant de Cervera (1935), la

darrera obra, reprèn el model de novel·la històrica amb

dues novetats remarcables, la temàtica centrada en la pre-

Renaixença i la introducció de tècniques innovadores en el

tractament del temps al relat. Els darrers reculls de

contes palesen l'alternança de Maseras entre tradició i

modernitat. Si a El Retorn (1931) tracta d'escriure, en

algun cas, mitjançant tècniques de penetració psicològica

en el subconscient, a La Ratlla (1929) deixa algunes de les

mostres més madures i brillants de narrativa curta, i al

llibre inèdit La dona de Sócrates i altres contes (1938)

reprèn, amb variants, alguns contes de la primera joventut

de signe plenament decadentista, en una confirmació i
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assumpció definitives dels pressupòsits d'aquest corrent

modernista.

Podem afirmar que Maseras es mantingué en els seus

darrers anys amatent a les novetats literàries europees,

que introduí a la seva obra i sabé harmonitzar amb les

tendències estètiques modernistes assumides des de l'ado-

lescència. Les noves tècniques i plantejaments literaris

dels anys trenta conflueixen en la darrera etapa del seu

corpus narratiu amb el modernisme decadentista »és em-

blemàtic. La seva obra assoleix així un bell punt d'equili-

bri entre tradició i originalitat, entre modernitat i

modernisme.

Alfons Maseras fongué durant la seva existència el

credo literari modernista amb la pròpia actitud vital, que

secundava molts aspectes d'aquesta estètica, i aconseguí

així esdevenir tant en l'aspecte biogràfic com en el

creatiu un clàssic integral d'aquest moviment.
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Notes a les Conclusions

1. Xènius, "Sobre la novel·la", "Glosari", La Veu de
Catalunya. 23-VI-1906.

2. Cesarino Giardini, Antologia di poeti catalan! contempo-
ránea 1845-1925. Le Edizioni del Baretti, Torino 1926, p.
48.

3. Joan Lluís Marfany, "Modernisme i Noucentisme amb
algunes consideracions sobre el concepte de moviment
cultural", Els Marges. 26, Barcelona 1981, pp. 37-42.

4. Vegeu en aquest sentit els comentaris fets a la intro-
ducció del Capítol VII.

5. Joan Puig i Ferreter, Diari d'un escriptor. Ressonàncies
1942-1952. Ed. 62, Barcelona p. 287.

6. Domènec de Bellmunt al·ludeix a "l'exili daurat dels
anys 1924-30" a Anecdotari inèdit de cinquanta anys de
periodisme català (1920-1978). "El Pilar d'Almenara",
Barcelona 1978, p. 76.

7. Alan Yates, Una generació sense novel.la?, p. 136.

8. Ibid., p. 137.

9. La novel.la catalana, p. 59.

10. Ibid., p. 56.

11. Josep Lleonart, "A la deriva. d'Alfons Maseras", La Veu
de Catalunya, juny 1921. Cita extreta de l'epígraf 1 del
Capítol VIII.

12. La Revista. Any XI, n. 223, (1-1-1925).
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Apèndixs documentals.

1. Premsa.

1.1. Relació completa de les publicacions on Maseras

col.laborà.

Incloc tot seguit el llistat, ordenat cronològicament,

de les publicacions on Maseras col·laborà durant la seva

vida. Situo el nom de la publicació seguit del lloc on

apareixia [en el cas que no sigui Barcelona], de l'any o

anys en què Maseras hi-escriví, i de l'epígraf i capítol de

la tesi on es fa la relació i el comentari de les col·labo-

racions que l'escriptor hi inserí.

Joventut. (1900), 3.2. (C. I) / (1906), 2., 5.1. (C. II).

Catalunya Artística. (1900-1904), 3.2. (C. I).

El Pandemonium. Reus (1901), 3.2. (C. I).

Auba. (1902), 3.1. (C. I).

Lo Somatent. Reus (1902), 3.2. (C.I).

Lo Rector de Vallfogona. (1902), 3.2., (C. I).

Revista del Centro de Lectura. Reus (1903), 5. (C.I).

La Renaixença. (1904-1905), 3.2. (C. I).

Pàtria Nova. Reus (1905-1906), 2. (C. II).

W M

II »

n n

El Poble Català. (1905-1906), 2. (C. II).
(1905-1909), 4. (C. II).
(1913), 1.2. (C. III).
(1914-1916), 3.6. (C. III).

El Progreso. (1910), 1.2. (C.III).

Panteisme. (1911), 1.2. (C. III).
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Mercure de France. Paris (1912), 1.2. (C. III) / (1925),
2.3. (C. IV).

La Revue du Temps Présent. Paris (1912), 1.2. (C. III).

Mundial. Paris (1913), 1.2. (C.III).

El Día Gráfico. (1913), 1.2. (C. III) / (1924), 2.3. (C.
IV).

La Veu de Catalunya. (1914-1916), 3.5. (C. III).
" " (1922-1928), 3.1. (C. IV).

(1929-1931), (1933, 1934), 4.1.1.
(C. V). [Relació completa dels articles a l'epígraf 1.2.1.
de l'Apèndix 1. Premsa].

Iberia. (1915, 1918), 3. (C. III).

L'Union Latine. París (1915), 3. (C. III).

Le Roussilion. Perpinyà (1915), 3. (C. III).

Renaixement. (1915), 3. (C. III).

La Nació. (1916), 3. (C. III).

La Revista. (1916-1917, 1922), 3.2. (C. IV) / (1924-1925),
2.3. (C. IV) / (1929-1936), 4.2. (C. V).

Un Enemic del Poble. (1917), 3.2. (C. IV).

Voces. Barranquilla (Colombià) (1917-1920), 3.2. (C. IV).

Messidor. (1918-1920), 3. (C. III).

D'Ací. d'Allà. (1918, 1921-1923), 3.2. (C. IV) / (1924-
1928), 2.3. (C. IV) / (1929-1931), 4.2. (C. V).

Mar Vella. 1919, 3.2., (C. IV).

L'Instant. París (1919) ["Fórmules i Forma", Alfons
Maseras, n. 7-8, gener i febrer de 1919].

Hver 8 Pag. Dinamarca (1920), 3.2. (C. IV).

La Nación. Buenos Aires (1920-1929 aprox.), 3.2. (C. IV).

La Publicitat. (1920-1923), 3.2. (C. IV). (1934-1936),
4.1.3., (C. V).

Poesia. Milà (1920), 1.2. (C. IV).

Fantasma. Nàpols (1921-1923), 1.2. (C. IV).

II Corria delle Puglie. Bari (1921, 1922), 1.2. (C. IV).
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II Resto del Carlino delia Sera. Bologna (1921, 1924), 1.2.
(C.IV).

Il Risveglio. Salerno (1921), 1.2, (C. IV).

El Día. L'Havana (1921), 3.2.(C. IV).)

Mercurio. (1921-22, 1924), 3.2. (C. IV).

Prisma. Paris-Barcelona (1922), 3.2. (C. IV).

Ter Vaarheid. Bèlgica (1922), 3.2. (C. IV).

G i o rnále de Sic11i a. Palermo (1922), 1.2. (C. IV).

II Lavoro. Gènova (1922), 1.2. (C. IV).

Giornalle delia Serà. Nàpols (1922), 1.2. (C. IV).

Humanitas. Bari (1922), 1.2. (C. IV).

Giornale di Poesia. Várese (1923), 1.2. (C. IV).

Justícia Social. (1923, 1924), 3.2. (C. IV).

Catalonia. Buenos Aires (1923), 3.2. (C. IV).

La Renaissance d'Occident. Brussel·les (1923, 1927), 2,3.
(C. IV).

Ronsel. Revista de Literatura y Arte. Lugo (1924), 3.2. (C.
IV).

Le Courrier Catalan (1924-1927) [director], 2.2. (C. IV).

Comoedia. París (1924-1928), 2.3. (C. IV) / (1928), 3.2.
(C. IV) / (1928-1936), 4.1.4. (C. V).

Les Nouvelles Littéraires. París (1924, 1925), 2.3". (C.
IV).

La Noche. (1924-1925), 2.3. (C. IV) i relació a l'apèndix
de premsa 2.3.

Revista de Catalunya. (1924), 2.3. (C. IV) / (1931-1938),
4.2. (C. IV).

La Nervie. Brussel·les (1925), 2.3. (C. IV).

Revue Bleue. París (1925, 1926), 2.3. (C. IV) / (1928) 3.2.
(C. IV).

Alfar. La Corunya (1926), 2.3. (C. IV) / (1929) , 4.2. (C.
V).

La Gassetta di Puglül. Bari (1926), 1.2. (C. IV).
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Scintilla Nàpols (1926), 1.2. (C. IV).

La Nova Revista. (1927-1928), 2.3. (C. IV) / (1929), 4.3.
(C. V).

Le Nord Littéraire et Artistique. Lille (1927), 2.3. (C.
IV).

La Gaceta Literaria. Madrid (1927), 3.2. (C. IV).

La Vie Marseillaise. Marsella (1929), 2.3. (C. IV).

El Dia. Terrassa (1929), 4.4. (C. V).

La Veu de Tarragona. (1929), 4.4. (C. V).

Diari de Girona. (1929), 4.4. (C. V).

Social. L'Havana (1929), 4.4. (C. V).

Diari de Mataré. (1929-1930), 4.3. (C. V).

El Dia. Palma de Mallorca (1931), 4.4. (C. V).

Diario de Barcelona. (1931-1936), 4.1.2. (C. V) i epígraf
1.2.2. de l'Apèndix 1. Premsa.

Revue des Pays d'Oc. Avinyó (1932-1933), 4.3. (C. V)

Butlletí dels Museus d'Art de Barcelona. (1932-1937), 4.2.
(C. V).

L'Opinió. (1933), 4.4. (C. V).

Catalunya Ràdio. (1933), 4.4. (C. V).

Art (1934), 4.4. (C. V).

Redreçament. Butlletí Oficial dels Boy-scouts de Catalunyat
(1934), 4.4. (C. V).

Ràdio Barcelona. (1934-1937), 4.2. (C. V).

El Via.lero. (1935), 4.3. (C. V).

Mirador. (1935, 1937), 4.3. (C. V)

Moments. (1936), 4.3. (C. V).

El Diluvio. (1936), 4.3. (C. V).

Tribune des Nations. París (1936), 4.4. (C. V)

Diari de Barcelona. (1936-1937), 4.1.2. (C. V) i Apèndix de
premsa 2.2.

La Vanguardia. (1937), 4.4. (C. V)
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Noticiari Català. Santiago de Xile (1937), 4.4. (C.V).

Diari de Catalunya. (1937-1939), 4.1.2. i Apèndix de premsa
2.2.

Germanor. Santiago de Xile (1937), 4.4. (C. V).

Ressorgiment. Buenos Aires (1937), 4.4. (C. V).

Meridià. (1938), 4.3. (C. V).

La Vida Literària a Catalunya. Gaseta setmanal radiada de
la Institució de les Lletres Catalanes. (1938), 4.4. (C.
V).
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1.2. Relació de les col·laboracions periodístiques

d'Alfons Maseras als principals diaris barcelo-

nins .

Els apèndixs de premsa que segueixen a continuació

recullen només les col·laboracions fixes de Maseras -

normalment dins una secció amb títol propi- als principals

diaris barcelonins entre 1914 i 1936. Amb això he pretès

facilitar la consulta d'algunes de les seves sèries d'arti-

cles més interessants i alhora palesar el tipus de treball

que dugué a terme i l'ampli ventall d'interessos que el

mogué a escriure.

Només incloc la relació dels articles pertanyents a La

Veu de Catalunya. Diario de Barcelona. Diari de Barcelona.

Diari de Catalunya. La Publicitat. El Día Gráfico. La

Noche. i El Diluvio, que ja han estat comentats als

epígrafs escaients de cada capítol. M'he abstingut d'in-

cloure les col·laboracions d'El Poble Català, compreses

entre 1905 i 1916, perquè són en la seva majoria creacions

literàries i romanen extensament glossades als apartats

corresponents.

Tanmateix, les nombroses col·laboracions que Maseras

inserí en revistes i en altres diaris catalans i estrangers

es troben llistades i comentades dins el cos de la tesi,

als epígrafs adients segons l'època i l'activitat de

l'autor. El llistat complet de les publicacions on les

inclogué apareix a l'apèndix precedent [1.1.]. El dilatat

i espars treball periodístic de Maseras -la totalitat

articles que escriví- no apareix, doncs, recollit íntegra-
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ment en el present apèndix, tanmateix, sí que es troba, com

he dit, ordenat i explicat als apartats corresponents de la

tesi, pel fet que m'ha semblat més oportú de comentar-lo in

extenso a cada un dels moments vitals i profesionals de

l'autor que li donà vida i sentit.

1.2.1. La Veu de Catalunya (1914-1931).

El present apèndix exposa la relació de les col·labo-

racions que Alfons Maseras inclogué a La Veu de Catalunya

entre 1914 i 1931. S'insereixen també, al final, les que

publicà esporàdicament el 1933 i 1934, després d'haver

abandonat la feina de redactor fix del diari pel març del

1931.

Alfons Maseras havia iniciat les col·laboracions al

diari, de París estant, el 31 d'octubre de 1914, i les

perllongà fins al setembre de 1916 amb un interval els

mesos d'agost, setembre i octubre de 1915, en què no hi

escriví. Entre el setembre de 1916 i el novembre de 1922 el

seu treball per a La Veu de Catalunya fou gairebé nul". Els

articles d'aquest primer període 1914-16 consten llistats

i comentats a l'epígraf 3.5. del III Capítol.

La segona etapa de la tasca periodística de Maseras a

La Veu de Catalunya abasta els anys compresos entre 1922 i

1931, i apareix comentada a l'epígraf 3.1. del Capítol IV

i a l'epígraf 4.1.1. del Capítol V.
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La Veu de Catalunya

1914 - 1916

Seccions; "Davant la guerra" [D. G. ] i "El conflicte
europeu" [C. E.]. En ocasions utilitza ambdós títols
simultàniament.

Subseccions; "Des de París", "Veus de la opinió".

Signat; A. Maseras [octubre de 1914-juliol de 1915 i
esporàdicament durant 1916]. Zenon [novembre-desembre de
1915 i esporàdicament durant 1916]. Ajax [el pseudònim més
usat el 1916]. X. X. [per parlar de pau i de la Societat de
Nacions]. Ter [31-VIII-1916, darrer article].

1914

"El silenci de París", 14-XI-1914.

"Pal.liors d'autumne", [entre 15 i 22]-XI-1914.

"L'heroisme anònim", 9-XII-1914.

1915

[D. G.] "El Nadal a París", 2-1-1915.

[D. G.] "Les hosts llatines", 23-1-1915.

[C. E.] [D. G.] "Mimí Pinson", 17-II-1915.

[D. G.] "Els hereus de Bisanci", 23-III-1915.

[D. G.] "Els hereus de Bisanci II", 25-III-1915.

[D. G.] "Els hereus de Bisanci III", 26-III-1915.

[D. G.] "Damunt el llorer, el roure", 30-III-1915.

[D. G.] "La "Ville Lumière" a les fosques", 14-IV-1915.

[C. E.] [D. G.) "El fossar de França", 29-IV-1915.

[D. G.] "Del París tragi-còmic. Lámala mirada", 17-V-1915.

[D. G.] "La França victoriosa", 23-V-1915.

[D. G.] "una interwiew", 6-VII-1916.
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[D. Q.] "It is a long way", 24-VII-1915.

[C. E.] [D. G.] "L'ombra dels morts", 9-XI-1915.

[C. E.] [D. G.] "Els periòdics del front", 15-XI-1915.

[C. E.) [D. G.] "Chulos y señoritos", 24-XI-1915.

[C. E.] [D. G.] "Un soldat de fang", 28-XI-1915.

[C. E.] [D. G.] "El que no s'ha de dir", 3-XII-1915.

[C. E.] [D. G.] "Catalans a la guerra", 15-XII-1915.

1916

[C. E.] "Croquis de la Gran Guerra: Un poblet sota la
metralla", 18-1-1916, A. Maseras.

[C. E.] "Des de París. El seminari de Sant Sulpici", 28-1-
1916, Ajax.

[C. E.] "Des de París. La casa dels mutilats", 1-II-1916,
Ajax.

[C. E.] "Des de París. La represa", 5-II-1916, Ajax.

CC. E.] "Des de París. Literatura "de guerra", 19-11-1916,
Ajax.

[C. E.] [D. G.] "Tornant de Perpinyà", 21-11-1916, Alfons
Maseras.

[C. E.] "El que diu una francesa", 25-11-1916, Zenon.

[C. E.] "Des de París. El miratge d'Erzerum", 26-11-1916,
Ajax.

[C. E.] "Des de París. L'acció del Centre Català", 29-11-
1916, Ajax.

[C. E.] "Des de París. El que passa a Verdun", 4-III-1916,
Ajax.

[C. E.] "Des de París. Les veus ocultes de França", 8-III-
1916, Ajax.

[C. E. J "Des de París. I la batalla continua", 18-III-1916,
Ajax.

[C. E.] "Pels voluntaris catalans", 25-III-1916, Zenon.

[C. E.] "Des de París. L'estat tutelar", 2-IV-1916, Ajax.
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[C. E.] "Des de París. Les veus de Polònia", 14-IV-1916,
Ajax.

[C. E.] "Des de París. El Gran Cardenal", 19-IV-1916, Ajax.

[C. E.] "Des de París. Els artistes i la guerra", 21-IV-
1916, Ajax.

[C. E.] "Des de Paris. Una embaixada", 30-IV-1916.

"Records cervantins. El "Mesón del Sevillano", 26-IV-1916,
Alfons Maseras.

[C. E.] "Veus de la opinió. La generositat de França", 3-V-
1916.

[C. E.] "Des de París. Els profetes de la guerra actual",
9-V-1916, Ajax.

[C. E.] "Veus de la opinió. Una "dame blanche", ll-V-1916,
Ajax.

[C. E.] "Veus de la opinió. Interviews amb mon conserge",
16-V-1916, Ajax.

[C. E.] "Veus de la opinió. Preliminars de pau", 18-V-1916.
X.X.

[C. E.] "Veus de la opinió. Interviews: "La marchande des
quatre saisons", 9-VI-1916, Ajax.

[C. E.] "Els voluntaris catalans: L'obra del "Comitè de
Germanor", 19-VI-1916, Zenon.

[C. E.] "Interviews: "A cal Bistro", 20-VI-1916, Ajax.

[C. E.] "Interviews: Amb un "poilu" català", 28-VI-1916,
Ajax. .

[C. E.] "Interwiews: Amb un "vieux cabotin", lO-VII-1916,
Ajax.

[C. E.] [D. G.] "Mentre la flama creix", 15-VII-1916,
Zenon.

"Interwiews: Amb un senegalès", -VII-1916.

[C. E.] "Interwiews: Amb un "camelot", 24-VII-1916, Ajax.

["Tercera Conferència de les Nacionalitats. Ponència de
l'Alfons Maseras", l-VIII-1916].

[C. E.] "Interwiews: Amb un que ve de Verdun", 1-VIII-1916,
Ajax.

"Tercera Conferència de les Nacionalitats. Discussió de
principis. Ponències. Repercussió en la premsa «undial",
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2-VIII-1916, X.X.

"Monsieur l'Abbé", -VIII-1916.

[C. E.] "A les vores del Dniester", 18-VIII-1916, Ajax.

"Des de París. El primer somriure", 31-VIII-1916, Ter.

1918

"Poesia catalana de França estant" [sobre Sang en rovell
d'ou de J. Pérez-Jorba], M.

1922 - 1931

1922

"Lletres i Llibres. Mater Itàlia", 17-XI-1922, Alfons
Maseras.

"La ficció literària. Rèplica d'Arlequí al Clown de "La
Tienda de los Espejos", 1922, Alfons Maseras.

"El Misantrop", 1922, Alfons Maseras.

1923

Secció; "Lletres i Llibres". Subsecció; "Lletres Estrange-
res".

Signat; Fly.

[S/títol. Sobre Jules Romains i Albert Erlande]. 14-VI-
1923.

"Provençalisme i Gasconisme", 22-VI-1923.

"Una història i una enquesta", l-VII-1923.

"Pascal i Descartes", 4-VII-1923.

"Pall-Mall ibero-americà. Poetes aexicans. Poetes Brasi-
lers. Poemes del Hombre". Viatges, crítica i art", 7-VII-
1923.

"Dos itineraris", 13-VII-1923.

"Els germans Serapion. A. Mercereau i »L'Abbaye«'. El poeta
René Lyr. "Oiornale di Poesia , 19-VII-1923.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



1411

"La Itàlia d'ara. Un grup literari", 24-VII-1923.

"Tres revistes. "Les Cahiers Idéalistes". "Le Disque Vert".
"Scientia", 5-VIII-1923.

"Un llibre d'Agathon. Poetes anglesos joves", ll-VIII-1923.

"Els nautes del somni. "Marsyas", 19-VIII-1923.

"Amics d'Itàlia. Gian Pietro Lucini. Piero Delfino Pesce",
25-VIII-1923.

"John Galsworthy", 6-IX-1923.

"G. Perrero, pessimista. "Les Cahiers Verts". "L'Editorial
Occitan". Un homenatge. "Captures". Poetes antics i
moderns", setembre 1923.

"Katherine Mansfield. Jordi Santayana. Teatre de marione-
tes. La cultura russa", 2-X-1923.

"Un poeta virgilià. Un poeta enlluernat.Pirandello. Una
commemoració", l-XI-1923.

"[Sobre Aurora Sand]. Una obra primerenca. "Le Disque
Vert". Notes italianes", 8-XI-1923.

"Poesia hispano-americana. Un contista argentí. Un homenat-
ge. "Vidas". Revistes", 17-XI-1923.

"Història Contemporània. "L'Europa al dia", [Fora de
secció. Signat: A.M.], 7-XII-1923.

"Americanes: "Vidas", encara. Europees: Llibres d'art", 8-
XII-1923.

1924

Seccions; "Teatre Estranger", ("Teatres Estrangers") [T.
E.] i "Lletres Estrangeres" [L. E.].

Signat; Fly.

[T. E ] "Una obra de Sem Benelli. Altres novetats italia-
nes. Un gran autor hongarès", 10-1-1924.

[T. E.] "Alberto Braceo. Rosso di San Secondo. La darrera
obra de Molnar. El teatre alemany", 8-III-1924.

[L. E.] "Una novel.la irlandesa. Enrico Cardile. Altres
publicacions italianes", 25-V-1924.

"El P.E.N. Club a Paul Valéry", 28-V-1924. [S/aignar].
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[L. E.) "La novel.la d'Amadís de Gaula. "Citta" de F.
Sacchi", 7-VI-1924.

[L. E.] "Le Chef". Un bell orgull periodístic. Altres
llibres italians", juny 1924.

[L. E.] "Poetes francesos: Els desestrucs. El poeta de la
placidesa. Els grans romàntics", l-VIII-1924.

[T. E.] "Una nova "Francesca da Rimini". El modern drama
anglès. Teatre decoratiu. Teatre irlandès", 10-VIII-1924.

[L. E.] "Les "Poesies" de Jean Royere. Dos escriptors-sud-
americans. Una nova obra de Garea. Un estudi remarcable",
14-VIII-1924.

[L. E.) "El "Poema de l'Amour" de la Comtessa de Noailles",
12-X-1924.

[L. E.] "Maurice Hewlett. Un llibre de Barrés fills. Louis
Gillet, crític. Una obra històrica. Una nova revista: "Le
Monde Slave", l-XI-1924.

[L. E.] "Una novel·la de Leon Bocquet. Stewart-Edward
White. Delacroix, escriptor. Una enquesta literària. En
defensa del provençal, 12-XII-1924.

[T. E.] "Carles Vildrac. La darrera obra de Bernstein", 18-
XII-1924.

[L. E.] "Una antologia. Una novel·la "criolla". Un nou
Robinson. Paul Valéry, assagista. Un poeta mexicà. Poesia
oriental", 26-IX-1924.

1925

Seccions; "Lletres Estrangeres" [L. E.], "Teatre Estranger"
[T. E.J, "De París Estant" [P. E.], "Cròniques de París"
("Crònica de París") [C. P.].

Subseccions; "Notes al vol", "Zigues-Zagues", "Films",
"Films ràpids", "Documents", "Motius del dia", "Engrunes",
"Pall-Mall."

Signat; Fly [L. E. IT. E. J, Zenon [P. E.], Alfons Maseras
[C. P. i resta d'articles fora de secció].

[T. E.] "Un teatre armeni a París. L'Égale. El teatre i el
poble. La "Santa Joana" de B. Shaw", 7-I-1925.

[L. E.] "La correspondencia de Mickiewicz. Un nou llibre de
Nazariantz. Duhamel, novel·lista exòtic", 28-1-1925.
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[T. E.] "Carl Sternheim. Un autor iugoslau. Jacques
Natanson", 7-II-1925.

[L. E.] "Màrius André, Poeta. I. M. Carrera, glossador. Una
biografia de D. Teniers. Dues revistes. Una reedició
notable", 2-II-1925,

[P. E.] "El Regionalisme i l'Ensenyament", 14-II-1925.

[C. P.] "El problema de les minories", 22-II-1925.

[P. E.] "Notes al vol: El curs Puig i Cadafalch. Mistral,
l'endemà de 1870. La llengua d'oc", 25-11-1925.

[C. P.] "Pirandello's season", 5-III-1925.

[C. P.] "La promoció Ronsard", 6-III-1925.

[P. E.] "Els "Lamas" del Tibet", 10-III-1925.

[C. P.] "La promoció Ronsard II", 18-III-1925.

[T. E. ] "El guinyol reneix. El teatre hongarès. Costums
teatrals contemporanis. El teatre en perill", 19-III-1925.

[C. P.] "La promoció Ronsard III i últim", 21-III-1925.

[P. E.] "Notes al vol: El Saló dels Independents. Cinema
per a infants. Una enquesta", 29-III-1925.

[C. P.] "L'home del dia", ll-IV-1925.

[C. P.J "L'esdevenidor de França", 12-IV-1925.

"Per terres de França. Una escapada al Mont Sant Miquel",
16-IV-1925.

[P. E.] "Zigues-Zagues: Tom Mix. Música catalana. Fum.
"Chez Druet". Quatre pintors. Un judici sobre Gual.
Primavera", 23-IV-1925.

[P. E.] "Notes al vol: A la vetlla de l'exposició. Un
llibre de Cambó, en francès. Mulei-Hafid a Versailles.
Passió política", 29-IV-1925.

[L. E.] "Dues novel·les de Galsworthy. Una obra americanis-
ta. Els metges i la literatura. Els concursos europeus de
la pau", l-V-1925.

[T. E.] "El geni dramàtic. Bibliografia teatral. Els
independents, de Roma. Una obra comunista", 8-V-1925.

[C. P.] "La "Santa Joana" de B. Shaw", 9-V-1925.

[P. E.] "Films: Art Oriental. Fires. El segon acte de les
eleccions. La comtessa condemnada. El jazz", 14-V-1925.
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[C. P.] "El perill d'una nova guerra", 22-V-1925.

[P. E.] "A l'entorn d'un banquet: Partint-nos el pa.
Galsworthy. Pirandello. Heinric Mann. Don Miguel. Paul
Valéry. Duhamel. Kouprine. C.L.I,", 27-V-1925.

[G. P.] "Mig segle de pintura", 5-VI-1925.

[T. E.] "Teatre xinès. Teatre japonès", 7-VI-1925.

[P. E.] "Tres morts: Guitry. Flammarion. P. Louys", 9-VI-
1925.

[P. E.'] "Els nostres a la Ciutat de les Arts Modernes", 21-
VI-1925.

"Un esdeveniment literari", 26-VI-1925.

[L. E.] "Els pagesos" de Ladislas Reymont. Què cosa és
l'art modern? Un poema de Perbosch. Una obra de Meredith.
Una biografia", 27-VI-1925.

[C. P.J "Pintura espanyola", l-VII-1925.

[P. E.] "Notes al vol: La invasió. La glòria de J. H.
Fabre. Necrología. Sobrerealisme. Croquis", 8-VII-1925.

[P. E.] "Zigues-Zagues: Vacances. Festa nacional. El burot
Rousseau al Louvre. La invasió, encara. L'exposició, de
nit", 14-VII-1925.

[C. P.] "La lliçó de geografia", 23-VII-1925.

[P. E.] "Notes al vol: Figaro-Caillaux, Els temps canvien.
Albert Samain. Jardins i infants", 29-VII-1925.

[C. P.] "La República d'Erivan", 2-VIII-1925.

[P. E.] "Films ràpids: La vida cara. Un negoci. L'evacuació
de la Ruhr. Kolossal. Teatre català", 7-VIII-1925.

[T. E.] "Una obra de Sem Benelli. Un heroi txec al teatre.
Una obra en dialecte bearnès", 9-VIII-1925.

[P. E.] "Notes al vol: Manuel Fontanals. Rambla i boule-
vard. Un fakir. Marcel Proust", 15-VIII-1925.

[C. P.] "La Federació Universitària per la S. de les N.",
15-VIII-1925.

[C. P.] "Del viatjar", 26-VIII-1925.

[P. E.] "Documents: Una protesta. El Congrés de la Pau. El
melic de l'univers", 28-VIII-1925.

[C. P.] "Enquestes", 6-IX-1925.
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[L. E.] "Estudis bíblics. Les rutes oceàniques. Història de
la filosofia francesa. Pierre Marc Orlan", 8-IX-1925.

[P. E,] "La delegació que va a Washington", 10-IX-1925.

[T. E.] "El joc de l'amor i de la mort". Walter Hasencle-
ver. Teatre d'art italià", 16-IX-1925.

[P. E.] "Notes al vol: Conan Doyle o l'esperitisme. Raymond
Radiguet. "Liber Amicorum". Simplicitat. La circular de
Monzie, encara", 17-IX-1925.

[P. E.] "Zigues-Zagues: Un centenari. Un elogi de Gaudí. El
bilingüisme a Alsacià. Una antologia", 25-IX-1925.

[C. P.] "Els catalans al Saló de Tardor (I- II)", 3-X-1925.

[P, E.] "Motius del dia: Retorn de Washington. Estats Units
d'Europa. La "rentrée". Paraules d'un artista. La mort de
Léon Bourgeois", 7-X-1925.

[L. E.] "A les illes benhaurades". Goethe a Alsacià.
"Amants i Poetes". Paul Valéry i la política", ll-X-1925.

[P. E.] "Notes al vol: "Madame Beliard". Fugita. Per Albert
Savine. La misèria dels escriptors", 15-X-1925.

[P. E.] "Engrunes: Un nou monument. El triomf del tam-tam.
De retorn de Locarno. "Que descansada vida!", 23-X-1925.

[C. P.] "A tall d'epíleg", 31-X-1925.

[P. E.] "Zigues-Zagues: El darrer film. A l'estadi de
Colombes. El Xa destronat. El culte als morts", 5-XI-1925.

[T. E.] "El teatre dels autors joves. Gemier a Alemanya.
Sobre el teatre a l'aire lliure d'Orange", 10-XI-1925.

«

[P. E.] "Pall-Mall: Clausura. Un procés escandalós. Una
retrospectiva. Necrología", 12-XI-1925.

[L. E.3 "El "contra-pastiche". Un llibre pòstum de Josep
Conrad. Maurice Gauchez, novel·lista. Llibres per a in-
fants", 24-XI-1925.

[P. E.] "Paul Valéry, acadèmic. Camises blaves? Pintura
sobre-realista", 27-XI-1925.

[C. P.] "Dia de vernissatge", novembre 1925.

[P. E.] "Briand o 1'equilibrismo. C.T.I. Ermond Gosse.
Tomàs Aymat, tapisser. Neu", 2-XII-1925.

[P. E.] "Residències d'estudiants. Béns improductius.
Federalisme. Meteorologia", 9-XII-1925.
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[T. E.] "Una societat universal del teatre. Un teatre d'art
per a infants. Don Joan, encara. La crítica teatral", 15-
XII-1925.

[C. P.] "Lluís Bertrand, acadèmic", 19-XII-1925.

"L'Arbre de Nadal", 25-XII-1925.

1926

Seccions; "Lletres Estrangeres" [L. E.], "Teatre Estranger"
[T. E.], "Cròniques de París" [C. P.], "De París Estant"
[P. E.], "Hores d'Estiu" [H. E.].

Subseccions de "De París Estant"; "Zigues-Zagues", "Notes
al vol", "Barreja", "Vària", "Garbuix", "Notules", "Gent",
"Notes occitanes", "Actualitats", "Miscel·lània", "Homes".

Signat; Fly [L. E. i T. E.], Zenon [P. E. i algun article
escadusser fora de secció!, Alfons Maseras [C. P., H. E. i
algun article escadusser fora de secció].

Excepcions: Zenon [L. E.] 31-VIII-1926, i Fly [arti-
cles fora de secció] 24-III-1926 i 30-IV-1926.

[P, E.] "Zigues-Zagues: Premis Literaris. Puig i Cadafalch
a l'Institut. Un llibre de Dwelshauvers. Fantasia amorosa.
La raça blanca en perill? Hosanna!", 1-1-1926.

[P. E.] "Vària: Any nou, vida vella. Republicanisme modern.
L'aigua per l'amor de Déu. Lluís Bertrand", 7-I-1926.

[P. E.] "Garbuix: La casa d'Allah. A la galeria Charpen-
tier. El basc a la Sorbona. Cabells curts", 12-1-1926.

[L. E.] "Els hugonots a Nord-Amèrica. Poesia portuguesa.
Turquia al segle XVII. Un nou llibre d'Ada Negri. Stewart-
Edward White", 14-I-1926.

[C. P.] "L'Institut Internacional de Cooperació Intel·lec-
tual", 20-1-1926.

[T. E.] "Jordi Bernard Shaw", 22-I-1926.

[P. E.] "Vària: Criminalitat precoç. La naixença de Mireia.
El país natal i el pensament. Vaga a borsa", 30-1 1926.

[P. E.] "Notes al vol: La incertitud dels escriptors.
Teatre d'idees. Un cinquantenari. "Mot de la fin", 2-2-
1926.

[C. P.] "A l'entorn de Willete", 9-II-1926.

[P. E.] "Barreja: Estadística. Coses de teatre. Cor occità.
Una retrospectiva.", 16-11-1926.
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[P. E.] "Els Estats Units d'Europa: Post-Locarno. Un
pessimista. Optimisme germànic. Una sola cosa es neces-
sària", 23-11-1926.

"Un homenatge a Romain Rolland", 27-II-1926.

[C. P.] "Trenta anys d'art independent", 2-III-1926.

[L. E.] "Filosofia de l'art. Converses amb Paul Valéry. Els
amics de Romain Rolland", 5-III-1926.

[T. E.] "Leónides Andreiev", 12-III-1926.

[P. E.] "Zigues-Zagues: Un discurs memorable. Elogi de Joan
Alcover. Les errors judicials", 16-III-1926.

[P. E.] "Notes al vol: Una "represa". El Saló dels Indepen-
dents. L'aport dels nostres. Psicologia", 23-III-1926.

"Les lletres catalanes a França. Una nova antologia de M.
Schneeberger", 24-III-1926.

[C. P.] "El perill italià", 30-III-1926.

[P. E.] "Barreja: "A rey muerto, rey puesto". L'infern
d'Europa. El mas natal de Mistral. Vacances", 8-IV-1926.

[P. E.] "Notes al vol: El centenari del Romanticisme. Pel
redreçament financier. L'exposició Colom", 14-IV-1926.

[L. E.] "Les fonts de Stendhal. Lirisme i romanticisme. La
India que es desvetlla. "La Pau", 18-IV-1926.

[C. P.] "Els noms dels carrers", 21-IV-1926.

[T. E.] "B. Shaw a París. L'estètica de Bernstein. Un
llibre sobre la Düse", 23-IV-1926.

[P. E.] "Notules: El dret de locació. Exposició Mompou.
Francesca de Rimini. L'estúpid segle XIX", 26-IV-1926.

"Motius musicals. Quasi una fantasia", 30-IV-1926.

[P. E.] "Primer de maig. "La Carcasse". Salons. Xifres",
6-V-1926.

[C. P.] "L'obra de Louis de Fourcaud", 15-V-1926.

[P. E.] "Notes al vol: Dies emocionants. "Le Pèlerin". La
"Bona Dama de Nohant", 21-V-1926.

[C. P.] "Els herois de Mürger", 25-V-1926.

[T. E.] "Les exigències del públic", 30-V-1926.

[P. E.] "Gent: "Krishnamuti. Josep d'Arbaud. Gabriel
Boissy. Picasso", 2-VI-1926.
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[L. E.] "Waldo Frank. Una corona. Una publicació d'art. Una
obra pòstuma de Jordi Sand", 8-VI-1926.

[P. E.] "Notes occitanes: Una crida. Un gran artista
occità. Pere Vidal", 9-VI-1926.

[C. P.] "Sardanes a la Sala Gaveau", 16-VI-1926.

[P. E,] "Nòtul.les: La lliura a 175. El Charleston. La
invasió dels inques. Una nova Confederació Internacional",
26-VI-1926.

[C. P.] "De Tièpolo a Sert", 29-VI-1926.

[L. E.] "Ronsard. Una obra pòstuma de Tolstoi. Un llibre
sobre l'Islam", 2-VII-1926.

[P. E.] "Notes al vol: Un Congrés de l'Art Popular. G. H.
Sabbagh. Teatre alsacià", 8-VII-1926.

[L. E.] "Contes a l'alholi". Lletres al Patagó. Estudis
arqueològics. Tresors bibliogràfics. Un poeta negre-
americà", 13-VII-1926.

*

[P. E.] "Barreja: La ciutat s'engalana. Una gràcia de
caritat. Un judici americà. Snobisme. Vacances", 14-VII-
1926.

[P. E.] "Els matadors. "Globe Trotter". L'Islam a París",
22-VII-1926.

[H. E.] "Estampes de Cerdanya: Les carenes. Els rierais. El
poble enclotat. Cementiri muntanyenc", 27-VII-1926.

[T. E.] "La "Kyuha" i la "Shimpa". El teatre d'art de
Moscou. Dos llibres remarcables, 30-VII-1926.

[H. E.] "Estampes de Cerdanya: Clar de lluna. El poble
encimbellat. Les pastures. Tempestat. Adéu a la vila", 3-
VIII-1926.

[C. P.] "El moviment autonomista a Alsacià", 12-VIII-1926.

[H. E.] "Estampes de Flandes: El balcó de l'Atlàntic. Els
canals. L'hora del bany. Vent", 13-VIII-1926.

[H. E.] "Estampes de Flandes: La Torre del Mercat, a
Bruges. Les puntaires. Noblesa. El Castell dels Comtes, a
Gant. La casa de Sant Jordi", 20-VIII-1926.

[T. E.] "Bragaglia, l'innovador. L'art dramàtic a Letònia.
El Teatre de les Arts, de Biga", 25-VIII-1926.

[P. E.] "Homes: Clemenceau. Rabindranath Tagore. Mille-
rand", 27-VIII-1926.
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[L. E.] "Una novel.la pòstuma de Conrad. A quatre nans.
Rehabilitació? Una novel·la auvernesa. Waldo Frank", 31-
VIII-1926.

"Velles cançons de França", 3-IX-1926.

[P. E.] "Nòtul.les: Professionalisme. El fill. Mancaments.
La influència parisenca", 9-IX-1926.

[L. E.] "De Finlàndia a França: Literatura finesa. "Les
Ànimes Mortes". La vida de François Villon", 12-IX-1926.

[H. E.] "Els paons de Chantilly", 14-IX-1926.

"El problema d'Alsacià. Les regions franceses ee solidarit-
zen", 28-IX-1926.

[P. E.] "Nòtul.les: Emma Gramàtica. Baudelaire. Llengües
artificials. Contra el coll de la camisa", 13-X-1926.

[P. E.] "Notes al vol: Paneuropa. "El Dictador". L'auca de
Deburau. Congestió", 14-X-1926.

[T. E.] "El realisme en el teatre.' La necessària simplifi-
cació. L'escenari artístic. La solució radical. Solucions
mixtes", 24-X-1926.

[L. E.] "Teodor Dreiser. Reyes jutjat per Cassou. Machado
de Assis. Una col·lecció bizantina", 24-X-1926.

[C. P.] "El centenari de Talmà", 26-X-1926.

[P. E.] "Films actuals: El Saló del Franc. Felip Pinel. El
continent negre. Hivern", 2-XI-1926.

[L. E.] "La novel·la russa post-revolucionària. La in-
fluència de Ronsard a Itàlia. Dos llibres sobre Maupassant.
Carles de Coster", 6-XI-1926.

[C. P.] "Dia de vernissatge", 10-XI-1926.

[C. P.] "La lliçó de joventut", 17-XI-1926.

[P. E.] "Nòtul.les: La beutat i la pintura. Les noves
generacions. L'home que ve. Mots de Chariot", 20-XI-1926.

[P. E.] "Notes al vol: El teatre artístic de Moscou. La
dansa epiléptica. Un grill", 27-XI-1926.

"La casa sinistra", novembre - desembre 1926.

[L. E.] "Un romàntic oblidat. Una novel.la grega primitiva.
Guilhem de Nauroza. "La vida mana", 4-XII-1926.

[P. E.] "Barreja: Un retrat de Leopold Lacour. Europa no ha
canviat", 14-XII-1926
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[P. E.] "Actualitats: "La vocació". El pintor de la llum.
Boira", 14-XII-1926.

[C. P.] "Temes de Nadal", 29-XII-1926.

[P. E.] "Miscel·lània: El poeta Jean Richepin. Premis.
Antoni Sala", 31-XII-1926.

1927

Les mateixes seccions i pseudònims que l'any precedent.
Apareix en diverses ocasions una secció nova, "Lletres
Occitanes", signada per Zenon.

[P. E.] "Notes al vol: Elogi de l'hivern. El cafè alarb",
5-1-1927.

[C. P.] "Urbanització", 13-1-1927.

[L. E.] "Alba Canora". Maurice Gauchez, novel·lista. El
ruralisme de Reymont", 16-1-1927.

[P. E.] "Barreja: "Outward Bound". Una promoció. Un museu
pirenenc", 19-1-1927.

[L. E.] "Sherwood Anderson", 20-1-1927.

[P. E.] "Nòtul.les: El Saló dels Independents. La formació
de les "Élites". Teatre poètic. A la Sorbona", 25-1-1927.

1C. P.] "El país de George Sand", 3-II-1927.

[C. P.] "L'any de Petrarca", 9-II-1927.

[L. E.] "El darrer llibre d'Ada Negri. Rilke, poeta pur.
Estoics i escèptics", 11-11-1927.

[P. E.] "Notes al vol: El Romanticisme actual. Teatres del
"ghetto" parisenc. Un "chartiste", 16-11-1927.

[C. P.] "Un geògraf", 2-III-1927.

[C. P.] "Orient i Occident", 9-III-1927.

[T. E.] "Paul Fort, home de teatre. El realisme en el
teatre", 16-III-1927.

[P. E.] "Barreja: Una retrospectiva. Beethoven. El "Pue-
llae's Club", 20-III-1927.

[C. P.] "El que ens diu Txen-Si-Mi", 23-III-1927.

[C. P.] "El cinema, somni col·lectiu", 30-III-1927.
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[C. P.] "La sort d'un poeta bilingüe", 9-IV-1927.

[P. E.] "Evocacions: El segle de Lluís XIV. "L'innamoramen-
to". Salons Literaris", 14-IV-1927.

[C. P.] "El problema xinès", 27-IV-1927.

[L. E.] "El poeta Yehoasch. Georg Brandés. Una "plaquette"
de Perbosc. "Louis Salavin", 30-IV-1927.

[L. E.] "Nicèfor Gregoras", 4-V-1927.

[C. P.] "El fill pròdig", 8-V-1927.

[C. P.] "L'Orient, encara", 10-III-1927.

[P. E.] "Actualitats: La lliçó de patriotisme. Berthelot",
13-V-1927.

[P. E.] "Actualitats: "Ben-Hur". Un altre film", 14-V-1927.

[L. E.] "Contes d'Anderson. L'índia d'Arrià. Aspiracions i
realitats. "Antoni i Cleopatra". 20-V-1927.

[C. P.] "La glòria cara", 22-V-1927.

[P. E.] "Tres artistes: Poulbot. Maria Oller. Torres-
Garcia", 26-V-1927.

[C. P.] "Lindbergh, o l'entusiasme", 27-V-1927.

[T. E.] "El teatre expressionista alemany. "Teatre pur".
"Maya", o l'idealisme", 28-V-1927.

[C. P.] "Cooperació intel·lectual", 5-VI-1927.

[L. E.] "A l'entorn de Plató. Rabelaisianisme. "Pour
remettre a Franck". "La Farsala". Un humanista polonès",
lO-VI-1927.

[P. E.] "Notes al vol: "El Tigre". La Societat Universal
del Teatre. Teresina Boronat", 14-VI-1927.

[C. P.) "Romanticisme", 22-VI-1927.

[T. E.] "Thomas Kyd. "Cròniques de França". Teatre popular
flamenc. Teatre txecoslovac", 25-VI-1927.

[P. E.] "Nòtul.les: Gats. Paral·lelisme. Poetessa i
pintora. Deute de proscrit", 26-VI-1927.

[P. E.] "Notes al vol: El centenari de Mistral. La Interna-
cional dels intel·lectuals. "Xuzengi Monogatari", 2-VTI-
1927.

CG. P.] "El Congrés Internacional de les Arts Populars",
lO-VII-1927.
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[L. E.] "Poesia hongaresa. Teòcrit, reeditat. Els bucòlics
grecs menors", 13-VII-1927.

[T. E.] "Un drama japonès. Una tragèdia flamenca. Teatre
d'ahir i d'avui. "Els Fanàtics", 15-VII-1927.

[P. E.] "Notules: El vot femení. Una revista. Festes.
Tempestats", 16-VII-1927.

[C. P.] "El redreçament de França", 28-VII-1927.

[L. E.] "Les lletres a Bohèmia. La jove poesia txeca. El
"poetisme" txec. Jaroslav Seifert", 5-VIII-1927.

[T. E.] "Es mor el teatre? Jerome K. Jerome i el teatre. Un
premi de la fundació Schiller. Una exposició de teatre
alemany", 6-VIII-1927.

[C. P.] "Lectures: La darrera obra de Paul Morand", 11-
VIII-1927.

[H. E.] "Les muntanyes", 21-VIII-1927.

[P. E.] "Pseudònims", 27-VIII-1927.

[P. E.] "Notes d'actualitat: "American Légion". A Rospor-
den. "Un ideal en una tomba", 13-IX-1927.

[T. E.] "Dramaturgs nord-americans. Una tragèdia lírica. Al
país dels soviets. "O renovar-se o morir". Uns mots sobre
els actors", 14-IX-1927.

[P. E.] "Tauromàquia provençal", 17-IX-1927.

[L. E.] "Remarques sobre la literatura belga. En el
centenari de Blake", 22-IX-1927.

[P. E. ] "Estampes del dia: La gran parada. La dansarina
dels peus nus. Màrius André", 23-IX-1927.

[L. E.] "Guillem de Poitiers. "Hansine Solstad". UNa
antologia búlgara", 28-IX-1927.

"Lletres Occitanes: La llengua d'Oc. Les revistes. Occita-
nisme. Poemes de P. L. Grenier", 28-IX-1927.

[C. P.] "La cooperació intel·lectual", 2-X-1927.

[P. E.] "Actualitats: La tesi del Doctor Ulloa. El misteri
de Glozel. Elegia", 6-X-1927.

[C. P.] "Fora de sèrie", 15-X-1927.

[T. E.] "Paul Green. La darrera obra d'André Lang", 15-X-
1927.

fT. E.) "Els "Pupi". El teatre francès", 18-X-1927.
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[L. E.] "Quatre diàlegs de Sèneca. "La Barreja". Jefferson.
El P. Bartomeu de las Casas. "Monsieur Mager Assassine",
18-X-1927.

[P. E.] "Notes al vol: El Saló de l'Automòbil. Mistifica-
cions. Automne", 20-X-1927.

[P. E.] "Vària: Un gran raid. Très Catalans al Panteó.
Maurici Utrillo. "Mot de la fin"» 26-X-1927.

[C. P.] "Idealisme femení?", 4-XI-1927.

[P. E.] "El Saló d'Autumne", 8-XI-1927.

[L. E.] "La Guerra de les Gàl.lies", Débats sobre la
poesia. El darrer llibre de Montherlant. Una novel·la
xilena", 8-XI-1927.

[P. E.] "Al cap de deu anys de sovietisme", 15-XI-1927.

[C. P.] "L'obra de Lluís Pastre", 20-XI-1927.

"Lletres Occitanes: "Jean Audiau. "Contes pounchuts". "El
Sant del Felibrige", 24-XI-1927.

"Lletres Occitanes: "Un programa meridional. Teatre
provençal.", 25-XI-1927.

[C. P.] "La darrera obra de Paul Gaultier", 29-XI-1927.

[P. E.] "Notes d'actualitat: El vidrier Joan Sala. El petit
món literari. La federació regionalista. Prosa d'almanac",
2-XII-1927.

"Paris-Barcelona", 4-XII-1927.

[L. E.] "Opera Omnia" de D'Annunzio. André Castagnou. Una
novel·la japonesa. La novel.la americana d'avui", 9-XII-
1927.

CT. E.] "Un altre Oberammergau", La darrera obra de
Lenormand. Teatre nord-americà", 13-XII-1927.

[P. E.] "Notes d'actualitat: Premis literaris. Una nova
col·lecció dels mestres de l'art", 13-XII-1927.

[P. E.] "Aiguabarreig: L'art, missatger de la pau. Al Museu
de Cluny. Lisboa-Barcelona", 21-XII-1927.

Seccions; "De París Estant" [P. E.] i "Crònica de París"
[C. P.].
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Subseccions; "Notes al vol" i "Notes d'actualitat" dins "De
París estant".

Signat; Zenon [P. E.] í algun article espars sense aquest
títol però fidel a la secció, i Alfons Maseras [C. P.]. Des
de l'abril desapareixen els títols de secció i els pseudò-
nims, llevat d'un article del setembre signat Fly (11-9-28)
i d'un altre de l'octubre (23-X-28) signat Zenon.

[P. E.] "Notes al vol: Querelles glozelianes. La selecció
i les funcions públiques. Dos homes. Fred", 4-1-1928.

"Una qüestió d'actualitat. El contrapès de Locarno", 14-1-
1928.

[P. E.] "Notes d'actualitat: De Pintura. De la Prehistòria
al Pretori", 19-1-1928.

[P. E.] "El Saló dels Independents", 24-1-1928.

[C. P.] "Els orígens de la guerra", 24-1-1928.

[P. E.] "Notes al vol: El cinema, lliçó de coses. Visita
reial. Un gest generós. Dues exposicions", 5-II-1928.

[C. P.] "El joc de l'amor i de la mort", 10-11-1928.

[C. P.] "La cobla de la Bisbal", 18-11-1928.

[C. P.] "Teatres i cinemes d'art", 22-11-1928.

[P. E.] "Notes d'actualitat: Les humanitats al parlament.
Tres estàtues. Gobineau. El cost de la vida", 29-11-1928.

[C. P.] "Notes al marge d'un llibre", 4-III-1928.

[P. E.] "Notes al vol: Puig i Cadafalch. Miquel Bernabeu.
Tongada de crims sensacionals", 10-III-1928.

[C. P.] "Exposicions: Camil Pissarro. El Louvre s'enri-
queix. Art popular", 18-III-1928.

"Els Estats Units d'Europa són necessaris? Són possibles?",
24-III-1928.

"Aiguabarreig": Normalitat. Mistral, precursor. Manuel de
Falla. Primavera", 28-III-1928.

"Delacroix o l'instint", l-IV-1928.

"La farsa de "Els ocells", 7-IV-1928.

"Els clàssics greco-llatins a França. Els tràgics grecs.
Dones llatinistes", 12-IV-1928.

"A l'entorn de Shakespeare", 12-IV-1928.
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"Polèmiques danmmzianes", 21-IV-1928.

"Els joves incurables", 27-IV-1928.

"La fortitud de François de Curel", 5-V-1928.

"La poetessa Emília Bernal", 12-V-1928.

"Avantguardisme", 26-V-1928.

"L'ànima de l'Extrem Orient", 9-VI-1928.

"Chariot o la soledat", 24-VI-1928.

"Art pre-colombià", l-VII-1928.

"El rellotge de Talladell", 8-VII-1928.

"A l'entorn dels herètics. Notes al marge: Helio i Chester-
ton. Celtisme. Whistler, o el temperament artístic. Bernard
Shaw", 14-VII-1928.

"La formació del caràcter", 21-VII-1928.

"Tres poetes", 28-VII-1928.

"La salut moral", 4-VIII-1928.

"Per terres catalanes. Des de l'altra riba de l'Ebre", 11-
VIII-1928.

"Al peu del Montsià", 16-VIII-1928.

"A l'entorn d'un centenari. La vida i obra de Tolstoi I",
25-VIII-1928.

"La vida i obra de Tolstoi II", 28-VIII-1928.

"El Diccionari català Pal.las", 5-IX-1928.

"Una obra política de Bernard Shaw", ll-IX-1928.

"El continent negre", 13-IX-1928.

"El Congrés internacional de les Arts Populars", 22-IX-
1928.

"Problemes d'avui. L'èxode rural", 29-IX-1928.

"El culte del "jo", 10-X-1928.

"Plenitud", 17-X-1928.

"Desmesura", 23-X-1928.

"Una croada que s'imposa", 28-X-1928.
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"Cinematografia educativa", 15-XI-1928.

MA l'entorn de Josep Conrad", 23-XI-1928.

"Georges Duhamel i el pessimisme", 3-XII-1928.

"Un article de "Comoedia". Els seixanta anys de Pompeu
Fabra", 9-XII-1928.

"El Premi Farinelli", 14-XII-1928.

"La moda de l'exotisme", 27-XII-1928.

Articles sense títol fix de secció signats amb el nom.

"Ada Negri", 2-1-1929.

"El recital d'Emília Bernal a l'Ateneu Barcelonès", 3-1-
1929.

"Per terres catalanes. La pedrera del Mèdol", 16-1-1929.

"Plenitud. De cara al món", 19-1-1929.

"La glòria d'Aubanel", 26-1-1929.

"La unitat espiritual d'Europa", 1-II-1929.

"Els estudis geogràfics", 6-II-1929.

"Hollywood", 21-11-1929.

"L'escultura del noucents", 27-11-1929.

"Un poeta del Vallespir", 6-III-1929.

"Tasca difícil", 21-III-1929.

"La indiferència a la poesia", 27-III-1929.

"Tasca a fer", 10-IV-1929.

"La resurrecció de Plutarc", 19-IV-1929.

"La tesi doctoral de J. S. Pons", 25-IV-1929.

"La darrera obra de Farinelli", 3-V-1929.

"Els camins de la pau", 4-V-1929.

"Gustau Schlumberger", 14-V-1929.
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"Joaquim Folguera traduït per Emília Bernal", 22-V-1929.

"Vasco", 29-V-1929.

"Eugeni O'Neill, plagiari?", 5-VI-1929.

"Els Almogàvers a l'ordre del dia", ll-VI-1929.

"La imatgeria de Rafael Albert!", 29-VI-1929.

"Les organitzacions internacionals", 7-VII-1929.

"L'Atlàntida de Plató", 24-VII-1929.

"Els Estats Units d'Europa", 30-VII-1929.

"El solitari del "Firecrest", 5-VIII-1929.

"Crisi de lectors", 9-VIII-1929.

"A propòsit del "Happy Hypocrite", 16-VIII-1929.

"La guerra viscuda", 20-VIII-1929.

"Europa i Amèrica", 29-VIII-1929.

"Homenatge a Juli Antoni", 5-IX-1929.

"Pere Vidal, excursionista i historiador" 18-IX-1929.

"El jubileu de Knut Hamsun", 4-X-1929.

"Ruïnes", 23-X-1929.

"Artigues, Rodó, Batlle", 31-X-1929.

"Un nou acadèmic", novembre 1929.

"A propòsit de Thomas Mann", 16-XI-1929.

"Horitzons hispànics", 28-XI-1929.

"Temes de cultura clàssica", 12-XII-1929.

"Notules: Un poeta. Un contista. Un novel·lista. Un altre
novel·lista. Un drama de Tagore. Autosuggestió. Ribera",
25-XII-1929.

"Un remarcable estudi geogràfic", 28-XII-1929.

1930

Articles sense títol fix de secció signats amb el nom.
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"L'any de Mistral", 1-1-1930.

"Lancelot, 28Q - 7Q", 15-1-1930.

"Una col·lecció de grans autors estrangers", 23-1-1930.

"Josep Conrad i la literatura", 4-II-1930.

"Gogol", 13-II-1930.

"Don Miguel", 18-11-1930.

"Per les terres de Mistral: I) La ciutat dels Papes - II)
Vilanova d'Avinyó", 2-III-1930.

"Per les terres de Mistral: III) Maiano - IV) La casa de
Mistral", 6-III-1930.

"Per les terres de Mistral: V) El mas del jutge - VI) La
tomba de Mistral", 11-III-1930.

"Benvinguts!", 23-III-1930.

"Una edició manual del "Consolat de mar", 28-III-1930.

"Commemoracions", 6-IV-1930.

"Sobre el felibrige", 10-IV-1930.

"Mahatma Gandhi", 23-IV-1930.

"Hermann Keyserling", 27-IV-1930.

"L'esdevenidor del teatre", 16-V-1930.

"Josep Conrad o la voluntat", 22-V-1930.

"Per al redreçament de la joventut", 29-V-1930.

"Sigüenza", 17-VI-1930.

"Stefan Zweig", 18-VI-1930.

"La Biblioteca de Catalunya", 24-VI-1930.

"Màrius Jouveau", 26-VI-1930.

"Arribada dels Felibres. Vetllada a l'Ateneu", 27-VI-1930.

"Frederic Mistral, nebot", 28-VI-1930,

"Nòtula: Poemes sense vers", 5-VII-1930.

"Al marge de "Catalunya endins", 13-VII-1930.

"Els Estats Units amenacen la cultura europea?", 19-VII-
1930.
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"Notules: Teodor Aubanel. Versos blancs. Poemes sense
vers", 25-VII-1930.

"L'obra harmoniosa de Narcís Oller", 29-VII-1930.

"Estampes de la Riviera", 13-VIII-1930.

"Al marge de "Un tifó", 20-VIII-1930.

"Notules: Un museu Sand-Chopin a Vallemosa. Delacroix.
Lionello Fiumi", 23-VIII-1930.

"Més notules: Mistral, rondallaire. Més del museu Sand-
Chopiri. Tot Shakespeare en català", 30-VIII-1930.

"Tres morts: André Rivoire. Eugène Silvain. Jean Brunhes",
6-IX-1930.

"Centenari de Mistral. Les festes organitzades pel Felibri-
ge: Avinyó", 7-IX-1930.

"Mallana", 8-IX-1930.

"Avinyó", 9-IX-1930.

"Carpentràs", 10-IX-1930.

"Arles", ll-IX-1930.

"Santés-Mariés (Boques del Rose)", 12-IX-1930.

"Marsella", 14-IX-1930.

"Per les terres de Mistral. Nova sèrie: I) Font Segugno -
II) Tarascó", 21-IX-1930.

"Per les terres de Mistral. Nova sèrie: III) Arles - IV) El
molí de Daudet", 24-IX-1930.

"Per les terres de Mistral. Nova sèrie: V) La Camarga -VI)
Les Santes", 30-IX-1930.

"El mosaic que es trenca", 15-X-1930.

"Paraules al marge", 26-X-1930.

"Notules: Giovanni Grasso. Picasso. L'home contra la
història", 2-XI-1930.

"Per la nostra història literària", 23-XI-1930.

"A propòsit d'una exposició", 28-XI-1930.

"Repatanis", 7-XII-1930.

"I el monument a Fortuny?", 20-XII-1930.
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"Simó Bolívar", 25-XII-1930.

"L'any de Mistral. Sota el signe de la Santa Estela", 31-
XII-1930.

1931

"Més sobre el monument a Fortuny", 20-I-1931.

"Pere Coromines", 25-1-1931.

"La pintura antiga catalana a la Sorbona", 30-1-1931.

"Notules. Deodat de Severac. Un humorista. Per una escola",
19-11-1931.

"Panorama: Paul Valéry a l'abast de tothom. La mort de
Montherlant. Masaryk i les minories nacionals", 21-11-1931.

"Un text català del segle XIV", 11-III-1931.

"Europeisme", 17-III-1931.

"El centenari de Goethe. L'Àguila de Weimar", 20-III-1931.

"Més sobre Goethe", 21-III-1931.

1933 i 1934

Articles esporàdics posteriors a la col·laboració fixa a La
Veu de Catalunya signats amb el nom.

"Les nostres col·laboracions. Tres figures de la pre-
renaixença catalana: Aribau, Cabanyes, Piferrer", 10-11-
1933.

Traducció del poema "Narcís parla" de Paul Valéry, 7-V-
1933.

"La independència de la poesia" [traducció de dos poemes de
Manuel de Cabanyes], 16-VIII-1933.

"Piferrer, poeta", 25-VIII-1933.

"Racine i Port-Royal", 29-VIII-1933 [signat A. M.].

"Vers i prosa. Dos sonets d'amor". ["Espera", per Alfons
Maseras i "A Iris" de Molière], 8-X-1933.

"Lírica femenina", 13-X-1933.

"Vers i prosa: "Pòrtic", 28-1-1934.
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1.2.2. Diario de Barcelona (març 1931-juliol

1936), Diari de Barcelona (agost 1936-

juliol 1937) i Diari de Catalunya (agost

1937-gener 1939).

Alfons Maseras inicià la seva col.laboració al Diario

de Barcelona el 3 de març de 1931 en donar per acabada la

seva tasca de redactor fix a La Veu de Catalunya. Fou un

dels seus treballs periodístics més regulars ja que el

mantingué fins al juliol del 1936, en esclatar la guerra.

El mes següent començà la seva col·laboració igualment

regular a la mateixa publicació transformada en portaveu

d'Estat Català amb el nom de Diari de Barcelona, ara

redactat en llengua catalana. En tancar les portes aquest

diari, Maseras acabà també la seva feina, pel juliol de

1937. Tanmateix, des de l'agost d'aquest any treballà per

a l'òrgan periodístic hereu del Piari de Barcelona titulat

Diari de Catalunya, en el qual romangué fins a exiliar-se.

Les col·laboracions de Maseras al Diari de Catalunya

(1937-1939) han estat selecccionades i comentades a

l'epígraf 4.1.2. del Capítol V. La tasca periodística

desenvolupada al Diario de Barcelona i al Diari de Barcelo-

na es comenta en el mateix epígraf.

Maseras escriví sempre la secció "Arte y Letras", que

signà amb el pseudònim Zenon durant els anys en què

col·laborà al Diario de Barcelona. En el període del j)iari

de Barcelona continuà amb el mateix pseudònim i la mateixa

secció, que publicà separadament amb els títols "Les Arts"

i "Lletres". En el cas de notes breus, al Diario de
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Barcelona, o en determinats articles del Diari de Barcelo-

na. Maseras utilitzà la simple inicial: Z. També usà al

Diari de Barcelona, en algun cas comptat, el seu propi nom

com a signatura o bé el pseudònim Jaume dels Domenys.

Diario de Barcelona

"Lionello Fiumi", 3-III-1931.

"Rusiñol, Casas y Clarasó en la Sala Parés", 6-III-1931.

"Evolucionismo", 7-III-1931.

"Chejov", 11-III-1931.

"Panorama americano", 13-III-1931.

"Bodas de Plata", 15-III-1931.

"Una versión medieval catalana del "De Amore", 18-III-1931.

"Paradis", 20-III-1931.

"Un educador de la voluntad", 22-III-1931.

"Gabriel Boissy", 25-III-1931.

"Dos nuevos volúmenes de la enciclopedia "Catalunya", 27-
III-1931.

"Paisajistas", l-IV-1931.

"Dos artistas extranjeros", 2-IV-1931.

"Manolo", 8-IV-1931.

"Un estudio crítico sobre Menéndez y Pelayo", 10-IV-1931.

"Parran y Mayoral", 12-IV-1931.

"Dickens", 14-IV-1931.

"La popularización de la historia", 21-IV-1931.

"Un antiquísimo texto catalán exhumado", 25-IV-1931.
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"En las Galerías Layetanas", 30-IV-1931.

"Estances", l-V-1931.

"El acuarelista Torras-Farell", 5-V-1931.

"Juan Malagarriga", 8-V-1931.

"Varias exposiciones", 16-V-1931.

"Proust y Claudel", 20-V-1931.

"El epistolario de Maragall", 23-V-1931.

"Shakespeare y Molière", 28-V-1931.

"Los ocho pintores de la Sala Parés", 4-VI-1931.

"Expositores varios en las Galerías Layetanas", 6-VI-1931.

"Fortuny", 9-VI-1931.

"Sobre la teoría del conocimiento", 10-VI-1931.

"Nuestro movimiento artístico", 27-VI-1931.

"La cobla", juliol 1931.

"Historiadores chilenos", 16-VII-1931.

"Forain", 18-VII-1931.

"La "Miscel·lània Patxot", 4-VIII-1932.

"A sol alt", 7-VIII-1931.

"Cançons i Poemes" de Sánchez-Juan", 14-VIII-1931.

"Gog", 25-VIII-1931.

"Estudis Universitaris Catalans", 29-VIII-1931,

"La cerámica de Paterna", 3-IX-1931.

"Una monografía de arte", 9-IX-1931.

"Mistral en catalán", l-X-1931.

"La Laura del Petrarca", 8-X-1931.

"Inauguración de la temporada artística en la Sala Parés",
9-X-1931.

"Jener, Castellanos, Coscolla", 13-X-1931.

"Historia del Arte Labor: El arte clásico I", 14-X-1931.
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"Historia del Arte Labor: El arte clásico 11% 18-X-1931.

"Las pinturas de Prudencio Bertrana y otras exposiciones",
23-X-1931.

"Historia del Arte Labor: El arte clásico y III", 29-X-
1931.

"Exposición de la Organización Merli", 31-X-1931.

"Rafael Bennet en la Sala Parés", 5-XI-1931.

"En las Galerías Layetanas", 8-XI-1931.

"En la Sala Badrinas", ll-XI-1931.

"Jaime Martrus", 14-XI-1931.

"En las Galerías Layetanas", 20-XI-1931.

"J. Mompou en París", 26-XI-1931.

"La "Antología lírica" de López-Picó", 27-XI-1931.

"Domingo Carles", 28-XI-1931.

"Rusiñol, Casas, Clarasó", 29-XI-1931.

"En la Sala Parés. Creixams", 2-XII-1931.

"Una nueva galería de arte", 5-XII-1931.

"En la Sala Parés", 10-XII-1931.

"A. Junyent, R. Soler, y J. Mercadé", 12-XII-1931.

"El arte catalán en los Estados Unidos", 16-XII-1931.

"Una obra sobre la escultura moderna. I) Su objeto y
alcance", 19-XII-1931.

"Una obra sobre escultura moderna. La escuela Catalana (II
y último)", 27-XII-1931.

L932

"Exposiciones varias", 7-1-1932.

"El último libro de J. Estelrich", 13-I-1932.

"Un libro de un profesor francés sobre España", 20-1-1932.

"Galerías Syra", 21-1-1932.
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"La Historia del Arte Labor: I) El arte del Islam", 3-II-
1932.

"Tres pintores", 9-II-1932.

"La Historia del Arte Labor: II) El arte islámico en
España", 10-11-1932.

"En las Galerías Layetanas", 12-11-1932.

"Davalillo y otros artistas en la Sala Parés", 17-II-1932.

"Vidal Rolland y otros pintores en las Galerías Layetanas",
1-III-1932.

"En la Sala Parés", 2-III-1932.

"La última obra de López-Picó", 5-III-1932.

"El arte catalán en la Sorbona", 16-III-1932.

"El arte catalán en la Sorbona II", 17-III-1932.

"Las últimas publicaciones de "La Revista", 18-III-1932.

"El arte catalán en la Sorbona III", 19-III-1932.

"En las Galerías Layetanas", 20-III-1932

"El arte catalán en la Sorbona IV", 23-III-1932.

"Exposición. Junyent i Oliveras", 26-III-1932.

"Una reaparición [Prat Gaballí]", 30-III-1932.

"Exposición del escultor Jaime Martrus", l-IV-1932.

"Ose Ariet y otros artistas en las Galerías Layetanas", 3-
IV-1932.

"Exposiciones Ferré y Muntané", 6-IV-1932.

"El pintor Isidro Odena", 7-IV-1932,

"A. Ferreter, J. Orihuel y M. Sagnier en las Galerías
Layetanas", 12-IV-1932.

"L'estranger [llibre d'Antoni Rosich Catalán] ", 14-IV-1932.

"En la Sala Parés", 17-IV-1932.

"El pintor Porcar en la Pinacoteca", 20-IV-1932.

"En las Galerías Layetanas", 22-IV-1932.

"El Salón de "Les Arts y els Artistes", 28-IV-1932.
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"Sinopsi Biistralenca", l-V-1932.

"En la Sala Parés", 6-V-1932.

"Los acuarelistas de Catalunya y otras exposiciones", 13-V-
1932.

"En la Pinacoteca", 15-V-1932.

"Fa sol i plou", 18-V-1932.

"En las Galerías Layetanas y en la Sala Busquets", 20-V-
1932.

"En la Sala Parés", 21-V-1932.

"En la Sala Busquets", 25-V-1932.

"Sobre el vanguardismo", 26-V-1932.

"La Exposición de Primavera I. El Salón de Montjuich. La
pintura", 27-V-1932.

"La Exposición de Primavera II. El Salón de Montjuich.
Paisajistas, escultores y dibujantes", 28-V-1932.

"La Exposición de Primavera III. El Salón de Barcelona. La
pintura", 31-V-1932.

"La Exposición de Primavera. El Salón de Barcelona.
Paisajes, esculturas, dibujos etc.", 2-VI-1932.

"Dos exposiciones", 4-VI-1932.

"En las Galerías Layetanas", 5-VI-1932.

"Los pintores de la Sala Parés", 7-VI-1932.

"La feria del dibujo", ll-VI-1932.

"En las Galerías Layetanas", 22-VI-1932.

"En la Sala Parés", 24-VI-1932.

"Un curso práctico de gramática catalana", 2-VII-1932.

"El Cancionero de Jorge de Montemayor", 8-VII-1932.

"La dominación catalana en Oriente", 13-VII-1932.

"Maragall historiador", 14-VII-1932.

"La colección Plandiura", 16-VII-1932.

"Poesía alpestre", 20-VII-1932.

"Al margen del Romanticisuo", 26-VII-1932.
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"Sobre varias obras nuevas de Enrique Casanovas", 29-VII-
1932.

"El primer volumen de la bibliografia de prensa catalana
[Givanel]", 4-VIII-1932.

"Un libro de Pompeyo Fabra", 10-VIII-1932.

"Una crestomatía de autores catalanes antiguos", 16-VIII-
1932.

"Meditaciones sobre la pintura", 17-VIII-1932.

"El siglo XVIII en Cataluña", 19-VIII-1932.

"Muerte de la viuda de Fortuny", 20-VIII-1932.

"Arte gótico. Volumen VII de la Historia del Arte Labor,
I", 26-VIII-1932.

"Arte gótico. Volumen VII de la Historia del Arte Labor, II
y último", 30-VIII-1932.

"Aribau y sus ensayos de El Europeo". 6-IX-1932.

"La escultura del Renacimiento en España", 9-IX-1932.

"El códice musical de Las Huelgas (Burgos)", 16-IX-1932,

"Una monografía histórica", 23-IX-1932.

"Muerte de Joaquín Biosca", 29-IX-1932.

"Manuales en catalán", l-X-1932.

"Inauguración de la temporada de arte", 5-X-1932.

"Un homenaje a Ramón Casas en las Galerías Layetanas", 9-X-
1932.

"Un nuevo volumen de la "Fundació Bíblica Catalana", 12-X-
1932.

"Una biografía de Balmes", 16-X-1932.

"Sala Gaspar. Exposición de pintura moderna. Convocatoria
a todos los artistas noveles. Junta de Museos de Barcelo-
na", 21-X-1932.

"La exposición inaugural de las Galerís Syra. El "Gai" en
la librería Catalonia", 26-X-1932.

"Sala Catalonia. Exposición del "Gai", 30-X-1932.

"En las Galerías Layetanas", 2-XI-1932.

"Dos exposiciones: D. Soler y A. Fargnoli", 4-XI-1932.
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"Les Arts i els Artistes" en la Pinacoteca", 6-XI-1932.

"Galerías. Les arts", lO-XI-1932.

"El Congreso Humanista de Nines", 16-XI-1932.

"José Palau en la Pinacoteca", 18-XI-1932.

"En las Galerías Layetanas", 19-XI-1932.

"La colección Bon", 22-XI-1932.

"Las pinturas de Francisco Labarta", 2-XII-1932.

"Exposiciones varias", 3-XII-1932.

"Galerías diversas", 9-XII-1932.

"Amics i térra amiga", ll-XII-1932.

"En las Galerías Layetanas", 16-XII-1932.

"Exposiciones", 20-XII-1932.

"Un nuevo diccionario enciclopédico", 4-1-1933.

"Exposiciones varias", 6-1-1933.

"Matisos d'història i de llegenda", 7-I-1933.

"En nuestras galerías de arte", 14-1-1933.

"El arte del remoto Oriente", 18-1-1933.

"El arte del remoto Oriente, II y último", 26-1-1933.

"Las "Exposiciones", 1-II-1933.

"Rafael Llimona y otros expositores en la Sala Parés", 2-
11-1933.

"Las Exposiciones", 10-11-1933.

"Mariano Andreu en la Sala Parés", 15-II-1933.

"El diccionario enciclopédico abreviado", 21-11-1933.

"Las Exposiciones", 25-11-1933.

"La exposición postuma de Ricardo Canals", 2-III-1933.

"Poesía catalana (López-Picó, Gu il any à, Tharrats)", 14-III-
1933.

"Las Exposiciones", 16-III-1933.
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"El "Repertori de l'antiga Literatura Catalana", 23-III-
1933.

"Las Exposiciones", 24-III-1933.

"Las Exposiciones", 29-III-1933.

"El "Repertori de l'antiga Literatura Catalana", 6-IV-1933.

"Las Exposiciones", 8-IV-1933.

"Las Exposiciones", 15-IV-1933.

"Las Exposiciones", 16-IV-1933.

"Las Exposiciones", 18-IV-1933.

"Las Exposiciones", 28-IV-1933.

"Las Exposiciones", 6-V-1933.

"Las Exposiciones", 10-V-1933.

"Aquella Barcelona", ll-V-1933.

"En la Sala Parés", 14-V-1933.

"Las Exposiciones", 18-V-1933.

"La exposición de primavera. El Salón Montjuich. La
pintura", 24-V-1933.

"La exposición de primavera II. El Salón de Montjuich. La
escultura y otras secciones", 26-V-1933.

"La exposición de primavera. El Salón de Barcelona, III y
último", 30-V-1933.

"La boga de las biografías (A propósito del último libro de
Pages de Climent)", 2-VI-1933.

"Las Exposiciones", 9-VI-1933.

"Dos manuales escolares en catalán", 16-VI-1933.

"Las Exposiciones", 21-VI-1933.

"Una historia del libro", 28-VI-1933.

"El dibujante animalista Ynglada", 9-VII-1933.

"En torno al centenario del Renacimiento Catalán", 19-VII-
1933.

"Arte del antiguo Oriente I", 20-VII-1933.

"Arte del antiguo Oriente II", 26-VII-1933.
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"Poemas de Emilia Bernal", 5-VIII-1933.

"El Plutarco de la Fundación Bernat Metge", lO-VIII-1933.

"Una obrita de divulgación filosófica", 12-VIII-1933.

"Poesia" [S. Sànchez-Juan], 24-VIII-1933.

"Obra Completa de Joan Maragall", 29-VIII-1933.

"Un importante libro sobre Jaime Huguet", 3-IX-1933.

"El escultor José Dunyach", 8-IX-1933.

"Una nueva edición de la Vida Coetánea de Lulio", 24-IX-
1933.

"A propósito del centenario de Manuel de Cabanyes", 28-IX-
1933.

"El arte catalán en el extranjero", 5-X-1933.

"La revista de arte "Art", 7-X-1933.

"Inauguración de temporada", lO-X-1933.

"Las Exposiciones", 19-X-1933.

"Les Arts i els Artistes", 31-X-1933.

"Las Exposiciones. Qalerías Layetanas. Galerías Syra", 2-
XI-1933.

"Las Exposiciones. La Pinacoteca. Sala Gaspar. Oficina del
Turismo", 8-XI-1933.

"En la Sala Parés", ll-XI-1933.

"Las Exposiciones. Galerías Layetanas. Salón Busquets", 15-
XI-1933.

"Benet y Penosa en la Sala Parés", 22-XI-1933.

"Teatro retrospectivo", 24-XI-1933.

"En las Galerías Layetanas", 30-XI-1933.

"La Biblia de la Fundación Bíblica", l-XII-1933.

"Dos paisajistas", 6-XII-1933.

"Las Exposiciones", 9-XII-1933.

"Una nueva edición de los "Usatges", 20-XII-1933.

"Las Exposiciones", 21-XII-1933.
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"De poesía catalana", 29-XII-1933.

"Las Exposiciones", 31-XII-1933.

1934

"La Historia del Arte Labor. I) El arte de la Alta Edad
Media", 6-1-1934.

"Las Exposiciones. Sala Pares. Galerías Layetanas. La
Pinacoteca. "Art vivent", 10-I-1934.

"La Historia del Arte Labor. II) El arte en la Alta Edad
Media en España", 13-I-1934.

"En las Galerías Layetanas", 24-1-1934.

"Un libro notable, "La sucesión de Carlos II", 25-1-1934.

"Los dos últimos libros de Lopez-Pico", 27-I-1934.

"Cinco paisajistas en las Galerías Layetanas", 30-1-1934.

"Las Exposiciones. Sala Parés. La Pinacoteca. Sala Bus-
quets. Galerías Syra", 3-II-1934.

"Una obrita curiosa", 4-II-1934.

"Las Exposiciones. En el Centre Excursionista", 8-II-1934.

"Las Exposiciones", 16-11-1934.

"Las Exposiciones. Pedro Segimon en la Sala Barcino.
Gonseff y Serra en la Sala Busquets. Sala Gaspar", 20-11-
1934.

"Las Exposiciones", 28-11-1934.

"Las Exposiciones", 1-III-1934.

"Las Exposiciones. El escultor Dunyach en Galerías Valen-
ciano", 7-III-1934.

"Las Exposiciones", 9-III-1934.

"La leyenda de la princesa Orosia", 13-III-1934.

"Las Exposiciones. Joaquín Sunyer en las Galerías Syra.
Exposición Mascort. P. Sabaté, acuarelista", 14-III-1934.

"Las Exposiciones", 21-III-1934.

"Las Exposiciones", 25-III-1934.

"Las Exposiciones", 28-III-1934.
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"Las Exposiciones", 3-IV-1934.

"Las Exposiciones", 12-IV-1934.

"Las Exposiciones", 18-IV-1934.

"Las Exposiciones", 25-IV-1934.

"Las Exposiciones", 27-IV-1934.

"Las Exposiciones", 5-V-1934.

"El último libro de Don Juan Estelrich", 6-V-1934.

"Las Exposiciones", ll-V-1934.

"Las Exposiciones", 13-V-1934.

"Lecturas: la "Historia de Catalunya" de F. Soldevila, 18-
V-1934.

"Las Exposiciones", 26-V-1934.

"El XXIV Salón de Acuarelistas", 31-V-1934.

"I) La Exposición de Primavera. El Salón de Montjuich. La
pintura", 6-VI-1934.

"II) La Exposición de Primavera. La escultura, el dibujo y
otras secciones", 8-VI-1934.

"El segundo Salón de los Humoristas", 9-VI-1934.

"La Exposición de Primavera. El Salón de Barcelona", 12-VI-
1934.

"Lecturas: "Publicidad racional" del profesor Prat Gaba-
llí", 13-VI-1934.

"En la Sala Parés", 14-VI-1934.

"Pere Pruna en la Sala Parés", 22-VI-1934.

"El último libro de Maria Verger", 24-VI-1934.

"Una colección catalana", 4-VII-1934.

"El poeta Jerónimo Zanné", 7-VII-1934.

"Meditaciones sobre el arte", 13-VII-1934.

"II - Meditaciones sobre el arte", 19-VII-1934.

"Meditaciones sobre el arte. III y último", 20-VII-1934.
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"Letras catalanas ["L'assaig de la vida" de P. Vidal,
"Viatge a Catalunya" de J. Pla i d'altres obres]", 26-VII-
1934.

"La exposición de la Escuela de Verano", 2-VIII-1934.

"El humanismo catalán ["L'humanisme català" de Martí de
Riquer], 3-VIII-1934.

"Nonell", 5-VIII-1934.

"Historia del Arte Labor. "Arte Barroco, I", 8-VIII-1934.

"Historia del Arte Labor. "Arte Barroco, II", ll-VIII-1934.

"Historia del Arte Labor. "Arte Barroco, III y último", 15-
VIII-1934.

"Las publicaciones de la Sociedad de Atracción de Foraste-
ros", 25-VIII-1934.

"Publicaciones de "Cruz y Raya", 4-IX-1934.

"Los viajes de Ali-Bey", 7-IX-1934.

"La Biblioteca de Tradiciones Populares [Joan Amades]", 15-
IX-1934.

"El Folk-lore de Tortosa", 20-IX-1934.

"Ante la próxima temporada de arte", 29-IX-1934.

"En la Sala Parés", 3-X-1934.

"El Museo de Arte de Cataluña", 12-X-1934,

"Las Exposiciones", 13-X-1934.

"En las Galerías Layetanas", 16-X-1934.

"El pintor Torrescassana", 24-X-1934.

"Las Exposiciones. "Les Arts i els Artistes". Sala Bus-
quets. Galerías Layetanas", 28-X-1934.

"En la Sala Parés", 2-XI-1934.

"Las Exposiciones", 7-XI-1934.

"Poesía moderna [López-Picó]", 9-XI-1934.

"Más sobre el Museo de Arte de Catalunya", 13-XI-1934.

"Las Exposiciones", 20-XI-1934.

"Las Exposiciones", 24-XI-1934.
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"Las Exposiciones", 5-XII-1934.

"Las Exposiciones", 6-XII-1934.

"En la Sala Parés", ll-XII-1934.

"En las Galerías Layetanas", 15-XII-1934.

"Las Exposiciones", 19-XII-1934.

"El pintor Humbert en la Sala Parés", 29-XII-1934.

1935

"Pablo Gargallo", 1-1-1935.

"En las Galerías Layetanas", 3-1-1935.

"Dos exposiciones", 5-I-1935.

"Galerías Syra", 11-1-1935.

"Las Exposiciones", 16-1-1935.

"Galerías Layetanas", 17-1-1935.

"En la Sala Parés", 20-I-1935.

"Galerías Syra", 22-1-1935.

"En las Galerías Layetanas", 29-1-1935.

"Varias exposiciones", 1-II-1935.

"En la Sala Parés", 3-II-1935.

"Las Exposiciones", 5-II-1935.

"La exposición Togores", 14-11-1935.

"En las Galerías Layetanas", 15-11-1935.

"Las exposiciones", 19-11-1935.

"El realismo en la pintura del siglo XVII. I) Países
Bajos", 22-11-1935.

"En las Galerías Layetanas", 27-11-1935.

"En la Sala Parés [Llimona, Clara]", 2-III-1935.

"Las Exposiciones", 6-III-1935.

"Las Exposiciones", 7-III-1935.
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"El Realismo en la pintura del siglo XVII. II) España, 8-
III-1935.

"En la Sala Parés", 14-III-1935.

"Las Exposiciones", 16-III-1935.

"En las Galerías Layetanas", 20-III-1935.

"José Clara homenajeado", 23-III-1935.

"En las Galerías Layetanas", 28-III-1935.

"Las Exposiciones", 29-III-1935.

"Homenaje a la memoria de Narciso Oller", 29-III-1935.

"En el Círculo Artístico. Importante colección de arte",
31-III-1935.

"Francisco Galí en la Sala Parés", 3-IV-1935.

"En la Sala Parés", 9-IV-1935.

"Las Exposiciones", ll-IV-1935.

'"En las Galerías Layetanas", 12-IV-1935.

"Las Exposiciones", 21-IV-1935.

"Las Exposiciones", 27-IV-1935.

"En las Galerías Layetanas", 28-IV-1935.

"Las Exposiciones", l-V-1935.

"El libro de un ausente [Joan Torrendell]", 5-V-1935.

"Las Exposiciones", 8-V-1935.

"Las Exposiciones", 9-V-1935.

"Las Exposiciones", 10-V-1935.

"En las Galerías Layetanas", 1l-V-1935.

"José Guardiola en el Círculo Artístico", 14-V-1935.

"Francisco Domingo en la Sala Parés", 16-V-1935.

"Varios libros catalanes", 18-V-1935.

"Las Exposiciones", 26-V-1935.

"En las Galerías Layetanas", l-VI-1935.

"Las Exposiciones", 2-VI-1935.
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"La Exposición de Primavera. I) Generalidades", 5-VI-1935.

"La Exposición de Primavera. II) Los dos Salones", 6-VI-
1935.

"La Exposición de Primavera. III) Salón de Montjuich.
Pintura y escultura", 7-VI-1935.

"La Exposición de Primavera. IV y último) Salón de Barcelo-
na. Pintura y escultura", 8-VI-1935.

"Las Exposiciones", 9-VI-1935.

"Las Exposiciones", 13-VI-1935.

"En las Galerías Syra", 14-VI-1935.

"Las Exposiciones", 25-VI-1935.

"Las luchas del siglo XIX en Cataluña. Una obra de crítica
histórica sobre la primera guerra carlista", 3-VII-1935.

"Fernando de América en las Galerías Layret", 6-VII-1935.

"El románico y el gótico en España", 12-VII-1935.

"Contribución a los estudios geográficos. Una obra del
profesor Pablo Vila", 18-VII-1935.

"Consideraciones sobre la pintura moderna", 30-VII-1935.

"Nuevas consideraciones sobre la pintura moderna", 1-VIII-
1935.

"Tres bellas monografías de arte", 7-VIII-1935.

"La crisis de la escultura", 9-VIII-1935.

"Re-humanización y re-nacionalización de la pintura", 18-
VIII-1935.

"Re-humanización y re-nacionalización de la pintura. III y
último", 21-VIII-1935.

"Importancia del dibujo en el arte actual", 27-VIII-1935.

"Tres libros [Joan Amades]", 3-IX-1935.

"El arte de traducir [sobre Joan Maragall]", 13-IX-1935.

"Arte viejo", 18-IX-1935.

"Tres libros catalanes" [T. Garcés, Joan Santamaría]", 21-
IX-1935.

"Los primitivos italianos", 25-IX-1935.
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"De "re" literaria", 2-X-1935.

"En la Sala Gaspar", 4-X-1935.

"En la Sala Parés", 8-X-1935.

"Exposiciones inaugurales", 16-X-1935.

"Las Exposiciones. Les Arts i els Artistes", 24-X-1935.

"Contribución a los estudios históricos [Historia de
Catalunya de F. Soldevila]", 25-X-1935.

"En las Galerías Layetanas", 27-X-1935.

"Las Exposiciones", 30-X-1935.

"Las Exposiciones", 3-XI-1935.

"J. Terruella en la Sala Gaspar", 6-XI-1935.

"En la Sala Parés", 8-XI-1935.

"En la Sala Barcino", 10-XI-1935.

"Marceliano Santa Maria en las Galerías Layetanas", 14-XI-
1935.

"Las Exposiciones", 16-XI-1935.

"Las Exposiciones", 21-XI-1935.

"Las Exposiciones", 22-XI-1935.

"En la Sala Parés", 23-XI-1935.

"Las Exposiciones", 26-XI-1935.

"Exposición-venta de pintura antigua", 27-XI-1935.

"Un tratado de perspectiva", 28-XI-1935.

"Las Exposiciones", 4-XII-1935.

"En las Galerías Layetanas", 5-XII-1935.

"Las Exposiciones", 7-XII-1935.

"En la Sala Parés", 18-XII-1935.

"I> El arte del Renacimiento fuera de Italia", 19-XII-1935.

"II) y último. El arte del Renacimiento fuera de Italia",
20-XII-1935.

"Las Exposiciones", 21-XII-1935.
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"Las Exposiciones", 27-XII-1935.

"En las Galerías Layetanas", 28-XII-1935.

1936

"Eugenio Hermoso en la Sala Barcino", 4-1-1936.

"Las Exposiciones", 8-1-1936.

"En la Sala Parés. Eliseo Meifrén. Enrique Casanovas", 17-
1-1936.

"Las Exposiciones", 22-1-1936.

"Las Exposiciones", 26-1-1936.

"Las Exposiciones", 1-II-1936.

"Las Exposiciones", 5-II-1936.

"En la Sala Parés", 6-II-1936.

"En las Galerías Layetanas", 14-11-1936.

"Planas Doria en la Sala Parés", 18-II-1936.

"Las Exposiciones", 19-11-1936.

"En las Galerías Layetanas", 26-11-1936.

"Las Exposiciones", 27-11-1936.

"Las Exposiciones", 28-11-1936.

"En las Galerías Layetanas. Aurelio Tolosa. P. Borrell.
Ramon Calsina", 11-III-1936.

"Las Exposiciones", 12-III-1936.

"La exposición de la escuela de paisaje de Olot", 14-III-
1936.

"Las Exposiciones", 17-III-1936.

"En las Galerías Layetanas. José Guardiola. J. Ferrer
Carbonell. José Meseguer Benedito", 24-III-1936.

"Las Exposiciones. J. Olivet Legares. Joaquín Mir. Pedro
Pruna", 25-III-1936.

"Las exposiciones", 28-III-1936.

"En la Sala Parés", 8-IV-1936.
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"Las Exposiciones", ll-IV-1936.

"Las exposiciones", 14-IV-1936.

"En las Galerías Layetanas", 16-IV-1936.

"Las Exposiciones", 19-IV-1936.

"Las exposiciones", 26-IV-1936.

"Las exposiciones, 30-IV-1936.

"En la Sala Parés", 6-V-1936.

"Las Exposiciones. Dos exhibiciones colectivas. Sala
Gaspar", 9-V-1936.

"En las galerías de arte". Sala Barcino. La Pinacoteca",
10-V-1936.

"Las Exposiciones", 13-V-1936.

"Poesia catalana", 16-V-1936.

"Las Exposiciones", 19-V-1936.

"Las Exposiciones", 24-V-1936.

"Las Exposiciones. Impromptu. Sala Busquets. Sala Esteva.
Sala Renart", 26-V-1936.

"Las Exposiciones, 2-VI-1936.

"Las Exposiciones", 4-VI-1936.

"La Exposición de Primavera", 14-VI-1936.

"II) La Exposición de Primavera. El Salón de Montjuich.
Pintura", 16-VI-1936.

"III) La Exposición de Primavera. El Salón de Montjuich.
Escultura. Dibujo y grabado", 17-VI-1936.

"IV) La Exposición de Primavera. El Salón de Barcelona.
Pintura", 18-VI-1936.

"V y último. La Exposición de Primavera. El Salón de
Barcelona. Escultura y dibujo. Final", 19-VI-1936.

"Hermen Anglada en la Pinacoteca", 20-VI-1936.

"Una visita al "Maricel" de Sitges", 26-VI-1936.

"Las exposiciones", 27-VI-1936.

"I) Arte del Renacimiento en Italia", 9-VII-1936.
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"II) y último. Arte del Renacimiento en Italia, 12-VII-
1936.

"Domenicos Theotocopoulos", 14-VII-1936.

Diari de Barcelona. Portantveu d'Estat

Català [des del 24 de juliol de 1936].

Els articles porten la signatura Zenon llevat dels casos en
què s'indica un altre pseudònim.

"La rehumanització de l'art", [signat] Z., 27-VIII-1936.

"Catalunya baluart de la llibertat. Un article d'Alfons
Maseras a La Tribune des Nations de París" ["Paraules d'un
català", 22-VIII-1936], 25-VIII-1936.

"Les Arts: El tresor artístic català. Preparant els museus
comarcals i locals" 10-IX-1936.

"Transmutació 1714-1936" [sonet], [signat] Jaume dels
Domenys, ll-IX-1936.

"Les Arts: L'enriquiment dels museus. Una col·lecció
d'indumentària", 16-IX-1936.

"Les Arts: El tresor artístic català. El Museu de Montser-
rat", 23-IX-1936.

"El tresor artístic català. La sala del Tinell", 29-IX-
1936.

"Impromptu. Adéu a García Lorca", 8-X-1936.

"Les Arts: Una exposició de cartells", 15-X-1936.

"El tresor artístic català. Descoberta d'un retaule de
Jaume Huguet", 17-X-1936.

"Les Arts: La revista "Art", 21-X-1936.

"Lletres: "Propaguem el llibre català", [signat] Alfons
Maseres, 21-X-1936.

"Les arts. L'exposició de les Laietanes", 24-X-1936.

"Lletres: Rafael Alberti, poeta", 4-XI-1936.

"Les Arts: Gustau Cochet a la Sala Parés", 10-XI-1936.

"Lletres: Tres assaigs de Carles Pi i Sunyer", 17-XI-1936.
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"Les Arts: El Museu del Prado, 24-XI-1936.

"Arts: Mort del pintor Laporta Astort", 25-XI-1936.

"Lletres: El Premi Nobel d'enguany", 4-XII-1936.

"Lletres: Homenatge a un savi català [Antoni Rubió i
Lluch]", 8-XII-1936.

"Lletres: La darrera obra de J. Rubén Romero", 15-XII-1936.

"Lletres: Un llibre sobre l'imperialisme ianqui", 20-XII-
1936.

"Lletres: Una commemoració escaient [cinquantenari de Lo
Catalanisme d'Almirall], 30-XII-1936.

1937

"Lletres. El centenari d'Alexandre S. Puixkin", 15-1-1937.

"Lletres: Un altre centenari: el de Larra", 20-I-1937.

"Lletres: Dues obres de Rubén Romero", 4-ÏI-1937.

"Lletres: Una gramàtica occitana", 12-11-1937.

"Les Arts: Una monografia sobre Ferrer Bassa", 18-11-1937.

"Lletres: L'autobiografia de Francesc Aragó", 24-11-1937.

"Les Arts: El darrer volum de la "Summa Artis", 6-III-1937.

"Lletres: Aribau i el seu temps [sobre l'obra Aribau i la
Catalunya del seu temps de M. de Montoliu]", 19-III-1937.

"Les Arts: L'art medieval català a París", 23-III-1937.

"Lletres: Una semblança de Lleó Fontova", 3-IV-1937.

"Lletres: La poesia àrab de dol [mort de Muley-Hafid], 9-
IV-1937.

"Lletres: Poetes russos de la Revolució", l-V-1937.

"Comentari nacional", 14-V-1937.

"Lletres: Un bell assaig sobre Verdaguer", 15-V-1937.

"Publicacions tècniques [de l'Extensió d'Ensenyament
Tècnic], 28-V-1937.

"Honorem el llibre català", 3-VI-1937.

"El llibre català" per Alfons Maseres, 4-VI-1937.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



1452

"Lletres: El centenari de Leopardi", lO-VI-1937.

"Art: Exposició Gil Franco", 23-VI-1937.

"Art: Davant l'Exposició de Primavera", 2-VII-1937.

"Els nostres hostes. El poeta cubà Juan Marinel.lo", 7-VII-
1937.

"Galeries Laietanes", 8-VII-1937.

"Un bell tractat de literatura", 14-VII-1937.

"A les Galeries Laietanes", 16-VII-1937.

"Art: L'Exposició de Primavera. Consideracions generals",
18-VII-1937.

"L'Exposició de Primavera. La Pintura I", 22-VII-1937.

Diari de Catalunya

Secció; "Lletres".

Pseudònims; "Ferrer de Blanes", "X. X.". Probablement
també, en algun cas, A. M.

Amb el pseudònim "Ferrer de Blanes":

"Els Premis Literaris de la Generalitat. El casament de la
Xela. de Xavier Benguerel" i "La ciutat de Barcelona en
l'obra deJacint Verdaguer (Premi Joan Maragall 1936)
d'Agustí Esclasans", 17-VIII-1937.

"Els Premis Literaris de la Generalitat. Vals de Francesc
Trabal. Premi Creixells 1936", 22-VIII-1937.

"Els Premis Literaris de la Generalitat. Bestiari de Pere
Quart", 22-VIII-1937.

"Tres Quaderns Literaris. Els catalans a Grècia d'Antoni
Rubió i Lluch, Estampes de París de M. T. Vernet, Apassio-
nata de Josep Sol", 9-IX-1937.

"Les Arts. Les galeries d'art de Josep Dalmau", 26-IX-1937.

"La restauració del Centre de Lectura de Reus", 16-X-1937.

"Un llibre recent: Escriptors de la Revolució". 20-X-1937.

Amb el pseudònim X. X.:

"Deures", 23-IX-1937.
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1.2.3. Relació d'articles d'Alfons Maseras en al-

tres diaris on col.laborà amb regularitat.

La Publicitat

1922

Secció: "Letras Extranjeras".

Signat; Omega, Ajax.

No incloem les col·laboracions literàries [contes] inseri-
des en aquesta publicació durant 1920 i 1921.

"Se debe quemar el Louvre?", Alfons Maseras, 7-VI-1921.

"De colaboración. El país de Rubén Darío", Alfonso Maseras,
12-III-1922.

"(De nuestra colaboración). Glosas a un libro. En torno de
una Antología", Ajax, 5-VII-1922.

"Letras extranjeras: A guisa de prólogo. La revista Prisma.
René Lyr", Omega 20-VII-1922.

"Las colecciones de la casa Rieder. Las memorias del judío
errante. Mario Garea", Omega, 27-VII-1922.

"Le Monde Nouveau. Mario Puccini", Omega 28-VII-1922.

"Gian Pietro Lucini", 8-VIII-1922.

"Francisco Contreras. La Nervie de Bruselas", Omega 13-
VIII-1922.

"Aribau, poeta políglota", La Publicitat. Alfons Maseras,
24-VIII-1933.

1934-1936

Secció; "Mirador de les Lletres".

Subseccions; "Els llibres nous", "A través dels llibres",
"Les Lletres i les Arts", "Llibres!!, Llibres!!", "Lectu-
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res" i "Literatura vivent", "Temes literaris" , "La Literatu-
ra" , "Lletres. Arts", etc.

Signat; Alfons Maseras.

"Els llibres nous: Una edició acurada dels contes de La
Fontaine", 26-I-1934.

"A través dels llibres: Els petits poemes en prosa de
Baudelaire", 9-II-1934.

"Les Lletres i les Arts: L'obra de Shakespeare. La tragèdia
de Coriolà", 15-III-1934.

"Llibres!! Llibres!!: Les memòries de Mistral", 20-IV-1934.

"Les lletres i les Arts: Expansió cultural. Liverpool,
centre d'estudis catalans", 26-IV-1934.

"Demà... La Biblioteca Catalana de Perpinyà", 26-V-1934.

"Lectures: Michelet i Catalunya", 21-VI-1934.

"Jeroni Zanné", 7-VII-1934.

"Literatura vivent: A l'entorn de Camins de Franca". 19-
VII-1934.

"La República de les Lletres. Salut, germans de València!"
3-VIII-1934.

"Temes literaris: Sobre la decadència de la novel·la", 24-
VIII-1934.

"La Literatura: "La Dama de l'Unicorn", la. quinzena-IX-
1934.

"La Literatura: Sobre el teatre d'Alfred de Musset", 22-IX-
1934.

"El Mil·lenari del poeta Firdusi", 6-XI-1934.

"José Martí, poeta", 15-1-1935.

"Prerrogatives de l'idioma", 10-11-1935.

"Al marge de Mireia", 6-II-1935.

"Avui, Diada del Llibre. Petit centó sobre l'amor al
llibre", 23-IV-1935.

"Els Jocs Florals d'avui. Joan Amades, poeta rossellonès"
5-V-1935.

"Una commemoració. Remarques a l'entorn del cinquantenari
de Víctor Hugo", 24-V-1935.
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"Les muses de Lope de Vega", 21-VII-1935.

"Un poeta rossellonès desaparegut. El pastoreilet de la
Vall d'Arles", 8-VI-1935.

"Al marge de Gil Blas". 30-VIII-1935.

"La poetessa de la serenitat" [Ada Negri], 6-IX-1935.

"Terres de Mallorca", 4-X-1935.

"Les Lletres i les Arts: La Història d'en Soldevila i els
estudis històrics a Catalunya", 13-XI-1935.

"Les Lletres i Les Arts: Permanència de Llull. Els clàssics
catalans", 12-XII-1935.

"Un doble centenari. Llorente i Querol", 26-1-1936.

"Torres d'ivori. Els Llibres de "La Colla", 27-11-1936.

"Lletres. Arts: La darrera obra de Joan Santamaría. Escolis
a Adam i Eva. 25-III-1936.

"Lletres. Arts: L'imperi de la llengua. La lliçó d'MEls
Nostres Clàssics", 15-IV-1936.

"Lletres. Arts: Amb el bec o amb les dents. Glosses a una
novel·la, 9-V-1936.

"Les glòries catalanes. Francesc Aragó", 7-VI-1936.

"Temps nous. Les llengües populars a França", 7-VII-1936.

El Día Gráfico

1913

Secció; "Carta de París" [C. P.]

Signat: Alfons Maseras.

[C. P.] "Olvidando a Monna Lisa", 5-XI-1913.

[C. P.] "Crónica farandulesca", -XI-1913.

[C. P.] "El Salón de Otoño", 21-XI-1913.

[C. P.] "Metacopeya y otros excesos", -XII-1913.

[C. P.] "Dulce Francia", XII-1913.
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[C. P.] "Atavíos femeninos", XII-1913.

[C. P.] "Una musa", XII-1913.

[C. P.] "El Premio Concourt", XII-1913.

[C. P.] "Un museo más", 22-XII-1913.

1924

Secció; "Temas literarios".

Signat; Alfons Maseras.

"Temas literarios: Un poeta erótico catalán", 27-VII-1924.

"Temas literarios: Realismo espiritual", 29-VII-1924.

"Retorno a Leopardi", 6-VIII-1924.

"El teatro en Sovietilandia", 1924.

"Temas literarios: Mirando hacia Oriente", 12-VIII-
1924.

"Una antología judía", 23-VIII-1924.

"Al margen de 1*Asamblea de Ginebra", 17-IX-1924.

La Noche

Seccions; "Cartas de París" i "Temas Literarios".

Signat ; A. Maseras.

1924-1925

"Nikita Balieff y su teatro del "Chauve-Souris", octubre
1924.

"Cartas de París: Un homenaje a Baudelaire", 4-XI-1924.

"Cartas de París: Motivos teatrales y literarios", 11-XI-
1924.

"Temas literarios: La obra de George Meredith", 14-XI-1924.

"Los catalanes en el Salón de Otoño", 18-XI-1924.
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"Cartas de París: La feria de Montmartre", 27-XI-1924.

"Cartas de París: Orientalismo", ll-XII-1924.

"Cartas de París. Juguetes", 29-XII-1924.

"Cartas de París: Leon Bakst", 3-I-1925.

"Cartas de París: La agonía del Bulevar", 8-1-1925.

"Cartas de París: Una manifestación de arte catalán",15-1-
1925.

El Diluvio

1936

Signat; Jaume dels Domenys.

"Catalans al Marroc", 15-V-1936.

"L'esperit català en marxa. Sentit de totalitat", 7-VI-
1936.

"A la tasca. Per la difusió del llibre català", 14-VI-1936.

"La Catalunya gran. La catalanitat de Perpinyà", 24-VI-
1936.

"Plenitud. L'escola artística catalana", 28-VI-1936.

"Aspectes. La llengua occitana", ll-IX-1936.
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2. Pseudònims.

2.1. Pseudònims utilitzats per Alfons Maseras en les

col·laboracions periodístiques i en les traduc-

cions.

A. M.

Messidor (1918), La Veu de Catalunya (1923), D'Ací d'Allà

(1923), Comoedia (París, 1930 i 1936), Revista de Catalunya

(1934). Pròlegs a Cants (Ed. Oasi, 1938) de Leopardi, i a

Teixeira de Pascoaes. Lírics Portuguesos (Oreig, Vol.10,

1938).

X.X.

La Veu de Catalunya [quan parla de pau, nacionalisme i

pancatalanisme] (1916, 1917), i Diari de Catalunya [nacio-

nalisme] (1937).

M. Galtes

Messidor (1918) i El Via.iero (Barcelona, 1935).

M.

La Veu de Catalunya (1918), Tribune Libre des Nationalités

(Lausanne 1919), i Comoedia (París 1928 i 1929).

Jaume dels Domenys

El Poble Català (1905, 1906 i 1907), i El Diluvio [en

català] (1936). Traducció d'Axelle de P. Benoit (Biblioteca

Literària, 1929) i traduccions d'A. de Capmany a Ed. Barci-

no, el 1937. Manuscrit de Lea gestesde Pere el Gran. L'a-
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lliberament de Sicília (1932) [publicat el 1954 a la

col·lecció Popular Barcino sense pseudònim i amb el títol

L'alliberament de Sicília. Es conserva el mecanoscrit

d'aquest llibre, del mateix 1932, signat sense pseudònim i

ja amb el títol de publicació].

Zenon

La Veu de Catalunya (1915-1916, 1924-1927 i fins al març de

1928). Diario de Barcelona (1931-36), Diari de Barcelona

(1936-37), Mirador (1937) i Ràdio Barcelona (24-IV-1937).

Fadrí de Sau

L'Union Latine (París, 1915).

Ajax

La Veu de Catalunya (1916) i La Publicidad (1922).

Ter

La Veu de Catalunya (1916).

Jordi Casanova

El Poble Català (1916).

Omega

La Publicidad (1922).

X.

La Veu de Catalunya [cròniques des de la Provença, durant

el centenari de Mistral] (1930).
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Fly

La Veu de Catalunya (1922-1927 i, ocasionalment, el 1928).

J. D.

La Revista (1922).

R. Bernardas

Mundial [en español], (París, 1912).

Ferrer de Blanes

Diari de Catalunya (1937).
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3. Bibliografia.

3.1. Fonts documentals.

3.1.1. Documents personals de l'Arxiu familiar.

- Acta de naixement d'Alfons Maseras expedida pel jutjat de
Sant Jaume dels Domenys el 24-11-1884.

- Certificació de la mort d'Alfons Maseras [succeïda segons
aquest document el 27 d'octubre de 1939] expedida per
l'alcaldia de Tolosa del Llenguadoc el 7-II-1940.

- Document acadèmic personal de 1'"Escuela Especial de
Intendentes Mercantiles de Barcelona" lliurat el 10-III-
1916 a Alfons Maseras certificant el seu grau de "Perito
Mercantil" obtingut amb qualificació d'aprovat el 1-VII-
1901.

- Minuta del banquet de noces d'Alfons Maseras i Dolors
Bal ta celebrat I'l de juny de 1918 al Majestic Hotel
Inglaterra de Barcelona.

- "Extrait du registre d'immatriculation" de la policia de
París certificant l'arribada de Maseras a la ciutat el 20-
IX-1924 per exercir-hi la professió de "publiciste" i
residir al 21 Rue Serpente.

- Certificat de defunció de la mare d'Alfons Maseras, Carme
Galtes i Llibre [traspassada el 30-IV-1895], expedit el 31-
III-1915 pel Vicari de la Parròquia de Sant Agustí de
Barcelona.

- Dues esqueles (La Vanguardia i probablement La Veu de
Catalunya) del traspàs de Miquel Maseras i Ribera, pare
d'Alfons, succeït el 13-III-1934.

- Dos esborranys de l'arbre genealògic de la família
Maseras fets amb la lletra de l'escriptor i posteriors a
1919.

- Diverses fotografies familiars i de l'escriptor a París
amb companys del món de les lletres.

3.1.2. Epistolari.

3.1.2.1. Epistolari procedent d'arxius.

- 19 cartes d'Alfons Maseras a Narcís Oller (1910-1915)
Casa de l'Ardiaca.
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- 10 cartes d'Alfons Maseras a diversos escriptors (1912-
1935): Francesc Matheu (1), Dr. Solé i Pla (2), Josep M.
Junoy (1), Joan Oller i Rabassa (3), Joan Givanel (3) i una
targeta sense identificar. Fons de Reserva de la Biblioteca
de Catalunya.

- 8 cartes d'Alfons Maseras a Lluís Nicolau d'Olwer (1917-
1930) i una nota de L. Nicolau d'Olwer a Maseras. Arxiu de
Montserrat. Comunicades pel P. Josep Massot i Muntaner.

- 4 cartes (1912) i 12 postals (1911) de Francesc Carbé a
Alfons Maseras. Arxiu Maseras.

- 1 carta d'Alfons Maseras a Josep Pin i Soler (12-III-
1921). Comunicada pel Dr. Josep M. Domingo.

- 4 cartes d'Alfons Maseras a Miguel de Unamuno (1915-
1932). Comunicades pel Dr. Carles Bastons.

- Carta de Louis Dumur, del Mercure de France (21-V-1928).
Arxiu Maseras.

- 2 postals d'Alfons Maseras a Dolors Balta (28-IV-1925 i
3-III-1930). Arxiu família Maseras.

- 1 carta d'Alfons Maseras a Dolors Baltà (23-IX-1939).
Arxiu família Maseras.

- 3 telegrames d'Alfons Maseras a Dolors Baltà (6-VI-1939,
prop del 18-VI-1939 i 23-VI-1939). Arxiu família Maseras.

- 2 postals i una carta d'Alfons Maseras al seu cunyat
Vicenç Meseguer (10-VI-1939, 18-VI-1939 i 23-IX-1939).
Arxiu família Maseras.

- 1 postal d'Alfons Maseras a Jordi Maseras (28-XII-1938).
Arxiu família Maseras.

- 7 postals de Jordi Maseras als seus pares (setembre a
desembre de 1938). Arxiu família Maseras.

- 1 carta de Ramon Vinyes a Dolors Baltà (29-XII-1939).
Arxiu família Maseras.

- 1 carta de Ramon Vinyes a Emma Chacón (novembre de 1939).
Arxiu família Maseras.

3.1,2.2. Epistolari procedent de publica-
cions.

- 3 cartes a Rubén Darío (1911-1912) extretes de Dictino
Alvarez, Cartas de Rubén Darío. Taurus, Madrid 1963, pp.
196-197.
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- 3 cartes a Joan Salvat Papasseit (1921-1922), extretes
d'Amadeu-J. Soberanas, Epistolari de Joan Salvat-Papasseit.
Ed. 62, Barcelona 1984, pp. 87, 88, 188.

- 1 carta de Joan Maragall a A. Maseras (3-XI-1907), Obres
Completes. Obra Catalana, de Joan Maragall, Ed.Selecta,
Barcelona 1981, p. 1.008.

3.1.3. Manuscrits i mecanoscrits de l'Arxiu
Maseras.

- Manuscrit de Sota'l cel de París. 1910, 235 p.

- Manuscrit d'Ildaribal. oct. 1911-abril 1912, 310 p.
Acompanya "Documentació Ildaribal", París oct. 1911-maig
1912.

- Manuscrit d'En la Amèrica Meridional. 1914, 332 p,
[quart.]

- Mecanoscrit del llibre inèdit Un viatge a l'Amèrica
Meridional. 1914, 173 p. [folis].

- Mecanoscrit d'A la deriva. 1921, 242 p.

- Manuscrit d'Una vida obscura. 1926, 231 p.

- Manuscrit de La Il·lusió. 29-VII-1923, 47 p.

- Mecanoscrit del llibre inèdit Polca Catalunya. 1934, 71
P«

- Mecanoscrit del llibre inèdit La dona de Sócrates i
altres contes. 1937. Altra versió amb variants gramaticals
de 1938, 139 p.

- Manuscrit de Les gestes de Pere el Gran. L'alliberament
de Sicília. Jaume dels Domenys, 1932, 115 p.

- Manuscrit del llibre inèdit El comte Berà o el judici de
Déu. 1936, 113 p.

- Manuscrits i mecanoscrits de traduccions franceses de
contes de Maseras [hi manquen dates i existeixen diverses
còpies de moltes d'aquestes narracions]: "Parabole des
Amoureux", 20 p. "Le pardon", 1925, 29 p. "Les trois
novices de Bruges", 1913, 20 p. "Les épaves", 58 p. "Le
Bestiaire de Muley-el-Haken", 36 p. "Calytarque" 6 p. "Fra
Perot", 8 p. "Parabole des trois misanthrpes", 5 p.
[folis].
[Consten també a l'arxiu moltes traduccions al francès de
contes de Maseras publicades en revistes franceses i
retallades per l'autor].
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- Manuscrits i mecanoscrits de traduccions al castellà de
llibres de contes de l'autor, amb variants de contingut
respecte als originals catalans: Al azar. Cuentos. Narra-
ciones arbitrarias, piez y seis cuentos. Figuras de
arcilla. Cuentos fatídicos.
[S'hi troben també barrejats contes publicats en diaris i
revistes i retallats per 1'autor].

- Manuscrit del llibre inèdit Vida de Narcís Oller. 21
oct.-5 des. 1938, 290 p. [manca Capítol I].

- Mecanoscrit del llibre inèdit col·lectiu d'onze autors
Fortuny, que Maseras curava el 1938.

- Manuscrit de la traducció inèdita de l'obra de Romain
Rolland Joan Cristòfor, s/d. [Manca la primera de les
quatre parts de què consta].

- Manuscrit de la traducció castellana inèdita de Vidade
Tolstoi. de Romain Rolland, feta a partir de la primera
edició, 1928, 317 p.

- Manuscrit i mecanoscrit d'una biografia de Fortuny
[probablement prèvia al llibre El pintor Fortuny!.

- Manuscrit i mecanoscrit de la traducció al castellà i al
francès de la biografia de Fortuny.

- Mecanoscrit del llibre Història del Comerç.

- Manuscrit d'un aplec d'història inèdit sense títol, 76 p.
[Síntesis divulgatives sobre 19 personatges històrics
catalans].

- Manuscrit del recull inèdit "Catalans del segle XIX", 9
p. [Relació de 63 catalans il·lustres del S. XIX].

- Mecanoscrit sense títol, 33 p. [Síntesis divulgatives
sobre valencians il·lustres].

- Mecanoscrit d'una antologia inèdita de poetes catalans
traduïts al castellà on col·laboren com a traductors
Unamuno, Diez-Canedo i Maseras.

- Manuscrit d*uns apunts de literatura universal.

- Manuscrits i mecanoscrits de traduccions diverses de
Molière, Shakespeare i Voltaire.

- Manuscrits i proves d'impremta de La Llàntia encesa.

- Mecanoscrit del llibre inèdit Elsturments inefables.
1937.

- Manuscrits i mecanoscrits de poemes datats entre 1927 i
1937, la majoria pertanyents al llibre inèdit Els turments
inefables.
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- Manuscrits i mecanoscrits de traduccions al castellà de
poemes d'Èglogues i de La llàntia encesa.

- Manuscrit de l'original català i de la traducció caste-
llana del poema A Europa. 24 p., 5-XII-1937.

- Manuscrits i mecanoscrits de poemes dels anys vint
traduïts al francès, a l'italià i a l'alemany,

- Quadern manuscrit de poesia contenint: Delirium (1905-
1906), Jo parlo (1905-1906), Salteri. Petit cançoner d'amor
(1907), Petit saltiri d'amor (1938), El Nou Gènesi (1906 i
1938).

- Mecanoscrit dels dos assaigs De poesia. 8 p. , 1935-37
aprox.

- Mecanoscrit i manuscrit de la traducció dels Cants de
Leopardi, amb un pròleg de 12 p., 1935-36.

- Manuscrit i mecanoscrit de les traduccions al castellà de
poemes de Maragall i Nazariantz [per a la col·lecció "Les
millors obres...", d'Ed. Cervantes], 1921.

- Manuscrit del drama Repatriat!. 12 p. 1898.

- Manuscrit de la tragèdia Elisenda (1909).

- Manuscrit del drama L'Hereu. 12 p., 1921.

- 2 originals manuscrits i 1 mecanoscrit de la comèdia
Bombolles de sabó. 1907.

- manuscrit del drama La Víctima. 167 p., 1907.

- mecanoscrit de la comèdia Jocs d'enamorats. 133 p., 1923.
Altra còpia manuscrita de 170 p.

- Mecanoscrit de la traducció castellana de L'Hereu -La
primogenitura. 1925-, de la italiana, L'erede. i de la
francesa, Le droit d'ainesse.

- Manuscrit de la tragèdia Ermesendis (1938).

- Dues còpies manuscrites de la traducció de Francesca de
Rimini. de Silvio Pellico.

- Mecanoscrit inèdit: "Ramon Llull", 7 fulls, Biblioteca
de l'Abadia de Montserrat. Llegat Josep M. Casacuberta.
[Sembla constituir un pròleg. Podria anar adreçat a la
Col·lecció Popular Barcino].

- Manuscrit original del llibre El novel.lista català
Alfons Maseras (1922), de Cristòfor de Domènec.
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3.1.4. Quaderns de premsa de l'Arxiu Maseras.

- 11 quaderns de retalls de premsa que apleguen articles de
l'autor o sobre l'autor procedents de diverses publica-
cions. En la seva majoria constitueixen conjunts dispersos,
incomplets i amb manca de dades i dates, que ha calgut
completar amb recerca en hemeroteques. No hi apareixen -o
ho fan en grau mínim- algunes publicacions bàsiques com El
Poble Català. Diari de Barcelona. Diari de Catalunya i
d'altres.

Són els següents:

- Quadern anys 1922-1924, amb articles esporàdics de 1915,
1916, 1919 i 1921,

- Quadern 1924-1925.

- Quadern 1925-1926.

- Quadern 1926-1928

- Quadern 1929-1930.

- Quadern 1933-1937.

- Quadern "Arte y Letras", que aplega aquesta secció del
Diario de Barcelona entre 3-III-1931 i 8-X-1931.

- Quadern "Per les terres de Mistral": articles de Maseras
apareguts a la premsa el 1930 arran del centenari de Mis-
tral .

- Quadern 1937-1938, amb articles de Ràdio Barcelona i
Meridià.

- 2 quaderns de retalls de premsa que apleguen notícies
biogràfiques de Maseras i crítiques dels seus llibres. Molt
sovint les informacions han estat utilitzades com a punt de
partida d'una recerca àmplia i profunda. Ha calgut també
completar «oït sovint les dades i dates dels articles
recollits.
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3.2. Obra d'Alfons Maseras.

3.2.1. Creació literària.

3.2.1.1. Novel·les.

~ Amor y Odi. "La Novela Catalana" n. 1, Barcelona 9-XI-
1907.

- Edmon. Biblioteca d'El Poble Català. Barcelona 1908.

- Edmon. [2a. edició corregida i definitiva] Edicions Proa
(Biblioteca "A tot vent" 13), Badalona 1929.

- Edmon. [edició actualitzada ortogràficament a partir de
la la.] Curial Edicions (Biblioteca Popular Curial 16),
Barcelona 1989.

- La fi d'un idil·li. Biblioteca Popular de "L'Avenç" n.
85, Barcelona 1908.

- La fi d'un idil·li« [2a. edició censurada per l'autor]
"La Novel·la d'Ara" n. 50, Barcelona 31-V-1924.

- Fets y paraules de Mestre Blai Martí. J. Horta impressor,
Barcelona 1908.

- Les aventures de Mestre Blai. [2a. edició corregida i
abreujada per l'autor] Biblioteca Nova, Barcelona 1925.

- L'Adolescent. Tipografia "L'Avenç", Barcelona 1909.

- L'Adolescent. [2a. edició censurada per l'autor] "La
Novel·la d'Ara" n. 106, Barcelona 27-VI-1925.

- L'Arbre du Bien et du Mal. Eugène Figuière & Cie.,
Éditeurs, París 1912.

- L'Arbre del Bé i del Mal, [traducció catalana de la
novel·la anterior] Edicions de la Rosa dels Vents (Biblio-
teca de la Rosa dels Vents 45 i 46), Barcelona 1937.

- Ildaribal. Tipografia "L'Avenç", Barcelona 1915.

~ Ildaribal [2a. edició corregida], Quaderns Literaris n.
17, Barcelona 1934.

- Ildaribal. Editorial Miquel Arimany S.A. (Obres d'Avui i
de Sempre 3), Barcelona 1962.

- Benjamí, "La Novela Nova" n. 8, Barcelona 22-VI-1917.

- Més fort que la mort mateixa. "La Novel·la Nova" n. 47,
Barcelona 1918.
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- A la deriva, A Can Verdaguer, Llibreter, Barcelona 1921.

~ La il.lusió. "La Novel·la d'Ara" n. 10, Barcelona 25-
VIII-1923.

- L'esclau i la circassiana. "La Novel·la d'Ara" n. 21,
Barcelona, 10-XI-1923.

- La sospita. "La Novel·la d'Ara" n. 27, Barcelona 22-XII-
1923.

- Roda-soques. "La Novel.la d'Ara" n. 37, Barcelona l-III-
1924.

- La venjança d'un poeta. "La Novel·la d'Ara" n. 59, Barce-
lona 2-VIII-1924.

- El fill del pecat (Ben.iamín) [Edició definitiva] "La
Novel·la d'Ara" n. 67, Barcelona 27-IX-1924.

- Les desferres. "La Novel·la d'Ara" n. 91, Barcelona 14-
III-1925.

- La fi de Perot Sorrut. "La Novel·la d'Ara" n. 130,
Barcelona 12-XII-1925.

- L'enemic de si mateix. "La Novel·la d'Ara" n. 155 i 156,
Barcelona 5 i 12-VI-1926.

- La fira de Montmartre. Biblioteca Nova, Barcelona 1926.

- La fira de Montmartre. Quaderns Literaris n. 65, Barcelo-
na 1935.

- Una vida obscura. Llibreria Catalonia (Biblioteca
Catalonia 10), Barcelona 1927.

- L'Evasió. Llibreria Catalonia (Biblioteca Llibertat),
Barcelona 1929.

- Zodíac. Llibreria Catalonia, Barcelona 1934.

- L'Estudiant de Cervera. Ed. Proa (Biblioteca "A tot vent"
81), Sèrie Catalana, Badalona 1935.

3.2.1.2. Contes.

- Escull. Bibliotheca "Foc Nou", Keus 1905 [Alphons
Maseras].

- Contes fatídics. Tipografia "L'Avenç", Barcelona 1911.

- Contes i croquis. Ilustració Catalana (Lectura Popular,
Vol. X, n. 159), Barcelona 1916.
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- Contes a l'atzar. Societat Catalana d'Edicions Vol. XL,
Barcelona 1918.

- Setze contes. Editorial Catalana (Biblioteca Literària),
Barcelona 1922.

- L'hort de Cascalls. L'enterniment d'En Gánguil. Un crim.
"Els Contistes Catalans" n. 3, Barcelona 10-11-1924.

- "Paràbola dels enamorats", dins "Selecta de Contistes
Catalans", vol. V, 2a part, Biblioteca Popular "L'Avenç",
Barcelona 1926.

- Figures d'argila. Editorial Catalana (Biblioteca Li-
terària), Barcelona 1927.

- La Ratlla. Edicions de la Nova Revista (Col·lecció de
Contes i Novel·les 5), Barcelona 1929.

- El Retorn i altres novel.les. Llibreria Catalonia
(Biblioteca Literària), Barcelona 1931.

- La dona de Sócratesi altres contes, [mecanoscrit inèdit]
Barcelona 1938.

3.2.1.3. Prosa narrativa no imaginativa.

- Sota'l cel de París. Tipografia "L'Avenç", Barcelona
1910.

- Memòries d'un Legionari. "La Novela i el Teatre" n. 1,
Barcelona 28-IV-1917.

- El Llibre de les Hores Cruentes. Societat Catalana
d'Edicions Vol. LIV, Barcelona 1921.

- En Amèrica Meridional. Brasil. Uruguay, Argentina.
Editorial Cervantes, Barcelona 1922.

- Estampes. Publicacions de "La Revista", Barcelona 1932.

- Polca Catalunya, [mecanoscrit inèdit] 1934.

3.2.1.4. Poesia.

- Tres balades, impremta Carrer de Cardona 5, Barcelona
1903 [Alphons Maseras].

- Delirium. Biblioteca Popular de "L'Avenç" n. 71, Barcelo-
na 1907.

- Salteri. Petit cançoner d'amor, [manuscrit inèdit] 1907.
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- Poesies t Ilustrado Catalana (Lectura Popular, Vol.
XVIII, n. 310), Barcelona 1918.

- Èglogues seguides de ElPoema dels Camins. Oliva de
Vilanova, Barcelona 1918.

- Èglogues seguides del Poema dels Camins. 2a. edició,
Llibreria Verdaguer, Barcelona 1939.

- La Llàntia Encesa. Llibreria Verdaguer, Barcelona 1926.

- "Joan-Maria Guasch", [sonet ofert a aquest escriptor],
París 1933.

- Poemes Minúsculs. Llibreria Verdaguer, Barcelona 1937.

- Els turments inefables [manuscrit i mecanoscrit inèdits],
1937.

- A Europa, Poema (avec la traduction française en regard),
Editorial Forja, Barcelona 1938.

- Invocació i altres poemes. Llibreria Verdaguer, Barcelona
1938.

- Petit saltiri d'amor [manuscrit inèdit d'una versió
corregida i actualitzada], 1938.

- El Nou Gènesi, [manuscrit inèdit d'una versió corregida
i actualitzada], 1938.

- Segons el vent les veles [original i edició perduts],
Edicions de la Rosa dels Vents (Biblioteca de la Rosa dels
Vents n. 76), Barcelona 1939.

-"Elogi de l'hivern" dins Ofrena a París. Ed. Albor, Paris-
Barcelona 1948.

3.2.1.5. Teatre.

- Bombolles de sabó. [2 manuscrits i 1 mecanoscrit inèdit]
Barcelona 1907.

~ La Víctima, [manuscrit inèdit] 1907.

~ L'Hereu. Llibreria Verdaguer, Barcelona 1921.

- Jocs d'enamorats, [mecanoscrit inèdit] Barcelona 1923.

- Guerau i Marta. Llibreria Verdaguer, Barcelona 1932.

- Ermesendis. Publicacions de "La Revista", Barcelona 1936.
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3.2.1.6. Biografia.

- Dante. "La Novela Blanca" [biografies, en castellà] n. 8,
Editorial Muntañola, Barcelona-Madrid, 1920.

- Francesc Macià. "Quaderns Blaus. La Nostra Gent",
Llibreria Catalonia, Barcelona 1931.

- Fortuny. La mitad de una vida, [en col·laboració amb C.
Pages de Climent] Ed. Espasa-Calpe (Vidas españolas e
hispanoamericanas del siglo XIX 19), Madrid-Barcelona 1932.

- Joan Maragall. Editorial Barcino (Popular Barcino 128),
Barcelona 1936.

- Elpintor Fortuny. Editorial Barcino (Popular Barcino
139), Barcelona 1938.

- Vida de Narcís Oller, [manuscrit inèdit], Barcelona 1938.

3.2.1.7. Assaig i estudis divulgatius.

- Interpretacions i motius. Societat Catalana d'Edicions
Vol, XLVI, Barcelona 1919.

- La República Catalana. Llibreria Catalonia, Barcelona
1931.

- Resum de LiteraturaProvençal« Editorial Barcino (Popular
Barcino 74) Barcelona 1932.

- Resum d'Història del Comerç. Editorial Barcino (Popular
Barcino 98), Barcelona 1934.

- Pe poesia, [mecanoscrit] 1935-37 aprox.

- El comte Berà o el .judici de Déu, [manuscrit inèdit]
1936.

- L'alliberament de Sicília. Editorial Barcino (Popular
Barcino 161), Barcelona 1954.

3.2.1.8. Conferències, discursos i manifests.

- "Vers el pervindre (Algunes idees sobre política)".
Discurs pronunciat a la Lliga Catalanista de Reus el 21-IV-
1906. Recollit a Pàtria Nova de Reus, n. 49 ( l-V-1906), n.
50 (ll-V-1906), n. 51 (21-V-1906) i n. 52 (l-VI-1906).

- "La manifestació de les passions en el teatre". Con-
ferència llegida al Teatre Novetats el 15-XI-1908.
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- Conferència sobre l'obra de Guimerà, dins els actes de
l'homenatge, al Teatre Romea, 25-V-1909. Ressenyada a El
Poble Català. 26-V-1909. En les mateixes dates féu el
parlament de cloenda de l'homanatge al Saló de Cent.
Crònica de Lòpez-Picó a La Veu de Catalunya. 25-V-1909.

- "Las nuevas corrientes estéticas en Catalunya". Con-
ferència pronunciada el 13-VI-1914 a 1'Ateneo Hispano-
Americano de Buenos Aires. Text recollit a Catalunya Nova
de Buenos Aires el 20-VI-1914.

- "Pancatalanisme. Tesi per a servir de fonament a una
doctrina". Opuscle programàtic. Edició popular. Barcelona
1915. Separata de Renaixement. n. 216, 21-1-1915.

- "Adresse aux serbes", Union Latine. París, 25-XI-1915.
Versió catalana a La Nació.

- Ponència a la Conferència de les Nacionalitats celebrada
a París el 26 i 27 de juny de 1915. Recollida a Renaixe-
ment, el juliol de 1915.

- Manifest "Pro-Lituània", Barcelona 15-XI-1916. Publicat
a La Nació el 9-XII-1916.

- Ponència a la Tercera Conferència de les Nacionalitats
celebrada a Lausanne a la fi de juny de 1916. Text íntegre
a La Veu de Catalunya, l-VIII-1916.

- Lectura de traduccions de poètes catalans contemporanis
al Foyer Français de Barcelona el 22-II-1918,

"Vers l'autonomie catalane intégrale. Plébiscite du
peuple catalan pour l'autonomie. Pétition solennelle au
Gouvernement espagnol", Tribune Libre des Nationalités, n.
1-2, Lausanne 20-1-1919.

- Conferència a 1'Escola de Bibliotecàries sobre 1'estât de
la literatura universal. Juliol de 1919. Notícia a La Veu
de Catalunya. 15-VII-1919.

Diseurs presidencial als Jocs Florals Penedesencs.
Vilafranca del Penedès, 23-IX-1919. Notícia a La Veu de
Catalunya. 26-IX-1919.

- "La Lituània en els seus aspectes geogràfic, etnogràfic
i econòmic", conferència pronunciada el 17-1-1920 al CADCI
de Terrassa. Notícia a La Comarca del Vallès. Terrassa, 16-
1-1920.

- "El Nacionalisme i l'Internacionalisme de Dant". Con-
ferència llegida a l'Ateneu Barcelonès el 17-IV-1921 en
ocasió del Vlè. Centenari de Dant Alighieri, Barcelona, a
Can Verdaguer llibreter, 1921.

- Conferència sobre la vida i l'obra de Molière, amb
atenció especial a El Misantrop. pronunciada a l'Escola
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Complementària d'Oficis del Districte V de Barcelona el 28-
1-1922. Publicada a Quaderns d'estudi Vol. XIV n. 50,
gener-març 1922, pp. 71-83.

- Conferència "Poetes armenis contemporanis" organitzada
pel CADCI de Reus el 15-III-1923.

- "Les noves tendències en art i literatura", conferència
pronunciada al Casino del Comerç de Terrassa el 8-XI-1928.

- "Fortuny et son école", conferència pertanyent al cicle
"La peinture catalane aux XIXè et XXè. siècles" organitzat
per la Fundació Cambó, pronunciada a la Universitat de
París el 5-III-1932.

- Parlament de la Diada del Llibre pronunciat el 23-IV-1935
a Sant Feliu de Llobregat. Recollit per Amics de les Arts
i de les Lletresf Sant Feliu, abril-maig 1935.

- Conferència i lectura de poemes propis el 23-11-1938 dins
el cicle "Sis moments de poesia a Catalunya" organitzat pel
grup literari Oasi a l'Ateneu Barcelonès.

- Al·locució de la Diada del Llibre pronunciada el 7-VI-
1938 a l'Emissora de la Generalitat de Catalunya.

3.2.1.9. Pròlegs.

- Pòrtic a Rememebrances. Poemes, de Paul M. Turull,
L'Avenç, Barcelona 1916.

Pròleg a la versió castellana Glosas. Páginas del
"Glosari" de Xènius (1906-1917). Ed. Saturnino Calleja,
Madrid 1920.

- Pròleg [en castellà] a La Obra Lírica de Fernando
Maristany [destinat a 1'edició francesa], Editorial Cervan-
tes, Barcelona 1923.

-Pòrtic a Acoraments i Gaudis, de Josep Carner-Ribalta,
Balaguer 1924.

- Presentació [en castellà] a Poesías, de Joaquim Folguera
[versions d'Emilia Bernal], Editorial Ariel, Barcelona
1930.

- Prefaci a Rondalles. de Frederic Mistral, Editorial
Fluid, Terrassa 1930.

- Pròleg a Estances del mortal somriure de G. Boissy,
Publicacions de "La Revista" n. 89, Barcelona 1931.

- Pròleg a Suïssa. Democràcia i federalisme, de F. A.
Schmid, Editorial Barcino (Popular Barcino 91), Barcelona
1933.
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- Pròleg a Posies Completes de Manuel de Cabanyes, Edito-
rial Barcino (Popular Barcino 114), Barcelona 1935.

-Pròleg a Germinal. d'Emile Zola, Ed. Proa (Biblioteca "A
tot vent 90), Barcelona 1937.

- Pròleg a Teixeira de Pascoaes. Edicions de la Rosa dels
Vents (Oreig 10), Barcelona 1938.

- Pròleg a Cants. de G. Leopardi, Edicions Oasi, Barcelona
1938.

- "Al lector", dins La población y el sistema social, de
Francesco S. Nitti, Ed. Minerva (Biblioteca de Cultura
Moderna y Contemporánea), Barcelona s/d.

- Pòrtic a El príncep captiu. Llegenda. d'Antoni Fuster
Valldeperas, Reus, Gràfics Catalans 1921.

3.2.2. Obres d'Alfons Maseras traduïdes a
d'altres idiomes.

- L'Arbre du Bien et du Mal [text francès original], Eugène
Figuière Ed., París 1912.

- Prefaci i epíleg a Contistes francesos. Societat Catalana
d'Edicions, Barcelona 1914.

- Ildaribal. traducció castellana de Rafael Marquina, Ed.
Calpe (Universal 425-427), Madrid 1921.

- La conversion de Leukaionia [i d'altres narracions],
traducció castellana de Vicente Clavel, Ed. Cervantes,
Barcelona, 1923.

- La fiera di Montmartre« traducció italiana de V. Brinzi
i S. Lo Presti, R. Carabba Ed., Lanciano.

- La feria de Montmartre, traducció castellana d'A. Otero,
París 1927.

- A 1'Europe, traducció francesa de l'autor confrontada amb
l'original català, Editorial Forja, Barcelona 1938.

- "Bieló", dins Les mille nouvelles nouvelles. Revue
mensuelle pour tous. La Renaissance du livre, Paris
desembre 1910.

3.2.3. Traduccions.

Tartuf o l'impostor. Molière, J. Horta impressor,
Barcelona 1908.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



1477

- Francesca de Rimini. Silvio Pellico, Col·lecció Popular
"L'Avenç", Barcelona 1909.

- Francesca de Rimini. Silvio Pellico, [versió definitiva],
Llibreria Italiana, Barcelona 1909.

Contistes francesos, Societat Catalana d'Edicions,
Barcelona 1914.

- L'indiscret. Voltaire, "La Novel·la Nova" n. 115,
Barcelona 1919.

- Ressurrecció. Tolstoi, Ed. Proa (Biblioteca "A tot vent"
4), Barcelona 1928.

- Axelle 2 Vols., Pierre Benoit, [trad, de Jaume dels
Domenys], Llibreria Catalonia (Biblioteca Literària),
Barcelona 1929.

- El lliri de la vall. H. de Balzac, Ed. Proa (Biblioteca
"A tot vent" 10), Barcelona 1929.

~ El capot. N. Gogol, [trad, de Jaume dels Domenys],
Llibreria Catalonia, Barcelona 1929.

- Somni d'una nit d'estiu. Shakespeare, Ed. Barcino
(Popular Barcino 50), Barcelona 1929.

- Rondalles. F. Mistral, Ed. Fluid, Terrassa 1930.

- La vídua del penjat. Gamillo Castello-Branco, Llibreria
Catalonia (Biblioteca Literària 126), Barcelona 1930.

- El caçador de llops. August Snieders, Llibreria Catalonia
(Biblioteca Literària n. 134 i 135), Barcelona 1931.

- Estances del mortal somriure. G. Boissy, Publicacions de
"La Revista" 89, Barcelona 1931.

- Art i política. B. C. Aribau, [trad. Jaume dels Domenys],
Ed. Barcino (Popular Barcino 81), Barcelona 1932.

~ Records i belleses de Barcelona, [trad. Jaume dels
Domenys], Ed. Barcino (Popular Barcino 85), Barcelona 1932.

- Figures i llegendes mitològiques. Émile Genest, Joventut,
Barcelona 1932.

- Poemes. Emilia Bernal, [versions de diversos traductors]
Publicacions de "La Revista" 112, Barcelona 1933.

- El jueu errant [i d'altres narracions], John Galsworthy,
"La Novel·la Estrangera", Barcelona 1934.

- L'homenet [i d'altres narracions], John Galsworthy,
Quaderns Literaris n. 34, Barcelona 1934.
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- Records i belleses de Catalunya. Pau Piferrer, Ed.
Barcino (Popular Barcino 100), Barcelona 1934.

- Vasco. Marc Chadourne, Quaderns Literaris n. 87, Barcelo-
na 1935.

- El diner. Ada Negri, Quaderns Literaris n. 64, Barcelona
1935.

- Poesies Completes de Manuel de Cabanyes, Ed. Barcino
(Popular Barcino 114), Barcelona 1935.

- Les nits i altres poemes. Alfred de Musset, Ed. Barcino
(Popular Barcino 124), Barcelona 1936.

- Obra Completa de Molière, 8 volums, Ed. Barcino (Els
Clàssics del Món), Barcelona 193O-1936.

- Germinal. Emile Zola, Ed. Proa (Biblioteca "A tot vent"
90), Barcelona 1937.

- Història de la meva .joventut. Francesc Aragó, Ed. Barcino
(Popular Barcino 133), Barcelona 1937.

- L'antiga marina de Barcelona. A. de Capmany, Ed. Barcino
(Popular Barcino 136), Barcelona 1937.

- L*anticcomerç de Barcelona. A. de Capmany, Ed. Barcino
(Popular Barcino 137), Barcelona 1937.

- Els antics oficis de Barcelona« A. de Capmany, Ed.
Barcino (Popular Barcino 138), Barcelona 1937.

- Primer Centenari de Giacomo Leopardi 1798-1837. Publica-
ció n. 1 Casal de Cultura, Oliva de Vilanova, Barcelona
1937.

- Cants. G. Leopardi, Edicions Oasi, Barcelona 1938.

- Poesies. Teixeira de Pascoaes, Ed. de la Rosa dels Vents
(Oreig 10), Barcelona 1938.

- La dama de les camèlies, [trad. Jaume dels Domenys] Ale-
xandre Dumas, Llibreria Catalonia (Biblioteca Univers 39),
s/d [entre 1928 i 1936].

- La intel.ligència de les flors, [trad. Jaume dels
Domenys] M. Maeterlinck, Llibreria Catalonia (Biblioteca
Literària), Barcelona s/d, post. a 1929.

- Joan Cristòfor, [manuscrit de la traducció inèdita de
l'obra de Romain Rolland, s/d. [Manca la primera de les
quatre parts de què consta].

- Glosas. Páginas del "Glosari" de Xènius (1906-1917). Ed.
Saturnino Calleja, Madrid 1920.
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- Las me.1ores poesías (líricas) de Carrasguilla-Mallarino.
Ed. Cervantes (Biblioteca Poética XVII), Barcelona 1921.

- Las mejores poesías (líricas) de Joan Maragall, Ed.
Cervantes (Biblioteca Poética XVIII), Barcelona 1921.

- Las mejores poesías (líricas) de Hrand Nazariantz. Ed.
Cervantes (Biblioteca Poética XXIII), Barcelona 1922.

- Las mejores poesías (líricas) de Joan Alcover, [en
col·laboració amb d'altres traductors], Ed. Cervantes
(Biblioteca Poética XLI), Barcelona 1922.

- "El bastó. Le bâton" [1 poema, del català al francés],
Josep Pijoan, Unión Musical española [música de J. Pahis-
sa], s/d.

- La población y el sistema social. Francesco S. Nitti, Ed.
Minerva (Biblioteca de Cultura Moderna y Contemporánea),
Barcelona s/d.

- Vida de Tolstoi. Romain Rolland, [manuscrit inédit de la
traducció castellana] 1928.

~ Los Borgia. Alejandro VI. Lucrecia. César. O. Portia-
gliotti, 1936.

- Rosa Mística [al castellà], J. Pin i Soler, Ed. Cervantes
(Selección de Novelas Breves), Barcelona s/d.
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3.3. Bibliografia referida a Alfons Maseras i al seu
temps.

3.3.1. Entrevistes i enquestes.

- "La tasca dels nostres literats. Alfons Maseras", La
Publicidad. 28-X-1909.

- "Nos grandes enquêtes. L'influence littéraire de la
France a l'Étranger", Les Nouvelles Littéraires. 15-XI-
1924.

- "Enquesta sobre la psicologia de la poesia lírica", La
Revista. l-V-1925.

- "Vida catalana a París. Mitja hora amb Alfons Maseras",
La Veu de Catalunya. Pere Guilanyà, 17-IX-1926.

- "Crònica de París. Unes hores amb Alfons Maseras", Diari
de Mataró. Joan Bas i Colomer. 9-XI-1927.

- "Alfons Maseras i el feminisme", La Veu de Catalunya.
Llucieta Canya, 26-VII-1929,

- "Tot Molière en català. Interviu amb Alfons Maseras", El
Matí. F. M., 18-IV-1934.

- "Converses. Parlant amb Alfons Maseras", Clarisme. Mercè
Rodoreda, 16-VI-1934.

- "Tot Molière en català. Una conversa amb Alfons Maseras,
el seu traductor", La Publicitat. 13-IV-1936.

3.3.2. Reculls bio-bibliogràfics. Diccionaris i
enciclopèdies.

- Jordi Castellanos, "La novel·la històrica decadentista.
Alfons Maseras", dins Història de la Literatura Catalana.
M. de Riquer, A. Comas, J. Molas, Ed. Ariel S. A., Barcelo-
na 1988, Vol. 8, pp. 544-546. També s'estudia Maseras als
volums i pàgines: 7 (p. 668), 8 (p. 29, 116, 313, 315, 318,
540, 543, 556), 9 (p. 87, 106, 420), 10 (p. 18-19, 73) i 11
(p. 327, 330).

- Joan Lluís Marfany, "Alfons Maseras", dins Diccionari de
la Literatura Catalana, sota la direcció'de J. Molas i J.
Massot i Muntaner, Ed. 62 (Cultura Catalana Contemporània,
IX) Barcelona 1979, pp. 450-451.

- M. Dolors Urgell, "Maseras i Galtes, Alfons", dins Gran
Enciclopèdia Catalana. Vol. 9, Enciclopèdia Catalana,
Barcelona 1976.
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- "Maseras (Alfonso)", dins Enciclopèdia Espasa. Vol. 33 i
Apèndix n. 7.

- "Maseras i Galtes, Alfons", dins Diccionari Biogràfic
Albert!. Vol. Ill, Barcelona, 1966-1968.

- "Maseras i Galtes (Alfons)", dins Diccionari Enciclopèdic
Salvat. Vol. VIII, Barcelona 1933.

- "Maseras i Galtes, Alfons", dins Diccionario deautores
Porto-Bompiani. Ed. Montaner y Simón, Barcelona 1973.

- "Maseras Galtes (Alfons)", dins Antoni Palau i Dulcet,
Manual dellibrero hispanoamericano. Bibliografía general
española e hispanoamericana desde la invención de la
imprenta hasta nuestros días. Librería Anticuarla de Antoni
Palau, Barcelona 1948.

3.3.3. Fonts, estudis i crítica sobre Alfons
Maseras.

"A honor d'Alfons Maseras", La Veu de Catalunya. 29-VII-
1933.

"A Mataró s'estrenà la primera obra teatral d'Alfons Mase-
res", Última Hora. 1-1-1936.

A. B. "Le livre dont on parle. "L'Arbre du Bien et du Mal",
Le Figaro. París, 9-IX-1912.

"Alfons Maseres. Memòries d'un legionari", El Poble Català.
Setmanari dels catalans a Franca, n. 7, París, 8-XII-
1939, pp. 4 i 7.

"Alfonso Maseras", pròleg a La conversión de Leukaionia [i
d'altres narracions], Ed. Cervantes, Barcelona [post,
a 1922], pp. 5-10.

"Alfonso Maseras", La Noche. Barcelona, 28-IX-1925.

"Alfonso Maseras" [amb la publicació d'un conte], Social.
L'Havana, gener de 1926.

A. M. [Anna Murià], "Lletres. "A Europa. Poema", Diari de
Catalunya, l-VI-1938.

Ametlla, Claudi, Memòries polítiques (1890-1917) [Vol. I],
Ed. Pòrtic, Barcelona 1963, pp. 190, 212-213.

Anguera, Pere, El Centre de Lectura de Reus. Ed. 62,
Barcelona 1977, pp. 139-140.

"Aportacions. Tot Molière en català", Avui. 23-XI-1933.
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"Arte y Letras. El homenaje a Alfonso Maseras en San Jaime
dels Domenys", Diario de Barcelona. 30-VII-1933.

"Atxa" [Joan Oller i Rabassa], "Sota'l cel de París" per
Alfons Maseras, "Suplement a De Tots Colors". Any I,
n. 39, Barcelona, l-X-1910, pp. 10-11.

Auladell, Joaquim, "Vindicació d'Alfons Maseres i dues
glosses. Els dos darrers articles de Xènius a "La
Veu", Avui. Barcelona, 3-III-1985.

B. y S. [Bo i Singla], "Interpretacions i motius", per
Alfons Maseras", La Publicidad. 30-V-1920.

B. i S. [Bo i Singla], "Els Llibres. La darrera obra d'en
Maseras" ["A la deriva"], La Publicidad. 2-VII-1921.

Badia i Margarit, Antoni M., "Jorge Maseras Baltà. Triunfó
en un último acto de caridad", Acción Católica, l-II-
1942.

Balcells, Josep M., Revistes dels Catalans a les Amériques
[Repertori de 230 publicacions des de 1831], Comissió
Catalana del Cinquè Centenari del Descobriment
d'Amèrica, Departament de Presidència, Generalitat de
Catalunya, Barcelona 1988.

Balmas Jordana, M., "Cròniques del Plata. L'Alfons Maseras
a Buenos Aires", El Poble Català, juliol 1914.

Balmas Jordana, M., "L'Alfons Maseras i la seva obra",
Catalunya Nova. Buenos Aires, 20-VI-1914.

Begur, "Acotacions. Leopardi en català", La Publicitat. 17-
XI-1938.

Bellmunt, Domènec de, [Domènec de Pallerola], Cinquanta
anys de periodisme català. Ed. Mirador del Pirineu,
Andorra la Vella, 1975, pp. 49-53.

Bellmunt, Domènec de, [Domènec de Pallerola], "Els morts a
l'exili", Xaloc. Mèxic, n. 91, setembre-octubre 1977,
pp. 92-93.

Bellmunt, Domènec de, [Domènec de Pallerola], "Morts a
l'exili (40). Alfons Maseras", Avui. 5-VIII-1977.

Bellmunt, Domènec de, [Domènec de Pallerola], Anecdotari
inèdit de cinquanta anys de periodisme català (1920-
1978). "El Pilar d'Almenara", Barcelona 1978, pp.73-
76.

Benet, Arturo, "Novela. Maseras, Alfonso, "Zodíac", El Sol.
Madrid, 8-IX-1935.

Benet, Artur, "Los "Quatre Gats" y su época" a Quatre Gats.
Primer Salón Revista, Barcelona 1954, p. 11.
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noucentista, en detriment de la producció de clara vincula-

ció modernista, que lentament es va fonent.

5.3. Salteri. Petit cançoner d'amor (1907) o la influ-

ència maragalliana.

El segon llibre de poemes de Maseras apareix publicat

a Empori. Revista catalana mensual. una publicació periòdi-

ca d'esperit molt obert i clarament noucentista que en

principi acollia "Monografies científiques", "Estudis

crítics", i "Noves i resums de la vida cultural catalana".

Es publicà entre el gener de 1907 i el desembre de 1908.

Tingué entre "principals col·laboradors": Joan Alcover,

Josep Carner, Raimon Casellas, M. Costa i Llobera, J.M.

López-Picó, Lluís N. d'Olwer, Miquel dels S. Oliver, Josep

Pijoan, A. Rubió i Lluch, J. Bofill i Mates i entre els més

joves: J. Zanné, X. Viurà, Prat*Qaballí, Puig i Ferreter i

Alfons Maseras. A més d'articles d'investigació i creació

literària, la revista en publicà d'altres adreçats a la

música i a la pintura -Velazquez, el Greco, Llimona- amb

molt bones reproduccions gràfiques.

En aquesta publicació d'alta cultura trobem -al volum

I- aquesta única col·laboració de Maseras. Es tracta de

Salte r j. Petit Cançoner d'Amor , poemari construït amb la

nateixa forma i estructura que la versió manuscrita datada

el 1907 i conservada a l'arxiu de l'autor, que és, amb

seguretat, l'escriptura definitiva prèvia a la publicada a

EI8P_p_r_i. Aquest recull de poemes unitari dividit en set

Parts -Preludi, L'Amada, L'Amadora, L'Amador, Les Suplican-
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tes, Manca d'Amor i Rapsòdia- fou reprès i reescrit amb

variants per Maseras l'any 1938 amb la intenció de publi-
1 Sfl

car-lo , però amb l'estrall de la guerra perdé l'ocasió

de fer-ho i aquesta segona versió restà manuscrita fins

ara. El llibre té un clar deute amb la musicalitat i

l'estructura dialogada de la lírica amorosa maragalliana,

encara que aquesta temàtica, allunyada de l'equilibri que

es desprèn de les poesies amatòries del gran mestre, és

molt més torturada en aquest cas. Els poemes, irregulars en

la qualitat, reflecteixen estats d'ànim molt diversos

respecte al fet amorós expressats en clau simbòlica.

Els autors estrangers traduïts a Empori que, indubta-

blement, llegí i en algun cas estudià i imità Maseras

foren Kipling, Villiers de l'Isle Adam, Max Beerbohm,

Barbey d'Aurevilly, Mark Twain i Oscar Wilde entre d'al-

tres.

t

6, Maseras i la voluntat de fer teatre: l'influx ibsenià i

les primeres peces. Dues tragèdies poc reeixides. Teoria

dramàtica.

La primera comèdia de Maseras fou redactada el 1907 i

titulada Bombollesde sabó. Se'n conserven dos manuscrits

i un mecanoscrit amb data d'aquest any. El text és idèntic

en tots tres. L'única diferència entre els manuscrits és

que el que sembla més antic, datat a Barcelona pel febrer

de 1907, no té a l'inici acotacions ni caracteritzacions

dels personatges, i, en canvi, les altres còpies en tenen,

en tots dos casos idèntiques. N'existeix encara una darrera
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versió manuscrita datada el 1909. El manuscrit complet de

1907 porta també un altre títol: Maror calmada o Bombolles

de sabó.

El valor literari i dramàtic de l'obra és qüestiona-

ble t Es tracta d'una comèdia en un sol acte. La seva poca

transcendència fou consignada pel mateix autor en una

entrevista que li fou feta a La Publicidad. "La tasca dels

nostres literats: Alfons Maseras": -"Mes, no teniu una obra

al Romea? Tant com una obra, no. És més aviat un "scherzo",

un passatemps, una comedieta seria, sense cap pretensió,

escrita al vol de la ploma...Res, son "Bombolles de sabó",

com diu el títol." L'obra pot ser clarament situada en

l'apartat de la "comèdia de costums ciutadana" -segons

denominació d'Enric Gallen- que intentava col·laborar

en l'obertura del teatre català cap a tota mena de gèneres

i així arribar a la massa del públic. Aquest gènere -

conreat per autors com Avel.lí *Artís, Pompeu Crehuet i M.

Folch i Torres-, volia recuperar una tradició perduda en

els anys anteriors, ocupats gairebé exclusivament en el

teatre d'idees modernista que havia entrat en crisi. Segons

Enric Gallen -que recull el criteri de Francesc Curet- la

comèdia de costums ciutadana fou caracteritzada per una

sèrie d'elements aïllables en molts casos a les primeres

peces de Maseras: "l'ambient familiar, personatges de

classe mitjana "sin relieves extraordinarios ni profundos

estudios psicológicos"; obres que giren entorn el "fait

divers", curulles de "sanitat" i "optimisme". I, en més

d'un cas, de "moralitat"; diàleg gens ampul.los ni emfàtic,

sinó irònic i elegant; senzillesa absoluta en el tramat
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escenogràfic." En aquest cas la senzillesa és elementa-

litat absoluta ja que els personatges són tan poc dibuixats

i la peça és tan breu que només tenim ocasió de presenciar

un diàleg bastant tòpic que fa plantejaments vulgars amb un

final moralitzant: una baralla es cerneix sobre dues

germanes que es fixen en el mateix home, un cosí amb el

qual sostenen sengles converses que serveixen per dibuixar

mínimament els caràcters. El final demostra la frivolitat

del cosí i la integritat de les noies que reprenen llur

amistat. La subtilesa i la profunditat psicològica,

possible també en les peces curtes, manquen en aquest cas.

L'obra fou reiteradament treballada per l'autor però

no tenim notícia que fos mai publicada. Es representà la

tardor de 1909 al Romea, que hostatjà durant la temporada

1909-1910 la Nova Empresa de Teatre Català sota la direcció

artística d'Adrià Gual. L'any anterior aquesta Empresa

s'havia presentat al Teatre NoVetats on -com veurem més

endavant- també Maseras tingué el seu protagonismo partici-

pant en un cicle de conferències sobre teatre. Adrià Gual

al capítol XIX de Mitja vida de teatre explica com a

l'arribada al Teatre Romea la "Nova Empresa" va comptar amb

Enric Giménez: "Amb ell en cap, formàvem una companyia ben

acceptable, ensems que ens preocupàvem de comptar amb un

bon estoc d'obres entre estrenes i reposicions". I

entre els molts autors consignats per Gual s'hauria de

comptar Maseras. Però en testimoniar les estrenes de la

temporada 1909-1910 Adrià Gual oblida la de Bombolles de

.sabjó. Cita Els sense cor d'Apel·les Mestres, que inaugurà

oficialment la temporada, i Les arrels. de Josep Morató,

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



145

que anà tot seguit de l'anterior, després L'affaire des

poisons. de Victorià Sardou -titulat aquí La Cort de Lluís

XIV- » representada des de les darreries de desembre de 1909

fins a mitjan febrer de 1910 . No restà, doncs, espai

per a l'obreta de Maseras, que, tot i estrenar-se aquella

tardor, degué ocupar només un petit lloc per farcir el

temps entre dues estrenes importants. Gual, en aquest cas,

no presta atenció a aquesta obra menor però en moltes

altres ocasions, més endavant, donarà testimoni de l'acti-

vitat teatral de Maseras, sobretot en el vessant de

traductor.

La vinculació de l'escriptor amb el teatre és molt

forta durant els tres anys anteriors al seu segon viatge a

París. Desde 1906 a 1909 dedica gran part dels seus

esforços de creador a redactar i polir peces teatrals

pròpies, traduir obres d'altri i participar en diverses

activitats properes a l'escenâ. El 1907 col·labora amb

Rovira i Virgili en la redacció del llibret en vers d'una

sarsuela164. Escriu en revistes com Teatralia (1908-1912),

fa articles sobre teatre en d'altres publicacions (El Poble

Catalàt Art .love) i, no cal dir, està al dia en tot el que

es refereix al món teatral, tant el barceloní com l'estran-

ger. Aquesta inquietud és una constant en la seva vida.

Recordem com durant el seu exili parisenc dels anys vint

fou corresponsal literari de La Veu de Catalunya i escrigué

una esplèndida secció fixa dedicada a "Teatre estranger".

Durant tota la seva vida periodística s'ocupà del tema en

diversos diaris i revistes. Com a creador reservà una part

important de la seva obra al teatre, escrivint especialment
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drames, gènere en el qual reeixí. Tres anys abans de morir

en publicà el darrer, la tragèdia Ermesendis (1936).

A més de la breu peça Bombolles de sabó, el 1907

escrigué un drama en quatre actes, La Víctima -acabat per

l'agost d'aquest any-. Es tracta d'una obra manuscrita amb

molta cura -sembla una redacció definitiva perquè a penes

té esmenes- i de considerable extensió -seixanta-set

quartilles-, fins ara inèdita. Podríem qualificar-la de

drama contemporani de passions amb influències inequívoques

d'Ibsen, l'admirât autor de "teatre d'idees" que havia

desaparegut pel maig de 1906. L'eco de la seva mort -a la

qual Maseras dedicà diversos articles admiratius- es

perllongà molt de temps encara a Catalunya on se li reteren

homenatges, se l'imità i se l'idolatrà fins gairebé els

anys vint. Maseras en valorava sobretot la capacitat per

expressar a l'escena la voluntat humana "seguint sempre un

camí recte, inflexible, ple de *fatalitats y d'amargors si

es vol, més segur, inalterable y en el que queien totes les

obstruccions de la societat decrèpita. L'Ibsen ha sigut la

més alta expressió del individualisme, dominador -no hi ha

cap dupte- tiranisador potser, que ha afirmat aquesta gran

oligarquía de la inteligencia: la direcció de sí ma-

teix."166

La Víctima exposa un conflicte de passions fami-

liar. *' S'acosta més a una "comèdia ciutadana" que a un

drama, i tant els personatges com els fets són poc aconse-

guits en general. L'acció resulta entretallada i amb certes

incoherències estructurals i els personatges són superfi-

cials i excessivament emblemàtics, sense que a l'escena es
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correspongui el seu idealisme amb la seva actuació. El

diàleg és interessant pel valor que té, inusual al teatre

català, de testimoni directe de la societat contemporània.

És senzill, elegant i àgil, per això entronca amb el nou

gènere teatral en què triomfaran autors com Avel.lí Artís,

Pompeu Crehuet, Manuel Folch i, més tard, Carles Soldevila.

La Víctima es troba a gran distància de les primeres

provatures teatrals de Maseras i prepara dignament els

drames que arribaran a partir dels anys vint. Les gelosies

i passions familiars inunden les històries que Maseras

dramatitza el 1907.

Existeix un testimoni directe de l'activitat teatral

que dugué a terme Maseras dos anys més tard, la tardor de

1909, poc temps abans d'emprendre el seu segon viatge a

França. Es tracta de l'entrevista que li féu a l'Ateneu la

secció "La tasca dels nostres literats" del diari La

Publicidad, el 28 d'octubre de *1909. Interrogat sobre les

seves tasques, "l'incansable escriptor que està donant un

exemple de laboriositat a la joventut catalana" respongué

que acabava de "cisellar el darrer vers d'una tragèdia". Es

tracta d'Elisenda, tragèdia en vers i tres actes signada a

Barcelona el 27 d'octubre de 1909, just el dia abans de

l'entrevista. Maseras digué també que volia oblidar la

tragèdia durant uns dies, per després emprendre el treball

de llima i correcció. Aquest treball la reduí a tres
líò

actes . A la pregunta de si havia d'estrenar aviat

respongué que no pas la tragèdia acabada, però probablement

una altra de quatre actes en prosa, de costums moderns i

intitulada Recomençant la vida -al teatre Arnau-. Justificà
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l'elecció d'aquest teatre -no habitual en la representació

d'obres catalanes- al·legant la impaciència que tenia per

estrenar la peça i el fet que cap altre teatre s'hauria

apressat a portar a l'escena amb tanta celeritat l'obra

d'un autor novell que encara no s'havia iniciat en els

escenaris.

Com hem vist en aquest text, Maseras dedicà gran part

dels esforços creatius de l'any 1909 a escriure teatre:

redactà la tragèdia en vers i en tres actes Elisenda.

estrenà al teatre Arnau una altra tragèdia de quatre actes

en prosa -Recomençant la vida- i reescrigué 1'"scherzo"

Bombolles de sabó, la primera versió del qual es remunta a

1907.

La peça de més envergadura d'aquella època és la

tragèdia Elisenda, que es conserva manuscrita a l'arxiu

personal de l'autor. No fou mai publicada ni estrenada

en aquesta versió original. Tanrtateix, al cap de vint-i-sis

anys, l'estiu de 1935, refeu el text i canvià el nom de la

protagonista pel d'Ermesendis. Amb aquest títol, el 1936,

publicà la tragèdia, refosa en quatre actes, a les Publica-

17(1cions de "La Revista . L'obra és, de fet, una tragèdia

romàntica situada al segle IX, que en la segona versió dels

anys trenta transcorre al segle XIII. L'argument té alguns

punts de contacte amb el drama La Víctima que havia escrit

dos anys abans. Ens tornem a trobar davant d'un drama de

passions on mare i filla estan enamorades del mateix home -

cunyat i pare respectivament-, del qual la dona, Elisenda,

és responsable de la mort-, El fatum tràgic té una gran

importància sobretot en l'aspecte de les coincidències en
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l'enamorament i en el suïcidi final d'Elisenda, que es

degolla amb la mateixa espasa que serví d'eina mortal al

marit. És una obra carregada de retòrica i tòpics usuals en

els drames romàntics tradicionals, que no aporta res de nou

al gènere però serveix a l'autor per adquirir una expe-

riència en la confecció del vers, reeixit en alguns

moments.

Recomençant la vida és una tragèdia contemporània de

la qual la crítica de l'època parlà sense reticències i

generalment per a fer-ne comentaris negatius. Altre cop

trobem un argument coincident amb el drama La Víctima?

aquesta vegada gairebé calcat. La influència ibseniana

massa evident i un simbolisme anacrònic i ingenu -sobretot

al final- són els elements més remarcables de l'obra, donat

que la seva excessiva longitud desequilibra completament el

ritme teatral. Per tots aquests motius la tragèdia fou molt

mal rebuda pel públic. *

D'aquest fracàs, se'n féu ressò detallat "Complexus"

a Teatralia el 20 de novembre de 1909. Aquesta crítica,

duríssima amb l'autor, l'avisa que la tragèdia "representa

[per a ell] una regressió y una caiguda" i la titlla

d'excessivament innocent, càndida i ingènua. Afegeix, entre

d'altres comentaris molt negatius, que el drama és "una

paròdia [. . . ] de les que ens presenta sovint el teatre

francès contemporani". Acaba comentant amb tot detall el

fracàs estrepitós que l'obra tingué davant el públic de

l'Arnau. Una altra crítica apareguda a L'Esquella sense

signatura afirma que a Recomençant la vida li sobren dos

actes i li falta sobrietat al diàleg en la primera mitja
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part. Adverteix de la feblesa dels caràcters dels personat-

ges però en salva els aspectes literaris, a causa del fet

que "qui l'ha escrita té un nom ben estimable dintre les

lletres catalanes". Josep Lleonart a Revista Catalana

fa una àmplia síntesi de l'argument de la tragèdia i, amb

gran discreció, només es permet de remarcar la confusió i

repeticions en els diàlegs dels dos primers actes, per

acabar elogiant la sinceritat juvenil de l'autor. A

l'inrevés del crític de Teatralia. Lleonart afirma que

"l'obra fou ben acollida per la vària concurrència".

La còpia manuscrita de Bombolles de sabó, feta per

l'autor el 1909 és exacta als altres originals de 1907 i

degué servir únicament per a la representació que de l'obra

es féu per la tardor de 1909. L'autor tingué un cert

interès en aquesta breu peça que dugué als escenaris i que

representà, de fet, la seva primera estrena barcelonina.

Fins aquest moment el teaére no havia dut cap goig a

Maseras, tot i haver insistit en el gènere. La seva

constància trobà una certa gratificació quan, anys després,

i a partir de l'experiència adquirida, li foren reconeguts

els seus mèrits dramàtics en ser-li publicades i estrenades

algunes obres: L'Hereu (1929), Guerau i Marta (1932) i la

segona versió d'Elisenda -Ermesendis (1936)- de les quals

parlarem més endavant.

L'any 1908 Maseras participa en una activitat dramàti-

ca de gran transcendència perquè li permet de deixar

establert el seu credo teatral. Es tracta de la intervenció

al cicle de conferències, en matinals de dies festius,

organitzat per la companyia d'Adrià Gual -la "Nova Empresa
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de teatre català"- instal·lada durant la temporada 1908-

1909 al Teatre Novetats. També col·laborà a la revista

Teatralia. òrgan de l'empresa, mentre es perllongà la seva

actuació. Era dirigida per Rafael Marquina i comptava amb

les signatures dels autors més representatius del teatre i

la literatura del moment, des d'Ignasi Iglésies i Àngel

Guimerà als més joves, com el mateix Alfons i Ramon Vinyes
171

o als forans com Benavente i Unamuno.

L'exposició de Maseras fou realitzada el 15 de

novembre de 1908 i tractà el tema "La manifestació de les

passions en el teatre". Ocupà el segon lloc d'una sèrie de

set: Joan Puig i Ferreter -"L'art dramàtic i la vida"-,

Alfons Maseras, -"Les passions en el teatre"-, Ramon Vinyes

-"De la tragèdia"-, J. Prat Gaballí -"La llegenda en el

teatre"-, Marc-Jesús Bertran -"La dansa en el teatre"-, J.

Bernad i Duran -"Expressió social del teatre"- i Emili

Tintorer -"De la convenció en e*l teatre i en la vida"-.

Aquest cicle de conferències formà part del seguit

d'activitats endegades per la "Nova Empresa..." per tal de

sostenir una temporada de teatre català que aconseguís un

gran èxit de públic. Les ponències alternaren amb les

representacions de les primeres obres seleccionades per a

aquell any (al marge de les tres que van formar el cicle

inaugural: La vida pública. d'Emile Fahre, el 15 d'octubre,

Sogra i nora.de Pin i Soler i La baldirona d'A. Guimerà el

dia 16, i Somni d'una -nit d'estiu de Shakespeare el 17 del

mateix mes). Es tractava de El poble. d'Octavi Feuillet,

Ocells de pas, de Rusiñol i G. Martínez Sierra, Follies

d'amor, de Regnard, Gent d'ara. d'Eduard Coca Vallmajor, La
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dama enamorada, de J. Puig i Ferreter, Un cop de vent, de

J. Morató, Càndida, de Bernard Shaw (versió de Martí

Alegre), Pobra Berta. d'Adrià Gual, Conte de Nadal,

d'Apel·les Mestres, Ferro fred, de Vidal Vidales, Les

dides. de Brieux (versió dels germans Corominas Prats), Foc

nou, d'Ignasi Iglésies i Rosa Bernd de G. Hauptmann (versió

de Marc-Jesús Bertran). Malgrat la introducció d'autors

estrangers al costat dels catalans consagrats i d'altres

menys coneguts, 1'"Empresa..." no considerava suficient

l'acció escènica ja que la falta de preparació del públic

la feia infructuosa. Per aquest motiu decidí de combinar-la

amb una acció pedagògica.

En aquest entusiasta i progressista ambient teatral,

Maseras desenvolupà una conferència sobre les Idees i les

Passions. La seva intervenció fou publicada en un opuscle

de quinze pàgines encapçalat per una fotografia seva del

moment, amb el nom al peu i titulat: "La manifestació de

les passions en el teatre. Conferència pública llegida en

el "Teatre Novetats" el 15 de Novembre de 1908". En aquest

llibret no hi consta cap nom d'impremta ni d'editorial.

El contingut de la intervenció és més aviat de to

crític i didàctic, amb al·lusions molt genèriques al teatre

universal, europeu i català, sense concretar a penes qües-

tions de corrents, autors ni obres. La lliçó que se'n

desprèn és la d'una crida a la sinceritat i a la naturali-

tat i realisme: "Es necessari, doncs, seguint les petjades

dels grans poetes que ens han fet do de les seves creacions

inmortals, dur també a les nostres taules passions viven-

tes, passions que ens conmoguin, no d'una manera perversa

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



153

com en les modernes concepcions melodramàtiques, no falses

passions de fira suscitades per episodis inverossímils y

sense finalitat artística de cap mena, sinó cors nusos,

ànimes núes brutals si voleu, candorosos si es menester,

però veritables, que responguin à la sinceritat del seu

creador y que conmoguin lo que tenim d'humà, senyors, lo

que tenim d'humà, no la bestialitat que viu, inconscient,

17fidintre de nosaltres." Maseras parla del paper del

creador del Teatre, del Poeta, que ha d'ésser dels "ele-

gits" per a poder "posar una nova pedra a la casa de Déu"

i així crear "sers reals o imaginaris que responguin a una

idea o a un simbolisme determinat y què's manifestin com a

veritables sers, obrant y parlant segons els ressorts

característics què'ls hi ha donat el poeta. La fraseologia

pura s'ha de desterrar del Teatre, per bella que sembli y

177per entussiasme que desperti." L'autor defineix el

concepte de passió -"aquell es*tat perfectament normal y

genuí del home, que viu en lluita y en aspiracions cons-

tants vers un ideal de grandesa, de perfecció y de benhau-

17ftranca"- i considera les passions com a elements inhe-

rents al teatre (la "Casa de Déu", el "Temple de la

Ciutat"). Critica durament, però de forma massa genèrica,

el fet que "el nostre públic s'ha nodrit d'aquet teatre

malsà, podent anar a beurer en les eternals fonts de

bellesa que els genis ens han descobert en altres paissos

y en altres centúries, l'aigua sanitosa d'un art robust,

que respon a les necessitats superiors de les nostres

179ànimes." Maseras descendeix fins a trobar alguns ele-

ments bàsics que conformen el veritable teatre i que sovint
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han estat oblidats a Catalunya: el medi ambient i l'actor.

Respecte al medi ambient comenta: "Precissament en aquets

darrers temps que s'ha volgut imprimir al teatre de tots

els paissos un simbolisme més o menys determinat, es encara

més necesssari tenir en compte el medi en el qual fem moure

els personatges i per quan aquet simbolisme ha de compendiar

la totalitat de la vida dels heroes teatrals, per més què's

manifesti en un fet episòdic. Y es durant aquet fet

episòdic què's du a les taules, quan per una concreció del

medi brollen les passions com una nova manifestació de

vida." I, respecte a l'actor, diu que, en relació a les

passions que interpreta, "s'ha d'identificar ab el personat-

ge què's proposa encarnar, [...] ha de pensar no sols en

les passions que ha de manifestar a les taules, sinó en

totes aquelles que aquell ser que ha de representar podria

tenir en el curs de la seva vida. L'actor [...] ha de

sentir-se viure dintre del perso*hatge. No ha d'exagerar les
| AA

passions ni les ha de torce.1 Per acabar fa una revisió

de la situació del "nostre teatre", el teatre català, per

tal de donar una resposta a l'interrogant "¿Com han inter-

pretat els nostres autors els caràcters humans y per quines

passions, baixes o enlairades, els han fet moure?", que

vindria a ésser la culminació de la conferència. Enalteix

"els lloables esforsos que els autors en general han fet

pera crear primer y dignificar després el nostre teatre, y

deixem el treball de depuració pera més tart, pera no gaire

més tart, es cert, no sense agrahir avans els dons que ens

han fet de les seves concepcions que responien més a una

bona voluntat que a una flamarada del geni" i critica
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durament els resultats del teatre català incipient -encara

que no citi èpoques ni autors, és evidentment el de la

Renaixença: "El teatre català, al fundarse, réflexe d'una

societat d'horitzons limitats, esquifits, que vivia més

dels recorts planyívols que de les ànsies de renovació, feu

viure en les taules héroes migrats també, fills d'aquella

societat que estava en germinació encara.[...] Hi havia

alguna cosa de misteriós entre aquelles passions falsifica-

des y les noves passions que havien de néixer, després, al

i filformarse la nova societat catalana." Conclou aquesta

valoració advocant per la universalització del teatre,

actitud encara modernista: "Més tart s'ha tantejat ab

felisíssims però escassos resultats, 1'universalisació del

nostre teatre, es a dir, fer que els héroes no fossin

solament gent nostre, que visqués de les alegries y de les

nostres tristeses, sinó que les passions que els fessin

viurer fossin peculiars al home* sense distinció de rasses

ni d'èpoques. [...] Y se pot anar a aquet camí, s'hi pot

anar perfectament, sense descuidar de fer móurer els

ressorts peculiars que posen en moviment la nostre ànima

nacional, sense despreciar cap de les observacions què'ns

182poden aportar el caràcter de la nostre gent." La darre-

ra crida de Maseras està dirigida cap a la depuració i

sanejament del teatre català per tal que a Catalunya

esdevingui "art veritable". Les últimes paraules van

adreçades a la "Nova Empresa de Teatre Català", a qui

Maseras adjudica com a tasca precisament aquesta de fer

real i sincer el teatre autòcton.
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La intervenció de l'escriptor en el cicle de con-

ferències es pot valorar com la d'un enamorat del teatre,

crític combatiu i exigent. Autor ensems d'art dramàtic,

assenta les bases de les veritables tragèdia i comèdia,

però sempre en termes vagues i imprecisos. La seva disser-

tació es desenvolupa en termes generals i poètics, tocats

d'un fort, però indeterminat, sentit crític. També de forma

desdibuixada ataca el teatre de la Renaixença i fa una

apologia del drama modern universal empeltat del corrent

simbolista, criteri que el vincula encara clarament als

epígons del Modernisme.

La participació de Maseras en el cicle del Teatre

Novetats fou ressenyada per diversos òrgans informatius i

d'opinió. Un dels comentaris aparegué a La Campana de

Gràcia vuit dies després de la conferència, amb el títol

"Conferencies sobre teatre català" i sense signatura. També

El Poble Català es féu ressò de*l'acte en crònica titulada
ta«

"Art Social. Conferència d'en Maseras".

7. Els cercles intel·lectuals i polítics barcelonins de la

joventut. La lluita per la professió.

Després d'haver fet els dos primers llargs sojorns

fora de Catalunya -el de París, entre setembre de 1903 i la

tardor de 1904, i el de Madrid, des de desembre de 1905

fins a l'abril de 1906,- Maseras restà a Barcelona de forma

continuada durant tres anys i mig, des de l'abril de 1906

fins a la fi de 1909.
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Abans d'acabar 1909 o en els primers dies de 1910 es

desplaçà novament a París per a romandre-hi durant sis

anys, amb algunes petites intermitències. Entre 1910 i els

inicis de 1916 visqué, doncs, a la ciutat francesa de forma

habitual llevat d'unes setmanes que passà a Barcelona

l'octubre de 1912 i d'una altra estada, entre febrer i

abril de 1914, a l'Amèrica del Sud.

Durant els tres anys i mig de sojorn a Barcelona

Maseras assoleix la condició d'escriptor a partir de les

obres publicades, que el donen a conèixer en l'àmbit de la

literatura catalana. Els ambients i les amistats que

freqüenta en aquesta època, i que han de col·laborar a

definir-lo intel·lectualment, són diversos però bàsicament

marginals i anarquitzants excepte algun cas com el de

l'amistat i l'admiració que sempre servà a Eugeni d'Ors des

de la seva coincidència, durant l'any 1905, a El Poble

Català. Els col·laboradors del*diari que coincidiren amb

Maseras en el moment de la seva tasca periodística més

intensa -1905-1907- i amb els quals hagué de tenir més

relació d'ordre professional -donat el que representaven

llavors les redaccions, concorreguts nuclis de discussió i

aprenentatge- foren entre d'altres: M.de Montoliu, Alomar,

Pous i Pagès, I.Iglesias, J. Carner, Ruyra, A. Mestres,

Bertrana i Prat i Gaballí, Rovira i Virgili, Puig i Ferre-

ter, J. Zanné, X. Gambüs, R. Vinyes, X. de Zengotita, V.

Oliva, Ambrosi Carrión, .E. Marquina i J.M. Roviralta.

Alguns es poden considerar escriptors consagrats i d'altres

eren llavors joves modernistes que s'iniciaven amb Maseras

en la literatura. Els autors estrangers que en aquells anys
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es traduïren, llegiren i comentaren dins la "Plana",

deixant en els escriptors catalans la seva petjada, foren:

A. France, J.K. Huysmans, Stecchetti, G. Papini i Carducci.

Plàcid Vidal fa recompte, a L'assaig de la vida, de

les amistats de Maseras durant l'any 1908. Segons el seu

testimoni, l'escriptor freqüentava especialment la compa-

nyia de Ramon Vinyes, Pere Prat i Gaballí, Vicenç Soler de

So jo i Pere Bohigues i Tarragó, amb els quals recorda

184haver-lo trobat passejant un dia de festa. Els dos

primers amics eren gairebé de la mateixa edat que Alfons,

hi estaven units per uns credos estètics comuns i s'inicia-

ven com ell en projectes i ideals literaris molt semblants.

Ramon Vinyes el 1908 viatjà a París on trobà els estímuls

per a redactar L'ardenta cavalcada (1909) i Pere Prat i

Gaballí publicà el mateix any El temple obert, el seu

primer recull poètic, de fons vitalista i forma artificio-

sa. V. Soler de So jo, set anys* més jove que Maseras, es

transformà en un pur poeta parnassià.

Joan Pérez-Jorba, gran amic de l'autor des de l'època

de París, romania a la gran ciutat francesa des que havia

marxat el 1901. Des d'allà trametia les seves cròniques a

Catalunya, bàsicament per a El Poble Català. Però el millor

amic, íntim i inseparable de Maseras durant tota la vida,

que el seguí en moltes empreses artístiques, fou Joaquim

Biosca, que el 1906 havia celebrat ja la seva primera

exposició d'art a la Sala Parés de Barcelona. L'àmbit que

l'escriptor continuava freqüentant amb més insistència era

el taller d'impremta dels germans Vidal, que durant 1906

estigué situat en un espaiós entresol de la Ronda de la
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Universitat. També durant aquest any Maseras acompanyà

sovint un jove pintor cerdà, Josep Subirana, poeta "campe-

rol" i músic a qui Aladern publicà diverses composicions i

de qui es degué encomanar, encara més, de les tonalitats

vitalistes i espontaneistes en poesia. Una constant en la

vida de Maseras fou la d'interessar-se per nous artistes,

poetes i pintors, gent entusiasta, amb molts projectes i

il·lusions, i encara no desencisats del món de l'art.

Al nom del pintor cerdà hem d'unir els de Dídac Ruiz,

Juli Vallmitjana, Puig i Ferreter, Jaume Aiguader i Miró i

l'escultor Pau Gargallo, personatges que freqüentaren també

la impremta dels germans Vidal i que pogueren coincidir en

les seves visites amb Maseras. Joan Puig i Ferreter el 1907

viatjà a Itàlia, d'on tornà entusiasmat, i el mateix any

Jaume Aiguader va acabar la carrera de metge i també anà al

185taller dels germans Vidal a celebrar-ho amb la colla.

Joan Puig i Ferreter comparteix aquests inicis litera-

ris amb Maseras i els recorda a Diari d'un escriptor;

"Maseres i jo vam començar junts. Ell era més jove, no tant

perquè no fóssim de la mateixa generació. Ens llegíem els

nostres primers assaigs poètics, sovint sota un fanal, a la

1 AfíPlaça Reial. Mai més no es refredà la nostra amistat."

Pau Gargallo, acabat d'arribar de París, visità

Barcelona el 1907, on restà un temps per treballar en la

construcció de l'Hospital de Sant Pau. Instal.là el taller

en un dels locals interiors de la casa del carrer de

Provença on en un principi l'havia tingut Joaquim Biosca.

Allí es feren reunions per a conversar sobre art i litera-

tura en les quals un dels participants era Maseras.
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voluntat de ferro, fins a aconseguir el fruit desitjat.

Durant 1907 col·laborà, com hem vist, en diverses

publicacions periòdiques -El Poble Català. Empori. i

d'altres menys importants- a més de publicar dos llibres de

poemes, Delirium i Salteri. Petit cançoner d* amor, escriure

una comèdia en un acte -Bombolles de sabó-, un drama en

quatre actes -La Victima- i iniciar una col·lecció popular

amb la novel.la breu Amory odi.

Però allò que realment desitjava Maseras era guanyar-

se la vida empleat en un diari català, escrivint, a poder

ser, de literatura, fet que li donaria l'autonomia sufi-

cient per a dedicar-se de forma gairebé exclusiva a la

creació literària. En una carta adreçada a Raimon Casellas

-que aleshores dirigia La Veu- datada el 6-XII-1907,

Maseras fa ben evident aquest desig de treballar com a

col·laborador o redactor a La Veu de Catalunya, que

s'estava convertint per aquells»anys en la tribuna pública

més influent de la vida cultural catalana. Volia iniciar-se

en qualitat de periodista fix en una publicació de prestigi

després d'haver sofert una progressiva marginació dins el

primer diari que l'acollí, El Poble Català, per les causes

ja exposades en epígrafss anteriors. Amb aquest objectiu

pretenia solucionar, per un costat, la seva precària

situació econòmica, i per 1'altre, redimir-se de la

qualitat de "suca-tinters" a què havia quedat reduït a El

Poble Català. Però no veu secundades les seves il·lusions

ja que no serà fins a 1914 que començarà a col·laborar a La

Veu com a comentarista político-literari de la Gran Guerra

des de París, per continuar-hi, a partir de 1923 com a
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ja que no serà fins a 1914 que començarà a col·laborar a La

Veu com a comentarista político-literari de la Gran Guerra

des de París, per continuar-hi, a partir de 1923 com a

corresponsal literari, també desde la capital francesa. El

fragment de la carta on expressa aquest desig és ben

explícit: "Y are una altra súplica, Sr. Casellas, una altre

súplica que li demano ab forsa confusió, per tractar-se de

mi mateix. Aquesta es la de pregar-li si pot acceptar els

meus serveis, oferint-me a "La Veu de Catalunya" en tot

allò que la meva ploma pugui comptar. Desitjaria, d'una

manera o altre, escríurer a "La Veu", sia en calitat de

colaborador, sia en calitat de redactor, ja que.m trobo

sens lloc ont colocar els meus escrits y per lo tant sense

medi de vida. Jo podria publicar, setmanalment o dezenal-

ment un article literari, un conte o narració, lo qual me

podria valdré de 45 a 60 pessetes mensuals. Si això no li

plavés, podria també fer setmanalment una mena de Cròniques

Dominicals literàries, en les quals parlaria exclussivament

de literatura, incloint-hi el teatre (de lo qual en

Montoliu en "El Poble" no.n parla mai); no és que sigui bo,

però puc fer també crítiques literàries, d'art y tea-

trals. . . Per lo que serveixo menys és per a 1. informació. . .

Jo li exposo d'aquesta manera tant rudimentària lo que sóc

y per lo que els puc servir, sens perjudici de que vostè

pugui enterarse'n altrement. No trobant vexacions d'ordre

personal -més que de moral- jo podria anar-me fent una mena

de secció semi-literària o literària per complert que

arribés a interessar als llegidors de "La Veu". Això ho dic

perquè, en un altre lloc ont jo hauria pogut brillar
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d'altre manera, m'ofegaren part de l'amor que he dut sempre

a la prempsa y m'obligaren a fer quasi-quasi de lo que

vulgarment se diu un "suca-tinters". Tota iniciativa

personal era apagada, tota cosa nova era allunyada y tot

esfors era desates de la manera més indecorosa. Espero,

doncs, que si hi ha lloc per a aquest humil amic de vostè,

se dignarà fer tot lo possible per a enquibir-m'hi. En

tant, demanant-li per avensat mil indulgències, me permeto

esperar una resposta de vostè, la qual sap que de totes

maneres serà ben rebuda per aquest son afm. q.s.m.b. Alfons

Maseras".188

La carta, amb ell to implorant i gairebé patètic que

utilitza, és ben eloqüent ja que al mateix temps d'eviden-

ciar una greu necessitat econòmica destil·la la tristesa i

la frustració filles del fracàs periodístic a El Poble

Català, on Maseras havia donat a conèixer les seves prime-

res narracions, i, amb elles,* les primeres esperances

literàries. En no ser possible la seva entrada a La Veu de

Catalunya, l'escriptor es dedica amb ple esforç a la

poesia, al teatre i a la narrativa, la seva plural tasca

als vint-i-cinc anys, que continuarà en el temps que roman

a Barcelona.

8. Primavera de 1909: les vinculacions polítiques de Mase-

ras. La traducció com a darrera activitat literària a

Barcelona. L'estada a Maó.

L'any 1909 és el darrer d'estada de Maseras a Barcelo-

na, abans d'efectuar un viatge a París que el portarà a
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romandre durant sis anys en aquella ciutat (1910-1916).

Aquest any té un cert valor simbòlic en la vida de l'autor

ja que no és només l'últim en què resideix a Barcelona,

sinó que d'alguna manera tanca la seva joventut vinculada

als cercles modernistes barcelonins.

A partir de 1910 i fins ultrapassada la trentena

Maseras desenvoluparà l'activitat a París on -malgrat

freqüentar l'amistat d'artistes i escriptors catalans-

connectarà amb els cercles literaris i periodístics

francesos a partir dels quals acabarà de formar la seva

personalitat humana i literària.

Durant 1909 Maseras continuà portant una gran activi-

tat creativa. Escriví i estrenà teatre, publicà una de les

seves més importants novel·les -L'Adolescent- continuà

col·laborant a El Poble Català, participà en l'homenatge a

Guimerà i, sobretot, s'ocupà escrivint poesia, narrativa i

teatre. Maseras visqué en el seu darrer any d'estada a

Barcelona, abans de marxar a París, diversos esdeveniments

socials i polítics de gran transcendència per al país. Ell,

situat ideològicament al costat del CNR a partir de la seva

vinculació amb l'òrgan del partit, el diari El Poble

Català, hagué de patir especialment tots els efectes que la

crisi de Solidaritat Catalana dugué, sobretot a Barcelona.

Les tensions s'havien agreujat a partir del maig de 1908 (a

causa de l'aprovació del ja al·ludit pressupost de Cultura

de l'Ajuntament de Barcelona que establia l'ensenyament en

català, la coeducació i el laïcisme en les escoles munici-

pals). Lerroux mentrestant havia endegat la creació d'un

nou partit, que anomenà Partido Radical, i formà part de la
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candidatura radical que guanyà les eleccions complementà-

ries per Barcelona, deixant enrera -només per mil vots- la

candidatura de Solidaritat Catalana. El lerrouxisme s'anava

carregant progressivament de fòbia anticatalanista, fet que

explica com aquest partit intenta eliminar l'opció política

del catalanisme d'esquerres a què trobem lligat Maseras.

Així expressa Josep Termes aquesta situació: "Centren, ara,

l'atac especialment contra els nacionalistes republicans.

Els radicals volen conservar el monopoli del republica-

nisme, presentar-lo com l'esquerra i acusar els catalanis-

tes de ser la dreta. Per això els molesta extraordinària-

ment l'aparició política d'un catalanisme esquerrà que els
1 flO

desfà l'argumentació."1" Segons Joan B. Culla, "el partit

radical pretén conservar 1* exclusiva del republicanisme, de

l'esquerranisme, i refusa donar bel·ligerància a qualsevol

contrincant que no sigui la Lliga. És a partir d'aquí que

resta esbossada la que podríem denominar "aliança objectiva

Lliga-lerrouxisme", una mena de pacte tàcit entre ambdues

forces que tendeix a 1'anuí.lacio de qualsevol tercera

opció i, sobretot, destinada a mantenir separats, "estan-

cats" i en règim de monopoli respectiu, el catalanisme

190lligaire i 1'esquerranisme radical".

Maseras havia de patir íntimament aquesta indirecta

acció contra el catalanisme d'esquerres amb què ell se

sentia identificat, encara que fos de forma una mica

literària i evanescent. La forta simpatia cap al naciona-

lisme esquerrà l'havia manifestada ja l'escriptor essent

molt jove en moltes de les primeres col·laboracions -ja

comentades- a ElPoble Català durant 1906 i 1907, i en
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altres diaris de Barcelona i comarques, com Foment o Pàtria

Nova de Reus.

Aquest cert desencís polític unit a l'efecte que li

degué produir l'esclat de violència que constituí la

"Setmana Tràgica" degueren també influir en la decisió que

prengué de marxar per una molt llarga temporada cap a la

capital de França, a finals de 1909 o tot just iniciat el

1910.

També fou 1*1909 quan aparegué editada la traducció

catalana feta per Maseras de la tragèdia en cinc actes de

Silvio Pellico Francesca de Rimini -a la Biblioteca Popular

de "L'Avenç" (n.94)- de la qual D'Annunzio havia fet una

versió també en vers el 1901 estrenada a Roma aquest mateix

any, seguida d'una edició popular de bellíssima factura el

1911903 , que pogué influir en la decisió de Maseras de

reprendre el tema amb una nova adaptació a la llengua

catalana. La traducció respectà el vers de l'original i,

192segons la crítica de T.E.O. a Teatralia. el trasllat

està realitzat "magníficament y sense esfors" gràcies al

profund coneixement que el traductor té tant de la llengua

catalana com de la italiana. L'encert dels decasíl·labs

catalans, la gràcia en la selecció dels mots i la identifi-

cació amb l'esperit de l'autor són valors reconeguts pel

crític. D'aquesta traducció, se'n tornà a parlar molt

positivament, des de les seccions de crítica teatral de
«A4

diversos diaris de Reus i Barcelona arran de l'estrena

de l'obra a la capital del Baix Camp el tretze d'abril de

1920 i de les successives representacions a Lleida,

Figueres i Teatre Goya de Barcelona per part de l'Escola
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d'Art Dramàtic Adrià Gual, patrocinada per la Mancomunitat

de Catalunya. D'entre totes les crítiques destaca la que

Diego Montaner realitzà per al diari El Día Gráfico [6-V-

1920] que atorga al treball el valor de "concienzuda y

raeritísima traducción [...] I afegeix respecte al poeta A.

Maseras que "su principal empeño ha sido el de conservar

todo el vigor y ternura del original, obscureciendo su

personalidad para no desvirtuar ni uno solo de los grandes

aciertos del maestro." És interessant la breu crítica sobre

l'obra de Pellico apareguda a La Publicidad el sis de maig

de 1920 on s'afirma: "Esta traducción de la famosa tragedia

ya la conocíamos por la lectura; es fiel, correcta y

literaria. Alfonso Maseras muestra en ella su gusto

exquisito. El trabajo depurado del traductor hace honor al

nombre y al prestigio adquirido en la república de las

letras catalanas."

Dins el mateix any de la primera edició -1909- l'autor

publicà la "versió definitiva" de Francesca de Rimini a la

Llibreria Italiana de Barcelona, on inclou la mateixa nota

que havia escrit per a la primera, d'endreça i agraïment a

la seva germana Caritat -que morí el 1918 víctima de

l'epidèmia de grip- i al seu espòs per haver-lo acollit a

casa seva mentre revisava el llibre i alhora refeia la

salut malmesa: "Als meus caríssims germans, els esposos

Maria de la Caritat Maseras i Francesc Messa Balanzart".

"Durant la vostra estada a Mahó donàreu acullida al vostre

germà, enfeblit per l'emprempta de la vida activa de les

grans capitals. Al costat vostre, davant del mar i l'aire

pur, recobrà la salut perduda i asserenà'l seu esperit
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febrós. Allí, en la placida tranquilitat de la vostra

amable companyia, dedicà ses hores de vaga a esculpir en

versos catalans la tormentosa tragedia que en la seva

jovenesa compongué Silvio Pellico. A vosaltres dec la

present versió, i es a vosaltres a qui l'endreço. Aculliu-

la amb benevolença, car sols l'escudo sota'Is vostres noms

per donar-vos un testimoniatge més del meu amor."

L'endreça del volum de la Llibreria Italiana està

datada el 1909 a Maó. En la primera edició els mateixos

lloc i data són situats a la fi de la tragèdia. Aquesta

dada ens permet de conèixer una altra de les activitats de

Maseras en aquest any, aquest cop adreçada a recuperar la

salut i la tranquil·litat d'ànim que, com ell mateix

diagnostica, havia perdut amb el tràfec quotidià i amb

l'activitat intel·lectual excessiva que duia a terme.

Maseras sempre fou un home excessiu, en el sentir, en el

treballar i en tots els ordres vitals que exigien sensibi-

litat, reflexió i creació. Ja als vint-i-cinc anys hagué de

menester una cura de repòs, que li donà les forces sufi-

cients per emprendre novament l'aventura parisenca al cap

de pocs mesos.

9. Participació als darrers actes públics a Barcelona. La

Setmana Tràgica i els seus efectes desballestadors. La

segona partença a París.

La publicació de L'Adolescent fou un esdeveniment in-

tel·lectual per al grup de joves escriptors que freqüentava

Alfons Maseras. Plàcid Vidal recorda l'acte d'homenatge al
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novel·lista: "Amb tal motiu, Ramon Vinyes i Pere Prat i Qa-

ballí volgueren dedicar un banquet a Alfons Maseres." La

festa es celebrà al restaurant Moritz de Barcelona el

vespre del vuit de maig de 1909. Segons testimoni de P.

Vidal, ni ell ni Joaquim Biosca, tots dos íntims amics de

Maseras, assistiren al banquet, "però aquell vespre vam

passar, en parella, pel restaurant a portar-hi la nostra

194adhesió". Una de les ressenyes de diari que donen la

notícia s'expressa en aquests termes: "li testimoniaren la

seva adhesió i el seu afecte amb motiu de l'èxit obtingut

per L'Adolescent, la seva darrera novel·la. La més selecta

representació de la joventut intel·lectual barcelonina

estigué present a l'acte". Segons detall d'aquesta

crònica, a l'hora del brindis parlaren Ramon Vinyes, Pere

B. Tarragó, Manuel Alfonso, Lluís Reig, Ramon Tort i

altres. S'adheriren a l'acte Rafael Marquina, Rovira i

Virgili, Ignasi Iglésies i Berna*bé Martí. Maseras llegí per

als presents la poesia "Alegoria", publicada a El Poble

Català el dia disset de maig de 1909.

Abans d'aquest acte social, Maseras havia participat,

junt amb altres homes de lletres, els dies 20, 23 i 26

d'abril de 1909, als Estudis Universitaris Catalans, en un

altre brillant acte que constituí la sèrie de conferències

que, per als amics, pronuncià Eugeni d'Ors sobre "La lògica

com a fenomen diastàsic". Enric Jardí, en el seu magnífic

assaig sobre Eugeni d'Ors; Obra i Vida, glossa aquest

esdeveniment intel·lectual i situa Maseras entre els

assistents, admiradors afectes del conferenciant: "Mogut

per un sentiment molt explicable, el nostre personatge
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volgué novament experimentar al seu país l'embriaguesa que

sentí a Heidelberg en comunicar, a un públic entès, les

seves reflexions sobre nobles problemes, i així decidí

donar una sèrie de conferències a Barcelona per la primave-

ra de 1909 als Estudis Universitaris Catalans. Primerament

pensà professar, com digué en una carta a López Picó, "unes

poques lliçons, no conferències, per estudiants, no per

amics que ja saben de què va", però després canvià de

parer, puix que cregué que seria millor oferir-les a un

públic de persones afectes, i, certament en les cròniques

periodístiques d'aquell curset de tres lliçons que es

donaren, en havent sopat, els dies 20, 23 i 26 d'abril al

local dels Estudis (carrer del Pi, núm. 7), llegim, en la

relació dels assistents, els noms de Joan Maragall, Antoni

Rubió i Lluch, August Pi i Sunyer, Eduard Marquina, Josep

Pijoan, Hermen Anglada Camarasa, Josep Carner, Alfons

Maseras, Josep Parran i Mayoral,* Josep M. López Picó, Josep

Lleonart, Ramon Rucabado...; breu, un grup de persones que,

si en una minoria eren oïdors deferents, en major part eren

devots de la persona del conferenciant [...]

Al cap d'un mes de participar en aquest curs, el 23 de

maig, Alfons prengué part en l'acte del magne homenatge que

tots els estaments, institucions i escriptors de Catalunya

-a més d'una gran massa de gent anònima- reteren a l'insig-

ne dramaturg Àngel Guimerà a la Plaça de Catalunya de

Barcelona. Maseras havia estat organitzador de l'acte

segons l'explicació que dóna sobre aquest fet Plàcid Vidal:

"Un matí de festa, quan jo sortia de la casa de la meva

dispesa, per casualitat, vaig trobar Ramon Vinyes, acompa-
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nyat d'Alfons Maseres i Pere Prat Gaball í, els quals anaven

apressats, activant l'organització de l'homenatge a Àngel

Guimerà, dirigits per Ignasi Iglesias. Ells mateixos m'ho

197remarcaren de paraula, tot passant".

Tot i aquest testimoni, sabem per Adrià Gual que

Maseras no formà part de la comissió organitzadora, que

constà de deu membres: Martí i Julià, Ferran Agulló, Ignasi

Iglésies, Enric Morera, Amadeu Hurtado, Josep Carner, Adrià

198Gual, Ramon Vinyas, Pere B. Tarragó i Lluís Puiggarí. °

Alfons Maseras fou encarregat de donar una conferència

sobre l'obra d'Àngel Guimerà dins dels Actes de l'Homenatge

que contemplaven diverses representacions gratuïtes en

diferents teatres de la ciutat entre el 23 i el 25 de maig.

Adrià Gual, encarregat d'interpretar Gala Placídia amb la

"Nova Empresa" en la sessió de gala de l'homenatge celebra-

da el 25 de maig amb una conferència de Joan Maragall,

informa sobre aquest acte al *seu llibre Mit.la vida de

teatre. Memòries. Segons Gual, la conferència de Maseras

fou pronunciada al teatre Romea després de la representació

del primer acte de L'Aranya, davant la presència de

1'il.lustre dramaturg i d'alguns dels organitzadors de la

comissió de l'homenatge. Una ressenya apareguda a El Poble

Català comenta la dissertació de Maseras titllant-la de

documentat i líric elogi de l'obra de Guimerà, i informa

del fet que, en acabar, prosseguí la representació de

L'Aranya, i després La Baldirona. Maseras remarcà "la

pobresa, rusticitat y incoherència del teatre català,

anterior a l'aparició d'en Guimerà, y de la vitalitat,
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universalitat y humanitat que aquell cobrà després de

1QQ
l'entrada triomfal de l'eximi dramaturg."

La Veu de Catalunya també es féu ressò de l'homenatge

amb un llarg article de Josep M. López-Picó, que dóna

testimoni minuciós dels assistents i de tots els parlaments

pronunciats. Resulta molt interessant per tal de veure la

representació que hi tingueren els joves intel.lectualsi i,

entre ells, Maseras, que fou l'encarregat de fer el

parlament de cloenda "Al Saló de Cent". Diu López-Picó: "hi

vegérem [...] els joves poetes y escriptors Ramon Vinyes,

López-Picó, Mauel Raventós, Alfons Maseras, Xavier Qambús,

Bofill i Matas y Rafael Marquina [ . . . ] Després de les

paraules del senyor Bastardas [ . . . ] el jove escriptor don

Alfons Maseras anuncià la lectura d'un "Parlament inicial"

d'en López-Picó [ . . . ] En Maseras, ab un magnífic parlament,

clogué la vetllada."200

Arribat l'inici de l'esti\i la situació política es

complicà en produir-se l'aixecament popular a partir del 25

de juliol -amb el consegüent descabdellament de la vaga

general el 26 de juliol- i tots els gravíssims incidents i

desordres de carrer durant els dies consecutius coneguts

amb el nom de Setmana Tràgica. Cap a l'onze de juliol El

Poble Català, sota la direcció de Rovira i Virgili, endegà

una campanya de protesta contra la sortida de tropes des de

Barcelona cap al Rif. Amb aquesta actitud el CNR intentava

atreure's políticament els obrers. També més endavant, ja

en plena violència -cap al 27 de juliol-, en veure el caire

que anava prenent la situació, els socialistes intentaren

connectar amb J. Carner a través de Rovira i Virgili i
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Claudi Ametlla amb la intenció que intervingués dirigint la

sublevació per tal de proclamar la República, ja que ells

no es consideraven preparats per a fer la revolució social

que derivava de la vaga general del dia 26.

Els intel·lectuals vinculats al catalanisme foren

cercats per tal d'intentar una solució. Maseras visqué

aquests esdeveniments -dels quals no deixa testimonis

escrits fins arribar a París - amb la mateixa consterna-

ció que els seus companys d'ideologia. Ningú semblava poder

fer-hi res. Les conseqüències gravíssimes des del punt de

vista humà, polític i econòmic trigaren molt de temps a

evidenciar-se per complet. A les eleccions municipals de

Barcelona, pel desembre de 1909, la Lliga fracassà estrepi-

tosament (aliada amb els tradicionalistes i amb Defensa

Social) i els republicans solidaris no pogueren superar el

triomf dels republicans radicals. L'aliança solidària -

Solidaritat Catalana- era imposáible de sostenir a causa de

les baralles entre regionalistes i republicans a l'Ajunta-

ment de Barcelona. Les esquerres solidàries constituïren un

nou partit: la Unió Federal Nacional Republicana (UNFR),

que continuà tenint com a òrgan d'expressió El Poble

Català. Fou constituït per l'abril de 1910 i entre els

dirigents s'hi comptaven intel·lectuals com Jaume Carner,

A. Rovira i Virgili i Pere Coromines. A Barcelona foren

elegits per aquest partit Pere Coromines i Lluís Zulueta.

Cambó, amb Puig i Cadafalch i d'altres es quedaren sense

acta. Recordem l'admiració i amistat personal que Maseras

sostingué amb Francesc Cambó de qui fou un col·laborador

importantíssim en l'empresa de donar a conèixer el fet
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català a Europa a partir sobretot de la direcció de Le

Courrier Catalan, en la seva estada a París durant la

dictadura de Primo de Rivera.

Maseras, intel·lectual manifestament catalanista i

d'esquerres, simpatitzant i col·laborador des de molt jove

del partit CNR i del seu òrgan El Poble Català, que hagué

de sostenir una certa violència continguda amb part de la

seva família -sobretot amb el seu pare- per les seves

fermes conviccions polítiques, degué sortir ben destrossat

moralment de l'episodi de la Setmana Tràgica, i més encara

si tenim en compte la seva sensibilitat eminentment

pacifista i antibel.licista que s'hauria de manifestar -com

veurem més endavant- en moltes publicacions i intervencions

personals durant la Gran Guerra i immediatament després en

la constitució de la Societat de Nacions. Per aquest motiu

arribem a la conclusió que després de l'experiència de

l'episodi de revolta popular *Maseras, afectat per una

profunda crisi cultural, degué concebre la idea de marxar

un temps de Catalunya i oblidar tan infernal espectacle. És

a finals d'aquest any -1909- quan decideix de tornar a

París a cercar l'aventura personal, l'ambient, els mestres,

i els estímuls literaris que potser a Barcelona li manca-

ven. Plàcid Vidal afirma a L'assaig de la vida que fou ja

el 1910 quan Maseras partí cap a França: "Tornant al curs

de la meva narració, apuntaré que, ja avançat l'any 1910,

passà, com sovint, per Barcelona el nostre vell amic Miquel

Ventura i Balanyà i vingué a veure'ns, portant-nos aires de

l'estranger en la seva vida de rodamón. No en tenia prou de

seguir universitats, arxius i museus d'Europa i se n'anava
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cap a l'Amèrica del Nord, a exercir una càtedra de filolo-

gia en la Universitat Cornell» d'Ithaca".[...] "Per aquell

temps Alfons Maseres tornà a partir cap a París. Llavors hi

anava com a home que ja sap fixament vers on es dirigeixi

amb el beneplàcit de la seva família, per a un objecte

segur i determinant romandre-hi una llarga temporada."

Encara que comenci dient "ja avançat l'any 1910" referint-

se a l'anècdota de Miquel Ventura, més avall, en parlar de

Maseras diu: "Per aquell temps..." És evident que en la

memòria de Vidal no consta amb exactitud la data de partida

de Maseras però afirma que es produeix el 1910. Cal tenir

en compte que el dietari que constitueix el llibre Sota*1

cel de París s'inicia el 17 de febrer de 1910 i que això

respon a la realitat com es desprèn del testimoni directe

del llibre i d'altres testimonis del seu temps com el

d'Oller i Rabassa ( "Atxa" ) quan a De tots colors diu:

"Sota'l cel de París no és und novel·la ni un recull de

contes. Es un diari que agafa ben pochs dies y en el qual,

en Maseras, ens transmet les impressions que sofreix y les

reflexions que li produeix, el seu retorn a París, hont va

passar fa alguns anys una llarga temporada de la seva jove-

901nesa". Una altra informació del fet que el 1910 Maseras

ja residia a París la dóna el 1922 la revista Nació Catala-

na de Santiago de Cuba dins la secció "Valors Catalans"

dedicada pel febrer de 1922 a l'Alfons. Aquesta sembla una

prova molt evident ja que totes les dades que facilita

l'article són ben exactes. Diu concretament: "De 1910 a

1916 residí a París, i durant aquest interval efectuà un

viatge a la Amèrica Meridional." Tanmateix, el testimo-
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ni més viu i directe de l'estada de Maseras a París el

constitueixen les cartes que creuà amb Narcís Oller entre

1910 i 1915.205

Tot plegat ens demostra que l'estada de Maseras a

París s'inicià el 1910. També hem pogut documentar amb

exactitud -tal com es veurà- el fet que es perllonga fins

a la tardor del 1916. L'article de Nació Catalana afirma

que a principis d'aquest any era a Catalunya, igual que la

notícia apareguda al diari El Poble Català el 27 de gener

de 1916 que diu, amb el títol "L'Alfons Maseras": "Hem

tingut el gust d'estrènyer la ma de nostre apreciat amic

l'Alfons Maseres, qui de poc retornat de París, pensa

passar una llarga temporada entre nosaltres. Aquest distin-

git escriptor, que amb la seva extensa cultura i el seu

fort bagatje literari, tan bon nom ha conquerit dintre i

fora de Catalunya, se proposa ordenar immediatament els

seus darrers escrits per a publicar dintre de poc un altre

volum, que vindrà a ésser el resum dels seus viatjes per

terres americanes. Siga ben vingut entre nosaltres i ja sab

com se l'aprecia a aquesta casa". De fet, això és cert, ja

que l'escriptor romangué uns dies a Barcelona, entre finals

de gener i primers de febrer per tal d'organitzar el viatge

a Perpinyà del Comitè de Germanor amb els Voluntaris

Catalans des de la capital catalana.

A partir de les col.laboracions com a redactor corres-

ponsal de La Veu de Catalunya a París i també a partir de

la seva activitat com a membre del Comitè de Germanor amb

els Voluntaris Catalans durant 1916 hem pogut fixar amb

tota seguretat la data de retorn de Maseras a Catalunya per
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la. tardor de l'any 1916. Probablement els esdeveniments

bèl·lics l'obligaren a canviar els propòsits que s'havia

fet a començaments de l'any. Plàcid Vidal a L'assaig de la

vida també comenta la tornada de Maseras quan parla

d'algunes qüestions relatives a 1916: "Alfons Maseres era,

novament, vingut de París i Joaquim Biosca va encomanar-li

que anés a veure Pere Prat i Gaballí per assabentar-lo de
«AC

l'interès dels germans Recasens..."

En endavant ens dedicarem a descriure l'activitat que

dugué l'escriptor a la capital francesa durant aquests sis

anys i a reflexionar sobre la seva producció literària i

periodística en aquest apassionant capítol de la seva vida.
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Notes al Capítol II

1. P. Vidal, ob. cit., p. 163.

2. Ibid., pp. 163-164.

3. Las Circunstancias. Diario Republicano Gubernamental.
Reus, n. 157, 22-VII-1903.

4. P. Vidal, ob. cit., pp. 168-170.

5. Ibid., p. 170.

6. La partença de Joan Puig i Ferreter ve narrada amb
detall al seu llibre Camins de Franca, 2a. part, p. 397 i
ss. i a L'assaig de la vidai pp. 165-168.

7. P. Vidal, ob. cit., p. 170.

8. Ibid., p. 183.

9. Catalunya Artística, n. 15, 2a. època, any I, (20-X-
1904). pp. 235-236. Estrasburg (Alsacià) formava part
d'Alemanya des de 1870. El 1918 tornà a ocupar-la França
pel tractat de Versalles. El 1944 fou reconquerida altra
vegada pels francesos ja que Alemanya l'havia tornada a
ocupar durant la Segona Guerra Mundial. La història
justifica el fet que Maseras, l'any 1904, signi l'article
a Estrasburg (Alemanya).

10. P. Vidal, ob. cit., p. 188.»

11. P. Vidal, ob. cit., pp. 188-189.

12. Informació de Margarida Maseras i Baltà.

13. Sota'l cel de París. Tip. "L'Avenç", Barcelona 1910.

14. Ob. cit., p. 199.

15. Recordem que l'any 1930 Maseras participa molt activa-
ment en els actes del centenari de Mistral. Al voltant
d'aquesta data formava, amb Joan Oller i Rabassa i Alexan-
dre Bulart, un grup literari vinculat al felibritge.
Aquestes qüestions seran estudiades més endavant.

16. Des de desembre de 1904 i amb aquesta grafia al segon
cognom: "Jaballí".

17. Escrivia la secció "Gazeta d'art" amb el pseudònim
"Octavi de Romeu". Per als articles de literatura utilitza-
va el de "Xenius" i quan parlava d'altres temes signava amb
el seu nom, encara sense la d: Eugeni Ors.
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18. Segons la glossa necrològica d'El Poble Català al n.
44, 9-IX-1905.

19. P. Vidal, ob. cit., pp. 201-202.

20. V. Joaquim Auladell, "Els dos darrers articles de
Xenius a "La Veu", Avui. 3-III-1985.

21. La notícia del testimoniatge d'E. d'Ors a les noces de
Maseras fou recollida per La Veu a la secció "De societat"
el 2-VI-1918.

La versió de Maseras del Glosari aparegué amb el títol
Glosas. Páginas del "Glosari"de Xenius (1906-1917). Ed.
Saturnino Calleja, Madrid 1920.

22. A Història de la Literatura Catalana Vol.8, Ed. Ariel,
Barcelona 1986, p. 161.

23. Segons Joan Lluís Marfany, Historia de la Literatura
Catalana Vol. 8, p. 161.

24. P. Vidal, ob. cit., pp. 211-212.

25. J.L. Marfany, Història de la Literatura Catalana Vol.
8, p. 161.

26. Els marginats socials en la literatura del grup
modernista de Reus. Tarragona 1984, pp. 78-79.

27. Ramon Miquel i Planes, crític literari de Joventut. fa
una glossa d'Escull el 14-XII-1905, en ocasió de la seva
aparició, a "Notes bibliogràfiques", Joventut« n. 305, pp.
801-802. *

28. Any II, n. 30.

29. Secció "Literatura", Any II, n.33, 24-VI-1905.

30. Secció "Literatura", Any II, n. 36, 15-VII-1905.

31. Pàtria Nova, n. 2, 11-1-1905.

32. Any II, n. 41.

33. Inclòs darrera L'enemic de si mateix. Vol II, "La
Novel·la d'Ara" n. 156, Barcelona 12-VI-1926.

34. El Poble Català. Any II, n» 50, 21-X-1905.

35. La Bellesa fou una veritable obsessió per a Maseras.
Aquesta afirmació es desprèn de la seva mateixa obra
creativa, així com dels molts assaigs teòrics que escrigué
sobre art. També la seva filla Margarida ens ha parlat
d'aquest tema, tot recordant com havia sentit comentar al
pare el fet que la consecució de la Bellesa era el motiu
fonamental del seu treball literari. ,
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En aquest sentit és interessant d'anotar com Maseras
s'avança -com és costum en elli un avantguardista nat- a
molts escriptors de la seva època en aquest interès per la
recerca de la Bellesa.

En el context de la literatura peninsular recordem que
les conegudes declaracions de Juan Ramón Jiménez sobre
aquest tema foren fetes al diari La Voz el 1935: "Era el
encuentro de nuevo con la belleza sepultada durante el
siglo XIX por un tono general de poesía burguesa. Eso és el
Modernismo: un gran movimiento de entusiasmo y libertad
hacia la Belleza."

I, molt abans de Juan Ramón, ja Rafael Cansinos-Assens
s'havia pronunciat al respecte a La nueva literatura, (vol
I, Madrid, Pàez ed., 1926 , pàg. 14): "Nosotros libertamos
a la Belleza cautiva..." i insisteix: "Nosotros hemos
rescatado a la Belleza y la hemos devuelto a sí misma."

Aquesta mateixa sensació d'alliberar la bellesa
empresonada es troba en l'audaç obra modernista d'Alfons
Maseras i es un "leit motiv" literari i real en la seva
joventut.

36. No pretenem sintetitzar les teories de Bergson (1859-
1941), només, a tall de record, fem constar el vitalisme
i 1'antipositivisme d'aquest filòsof de pricipis de segle,
el seu evolucionisme no mecanicista, segons el qual l'uni-
vers és animat per un "impuls vital", font originària de
vida i d'imprevisible novetat. El mètode de la doctrina
bergsoniana és una forma d'intuïció metafísica -una mena de
"simpatia intel·lectual- que ens transporta a l'interior de
les coses, per oposició a la intel·ligència, que ens les fa
conèixer per fora. De fet és una doctrina irracionalista,
que margina la raó com a font de coneixement i prêté que
aquest s'arribi a posseir a partir de la fusió del jo
profund amb la realitat mateixa. El jo profund és el lloc
on l'impuls vital es fa accessible a la intuïció. Per
contra, les doctrines científiques, basades en la raó,
fixen i retallen la realitat viva. Les seves concepcions
són exposades bàsicament a;Essai sur les données immédiates
de la conscience (1889), Matière et mémoire (1896),
L'évolution créatrice (1907) i Les deux sources de la
morale et de la religion (1932).

37. Pàtria Nova, n. 10, l-IV-1905.

38. Pàtria Nova, n. 28, l-X-1905.

39. Pàtria Nova, n. 36, 21-XII-1905.

40. Pàtria Nova, n. 35, ll-XII-1905.

41. Pàtria Nova, n. 41, 11-2-1906.

42. El primer al n. 49, l-V-1906; el segon al n. 50, 11-V-
1906; el tercer al n. 51, 21-V-1906 i el quart al n. 52, 1-
VI-1906.
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43. Tant la versió del discurs publicada a Pàtria Nova com
les dues mecanoscrites de 1933 (o una mica posteriors) es
troben a l'arxiu personal de l'autor, fet que evidencia la
importància i actualitat que tingué per a ell aquest parla-
ment durant molts anys de la seva vida.

La versió editada es troba retallada i engomada en
quartilles, sense explicitar-ne la procedència, i datada
per Maseras el "1907 o 1908". Hem pogut desfer aquest error
i assegurar que es tracta de l'edició de 1906 a Pàtria
Nova.

De les dues versions mecanoscrites una és incompleta
(meitat del text) i plena de correccions a mà. L'altra és
completa i sense correccions. Podem datar aquestes còpies
el 1933 o més tard ja que algun full està escrit al revers
d'uns avisos impresos de lf"Extensió d'Ensenyament Tècnic"
de Barcelona datats el juny de 1933.

44. A El Poble Català. 21-X-1905.

45. El Poble Català. ll-X-1906.

46. Any II, n. 57.

47. Krater al·ludeix al conte de Maseras al n.40 de Pàtria
Nova f secció "Gloses i comentaris" (1-II-1906), amb el
titular "En Maseras assassí" on anuncia la propera aparició
del seu comentari. Aquest sortí al n. 43, 1-III-1906 amb el
mateix títol.

48. "L'hort de cascalls. L'eneterniment d'En Gánguil. Un
crim" dins "Els Contistes Catalans", n. 3, Barcelona, 10-
11-1924, pp. 17-22.

»
49. Llibreria Catalonia, Biblioteca Literària, Barcelona
1931.

50. Pàtria Nova. "El cinquantenari de Heine", n. 43, l-III-
1906.

51. Joventut. Any VII, n. 309, 11-1-1906, pp. 23-25.

52. Joventut. Any VII, n. 334, 5-VII-1906, pp. 423-425.

53. Joventut. Any VII, n. 337, 26-VII-1906, pp. 471-472.

54. Joventut. Any VII, n. 348, ll-X-1906, pp. 647-649.

55. Fets y paraules de Mestre Blai Martí. J. Horta impres-
sor, Barcelona 1908.

56. P. Vidal, ob. cit., p. 214.

57. El Poble Català. Any II, n. 59, 23-XII-1905.

58. J. Castellanos, "La narrativa curta en el Modernisme",
dins Actes del setè Col.Iogui Internacional de Llengua i
Literatura Catalanes. Montserrat 1986, p. 186.
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Madrid 1980, pp. 50-55.
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Catalunya, pp. 312-325 i Lily Litvak, Erotismo fin de
siglo, pp.19-79.

135. Joventut. Any VII, n. 357, 13-XII-1906, p. 787,

136. Segons Francesca Mestre a "Notícia de Filemó en un
conte d'Alfons Maseras" "El símbol de la ciutat en runes té
segurament en Maseras una doble lectura: d'una banda, en el
context de l'antiguitat, és la "polis" que ha deixat
d'existir com a organització política esplendorosa; d'una
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altra banda, aquest és també el símbol que, en una estètica
pre-rafaelita, venia a explicar la distorsió de la natura
que duia la industrialització massiva; els paisatges
catastròfics de Turner són ja el primer exemple d'aquest
urbanisme devorador que els pre-rafaelites reprendran amb
els seus jardins abandonats, amb els seus cementiris plens
de xiprers (cf. S. Rusiñol a la sèrie "Jardins d'Espanya"),
mostra d'un món profanat, desparadisat", Homenatge a Antoni
Comas t Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona,
PPU, 1985, p. 281 nota 16.

137. El Poble Català. Any IV, n. 564, 2-IX-1907.

138. Lily Litvak, El .jardín de Aláh. Temas del exotismo
musulmán en España. 1880-1913. Ed. Don Quijote, Granada
1985, p. 52.

139. Delirium. Biblioteca Popular de "L'Avenç", n. 71,
1907.

140. La Cataluña. 17-VII-1909.

141. Madrid, gener 1908.

142. Breviari Critic. Vol. II, 1925-26.

143. Fantasma. 31-III-1921.

144. Le Corriere délie Publie. 17-VIII-1921.

145. Cesare Giardini, Antologia delia Poesia Catalana
(1845-1935). Aldo Garzanti, 1950, pp. 122-123.

»
146. Delirium. Biblioteca Popular de "L'Avenç", n. 71,
Barcelona 1907, p. 122.

147. Claudi Foix, Acció Catalana. Sabadell, 8-XII-1907.

148. Carta de Joan Maragall dirigida a Alfons Maseras i
datada el 3 de novembre de 1907. Recollida a l'epistolari
de les Obres Completes Vol.l (Obra Catalana), Ed. Selecta,
Barcelona 1981.

149. Sobre aquests temes vegeu M. Àngela Cerdà i Surroca,
Els pre-rafaelites a Catalunya. Curial, Barcelona, 1981,
pp. 82-92 i 141-149.

150. La primera edició del llibre esteticista-decadentista,
de proses poètiques, de Rusiñol Oracions és de 1897 i la
del quadre líric esteticista-decadentista també de Rusiñol
El .jardí abandonat és de 1900.

151. Maseras dóna testimoni d'aquesta relació personal en
diverses ocasions. Recordem aquí el llarg article publicat
a La Publicidad el 12-III-1922 en què glossa una perllonga-
da passejada parisenca amb Rubén durant l'hivern de 1912,
quan ambdós tingueren ocasió de freqüentar-se a París.
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Maseras, així mateix, assistí a la festa en honor del poeta
nicaragüenc que es celebrà el 20 de desembre de 1912 en un
hotel de la Rive Gauche de París i durant la qual fou
investit "Príncep dels Petes en Llengua Castellana". Un
dels números de desembre del Correo de las Letras y de las
Artés fa la crònica detallada del acte i hi destaca la
presència de quatre catalans: Pérez-Jorba, Pere Inglada,
Ismael Smith i Alfons Maseras, a més d*intel.lectuals com
André Gide, Gómez-Carrillo i molts d'altres.

152. El Poble Català. Any IV, n. 342, 21-1-1907.

153. El Poble Català. Any IV, n. 459, 20-V-1907.

154. Eglogues seguides de El Poema dels Camins. Oliva de
Vilanova, impressor, Barcelona 1918 amb una segona edició
a Llibreria Verdaguer, Barcelona 1939.

155. El Poble Català. Any IV, n. 501, l-VII-1907.

156. El Poble Català. Any IV, n. 564, 2-IX-1907.

157. El Poble Català. Any IV, n. 494, 24-VI-1907.

158. El Poble Català. Any IV, n. 543, 12-VIII-1907.

159. Empori. Vol. I, Barcelona 1907, pp. 235-242.

160. D'aquesta intenció en dóna fe l'article de Ramon
Vinyes escrit amb motiu de la seva mort a Catalunya.
Revista d'informació i expansió catalana, (any X, n.109,
Buenos Aires, desembre 1939): "Deixa inèdites, en el seu
poder, unes traduccions franceses que havia fet del seu
"Poema dels Camins". Es gairebé tot el que ha fet a
l'exili. Això, i sospirar per la nostra terra i per la seva
casa esquarterada. A Barcelona deixa inèdits, segons dita
seva, dos volums de poemes -Petit saltiri d'amor i Els
turments inefables, un recull de crítiques -Ombres vivents.
un llibre de contes -La dona de Sócrates-. un aplec de
prosa descriptiva -Polca Catalunya."

Tots els documents que anomena Vinyes es troben a
l'arxiu de l'autor excepte Ombres vivents i les traduccions
de "Poema dels Camins".

161. La Publicidad. 28-X-1909.

162. Enric Gallen, "El teatre", dins Història de la
Literatura Catalana Vol. 8, Ed.. Ariel, Barcelona 1986, p.
393.

163. Ibid., p. 432.

164. Adrià Gual, Mit.la vida de teatre. Memòries. Ed. Aedos,
Barcelona 1960, pp. 241-242.

165. Ibid., pp. 244-245.
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166. Aquesta dada és extreta del llibre d'Artur Blade i
Desumvila Antoni Rovira i Virgili i el seu temps (Fundació
Salvador Vives Casajuana, Barcelona 1984, p. 87), que, al
seu torn, ens remet a l'article de Rovira "Història de la
collita tardana", publicat a La Nova Revista n.20, Mèxic,
1947.

167. Un d'aquests articles aparegué a El Poble Català. "Del
meu carnet", any III, n. Ill, 3-VI-1906, i 1'altre, també
el 1906 a Art Jove.

168. El Poble Català. "Del meu carnet", Any III, n. 105,
29-V-1906.

169. Una noia de divuit anys -Alberta-, enamorada del germà
del seu pare, porta el seu amor en silenci i, en adonar-se
dels impediments i problemes que és a punt de crear, fuig
amb un jove pretendent per tal de no interposar-se en la
relació que l'oncle havia iniciat amb la seva mare davant
l'absència del pare que es trobava lluny per causa dels
negocis. Alberta esdevé la víctima de la situació. En
optar per fugir trenca amb tota la família. L'oncle sap
comprendre la seva heroica acció i com que en el fons n'ha
estat sempre enamorat i és un home de gran sensibilitat,
insta el seu germà que perdoni la filla i la deixi tornar
de Suïssa, on ha estat abandonada pel pretendent, home
sense escrúpols a qui ella es sacrificà. L'oncle trenca la
relació amb la mare a causa de la mala consciència que li
crea -de cara al germà i a la neboda, víctima de la
situació- i en arribar Alberta, entesos els sentiments
d'ambdós, la demana en matrimoni al germà, que acull
aquesta solució com a providencial. L'amor pur i sacrificat
triomfa. *

L'oncle (Eladi) i Alberta són els personatges més ben
dibuixats i individualitzats, que lluiten i es neguen a
tenir una vida fàcil. El seu ideal sura per damunt dels
conflictes familiars i socials. La valentia i l'esforç de
tots dos per a canviar les seves vides i dibuixar el propi
destí s'imposa sobre els prejudicis i interessos mesquins
amb què la societat limita els éssers humans.

170. En l'entrevista afirma que en té quatre i el manuscrit
de l'arxiu de l'autor -signat el 27 d'octubre de 1909- en
té tres, provinents dels quatre originals. La reducció d'un
acte consta en les correccions.

171. El manuscrit consta de tres opuscles -un per a cada
acte-, l'últim dels quals porta la signatura de l'autor i
la data -"Barcelona, 27 d'octubre de 1909"- al darrer full.
Al segon acte hi consten algunes correccions, i al primer
i al tercer s'evidencia clarament la reducció dels quatre
actes de què constava al principi. L'escriptura menuda en
tinta lila i dues cal·ligrafies -una per a les acotacions
i una altre per al text- és personal de l'autor.
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172. Primer la inclogué a la publicació: La Revista, any
XXII, 1936, pp. 86-124.

El mateix any fou extreta de la publicació i editada
a part, dins les Publicacions de "La Revista" amb el n.
140.

173. Procedent de l'Arxiu Maseras. Sense data ni signatura.

174. Revista Catalana. 28-XI-1909.

175. Adrià Gual, Mitja vida de teatre. Memòries. Ed. Aedos,
Barcelona 1960, p. 218.

176. Adrià Gual, ob. cit., p. 225.

177. Per a més informació sobre aquestes activitats vegeu
A. Gual, op. cit. pp. 216-218 i, en general, tot el capítol
XVIII.

178. La manifestació de les passions en el teatre. Barcelo-
na 1908, p. 6.

179. Ibid., p. 7.

180. Ibid., p. 4.

181. Ibid., p. 7.

182. Ibid., pp. 8-9.

183. Ibid., p. 12.

184. Ibid., pp. 12-13. *

185. El Poble Català. Any V, n. 1006, 16-XI-1908.

186. P. Vidal, ob. cit., p. 250.

187. P. Vidal, ob. cit., p. 239.

188. Joan Puig i Ferreter, Diari d'un escriptor. Ed. 62,
1975, p. 287.

189. Ibid., p. 240.

190. Aquesta carta, procedent de 1'Arxiu Casellas ("Corres-
pondència") ha estat publicada pel professor Jordi Caste-
llanos al primer volum de Raimon Casellas i el Modernisme
(Curial i Pub. de l'Abadia de Montserrat 1983), pàgs. 302
i 303.

191. Josep Termes, De la Revolució de Setembre a la fi de
la Guerra Civil. 1868-1939. Vol VIII de la Història de
Catalunya dirigida per Pierre Vilar, Ed. 62, 1987, p. 214.

192. Joan B. Culla, El republicanisme lerrouxista a Cata-
lunya(1901-1923). Curial Ed., Barcelona 1986.
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193. G. D'Annunzio, Francesca da Rimini. I Fratelli Treves
Editrice, Milano, 1903.

194. T. E. O., "Una traducció en vers" a Teatralia. 1909.

195. Foment. "Estrena de Francesca de Rimini". per F., Reus
lO-IV-1920 i "Teatre Fortuny. Estrena de Francesca de
Rimini", per "Lluch", Reus 16-IV-1920.

Las Circunstancias f "Teatre Fortuny. Francesca de
Rimini". Reus 15-IV-1920.

La Veu de Catalunya. "L'Escola Catalana d'Art Dramàtic
a Reus. Estrena de Francesca de Rimini". 18-IV-1920 ;
"Estrena de Francesca de Rimini, primera obra de la
"Trilogia de l'amor", 6-V-1920 i "Les estrenes prèvies",-4
V-1920.

La Publicidad, crònica de l'estrena, 6-V-1920.
El Día Gráfico, crònica de l'estrena per Diego Monta-

ner, 6-V-1920.

196. P. Vidal, ob. cit., pp. 258-259

197. Secció "Lletres y Arts", El Poble Català, n. 1628, 9-
V-1909.

198. Enric Jardí, Eugeni D'Ors; Obra i Vida. (Obra Catalana
d'Eugeni D'Ors, Volum annex), Quaderns Crema, 1990, pp. 93-
94.

199. L'assaig de la vida, p. 257.

200. Adrià Gual, Mitja vida de teatre. Memòries. Ed. Aedos,
Barcelona 1960, p. 238.

t
201. "De l'homenatge an en Guimerà. Funcions teatrals
gratuïtes. Romea", El Poble Català. 26-V-1909.

202. Josep M. López-Picó, "Homenatge a Guimerà. La vetllada
dels poetes joves", La Veu de Catalunya. 25-V-1909.

203. A Sota'l cel de París, p. 75: "Així finirien totes les
vostres lluites provincials. Ni-Is convents aixecarien
atalaies, ni les turbes desolarían els vostres temples
venerats. Tornarien els bons temps de mansuetut, i torna-
riem a assegurar que l'ànima catalana es una realitat
incontestable."

204. L'assaig de la vida, p. 282.

205. Joan Oller i Rabassa ["Atxa"], "Sota'l cel de París,
per Alfons Maseras", "Suplement a De Tots Colors", n. 39,
l-X-1910, pp. 10-11.

206. Nació Catalana es publicà a Santiago de Cuba entre el
juny de 1921 i el juny de 1922 aproximadament. Era de
periodicitat mensual i de caire catalanista radical.
Escrita en català, donava informacions de Catalunya i
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notícies de la colònia catalana resident a Santiago de
Cuba.

207. Malauradament no es conserven totes les cartes. La
primera de Maseras du la data del 13-XII-1910. Epistolari
de Narcís Oller, [N. O.], Caixa I, Casa de l'Ardiaca.
Aquestes cartes s'analitzen a l'epígraf 1.1. del capítol
III d'aquesta tesi.

208. L'assaig de la vida, pp. 385-386.
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Ill. La maduresa i la trajectòria literària des

de París (1910-1916).
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Ill - La maduresa i la trajectòria literària des de

París (1910-1916).

1. La segona estada a París (1910-16): instal·lació i

primers temps a la capital francesa. Relacions intel-

lectuals i activitats professionals.

En aquest segon llarg sojorn a París, Maseras, molt

més experimentat que la primera vegada, té ben traçat el

camí que s'ha proposat de seguir i s'esforça a complir els

seus objectius. El periodisme i la literatura són les dues

activitats que vol dur a terme amb plenitud, la primera com

a professió vocacional amb què guanyar-se la vida, i la

segona com a projecte intel·lectual i vital per a realit-

zar-se.

Maseras és en aquesta època un literat absolutament

lliurat a la seva obra i amb multitud de projectes, dels

quals només alguns es gesten sobre el paper. L'any 1910
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escriu i publica el recull de proses líriques Sota*1cel de

París t que ve a expressar l'efecte dels renovellats

contactes de la seva afinada sensibilitat amb la ciutat

francesa. Durant 1911 treballa en la redacció de la

novel·la -escrita en francès- L'arbre du bien et du mal

(1912) i inicia la recerca de materials per a desenvolupar

la seva obra capital, Ildaribal (1915), magnífica mostra de

narrativa històrica, al mateix temps que prepara el madur

i selecte recull Contes fatídic8t que publicarà aquest

mateix any.

Aquesta intensa activitat literària no impedeix que

lentament es vagi situant en el món de la premsa, on poc a

poc es va fent un espai significatiu com a "publiciste".

Aconsegueix el primer lloc fix de treball al diari Le

Figaro, on el situem fins al 27 de febrer de 1914 gràcies

a una carta d'aquesta data adreçada a Joan Oller i Rabassa:

"És possible, amic Joan, que *la meva vida de parisenc

s'interrompi i àdhuc s'acabi. Ja no soc més al Figaró i

això es de grans -potser greus- conseqüències per a mi."

Maseras ocupà aquest lloc de treball fins al 1914, per a

restar sense feina de periodista fins entrat l'any 1915.

Domènec de Bellmunt afirma en diverses ocasions que

Maseras durant la guerra europea 1914-18 fou corrector de

proves de Le Figaró perquè coneixia profundament la llengua

francesa, fet que li permetia dur a terme aquesta tasca amb

gran rigor "sobretot en el cas d'un home escrupolós i

primmirat com Maseras, que no deixava d'aclarir el més

petit "dubte" gramatical". Afegeix que aquesta estada a
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París permeté a l'escriptor de perfeccionar aquesta llengua

que ja portava molt ben estudiada.

Maseras tenia a París un estret contacte amb companys

catalans del món de les arts i de les lletres. Ens consta

que freqüentava l'amistat del dibuixant Pere Ynglada , de

l'escultor Ismael Smith i d'escriptors com Joan Pérez-Jorba

i Pere Prat i Gaballí. Existeixen diverses fotografies de

l'entorn de 1911-1912 on Maseras apareix amb Ynglada,

Ismael Smith i un dels altres dos amics, probablement al

taller d'Ismael Smith, amb seriosa i elegant actitud i

abillat amb el seu inconfusible estil "Alfred de Musset"

que lluí a bastament en aquests seus primers temps pari-

sencs. És bàsic, en aquest sentit, el testimoni de Pere

Ynglada, que al llibre Records i opinions depere Ynglada.

recollit per Carles Soldevila, fa memòria d'aquella època

parisenca: "Gràcies als meus amics! I als qui en una època

determinada freqüentaren assíduament el meu taller de la

Rue Saint-Senoch; Alfons Maseres, que treballava al

"Figaró", Marià Andreu, Ismael Smith, que tenia el seu

taller a poques passes, i a tots els amics de Barcelona."

Ynglada residí a París des del 1912 i Smith des del

1910 i fins al 1918 en què s'establí a New York. Ambdós

foren viatgers incansables i inquiets estudiosos de les

seves respectives arts. Aquest ambient artístic i el

tarannà perfeccionista dels joves pintor i escultor

degueren impulsar i estimular Maseras en el seu voluntarios

i elaborat treball quotidià com a literat. Smith esculpí

diverses vegades la imatge de Maseras amb l'anacrònica i

distingida aparença que l'individualitzava abans de la Gran
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Guerra: armilla blanca, corbata de seda, impecable vestit

fosc i abric de perfecte tall també obscur, bastó prim i

elegant, lluents borseguins amb botons, i, per afinar

encara més l'aire romàntic, la barba i el bigoti rossencs

ben retallats, a l'estil del XIX, que aguditzaven l'expres-

sió melangiosa del seu rostre i la profunditat dels seus

ulls blaus. Seriositat i reflexió eren els trets predomi-

nants de la serena cara de l'escriptor entre els 25 i 30

anys, en la maduresa tot just encetada durant la seva

•fecunda segona estada a París.

Existeixen diversos testimonis escrits d'aquestes

relacions d'amistat. En un article retrospectiu signat pel
A

setembre de 1926 a La Veu . Maseras recorda, arran d'un

passeig per Chantilly, la primera vegada que visità aquest

palau i parc amb els seus amics d'aleshores: "Chantilly és,

per nosaltres, un lloc amat. Anys abans de la guerra, els

amics Ynglada i Smith ens el feren conèixer".
Q

També hi ha documentació gràfica amb suport de premsa

que demostra la freqüentació dels amics abans esmentats.

Existeix una fotografia inèdita del banquet d'homenatge

a Rubén Darío, celebrat a París el 20 de desembre de 1912

on apareixen Maseras, Ynglada, Smith i Pérez-Jorba. Aquest

darrer residia a París des de 1901 i cap a 1912-1913 es

trobava en plena vena simbolista. Testimoni d'amistat,

Maseras li dedica una afectuosa i laudatòria "Carta oberta"

sobre el seu llibre Poemes (1913) al diari El Poble

Català . on ambdós amics coincidiren en les seves col·labo-

racions a la "Plana Literària".
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En el primer número de la revista de "Literatura y

Art" Panteisme- fundada el 1911 al taller dels germans

Vidal, de Barcelona, per Plàcid Vidal, Joaquim Biosca,

Josep M. de Sucre i d'altres col·laboradors íntims-

aparegué una primera "silueta literària" dedicada a Alfons

Maseras que iniciava una sèrie a càrrec de Plàcid Vidal

titulada "Els singulars anecdòtics" que el 1920 es convertí

en llibre. Alfons Maseras trameté una carta des de París -

datada el 24-X-1911- contestant i agraint la "silueta", que

fou publicada al segon número de Panteisme . L'escriptor

aprofità aquesta resposta per aclarir la seva posició

estètica en l'època en què reconeix l'arribada de noves

generacions artístiques que segueixen pugnant entre "dos

esperits sempre enemics i irreconciliables, de la tradició

y de la revolta, del classicisme y del romanticisme [...]".

Afirma poder mantenir-se aliè a "[...]la topada d'aquests

dos esperits, a cap dels quals he pertenescut íntegrament,

car he cercat sempre en l'interior de llurs disputes una

eclèctica reconciliació [...]". Amb això ens insinua la

possibilitat dels múltiples i harmònics camins estètics i

ètics pels quals es conduirà i que literàriament arribaran

a la seva plenitud en aquest sojorn parisenc de la seva

entrada en la maduresa, a la segona dècada del segle XX.

Una de les amistats literàries que marca de forma més

notable aquesta època és la que Maseras establí, en clau

d'admiració--que no excloïa la confiança- amb Rubén Darío.

Aquesta relació donà diversos fruits per part de Maseras:

poemes, articles i un interessant assaig, "Rubén el

quiromàntic", molt reproduït en diverses publicacions
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periòdiques abans i després d'ésser inclòs -el 1919- al

llibre Interpretacions i motius . Aquesta profunda amis-

tat i coneixença personal tingué com a teló de fons París,

i fion per l'hivern de 1912 els dos escriptors compartiren

passeig i conversa a l'entorn de Nicaragua i de l'enyorança

del poeta americà. Maseras recorda amb nostàlgia com estimà

aquell país, conegut a partir de les explicacions de Rubén,

en un emotiu article escrit a Barcelona pel març de 1922

i també evoca la presència de Rubén amb vivacitat a l'arti-

cle publicat a Comoedia amb motiu del dotzè aniversari de
jo

la seva mort, el 1928 . Però ja durant l'any 1911 Maseras

havia sostingut relació epistolar amb Rubén Darío -tots dos

escriptors vivien a París- a propòsit d'un article sobre

poetes catalans que el poeta nicaragüenc li havia encarre-

19gat per a la revista Mundial de la qual fou director

entre maig de 1911 (primer número) i febrer de 1914, any en

què visqué a Barcelona. La primera de les cartes de Maseras

20recollides per Dictino Alvarez està datada a París el 14

de setembre de 1911. Anuncia molt breument a Darío la

tramesa de la traducció que ha fet d'un poema del llibre

Seqüències de Maragall, per tal que la jutgi i la publiqui

-si ho creu oportú- en un número de Mundial . El 15 de

desembre del mateix any Maseras torna a escriure -més

llargament- a Darío per tal de tenir la seva aquiescència

per a concloure l'article sobre poetes catalans per a

Mundial. Li prega que li enviï el llibre Cap al tard de

Joan Alcover que necessita per acabar aquest treball. Li

demana si troba Mundial indicat per a publicar "El Hués-

ped" , traducció castellana en vers feta per Maseras de la
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composició que el poeta mallorquí endreçà a Darío.També li

anuncia la tramesa del llibre Contes fatídics i li prega

l'opinió sobre la seva novel.la -encara no publicada-

L*arbre du bien et du mal; "No sé si habrá usted ya acabado

la lectura de mi deshojado Árbol del Bien y del Mal. Si

encuentra usted que aún puede dar sombra, ya que no fruto,

quisiera Vd. decírmelo; su sentencia ha de ser definitiva.

Si no puede dar sombra dará leño". El 16 de febrer de 1912

adreça també des de París aquesta breu nota a Rubén:

"Ilustre amigo: Don Juan Alcover me ha remitido su retrato

y dos fotografías de Mallorca para ilustrar el artículo

"Poetas catalanes contemporáneos". Aquest article aparegué

a Mundial. al número 13, pel maig de 1912, i és el mateix

escriptor qui -en carta a Narcís Oller- dóna fe de la seva

autoría ja que l'article es publicà sota pseudònim:

"L'article de Mundial sobre poetes catalans era meu, encara
AA

que no'l firmés . El pseudònim utilitzat fou "R. Bernar-

das" -que no tornà a usar després-. També publicà a la

revista la poesia "El Huésped" de Joan Alcover, amb el seu

retrat i les fotografies de Mallorca. Aquesta breu relació

epistolar amb Darío té només un valor professional, en cap

cas demostra la gran veneració que Maseras tingué per

l'escriptor nicaragüenc. S'hi evidencia una confiança en la

col·laboració literària i una recerca de consell i opinió

crítica per part de Maseras, el qual, a París, encara que

coincidí durant l'any 11 i part del 12 i 13 amb Rubén,

probablement freqüentava la seva conversa molt menys del

que desitjava, i per aquest motiu s'hi relacionava mitjan-

çant notes i cartes de treball.
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A l'Arxiu Maseras es conserva mecanografiada i sense

sistematitzar una completa antología de poetes catalans

traduïts al castellà per diversos escriptors. Aquestes

traduccions començaren a ser encarregades i ordenades per

Maseras durant l'època de la seva relació amb Rubén Darío

i la revista Mundial, que li comportà la confecció de

?3l'article "Poetas catalanes contemporáneos". Després

continuà tenint-les presents amb motiu d'altres traduccions

d'escriptors catalans com les que havien de formar part

d'una "Antologia de Poetes Catalans" per a la col·lecció

"Les Grandes Anthologies" publicada per Figuière -l'editor

de Maseras a París-, sota la direcció d'Alexandre Merce-

reau, amic seu personal, projecte que coneixem per carta

de Maseras a Unamuno del 16 d'abril de 1915 però del qual

no tenim constància. També tornem a trobar al·lusions a una

part d'aquest recull arran d'una altra carta que Maseras

adreçà a Unamuno el 26 de gener de 1921 en què li pregava

unes traduccions de Maragall per a un llibret que preparava

per a la col·lecció "Las mejores poesías de los mejores

poetas" de l'Editorial Cervantes de Barcelona, editat amb

el número XVIII de la col·lecció.

L'antologia mecanografiada de poetes catalans, sense

datar, degué ésser en el seu origen la base per a l'article

que Maseras publicà a Mundial. La relació dels autors

antologats, que va anar creixent amb el temps, era la dels

noms que ell considerava bàsics, en el moment de la

confecció del recull, per a donar a conèixer la nostra

poesia a l'estranger: Salvador Albert, Joan Alcover, Josep

Carner, Víctor Català, Ventura Gassol, J. M. López-Picó,
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Joan Maragall, Alfons Maseras, Apel·les Mestres, Eugeni

d'Ors, Josep Pijoan i Jacint Verdaguer.

L'amistat de Rubén i Maseras, centrada en l'admiració

fervorosa d'aquest darrer, es degué iniciar durant la

visita que el 1907 féu el poeta a Barcelona, però, com hem

dit, tingué els seus moments més representatius a París. És

per aquest motiu que Maseras adreçà un bellíssim sonet

francès en alexandrins a Rubén, titulat "Rubén Darío" que

inclou dins "Rubén el quiromàntic" a Interpretacions i

motius (1919). També, mentre Darío és a Mallorca -on s'ha

traslladat la tardor de l'any 1913 per tal de recuperar la

salut que li manca- convivint amb el mecenes Joan Sureda i

la seva muller, la pintora Pilar Montaner, molts amics,

entre ells Maseras, li escriuen amb motiu de les festes de

Nadal, però les felicitacions no arriben a temps, ja que

Rubén abandona precipitadament l'oasi de pau de Valldemossa

-on ha reposat i ha escrit "versos magnífics com "La

cartuja"- els darrers dies de l'any per traslladar-se a

Barcelona on restarà -amb breus desplaçaments a París- fins

al 29 d'octubre de 1914. Maseras en aquella ocasió li

trameté des de París uns versos de salutació, datats el 25
«ü

de desembre, plens d'entusiasme i afecte.

La vivència vinculada a Rubén Darío que Maseras

experimentà, i que suposem la de més ressò -si més no

social i literari-, fou la seva participació en el banquet

amb què la intel·lectualitat francesa festejà la investidu-

ra del poeta com a "Príncep dels poetes de llengua caste-

llana". Ja hem assenyalat l'existència d'un magnífic i

complet testimoni gràfic de l'acte. El sopar es celebrà el
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20 de desembre de 1912 en un clàssic restaurant de la Rive

Gauche de París. Fou presidit per Paul Fort, príncep dels

poetes francesos. Hi assistiren, entre d'altres personatges

literaris, Mme. Catulle Mendès, Valentine de Saint-Point -

néta de Lamartine-, Hans Ryner -príncep dels contistes-,

Paul Brûlât, Ernest La Jeunesse, André Gide, Enrique Gómez

Carrillo, i els catalans Alfons Maseras, Ismael Smith, Pere
nit

Ynglada i Pérez-Jorba. Aquest acte degué representar una

fita en les aspiracions socials i intel·lectuals de Maseras

que, segons Domènec de Bellmunt, a París, en aquests anys,

28"féu amistat amb els poetes francesos de més relleu" i

"tenia gran interès a mantenir les seves amistats entre els

intel·lectuals francesos i molt especialment amb la

29comtessa Anna de Noailles , poetessa de gran prestigi i

dama important de la noblesa hexagonal".

Durant aquest temps el domicili de Maseras a París fou

al número 20 de la Rue Laugier,»molt a prop de la Place de

l'Etoile. Aquesta adreça es pot comprovar perquè consta en

dues cartes, una dirigida a Joan Oller i Rabassa -datada

el 27 de febrer de 1914- i una altra a Miguel de Unanu-

12no, del 16 d'abril de 1915. No coneixem el domicili dels

quatre primers anys de Maseras a París ja que la corres-

pondència anterior a 1914 que hem pogut recercar on consta

el nom del carrer -la carta tramesa a Joan Givanel el 9

de setembre de 1912, i les 12 postals que li envia l'amic

tarragoní Francesc Carbó durant l'octubre i novembre de

1911- va sempre adreçada a la redacció de Le Figaro, el seu

lloc de treball: 26, Rue Drouot. Entre abril i novembre de

1915 canvià el domicili al número 3 de la Rue Louvois, se-
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gons consta en una carta adreçada a Narcís Oller I'l de

novembre de 1915, on li prega d'establir contacte amb la

Ilustrado Catalana; "[...] i que també me fassi enviar à

la meva nova adressa 3, Rue de Louvois, l ' Ilustració.

La carta immediatament anterior a aquesta, datada el 28

d'abril del mateix any, du la capçalera de Le Figaro, i la

posterior, del 16 de novembre torna a portar l'adreça nova.

Pel març de 1912 Maseras fa amistat amb un poeta

colombià, Francisco de P. Carrasquilla-Mallarino, exquisit

escriptor lloat pel mateix Rubén Darío, que el 1921 es

donaria a conèixer a Catalunya amb la publicació del volum

Las mejores poesías de los mejores poetas; Carrasquilla-

Mallarino a l'Editorial Cervantes de Barcelona, de la qual

Maseras fou un constant col·laborador a la dècada dels

vint. A l'arxiu de l'escriptor consta un document molt

interessant d'aquesta coneixença parisenca, on Carrasquilla

dibuixa amb fina exactitud la personalitat de Maseras en

3fiaquesta època. Es tracta d'un fragment de diari o revis-

ta signat i datat a París pel març de 1912. La primera

referència que té l'escriptor colombià és la lectura

entusiasta que Darío li fa d'uns fragments d'una novel·la

francesa de Maseras -suposem, amb seguretat, que es tracta

de L'arbre du bien et du mal-. Quan Carrasquilla li demana

a Darío qui és l'autor francès de l'obra, Darío el sorprèn:

"Es un joven español, catalán. Alfons Maseras. Tiene veinte

y seis años, un gran talento y es bello con belleza de

nazareno, que más bien fuera la de un poeta francés [...]

trabaja en "Le Figaro" y viene a verme con frecuencia

[...]" La trobada dels dos joves autors es produeix a les
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oficines de Mundial on segons el colombià "entró un joven

de barba oriental, gran sombrero clásico, dulce ademán;

ojos de más allá. Se quitó el sobretodo. Saludó finamente,

y habló en catalán con el amigo Marín". En el moment de la

coneixença Carrasquilla recorda l'estàtua de Musset del

teatre de la Comèdia, amb la qual Maseras guarda gran

semblança. La segona trobada dels dos novells escriptors es

produeix una nit, al carrer, entre la multitud. El poeta

americà descobreix les diverses facetes del català:

"Llovía. Y nos metimos en un café. Maseras debía aprovechar

el último tren subterráneo...Hablamos pues veinte minu-

tos... A los diez y seis años había traducido a Stechetti,

y á la fecha ha publicado más de diez libros en catalán. Es

bien querido y conocido en Catalunya, y, á no ser por

cierta modestia elegante que le adorna, su nombre andaría

en muchas almas castizas. Habla en voz queda, y, á través

de su sonrisa en primavera, ste advierte algo otoñal...

Maseras es un temperamento combativo." I aquesta breu, però

intensa, estampa de la joventut de l'escriptor conclou amb

la pinzellada ràpida de la darrera trobada d'ambdós poetes

i l'empremta que Maseras deixa en l'ànim subtil i sensible

de Carrasquilla: "Ayer fui á casa de "Le Figaro" en dilecta

compañía. Maseras salió de su escritorio del tercer piso á

recibirnos, y su figura de artista, ó de santo, hízome

volver á evocar á quien tantas y tantas veces, con la

mental crema de Francia, soñó entre aquellas paredes ilus-

tres". L'article acaba amb una referència a la lectura de

Contes fatídics, la promesa per part de l'autor de fer-ne

una referència crítica i la convicció última que Maseras el
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reconcilia amb la "penuria espiritual del mundo, compensán-

dola" . Aquest entusiasta text arrodoneix la imatge espiri-

tual i física que hem tractat de donar del Maseras pari-

senc, entre els 25 i 30 anys, en ple projecte vital i

literari.

Per la tardor de 1912 Maseras féu un viatge breu a

Barcelona on, entre altres coses, donà a conèixer la

novel·la L'Arbre du Bien et du Mal. Per celebrar aquest

esdeveniment els amics i companys l'obsequiaren amb un

banquet d'homenatge que, segons crònica d'El Poble Ca-

3?talà "fou una cosa divertida". Presidit per Maseras i

Pompeu Gener, hi assistiren Ramon Vinyes, Prat Gaballí,

Muntaner, Solé de Sojo, Manuel Alfonso, Alexandre Plana,

1'esmaltador Marian Andreu, el patriarcal Joaquim Borralle-

res, Tarragó i Camps Margarit entre d'altres bons amics.

Tenim també constància d'aquest viatge a Barcelona per

l'article festiu, acompanyat d'una magnífica caricatura,

que li dedicà la publicació satírica Papitu en el número
10

del 23 d'octubre de 1912 . Queda ben clar que l'escriptor

ha abandonat per un temps la capital francesa per tornar a

freqüentar durant una breu temporada el seu ambient

barceloní. A més, en algunes de les cartes adreçades a

39Narcís Oller també es refereix a aquesta visita. Tanma-

teix, més que Barcelona, aquesta vegada a Maseras li

interessa de visitar alguns amics seus de Tarragona que, en

principi, sembla que li han de facilitar l'edició de la

novel·la Ildaribal. sobre la Tarraco romana. Les dates en

què Maseras és a Catalunya, així com els motius que

l'impulsaren a fer el viatge s'entreveuen també amb
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claredat a la correspondència que mantingué amb el seu

amic Francesc Carbó de Tarragona, el qual l'havia estat

informant ben prolixament durant els anys 1911 i 1912 sobre

qüestions referents a la Tarragona romana. Maseras treballà

des de l'octubre de 1911 fins al maig de 1912 en la

redacció de la novel.la Ildaribal. a París. Carbó fou un

bon assessor en arqueologia i història per tal de donar

versemblança i rigor a la novel·la.

Les tres cartes adreçades a Maseras en què Carbó es

refereix al viatge que aquest ha de realitzar a Catalunya

són les datades el 18 de maig, l'li de juliol i el 16

d'octubre de 1912. La primera i la segona, encara que no ho

especifiquin, foren trameses a París. Carbó hi fa al·lusió

reiterada a una primera decisió de Maseras de visitar

Tarragona pel mes de juliol -coincidint amb les cartes

adreçades a Narcís Oller el 30 d'abril i el 26 de maig- i

li demana aclariments sobre aquesta qüestió : "Quan vos

vinga a tom, o millor quan vingueu a Tarragona pel juliol

vinent, ja'm tornareu aquell llibret y'l plànol". I també:

"Faig memòria què'm diguereu que pel Juliol teniau pensat

vindrer a Tarragona. Heu aplassat el viatje o be vindreu

aquest mes com teniau propòsit?". La darrera de les cartes,

datada el 16 d'octubre és la més aclaridora: "La vostra

carta, datada'l 13 a París, l'he rebuda aquest matí. Ben

segur que haureu arrivât vos primer a Barcelona." I afegeix

més tard: "Am desitjós de veureus y parlarvos, vos espero

amb els brassos oberts. Diumenge vinent hi ha l'assamblea

de l'Unió , Si a vos y'ls amichs que vos acompanyin se us

fa interessant l'assamblea, bona ocasió per a vindrer. Mes
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jo crec que pera veurer Tarragona valdría mes un altre día:

per ejemple; '1 diumenge següent si teniu sols intenció de

passar-hi un día, o be l'altra setmana, aprofitant la festa

de Tots sants, diada dels morts y diumenje, que son tres

festes seguides... Escriviume l'arrivada per a tindreus

preparat allotjament, dientme '1 número d'amics que vos

acompanyaran y dies que teniu decidit passar a Tarragona"

[...].

Aquesta tercera carta, del 16 d'octubre, probablement

era dirigida al domicili barceloní de Maseras, perqué

altrament no hauria tingut sentit haver-la tramesa. De

l'estada de Maseras a Tarragona, no en tenim proves, per la

qual cosa no podem afirmar que es dugués a terme. Tanmateix

aquestes dades són ben aclaridores per conèixer exactament

els dies d'estada de Maseras a Catalunya en aquest viatge

breu de la tardor de 1912: no fou abans del 13 d'octubre,

en què escriví des de París l'a darrera carta, abans de

marxar, al seu amic Carbó. El 13 d'octubre escrigué també

una lletra a Narcís Oller on es confirmen els dies de la

visita a Catalunya: "Com, dintre molts pocs dies, estaré a

Barcelona ont hi passaré una quinzena [...]". Si recor-

dem que el 20 de desembre Maseras va assistir al banquet

d'homenatge a Rubén Darío a París, podem ben bé afirmar que

en aquestes dates ja es tornava a trobar a la capital

francesa. Així mateix es pot afegir que un dels motius

professionals que impulsen l'escriptor a desplaçar-se és el

de la possibilitat d'editar la seva novel·la Ildaribal.

conclosa pel maig de 1912, a Catalunya, i més concretament

a Tarragona. Carbó li diu el 18 de maig de 1912: "Anem ara
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a la publicació de l'obra. La revista Tarraco ara per ara

no pot, degut al motiu tant general a ca nostra; això es,

per manca de metálic. Cal doncs deixar córrer l'idea de

publicar Ildaribal en folletí. Emperò, doneume detall de

les condicions en que vos editen les obres a L'Avenç y molt

serà que no ho poguèm fer aquí, potser més econòmicament y

tot. Hem de partir de la base de que, desgraciadament, jo

no tinc cap diner, y com podria ésser que de moment tampoch

ne tinguéssiu de disponible, me refio de que algún dels

impressors tarragonins s'avindria a cobrar a un pías

determinat o be directament de les cases de venda a mida

què's despatxessin ejemplars. Jo crec que sí que ho farían.

Y en quant a la perfecció del trevall d'estampa, no

desdiría de lo millor què's fa a Catalunya. Dieume, doncs

els ejemplars que acostumeu tirar, fulls o plecs que,

aproximadament, podrà alcansar el llibre, y preu per full

a què vos ho fa L'Avenç y faré*les meves gestions que no

dupto me darán bon resultat". Aquest optimisme de Carbó es

torna a evidenciar l'li de juliol: "Si tinguéssiu de tardar

dos o tres mesos, jo vos agrahiría què'm diguessiu quelcom

del llibre per a editar, respecte '1 qual n'he parlat a'n

algun amich d'aquí y'm sembla que fora cosa planera

1'imprimirlo a Tarragona. Tant si haveu de vindrer com no

jo vos agrahiria que m'escribissiu lo mes aviat possible.

Ja siga per venir a rebreus a l'estació o pera ultimar les

gestions per a l'edició de la vostra obra."

Ildaribal no fou mai impresa a Tarragona, sinó que

l'edità el 1915 la tipografia de "L'Avenç". Tots aquests

vagues projectes de Francesc Carbó des de Tarragona foren,
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només, testimoni d'amistat cap a Maseras, il·lusionat, en

el moment de concloure la novel·la, amb la idea de veure-la

aviat publicada. Li calgué esperar tres anys per acomplir

el seu somni.

Des de París Maseras continua també pendent de les

problemàtiques dels companys de lletres que han restat a

Catalunya. L'any 1913 inicia amb Joan Pérez-Jorba una

subscripció col·lectiva per tal de recol.lectar diners

per a imprimir La cançó dels herois, novel·la de Plàcid

Vidal, que, descoratjat per la impossibilitat de veure-la

editada, havia escrit una carta a Pérez-Jorba demanant-li

suport. Aquest escriptor i Maseras trameteren les primeres

quantitats a Barcelona, on, al cap de poc temps aparegué

publicada l'obra. El mateix any escriu una carta de

felicitació molt significativa a Rovira i Virgili amb motiu

de la publicació de la Història dels moviments nacionalis-

tes. Aquestes relacions epistolars ens demostren la

constant dependència de Maseras respecte als nuclis

intel·lectuals que havia deixat a Catalunya i palesen el

fet que mai no se'n separà, sinó que, ben al contrari,

estigué pendent de les activitats que duien a terme i en

participà sempre que li fou possible.
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1.1. El contacte epistolar amb Narcís Oller (1910-

1915): un testimoni de la introducció en els

cercles literaris parisencs i una confessió de

vinculació ideològica i estètica.

Maseras mantingué des de París una molt bona relació

d'amistat amb Narcís Oller -per qui professava una profunda

admiració i afecte- manifestada entre 1910 i 1915 amb un

llarg i profund contacte epistolar. Les 14 cartes i 5

postals que es conserven adreçades al gran escriptor, de

qui el separaven 38 anys, evidencien el tracte familiar

d'Oller envers Maseras, que complia a París els encàrrecs

que l'autor vallenc, ja proper als setanta anys, li feia.

Maseras, al seu torn, es confiava plenament a Oller en

qüestions literàries, professionals i personals.

Durant un any -entre el desembre de 1910 i el desembre

de 1911- el tema fonamental de les cartes és l'activitat de

publicació centrada, en el cas de Maseras, en la consecució

d'editorials on donar a conèixer els seus llibres i, en el

cas d'Oller, en la difusió -proposada per Maseras- d'alguna

de les seves narracions traduïdes al francès. A la primera

de les lletres, datada el 13 de desembre de 1910, Maseras

es dirigeix a Oller en els següents termes: "En nom de la

casa editorial Guilleguin & Cie., editora de Les Mille

Nouvelles Nouvelles me permeto demanar-li un conte -

publicat o inèdit- pera la colecció esmentada, en la que hi

figuren els millors contistes del món". Afegeix: "La

traducció al francès la faré jo mateix; després serà

revisada per un literat ja consumat". Li ofereix la
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possibilitat de traduir el conte des del castellà, per la

qual cosa Oller ha de posar-se en contacte amb Mlle. Renée

Lafont, traductora de la casa Guilleguin & Cie. És aquesta

traductora qui ocasionarà problemes al ja consagrat

escriptor, que Maseras es veurà obligat a resoldre amb

temps i dificultats. En una postal del 10 de gener de 1911

acusa la recepció d'una lletra de Mlle. Lafont on aquesta

traductora diu: "M. Oller m'a envoyé directament une

nouvelle charmante que je vais me faire un plaisir de

traduire". Maseras, que també escriu al seu amic la postal

en francès, creu poder informar-lo quant al concepte de

remuneració: "Moi même devant être payé, un de ces jours,

pour mon conte inséré aux Mille Nouvelles Nouvelles, je

serai complètement renseigné sur ce qu'on donne comme

droits d'auteur -je crains que ce ne soit pas grande chose-

et je pourrai vous informer".

En una llarga lletra datada el 6 de març, Maseras

explica a Oller amb tota minuciositat el gran desengany

sofert quant a la tasca duta a terme en aquest afer per

Mlle. Lafont, amb qui havia iniciat una certa amistat

professional a propòsit de la publicació del seu conte

"Bieló"*8 a la col·lecció Mille Nouvelles Nouvelles.

Explica així els fets: "-Com sia que vostè em preguntava y

feia molt ben fet en preguntar-m'ho, quins drets percebien

els autors, tot seguit que "Bieló" fou publicat [...] vaig

reclamar els drets què'm pertocaven à la casa Guilleguin y

Ca [ . . . ] sabent aixis lo que à mi'm pertocava, sabria vostè

també lo que deuria percebre pel seu "Natura". La casa

Guilleguin va contestarme que Mlle. Lafont havia percebut
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trenta y tants francs per drets d'autor, traducció y no sé

quantes coses més, ja que Mlle. Lafont s'entenia, pera

aquestos casos, directament ab els autors." Maseras anà

consecutivament a reclamar els seus diners a Mlle. Lafont

i altre cop a la casa editorial "pera posar les coses en

clar". S'assabentà que la senyoreta "no estava ab molt

bones relacions ab els editors y que el meu conte era el

darrer treball que tenien d'ella y que no n'hi acceptarien

cap més." Maseras, després del detall dels guanys poc clars

de la senyoreta amb aquests afers, passa a aclarir a Oller

la tarifa pagada per la casa Guilleguin, coincident amb la

de la Societat des Gens de Lettres, que assigna als autors

0,05 francs per línia. Plantejat a la casa editorial el

futur del conte d'Oller, Maseras decideix de tornar a

demanar-li la tramesa, ja que Mlle. Lafont no ha complert:

"Ara ja sabem els punts que calsa la tal demoiselle. No hi

ha perquè enviar als Srs. Gallèguin un altre treball; és

Natura el que vostè ha escullit y la voluntat de vostè es

la que ha de surar."

En aquesta mateixa lletra Maseras al·ludeix al seu

49recent contacte parisenc, facilitat per Oller , amb Isaac

Paulowsy, literat, periodista i traductor rus que havia

viscut a Barcelona: "Vaig visitar, en nom de vostè, al

senyor Paulowsky, qui'm va rebre molt afectuosament y va

produir-me una excel·lent impressió. Parlàrem llargament de

vostè, de literatura catalana -que coneix molt bé- y de

lletres en general." Afegeix que Paulowsky, intel·lectual

molt ben relacionat dins la societat parisenca, l'invita a

dinar a casa seva, on rep "els seus millors recorts" per a
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Oller. Maseras desitja també que Oller el posi en relació

epistolar amb Víctor Català al·legant que "Ab tot y viure

à Barcelona jo no he tingut mai ocasió de coneixela

personalment." Maseras, en la mateixa lletra, encara

manifesta a Oller la seva funció a París com a element de

contacte entre intel·lectuals exiliats: "Darrerament, jo

l'he posat [es refereix a Paulowsky] en relació ab en

Enrique Larreta, escriptor argentí de gran vàlua, actual-

ment enviat extraordinari y ministre plenipotenciari de la

República Argentina à França, autor de "La glòria de Don

Ramiro", á qui en Paulowsky desitjava conèixer, després

d'haver publicat una crònica en la "Novoié-Vrémia" sobre

aquest llibre, que en Remy de Gourmont ha traduït al

francès."

Oller, en definitiva, activa en alguna mesura des de

Barcelona el cercle d'amistats de literats i la vida social

de Maseras a París, i comença pter facilitar-li la relació

amb el seu vell amic, Isaac Paulowsky , mitjançant el

qual l'introdueix dins la intel·lectualitat francesa del

moment. També el situa epistolarment prop de Víctor Català.

Mentre, Maseras inicia la relació d'Oller amb la casa

editorial Guilleguin, on, després dels problemes exposats,

apareixerà a la fi el conte "Natura", i lluita infructuosa-

ment per aconseguir -en llibreries de "lance", als "boqui-

nistes" dels "quais", i fins a la Biblioteca Nacional- la

traducció francesa del llibre Le pain d'autrui de Turguénev

que Oller li ha demanat insistentment.

La publicació de la traducció del conte "Natura" de

Narcís Oller ocupà la correspondència d'ambdós escriptors'
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entre març i desembre de 1911. Són dues postals i quatre

cartes de Maseras centrades en aquesta qüestió, encara que,

secundàriament, també tracten altres temes. El 15 de març,

en una de les postals, diu a Oller: "A l'hora que som, no

he rebut res de Mlle. Lafont" i més tard li prega: "Enviim

el "Natura" y jo aniré a veure M. M. Guilleguin."52 El 22

de març Maseras es refereix a una carta i una postal

d'Oller "en les que m'inclou els seus datos biografies."

Acusa el rebut de Figura i paisatge (1897), que conté

"Natura", del qual diu: "casi li puc assegurar que d'aquí

pocs dies, la traducció estarà feta y entregada als Srs.

Guilleguin." El 20 d'abril afirma: "he fet, com he sapigut,

ab més bona voluntat que sapiència, la traducció del seu

bellissim conte. L'he remès als editors y vetaqui lo que em

contesten." De forma immediata resumeix les expectatives de

la publicació: "Ara sols ens toca esperar ab una mica de

paciència. La casa té anunciat 'ja el sumari de cinc ò sis

ò potser mes volums y per lo tant el conte s'haurà d'espe-

rar à que li toqui el torn." Després d'un lapse de sis

mesos, el 8 de novembre de 1911, Maseras tramet a Oller "el

darrer volum de "Les Mille Nouvelles Nouvelles" aont podrà

veure, pel sumari del número pròxim, qu'el seu conte veurà

la llum en el número de novembre -que sempre sortirà, com

aquest mateix, ab dos ò tres setmanes de retràs." El 16 de

desembre Maseras, amb l'atenció que el caracteritza,

assabenta Oller que ja ha rebut de l'editor el número de

novembre de "Les Mille Nouvelles Nouvelles" i suposa "si

l'editor ha tingut aquesta atenció ab mi, que no més soc el

traductor del seu conte, suposo que també, per major motiu,
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l'haurà tingut amb vostè. Així s es que jo crec que ja haurà

pogut veure la seva narració vertida al francés y llegir la

lacònica noticia que l'acompanya." En aquesta mateixa carta

es proposa parlar de forma immediata amb l'editor: "[...]

y m'informaré dels drets que vostè ha de percebre". També

demana a Oller: "serveixis dir, llavors, com vol que

aquests drets li sian enviats."

La delicadesa i les ganes de satisfer el seu admirat

mestre suren en aquestes minucioses cartes. A l'anterior se

sent insegur de la traducció del conte "Natura" i així ho

manifesta a l'escriptor: "Y, entre parèntesis, perdoni si

en francès la seva narració no es ni l'ombra de lo que es

en l'original. Felisment que l'obra es bella de per si y el

ropatje no la desfigura. Una princesa vestida de pastora,

es sempre princesa." El 24 de desembre, al cap d'un any

d'haver-li demanat la narració a Oller, Maseras passa per

l'editorial a cobrar-ne els drets, i pregar que es faci

definitivament la tramesa del llibre al seu autor. Quant a

les qüestions econòmiques diu al seu mestre i amic: "Vaig

passar per casa l'editor de "Les Mille Nouvelles Nouvelles"

y com va dir-me que la casa tenia costum de'entendres no

més ab els traductors de les nouvelles ab els quals

saldaven tota mena de drets, jo no vaig tenir escrúpol de

cobrar el import de tots els drets del seu conte Nature.

tarif ats à 0,10 f Q la línia. Com entre la notícia y el

conte s'hi compten 218 linias jo vaig cobrar 21,80 francs

que poso à la seva disposició. Serveixis dir-me com vol que

els hi remeti."
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Oller fa alguns encàrrecs a Maseras i fins li ofereix,

en alguna ocasió, una petita quantitat per tal que el jove

escriptor tingui un ajut econòmic en correspondència:

"Seguint les seves indicacions el suscric per un any à les

Mille Nouvelles. Jo'm quedo ab lo sobrant, y moltes

mercès." Maseras segueix des de París la vida literària

catalana i, consegüentment, en breu carta del 30 d'abril,

felicita Oller per haver obtingut el Premi Fastenrath.

Sovint, Maseras també comunica a Oller la seva

progressiva introducció en els cercles literaris parisencs.

Així, el 22 de març de 1911 li explica les seves trobades

fortuïtes amb personatges del món literari, com a resultat

de la freqüentació d'alguns àmbits socials elevats: "Ans

d'ahir, en el Teatre del Palais Royal, el día de l'estrena

de les Garces -que han sigut un triomf- vaig veure novament

al Sr. Paulowsky, que resulta ésser amic dels Srs. Guille-

guin". Nou mesos més tard insisteix: "He vist darrerament

al seu amic Pavlousky, tant amable y interessant com

sempre. Jo li acabo d'enviar el meu llibre [Contes fatí-

dics ] y un dia d'aquests li faré pervindre la seva "Natu-

re".»

Gran part de l'activitat parisenca de Maseras -al

marge de la redacció i publicació dels propis llibres-

consisteix en la col·laboració en diverses publicacions

periòdiques -estudiades en l'epígraf posterior-, en la

realització d'encàrrecs editorials -que li representen

guanys econòmics- i en l'acompliment de tasques intel·lec-

tuals encomanades des de Barcelona per Narcís Oller. En

carta que li adreça el 16 de setembre de 1913 , Maseras
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confessa un d'aquests encàrrecs editorials de cert compro-

mís: "I ara, jo, al meu torn, lin vull demanar un, de

favor. El meu editor Figuière [de L'arbre du bien et du

mal ] m'encarrega una Antologia de Poetes Catalans, en

francès, està clar. Pera no tenir la feina de traduiria

tota i ademes, pera donar si pot ésser, traduccions

autorisades per autors francesos, podria vostè senyalarme

si hi han traduccions de poetes catalans en francès,

(aplegades ò soltes) i que jo podria posar en aqueixa

recompilació? Me farà un gran favor." Tanmateix, no tenim

constància d'aquesta edició francesa de poetes catalans.

Oller féu algun encàrrec a Maseras, entorn dels drets

d'edició de les obres de Becque, que li donà una feina

considerable si llegim amb detall la seva resposta del 16-

IX-1913: "Vaig fer molts passos prop de gent de la "Société

des Auteurs Dramatiques" per a saber qui era l'hereu

absolut de les obres den Becque'i no sé per quines preven-

cions ó per quina política, se me va negar. Avui la

casualitat -casualitat volguda, car ha sigut resultat d'una

pregunta meva- me fá saber ab tota certesa que l'únic hereu

universal de les obres den Becque es M. Barthélémy Roba-

glia, conseiller municipal del Verne. arrondissement,

advocat à la Cour, domiciliat, 16, Boulevard St. Michel. En

sabent això, i com jo no tinc cap document de vostè que me

puga permetre devant d'aquest senyor acreditar la demanda

de vostè, penso que lo millor serà que vostè li escriga

directament, exposant-li els no beneficis que produeixen

les lletres catalanes i demanant-li 1'autorisació pera

publicar la traducció dels Corbeaux. -Ara, si de tots modos
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vostè creu necessària la meva visita an aquest Sr, la faré
r«

inmediatament, pera no entretenir mes la cosa."

L'interès per Les corbeaux, drama naturalista de

Becque i per tota la seva obra no apareix enlloc a les
ço

Memòries Literàries d'Oller, tanmateix l'autor féu mani-

fest l'interès per les obres completes del dramaturg amb

l'evident intenció de traduir-ne alguna peça al català,

donat que, entre 1905 i 1913, Oller es dedica a la traduc-

ció d'obres teatrals per tal de donar a conèixer a Catalu-

59nya aquest vessant de la literatura.

Les cartes de Maseras contenen una gran part del

credo estètic i de la posició ètica que, com a intel·lec-

tual, professa entre els 25 i 30 anys. Es tracta d'idees i

confessions íntimes disperses entre la correspondència que,

de forma genèrica, el dibuixen com un escriptor fidel a les

posicions tradicionals del modernisme i a les grans figures

del moviment. La primera nota »personal, en aquest punt,

apareix a la carta del 6-III-1911, en referir Maseras la

conversa sostinguda amb Mlle. Lafont i concretar la seva

resposta a la demanda de noms d'autors catalans: "Jo no li

vaig nomenar altres escriptors catalans que vostè y la

Víctor Català". Al cap de nou mesos, a la lletra del 8-XI-

1911, es manifesta obertament alineat en la generació

d'Oller i suspicaç amb el grup posterior al Modernisme que

comença a manifestar-se plenament a Catalunya: "Y vostè?. .-

{Treballem tots ab aquesta febre divina de la creació y

procurem que no sien els darrers vinguts els qui ens

donguin l'exemple!)".
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Entre la correspondència de Maseras adreçada a Oller

destaca una carta del 26 de maig de 1912 on confessa amb

sinceritat i dolor la seva situació personal en relació al

context literari català. Maseras utilitza paraules molt

dures per a qualificar "la nostra joventut" amb motiu de

les greus acusacions que els escriptors joves, sense prou

fonament, llançaren contra Francesc Matheu titllant-lo

d'instigador dels canvis que el Dr. Vogel, catalanòfil

alemany, introduí en el seu discurs dels Jocs Florals.

Maseras es pronuncia obertament contra l'actitud d'aquest

president quant als fets relatius als Jocs Florals i

aprofita l'esdeveniment per jutjar-lo també amb duresa com

un home poc preparat des del punt de vista intel·lectual.

Diu a Oller: "Rellegint la seva amable carta, no sé quina

anyorança extranya s'apodera de mi. Havia tingut tant

olvidades les nostres petites taquineries y m'havia forjat

a tant bon pler una Catalunya ideal sota aquestes boires

del Nord! Llegeixo la prempsa catalana -ó millor dit, la

fullejo, y jo també m'he sentit desconhortat al veure que

la nostra joventut es tant irrespectuosa, tant fàtua y

malevolent. El Sr. Francesc Matheu, al meu entendre, no

havia necessitat de respondre directament à les insidies de

que era objecte, car ningú pot duptar de la seva honorabi-

litat. Es verament dolorós que à casa nostra s'obri sempre

tant à la lleugera. Jo crec, aqui, entre nos, que fins els

Jocs Florals han participat d'aquesta lleugeresa al

escullir com à president un home com el Dr. Vogel. No sé

per qué, me fà l'efecte de que an aquest senyor, à Alema-

nya, no'l coneix ningú. El bagatge literari que té, es
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certament insuficient. I en quant al talent, no més cal

llegir les diferentes cartes que ha escrit à la prempsa

catalana en diverses ocasions."

L'actitud de Maseras és, com s'evidencia en la carta,

conciliadora, però adolorida per la forma d'actuar dels

joves. Tanmateix, mostra també disgust pel fet que Francesc

Matheu es presti a entrar en polèmiques amb els seus

acusadors. En aquest moment vital Maseras palesa una clara

animadversió envers els joves noucentistes que trenquen el

tradicional equilibri dels Jocs Florals. Falten pocs anys

perquè s'aproximi a la figura d'Eugeni d'Ors i la veneri.

Notem, però, una certa actitud de voluntària marginació en

les declaracions d'aquesta carta. Maseras sent i actua com

a modernista; rebutja les polèmiques entre els partidaris

de la tradició i els innovadors i, en definitiva, sembla

que, des de París, se sent per sobre de baralles i malen-

tesos. La llengua que Maseras us'a a les cartes i la llengua

dels seus llibres és, tanmateix, en aquest moment plenament

arcaïtzant i floralesca, la qual cosa l'assimila a Oller i

als altres escriptors postergats de la seva generació.

La complexa actitud ètica i estètica de Maseras es

manifesta en aquestes sentides i desencisades paraules que

amplifiquen les anteriors: "Tornant à la nostra joventut,

jo sabré dir-li qu'en soc una de les primeres víctimes.

Fora de dos ó tres amics personals -dels qui no n'he tret

mai res y als qui he ajudat à pujar f orsa, en detriment de

la meva posició social i literària- y fora també d'alguns

amics, com el seu fill Joan, ab els qui no he tingut una

intimitat continua però de quin afecte no he duptat mai, la

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



220

generalitat dels nostres joves literats m'ha tingut sempre

de cap d'esquila. Per què? No ho vull saber. Jo no més li

sabré dir que si hi ha una passió de la que jo no sigui

capàs y que jo no arrivi à compendre ben bé del tot,

aquesta passió es l'enveja. Jo no he posat mai pedres al

camí de ningú. Y vostè ja pot ferse càrrec del pedreny que

m'he vist obligat à saltar, y de la montanya que tinc

encara al devant. Afortunadament, jo cerco'l carai per un

altre indret y llurs malvestats no'm faran pas ombra. Cert

que aquí la lluita es més dificil, però es més gloriosa. A

Barcelona cal lluitar contra enemics -enemics veritables,

males entranyes y camisers- certa cosa que ha escrit

Bertrana à l'Esquella mereix que tot home honrat li escupi

à la cara, an ell y al seu editor!-, à Paris cal lluitar

contra l'indiferència. Aquesta indiferència, per altre

part, es cosa natural: hi ha tanta producció!"

Podem destriar en aquests'mots sentiments diversos,

els més evidents dels quals són dolor, menyspreu i un cert

sentit de preponderància pel fet de trobar-se marginat

espiritualment i geogràfica dels cercles literaris que

actuen amb mesquinesa i pel fet d'haver de lluitar, en

canvi, contra la força superior que representa la indi-

ferència del món literari de París. És l'única ocasió en

què Maseras s'expressa amb tanta claredat, referint-se a

qüestions tan concretes com la seva sensació de marginat i

postergat respecte als joves de la seva generació, que

l'han tingut com un "cap d'esquila", i referint-se també al

fet de sentir-se víctima de tantes "malvestats" que té un

"pedreny" al davant que es veu "obligat a saltar". Totes
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aquestes referències precises, inclosa la de Bertrana, ens

ajuden a comprendre el marginat que fou Maseras -fins i tot

dintre del Modernisme-, la seva clara incomoditat en els

cercles literaris catalans -que evita ja en la seva primera

joventut i fins als trenta anys amb dues successives

estades a París- i, ja després de la Gran Guerra, l'intent

de gir cap a les posicions noucentistes per tal d'integrar-

se en la societat intel·lectual catalana en el moment de

formar una família i assentar-se a Catalunya com a escrip-

tor. En aquesta carta sembla traslluir-se un cert complex

d'inferioritat gestat, probablement, a partir de la seva

formació autodidacta i de la inadaptació al cercle fami-

liar, en oposició al refinament cultural d'algun dels

àmbits intel·lectuals que en la segona dècada de segle

predominaven a Barcelona. Potser per aquest motiu Maseras

fou sempre un gran estudiós i aconseguí de posseir la vasta

cultura que el caracteritzà en la maduresa, adquirida

durant les seves estades a París i en la seva incansable

tasca de lector, traductor i escriptor de tota mena de

gèneres.

En conclusió, Maseras conjurà aquests problemes i

sentiments de marginació social i literària lluitant

obsessivament tota la vida per fer-se un nom dintre la

literatura catalana. A partir, tanmateix, de tota mena de

garanties de treball ben fet, d'informació, de cultura i de

refinament intel·lectual.

L'I de novembre de 1915 Maseras prega a Oller el

darrer dels favors que ens consten en la correspondència

que ambdós mantingueren durant la primera estada llarga de
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Maseras a París. Cerca influencia prop d'ell per tal

d'aconseguir una col·laboració gràfica fixa sobre la Gran

Guerra a La IlustracióCatalana. dirigida per l'amic

d'Oller Francesc Matheu. Maseras necessita un nou sistema

per a guanyar-se la vida, ja que en aquesta carta confirma

que no treballarà més a Le Figaro, situació que ja el 27 de

febrer de 1914 anunciava al fill d'Oller, Joan: "Ja no soc

mes al Figaro i això es de grans -potser greus- consequen-
ce

cies per a mi". Maseras explicita amb detall quina mena

de material fotogràfic pot anar trametent a la publicació

i proposa a Oller la forma de dur a terme la gestió:

"Les fotografies les hi envio pera demanarli un favor.

-He deixat mon empleu al Figaró per pretensions de digni-

tat. Me trobo doncs, assatz embarrassé que diuen aquí, i he

de procurar me un gagne pain quelconque. Probablement

rependré les meves cròniques a La Veu i fins faré una

tournée al front. Li dic tot això per a que vostè vegi

l'importància que dono al petit favor que li sol.licito.

Estic en mesura -un altre galicisme- de proporcionar

mensualment a una publicació determinada -1'Ilustrado

Catalana- en 1'espècie, -el nombre de fotografies que la

publicació vulgui acceptar. Jo n'hi envio 24, -un múltiple

de sis, car de cada sis s'en pot fer una pàgina. Aquestes

fotografies, son recents i inèdites -la majoria de la

batalla de Champagne i, com vostè veurà ofereixen gran

interès car jo les he escullidos d'entre centenars, també

interessants. Ara bé: jo les puc oferir à un preu molt

mòdic, 2'50 pessetes cada una, sense que s'hagin de pagar

drets de reproducció. -Jo les podria enviar à 1'Ilustració
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per remeses de 16, cada quinze dies, ó de 24 cada més, ó

més si en volguessin més.

Vol ferme el favor d'interessar al seu amic D.

Francesc Matheu en aqueixa combinació? I si per cas

l'accepta, que m'ho fassi dir oficialment per l'Ilustració

Catalana, que m'envihi regularment els fondos necessaris i

que també me fassi enviar à la meva nova adressa 3, Rue de

Louvois, l'Ilustració.

No cal dir li lo molt que li agrairé aquest servei, i

m'he permès molestar lo creient que reeixiré millor amb la

seva intervenció que escribint directament à l'Ilustració

Catalana."

La resposta negativa que Oller degué trametre a

Maseras de part de La Ilustració Catalana disgustà profun-

dament l'escriptor, que veié desaparèixer no només un mitjà

de subsistència sinó una ocasió més de connectar amb un

òrgan de la premsa catalana. Manifestà dolorosament el seu

sincer desengany a Oller en carta del 16 de novembre del

fil1915 : "No me sé avenir de lo que me diu de 1'Ilustració.

Verament, no comprenc el per què d'una actitut semblant.

Primer, per que literàriament, 1'Ilustració no s'ha pas

defès de parlar de la guerra: (no inserta, per cas, el

discurs den Pin i Soler als Jocs? Durant molts d'anys, el

Sr. Coroleu no hi ha parlat, per cas, de politica extrange-

ra? No s'han publicat, a la Biblioteca de 1 *Iluatració.

obres foranes com les poesies de Lleó XIII? Et caetera...?)

Essent, essencialment, una publicació gràfica -el titol ho

indica- per catalana que sia no podrà 1 *Ilustració abste-

nir-se de publicar algunes vistes de la guerra actual, el
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mes gran aconteixement qu'han vist els sigles. Imaginis lo

que pensaran els futurs fullejadors de la col·lecció de

1'Ilustració quan en els anys 1914,15... i, hélàs!...els

següents, no hi veuran una sola referència gràfica de la

guerra i, potser, ni el retrat den Joffre, tant català com

tots nosaltres! No vull allargar aquest comentari. Les

fotografies no les necessito i pot fer-ne l'us que li

plascia. Aquestes no me costen res i les enviava a titol

d'assaig. Per lo tant, no me fa cap tort pérdreles.

Guardiles vostè si vol conservar-les com una curiositat, ó

oferexiles graciosament a alguna publicació que vulgui

aprof itar-les. Mes, si s'en publica alguna, anc que sia

aixis a titol gratuit, fassim l'obsequi d'informarmen, no

pas per a oferir. los-en de noves, sino per a curiositat

meva tant sols."

El darrer dels projectes que Maseras comparteix

epistolarment amb Oller es remunta al 16 de novembre del

1915 i es refereix a la formació d'un "orgue català" a

París de les característiques del qual no dóna cap detall

però que sembla ser, per la coincidència de les dates i el

to de la carta, el germen del Comitè de Germanor amb els

Voluntaris Catalans. Recordem que fou per l'octubre de 1915

quan Maseras donà a conèixer els resultats d'un treball de

recerca que intentava establir el nombre de catalans que

s'havien allistat en els rengles de l'exèrcit francès, i

recordem també que el 13 de novembre de 1915 -tres dies

abans de la data d'aquesta carta- la revista Iberia va

assenyalar que ja s'havia començat a "trabajar para la

constitución de un comité protector de los voluntarios
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catalanes que luchan en Francia." L'anunci d'aquesta

activitat, adreçat a Oller, diu així: "Li he enviat un

projecte de circular d'uns quants amics que ens proposem

fundar a París un orgue català, Dongui men el seu parer,

franc i lleal. Dels parers que rebrem de Catalunya -ja que

Catalunya ha de sostenir aital obra- depèn que la tirem

endavant o no. Someti el projecte à personalitats amigues

seves i eminents dintre el moviment català i llur opinió

ens serà preciosa."

1.2. Col·laboracions periodístiques anteriors a la

Gran Guerra (1910-1913).

Durant aquests anys Maseras col·laborà a les revistes

parisenques Mundial. Mercure de France. La Revue du Temps

Présent i a les publicacions barcelonines El Progresot

Panteisme. El Poble Català i 'El Día Gráfico a més de

treballar, com ja hem vist, com a corrector de proves del

diari Le Figaro.

Ja hem al·ludit en l'apartat anterior a la carta de

Maseras publicada a Panteisme. També hem fet referència a

l'article sobre poetes catalans que publicà a Mundial.

revista que inclogué també dues col·laboracions de prosa

narrativa de l'autor català. Una, titulada "De cara al mar"

Síaparegué al número d'agost de 1913 , amb tres magnífiques

il·lustracions de Falgàs. Es tracta de la versió castellana

d'un conte que l'any 1922 formà part del recull Setze

contes que li publicà l'Editorial Catalana, mentre Maseras

residia a Barcelona. L'altre,"El poeta en el destierro" és
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una narració més antiga, que l'escriptor té ja publicada en

català formant part del llibre Contes fatídics (1911),

publicat per la tipografia "L'Avenç" i que, traduïda al

castellà, apareix a la revista parisenca en un número no

68identificat .

Maseras col·laborà al diari El Progreso per l'abril de

1910, amb un article -"Variaciones sobre un tema"- de to

socialment crític i farcit de referències literàries i

digressions culturals que glossa detalladament una exposi-

ció de caricatures del dibuixant Bagaría celebrada a

Barcelona en aquells dies. Aquest article apareix al diari

just en el moment que perd el seu to obrerista més agressiu

i demagògic.

Al número de l'u de juliol de 1912 del Mercure de

France Maseras dedica un article de la secció "Variétés" a

glossar la figura de Menéndez y Pelayo, que havia mort el

19 de maig anterior. Es tracta d'un llarg i erudit treball

que demostra la vasta cultura de l'autor, a què tantes

vegades fem referència, alhora que indica la pluralitat

dels seus interessos, la capacitat per situar-se amb

comoditat en qualsevol front cultural i també la necessitat

d'escriure sobre tot tipus de temes per tal de guanyar-se

la vida i fer-se un nom com a "publiciste".

També col·labora amb un article necrològic sobre

Maragall a la revista parisenca La Revue du Temps Présent.

segons la notícia que dóna a la carta adreçada a Narcís

Oller el 26 de maig de 1912: "Y ara unes petites noves: Li

enviaré el n9 de Juny de La Revue du Temps Présent que

publicarà un article meu sobre en Maragall."
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Encara, l'any 1913, El Poble Català inclou dues crea-

cions narratives de Maseras, que representen un avanç de la

seva nova producció escrita a París, i un article d'home-

natge dedicat al seu amic de joventut Ramon Vinyes amb

motiu de la seva partença cap a Colòmbia. Una de les

narracions, "Somni d'un vespre de tardor" serà recollida

per l'autor als dos primers conjunts de contes que publi-

carà els anys següents, a Contes i croquis (1916) i a
01

Contes a l'atzar (1918) . En aquest darrer llibre la

narració sofreix els canvis ortogràfics exigits per les

Normes fabrianes, a més d'alguna esmena d'estil. La segona

7?prosa, "La conversió de Leukaionia també apareix a

Contes i croquis i més tard serà editada per l'editorial

73Cervantes en traducció castellana, en un any que no

podem precisar, posterior a 1922 i també formarà part del

recull Figures d'argila (1927). La darrera de les col-

laboracions de Maseras a El Poble Català és la "Carta

Oberta" a Pérez-Jorba a què també hem fet ja referència

anteriorment. L'article d'homenatge es titula "Ramon

71
Vinyes" i aparegué pel maig de 1913. Maseras s'hi dol de

la marxa de l'amic i aprofita l'ocasió per parlar del

temperament literari de Vinyes i de les seves

possibilitats, encara no potenciades totalment. Es queixa,

el crític, de l'excessiu preciosisme de l'escriptor, que

oculta el seu valor d'autèntic artista.

Les col·laboracions a El Día Gráfico de Barcelona

constitueixen un bloc homogeni que ocupà un temps molt breu

de la vida professional de Maseras. Anys després tornà a

col·laborar en aquest diari durant un altre període
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compacte de la seva carrera periodística. Fou durant els

mesos de juliol, agost i setembre de 1924, just abans de

exiliar-se a París arran de la dictadura de Primo de

Rivera. Respecte a la primera etapa com a redactor de El

Día Gráfico. només tenim constància dels articles publicats

durant novembre i desembre de 1913. Els canvis que sofrí la

vida de l'escriptor no li degueren permetre la continuïtat

d'aquest treball periodístic des de París, encara que el

diari no oblidà el seu col·laborador, a qui, de manera

sistemàtica, anà dedicant comentaris crítics en ocasió de

la publicació o estrena de les seves obres, bàsicament

76durant els anys 1920 i 1921 , com veurem al moment cor-

responent. Els articles que publica en aquest diari tenen

normalment un centre d'interès cultural i estan redactats

amb tonalitats crítiques i divulgatives que no obliden les

notes d'erudició. Comenten amb preferència algun esdeveni-

ment artístic, literari o musical del darrer moment

11parisenc: "Olvidando a Monna Lisa , "Crónica faràndules-

ca" , "El Salón de Otoño , "Metacopeya y otros exce-

sos"80, "Dulce Francia", "Carta de París. Atavíos femeni-

nos", "Carta de París. Una musa", "El Premio Concourt ,
¡JA

i "Un museo más" . Algun d'aquests articles és especial-

ment significatiu en la trajectòria literària de Maseras,

El més explícit és el titulat "Una musa", on s'esmerça a

estudiar amb gran cura la personalitat literària de la seva

amiga Mme. de Noailles, a qui vincula amb Baudelaire, tôt

analitzant minuciosament el sentit profund dels seus

versos, carregats de sensualitat i panteisme. Una vegada

més cal anotar la vasta cultura literària i la solidesa en
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l'exercici de la crítica que demostra Maseras al treball

"El premio 'Concourt'".

1.3. Traduccions realitzades a París abans de la Gran

Guerra (1910-1914),

Encara que la traducció fou una activitat present en

la vida professional i literària de Maseras ja des dels 16

anys, trobem el moment de la seva màxima producció durant

la dècada dels anys vint i sobretot dels trenta, en què les

traduccions foren una de les formes més usuals de guanyar-

se la vida per part l'escriptor, que en aquells moments ja

tenia formada una família que havia de mantenir amb les

seves tasques intel·lectuals. És per aquest motiu que

apreciem un augment progressiu de les traduccions dins la

producció maseriana des de l'any 1918, en què es casà i

restà a Barcelona. En el període que ara estudiem, dedicat

bàsicament a la formació i a la creació intel·lectual»

Maseras només fa una traducció, fruit de la seva insadolla-

ble curiositat literària i de les seves noves relacions

d'amistat a París. Es tracta d'un recull de contes d'autors

francesos novells, la majoria joves i desconeguts, el que

per a ell són "nous valors" , que ha llegit i que li

agraden. És així com ho expressa al prefaci de l'obra: "Els

qui són famosos no cabien en aquest recull, car ha sigut el

nostre intent revelar sols alguns contistes que per llur

situació en les lletres franceses no han assolit encara la

pública consagració o no han passat, com deuen, les

fronteres." El llibre, titulat Contistes francesos i
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publicat el 1914, conté obres d'autors en la plenitud de la

seva producció al costat de joves que s'inicien. Per tal de

donar notícia de les tendències estètiques i ideològiques

de cadascun d'ells, Maseras inclogué un complet epíleg que

fa un breu però significatiu estudi de cada escriptor. Els

contistes antologats, dels quals s'inclou al llibre una

sola peça, són: Charles-Louis Philippe, André Salmon,

Guillaume Apollinaire, Abel Hermant, Alexandre Mercereau,

Han Ryner, Gustave Khan, Bernard Combette, Régis Gignois,

Pierre Fons, Raymonde Manuel, Charles Lesea i E. Gaillard.

Cal destacar l'estil torturat i l'obsessió teològica

d'Apollinaire; la distinció formal d'Abel Hermant, seguidor

-en el conte- de Jules Lemaître; Alexandre Mercereau, amic

i col·laborador de Maseras, suggestiu descriptor, ric en

imaginació i profund ideòleg; Han Ryner, "Príncep dels

Contistes", influït per Tolstoi, que creà escola i fluctuà

entre el fulletó i la literatura transcendental i idealis-

ta; i Gustave Khan, conegut per la joventut catalana,

escriptor fort i sobri, seguidor de l'Escola Simbolista,

que estudià i historià. Maseras s'esforçà a adaptar la seva

traducció a cada tipus de conte, flexibilitzant el llen-

guatge al màxim, fent-lo apte per a expressar des de la

tensa i dramàtica narració en segona persona de Mercereau

fins a la frescor de Khan i la rotunditat expressiva i

l'estil tallant i efectiu de Hañs Ryner.

Joan Pérez-Jorba en una crítica apareguda a Foment de

Reus al.ludeix positivament a la tasca de traductor de

Maseras en aquests contes: "[...] Maseras, amb un llenguat-

ge dòcil a les fineses totes del fi parlar de França els ha
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donat, però, la vigoria literària del català, vell i nou".

Comenta també el valor innovador que posseeixen: "[...]

l'observació de llur manera de narrar, de concebir, de

pensar i de sentir interessa tant com els assumptes que

tracten. [. . . ] Aporten [...] una indirecta contribució al

83patrimoni de les nostres lletres".

Aquesta fou l'única obra de traducció que Maseras

dugué a terme en la seva segona estada a París. Tenim

constància, però, d'un altre tipus d'activitat relacionat

també amb la que hem descrit fins aquí. Maseras començà en

aquesta època a fer versions dels seus propis contes i

narracions breus en altres llengües, que, en algun cas

extrem, esdevingueren la llengua original d'alguna creació

que després, convenientment traduïda, passà a engruixir el

cabal d'un recull català. Aquesta tasca, que ja començà en

aquesta època, fou desenvolupada per l'escriptor sobretot

en la dècada dels anys vint,' en què la col·laboració

sovintejada en publicacions de França, Itàlia, Portugal i

Espanya el mogué a traduir les seves peces narratives

curtes, que així prengueren vol i reconeixement internacio-

84nais. Entre els molts manuscrits i mecanoscrits que

revelen aquesta activitat hem destriat els que, clarament

datats, pertanyen al moment que estem estudiant de la vida

literària de l'autor. Es tracta del conte "Les trois

novices de Bruges", manuscrit en vint quartilles amb una

cal·ligrafia que no és la de Maseras, datat el 21 de març

de 1913, signat amb el nom de l'escriptor seguit de

l'anotació: "Traduit du catalan par Louise Biau". Les

altres traduccions franceses que l'acompanyen són poste-
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riors, per la qual cosa podem afirmar que aquesta és la

primera peça de Maseras traduïda que hem pogut consignar

amb data i que evidencia la voluntat de l'autor de donar-se

a conèixer internacionalment. Encara que aquestes traduc-

cions estiguin arxivades en forma de recull o llibre mai no

foren editades com a tal però sí foren, com ja hem dit,

molt reproduïdes en la premsa dels anys vint. La narració

fou recollida a Contes a l'atzar el 1918 amb el títol "Les

tres professes de Bruges" i posteriorment publicada al

diari II resto del carlino delia sera de Bolonya el 28 de

setembre de 1921, traduïda per Cesarino Giardini. No fou

l'única ocasió -com veurem més endavant- que Maseras donà

les seves obres a traduir, malgrat conèixer molt bé els

registres creatius de la llengua francesa.

2. El viatge a l'Amèrica Meridional (maig-juliol de 1914)

i l'esclat de la guerra. L'inici de la col·laboració com a

redactor-corresponsal de La Veu de Catalunya des de París.

La vida de Maseras patirà un fort canvi a partir de

1914 arran d'un llarg i fruitós viatge de caràcter in-

tel·lectual a Amèrica del Sud. Ultra aquest fet, Maseras

rebrà l'impacte, en arribar a la península procedent de la

llarga travessia, de la declaració de la Gran Guerra.

Aquests esdeveniments, fortament travats, incorporen uns

nous interessos i elements de lluita a la vida de l'escrip-

tor i li donen un gir definitiu. Podem afirmar que aquestes

experiències introdueixen Maseras, als trenta anys, en la

seva maduresa vital, professional i literària.
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La primera notícia directa que tenim del projecte de

viatge a Amèrica del Sud es troba en la carta que Maseras

adreça des de París al seu amic Joan Oller i Rabassa el 27

de febrer de 1914: "Es possible, amic Joan, que la meva

vida de parisenc s'interrompi i àdhuc s'acabi. Ja no soc

mes al Figaró i això es de grans -potser greus- conseqüèn-

cies per a mi. Per de prompte, -i no depèn de rai- hi ha el

projecte de fer un llarc viatje i si se fa, serà aviat. Cap

ont? Doncs endavina: cap a les Amériques: al Río de la

Plata. Jo ni tremolo de pensar-hi car son aquets uns

paissos que no m'interessen gota. Mes ai! Don Quixot

prepara ja Rocinant i els molins de vent de Buenos Aires fa
AC

massa dies que roden!1 No coneixem la identitat de les

persones que viatjaren amb Maseras, tanmateix podem afirmar

que la desgana que presidia l'ànim del poeta en projectar

el viatge es va transformar en una activitat il·lusionada

en connectar amb els principals òrgans periodístics i

institucions culturals dels països visitats.

L'estada de l'escriptor a Buenos Aires s'allargà més

de dos mesos segons es desprèn de dos articles que propor-

cionen informació detallada sobre aquest viatge. Un dels

escrits, signat pel corresponsal d' El Poble Català a

Buenos Aires comença dient: "Després d'un sojorn de més de

dos mesos en aquesta capital, el passat dijous dia 16, a

bordo del luxós trasatlàntic "Cap Ortegal", va marxar cap

a Boulogne-sur-mer i París, l'eminent escriptor i fécond

novelista català l'Alfons Maseras". El mateix literat

confirma aquesta dada en la crònica que tramet al Diario

del Plata des de Toledo el 13 d'agost de 1914: "Cuando,
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hace un mes, embarcamos en Buenos Aires para Boulogne-sur-

mer, pensábamos llegar a París el 9 de agosto. No contába-

mos con la guerra. No contábamos que nuestro buque, de

bandera alemana, tuviera que hacer arribada forzosa en

Tenerife, que en este tranquilo puerto canario habíamos de

estar ocho días esperando la manera de llegar a Europa. No

contábamos tener que desembarcar en Cádiz, donde nos ha

conducido, salvando un temporal, un minúsculo pailebot

español." Encara és més completa la crònica d'aquests fets

a la narració que en fa a l'epíleg "De retorn" de les

versions catalana mecanoscrita i castellana manuscrita

prèvies al llibre En Amèrica Meridional, reproduït a la
nií

revista Renaixement el 1915, on diu: "La nostra nau, de

bandera tudesca, ha tingut de fer arribada forçosa a

Tenerife. En alta mar, la radiotelegrafía ens ha anunciat

l'enorme conflicte promogut per Austria-Hongria al declarar

la guerra a Serbia. Hem viscut terribles hores d'inquietut.

Al costejar el Senegal, hem navegat, de nit, amb les llums

apagades. Hem passat gran fretura per a abandonar, com més

aviat millor, la nostra nau. I a Tenerife, hem trasbordat

a un petit vaixell barcelonès què'ns ha dut a la blanca i

lluminosa Cadiç. En la pintoresca ciutat andalusa hem

devorat els diaris que ens han desmentit moltes de les

faules inversemblants que ens havien contat en el trans-

atlàntic alemany. Y de Cádiz hem vingut a descansar a

Toledo, on anotem aqueixes impressions i posem fi a aquest

llibre volander i desigual". '

La partença de París cap a Amèrica Meridional va tenir

lloc, segons es dedueix del primer text, dins la segona

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



235

quinzena d'abril ja que el viatge durava uns vint-icinc

dies i l'arribada a Buenos Aires es produí dins la primera

meitat del mes de maig. El retorn a Europa es veié molt

alterat per l'esclat de la Gran Guerra. Les tres setmanes

habituals de travessia i la previsió d'arribada pel nou

d'agost es transformaren, com hem vist, en una mena de

peregrinació: vuit dies a Tenerife, una accidentada

arribada a Cadis i posteriorment uns dies de descans a

Toledo on l'escriptor desitja reposar del tràfec del viatge

i, segons testimoni de l'esmentat article del Diari del

Plata, titulat "Vieja Castilla", i de l'epíleg a què hem

fet al·lusió, vol evocar temps llunyans, en clara re-

ferència a la seva estada de l'any 1905 a la capital

castellana que tant el seduí. L'article per al diari de

Buenos Aires prossegueix amb una glossa lírica de Toledo,

que recorda les descripcions contingudes a Edjnon, i

l'epíleg del llibre dedica dive*rses pàgines a comentar el

meditatiu passeig que en ple dolor de la guerra fa Maseras

pels artístics carrers de la ciutat, que el fascinen

malgrat el dolor. Després del sojorn a Toledo, Maseras es

traslladà a Barcelona, on féu també estada uns dies, abans

de dirigir-se a París, tal com testimonia Plàcid Vidal a

L'assaig de la vida; "[Joaquim Biosca] [«..] em féu saber

que ell acabava de ser visitat per Alfons Maseras, qui

havia estat a Barcelona de pas cap a París, de tornada d'un

viatge a l'Amèrica Meridional.' Vidal confon les dates

ja que situa aquest retorn dos dies després de Pasqua de

1914 i és evident que l'estada a Barcelona s'hagué de

produir prop del setembre. Allò que podem afirmar és que
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per l'octubre Maseras es troba ja instal·lat novament a

París, fet demostrable arran de les primeres col·labora-

cions que datà en aquella capital per a La Veu de Catalunya

com a redactor-corresponsal. De fet, és en una carta

adreçada a Narcís Oller el 24 de febrer de 1915 on Maseras

confirma l'època d'estada a Barcelona en arribar del viatge

a Amèrica del Sud: "Durant els inquiets dies de la darrera

tardor que vaig passar a Barcelona me fou impossible

veurel: dues voltes fui a casa de vostè i malhauradament,

una era absent de Barcelona, 1'altre de casa seva. No res

menys, tinguí el plaer de parlar un dia amb en Joan

r r, 90i ... J .

El viatge tenia un doble objectiu d'estudi i plaer,

que un cop arribat l'escriptor a Buenos Aires es transformà

en treball de divulgació de les lletres catalanes. D'alguna

manera Maseras esdevingué per unes setmanes una mena

d'ambaixador de la literatura catalana del moment. Són dos

els articles de premsa que recullen tota l'activitat duta

a terme per l'autor: l'escrit pel corresponsal d'El Poble

Català a Buenos Aires, M. Balmas Jordana, titulat "L'Alfons

Maseras a Buenos Aires", signat el 20 de juliol dins la

secció "Cròniques del Plata", i el redactat pel correspon-

sal de La Veu de Catalunya a la capital argentina, Llúcia

Subirachs i Cunill, datat pel juliol i titulat "La quinzena

de les conferències" dins la secció "De Buenos Aires". El

primer ens forneix la informació més interessant sobre la

tasca intel. lectual duta a terme per l'escriptor, i el

segon resumeix àmpliament la conferència que pronuncià al

Casal Català.
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Maseras era ja conegut a Buenos Aires per les seves

col·laboracions en diaris sudamericans. Amb raotiu de la

seva. arribada, periòdics com La Razón i La Tribuna i

revistes com P.B.T. i Caras y Caretas publicaren articles

sobre Catalunya i l'hoste català. El dia del sopar de

comiat, celebrat el 14 de juliol a l'hotel "La Castellana"

amb els elements de la colònia catalana de la ciutat -entre

els quals hi havia Jeroni Zanné, Casals, Ernest Sunyer,

Conrad i Lleó Fontova, Molinari, i accidentalment Avel.lí

Artís-, Maseras féu saber que continuaria amb la tasca

divulgativa a l'entorn de la literatura catalana a partir

de les corresponsalies parisenques compromeses aquells dies

amb els periòdics El Diario de BuenosAires. Diario del

Plata de Montevideo i també amb una col·laboració mensual

a Caras y Caretas que desenvoluparia des de París. Segons

Balraas, a Buenos Aires "en Maseras, quina simplicitat i

atenció és ben coneguda [...]'se posà seguidament a la

tasca en obra d'alta catalanitat. I si no per altre cosa,

per aquest sol concepte, és necessari què'l treball

realitzat per l'amic en aquesta capital sigui conegut de la

gent de Catalunya, perquè en Maseras fins quan escriu en

castellà, és sempre catalaníssim, doncs ell no menysprea

una sola ocasió per a donar a conèixer als estranys, no

sols els nostres poetes, els nostres escriptors i les

nostres grans obres literàries, sinó també les nostres

tradicions, les nostres costums i les nostres llegendes".

Realment Maseras havia demostrat el seu interès a difondre

la cultura catalana en els treballs publicats ja abans del

seu viatge a diverses revistes de Buenos Aires i en diaris
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de Montevideo -en algun dels quals havia escrit cròniques

quinzenals- i sobretot a la revista Mundial. des de París,

on inseria habitualment obres traduïdes del principals

autors catalans i llegendes reescrites -segons Balmas- amb
A l

"versallesca ploma".

Les dues conferències que centraren l'activitat de

Maseras a Buenos Aires foren la pronunciada el dissabte 13

de juny a 1* Ateneo Hispano-Americano amb el títol "Las

corrientes estéticas en Cataluña" i la dictada al Casal

Català sobre "L'esperit deis nous poetes catalans". La

primera de les dissertacions abasta un ampli camp de

l'estètica literària i es centrà en les lletres catalanes

des de la Renaixença, arribant a la fi a fer especial

atenció en la figura d'Eugeni d'Ors i en la seva filosofia

de la serenitat i de la mesura. En la segona ponència

Maseras traçà un complet recorregut per la història de la

poesia catalana tot fent estudi trític, valoració i recitat

de l'obra de les seves principals figures des dels inicis

de la Renaixença, destacant especialment les figures de

Verdaguer i Maragall i arribant fins als joves poetes de la

seva generació, que foren anomenats exhaustivament pel

conferenciant. És interessant el treball de síntesi que

exposà en aquesta conferència sobre el concepte de poesia

en les diverses èpoques, que clogué amb un estudi detingut

d'aquest concepte en Maragall. El final de l'exposició,

transcrit per Llúcia Subirachs a l'article suara esmentat,

fou una abrandada crida nacionalista adreçada als catalans

exiliats des de la visió sentimental amarada de maragallia-

nisme de 1'intel.lectual-poeta: "Els poetes són el ressò
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del'ànima nacional. Si ells han trobat el bon camí, el

poble els seguirà perquè se sentirà compenetrat amb ells.

Jo no us demano sinó què'ls estimeu als poetes de la nostra

terra. I avui els hem d'estimar més, encara; car s'esforcen

en ser catalans de soca i arrel, per a dignificar el nostre

bell catalanesc i per a fer irradiar la llum benefactora

damunt les invictes, damunt les glorioses barres de nostra

bandera."92

Diverses publicacions del moment en terres americanes

i europees es feren ressò de les activitats de Maseras a

Amèrica del Sud. El 13 de juny de 1914 la revista Catalunya

Nova de Buenos Aires anuncia en termes laudatoris la

conferència de Maseras a 1'"Ateneo Hispano-Americano". La

mateixa publicació inclou, el 20 de juny d'aquest any, un

llarg article de Balmas Jordana que analitza en termes

encomiàstics l'obra literària de Maseras publicada fins

aleshores, però sense rigor i amb confusions. És interes-

sant, en canvi, la inclusió de dos fragments de la con-

ferència "Las corrientes estéticas en Cataluña" perquè s'hi

evidencia l'evolució ideològica de Maseras, que es declara

en aquest moment obertament enemic de tot romanticisme

decadentista i seguidor a ultrança de la raó: "Ved lo que

[el Romanticismo] [...] ha consentido: la exageración, el

desorden, la divagación, el pesimismo [...] lo irracional

[...]lo melancólico, lo triste. Cuando ha querido embelle-

cer las cosas, ha hecho desorbitar la fantasía y desequili-

brar los nervios, y ha preconizado los paraísos artificia-

les. El Romanticismo ha renegado de la diosa Razón, que

dicta las supremas leyes de la armonía." És simptomàtic que
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pel juny de l'any 1914 l'escriptor apostati de les creences

que només cinc anys abans l'havien impulsat a escriure una

obra com L'Adolescent. És evident que Maseras està realit-

zant un gir cap als pressupòsits ideològics noucentistes,

fet ratificat per l'amistat admirativa que l'uneix amb

d'Ors a partir d'aquest any. Les paraules de la conferència

traspuen la satisfacció per l'assoliment a Catalunya d'uns

criteris artístics ben diferents dels defensats a la seva

joventut, encara que amaguin el nou programa noucentista

darrera la paraula "revolució": "La reacción, la revolu-

ción, si se quiere, pues se trataba más de instituir que de

restituir, se ha efectuado en todos los órdenes de la

actividad intelectual. No diré que cada rama artística haya

encontrado su definitivo, su verdadero cauce, pero sí que

la tendencia al orden, a la mesura, al método, a la
fl«

claridad y a la tradición es general".

Ultra aquesta interessant informació, trobem la

publicació de la notícia de les conferències de Maseras en

diferents diaris com La Nación de Buenos Aires i La Veu de

Catalunya, que, en crònica des de la ciutat del Plata i amb

el títol "Conferència d'Alfons Maseras," glossa l'acte, amb

un cert endarreriment, el 18 de juliol.

El viatge a Amèrica del Sud tingué interesssants

conseqüències per a Maseras, que dilatà encara més el seu

àmbit de relacions intel·lectuals i de publicacions des

d'on projectar-se com a escriptor i periodista. En primer

lloc, fins entrats els anys vint continuà publicant contes

al diari La Nación de Buenos Aires, traduïts per Joan
Al

Torrendell, col·laborador de la publicació. També col.la-
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bora amb d'altres periòdics com El Diario de Buenos Aires,

del qual fou corresponsal a París, tal com es desprèn de la

carta tramesa a Narcís Oller el 24 de febrer de 1915: "Jo

soc corresponsal a Paris de El Diario de Buenos Aires,

diari que compta molts anys d'existència." Féu amistats amb

intel·lectuals, llibreters i fins alguns catalans molt ben

situats a Buenos Aires i vinculats al Casal Català i a

1'Ateneo Hispano Americano. Maseras explicita molt bé a

Oller les relacions que ha deixat a Buenos Aires i les hi

ofereix -amb un cert orgull pueril davant el venerable

mestre admirat- per tal que pugui escatir a quin diari es

publicà La Papallona en forma de fulletó, ja que ell no

pogué dur a terme aquest encàrrec: "A Buenos Aires rebi una

lletra de vostè, si no recordo malament, un dia o dos abans

d'embarcarme per Europa. Aquesta circumstància m'impedi fer

lo necessari pera complaurel, encar que segurament lo que

vostè sol·licitava era molt di'ficil d'obtenir. Si vostè

ignora en quin diari es publicà com a folleti, la Papallo-

na, no crec possible saberho des d'aquí. La Nación ha

publicat en volum tots els seus folletins noveleses, el

catalec dels quals he recorregut -recordo- diverses voltes.

No hi he sorprès el nora de vostè. De totes maneres, com en

Sopeña, de Barcelona, es qui edita avui les obres de la

Nación, en Sopeña deu tenir aqueix catalec. Però me sembla

que la Nación no serà. Jo soc corresponsal a Paris de El

Diario de Buenos Aires, diari que compta molts anys

d'existència. Vol dirigirse vostè mateix al seu director,

el senyor Manuel Lainez, senador, home de grans relacions

i coneixements literaris? Jo tinc a Buenos Aires dos amics
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llibreters: el Sr. Joan Bonmatí -fill de català- Llibreria

Bonmatí i calle Bernardo de Irigoyen -llibreria fundada per

son pare i molt antiga, on hi trobí els llibres de la

Pàtria i de la Fe editats per la Renaixensa! I desrés el

Sr. Llúcia Subiracs -Vice-Président del Casal Català- de la

llibreria Dupont, Ros & Cía (Bernardo de Irigoyen, 913,

Buenos Aires). Pot dirigirse a ambdues persones en mon nom

i potser li puguin donar alguna informació. Altrement, hi

ha a Buenos Aires un català de posició i de gran "vincula-

ció" intelectual com el Sr. Carlos Malagarriga, que fá

potser 30 anys que viu alli: pot dirigir s'hi sense

escrúpols -al Ateneo Hispano Americano- amb la seguretat

qu'ell estarà molt flatté de rebre una lletra de vostè, à

qui admira, i molt orgullós de serli útil i agradable."

La narració completa de les experiències del viatge

americà de Maseras ens ha restat fixada a l'esplèndid volum

En Amèrica Meridional. Brasil-U'ruguay-Argentina. publicat

el 1922 per l'Editorial Cervantes de Barcelona. De fet, el

llibre fou escrit per l'autor paral·lelament al viatge, en

qualitat, gairebé, de dietari. És ell mateix qui ens dóna

aquest detall a l'epíleg del mecanoscrit català de l'obra

signat el 1914: "[...] Y de Cádiz hem vingut a descansar a

Toledo, on anotem aqueixes impressions i posem fi a aquest

llibre volander i desigual".

Es conserven, d'aquesta obra, un manuscrit castellà i

un mecanoscrit català de 1914 , que n'evidencien l'època

de redacció i en donen com a data de finalització l'agost

de 1914 a Toledo, concreció que no consta al llibre editat.

Ambdues redaccions, anteriors en vuit anys a la versió
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editada, són gairebé exactes. El mecanoscrit català conté

algun fragment que allargassa mínimament el capítol vuitè,

però la resta és idèntica, llevat de l'epíleg. Els títols

són també lleugerament diferents, el mecanoscrit català

està retolat amb el nom de "Un viatge a l'Amèrica Meridio-

nal" i el manuscrit castellà porta com a títol "En la

Amèrica Meridional", però corregint un altre rètol anterior

on es llegeix "Un viaje a la Amèrica Meridional", és a dir,

l'exacta traducció del català. Aquesta correcció ens porta

a deduir que la redacció original devia ser la catalana, ja

que la castellana és exacta a l'edició de l'any 1922, que

la devia seguir fidelment, llevat de l'epíleg. Aquesta

hipòtesi ve reblada pel fet que la versió catalana conté

alguns fragments retallats a la castellana.

El llibre pertany al gènere de viatges en el més ple

sentit de l'expressió. Està escrit en primera persona del

plural i recull en un to divulgatiu carregat d'objectivisme

les experiències de viatge de l'autor, sense arribar en cap

cas a la descripció de vivències íntimes ni al to confes-

sional. Únicament s'hi troben descripcions de paisatges,

rurals o urbans, fetes amb to líric, on vibra la delicada

sensibilitat estètica de Maseras. L'obra conté informacions

de tota mena en l'aspecte geogràfic, ètnic, artístic,

històric, econòmic, racial, folklòric, etc. Ve a ser un

treball enciclopèdic, però viscut, sobre els països

visitats -Brasil, Uruguai i Argentina- que tracta de

mostrar l'esperança i l'expectativa humana, política i

econòmica que la nova vida de les terres americanes ofereix

a la vella i caduca Europa en el moment en què és a punt
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d'enfonsar-se en una guerra. S'hi analitzen aspectes com la

intervenció dels Estats Units a Amèrica del Sud, la cons-

trucció del canal de Panamà, la negativa actuació dels

colonitzadors espanyols i altres qüestions d'innegable

interès. Tot això adobat amb disquisicions -en alguns

moments excessivament retòriques- sobre literatura, art i

filosofia, que posen en contacte esdeveniments, països i

personatges a la manera planiana, però molt lluny en

esperit i forma de l'autor de Palafrugell. Maseras treballa

la prosa d'aquest llibre amb to clàssic, sense cisellar-la

amb cap estil especial, cercant la fórmula senzilla i

entenedora per acostar-se a un públic ampli, i aconseguint

sempre d'entusiasmar i encomanar un fort desig de visitar

els països, ciutats i paisatges descrits. El més destacable

és, sens dubte, la capacitat de seducció que tenen les

seves paraules, sobretot en el moment que descriu el

caràcter d'una ètnia americana "o la idiosincràsia de cada

nació.

L'epíleg del llibre editat varia notablement respecte

a l'epíleg de les dues versions no editades, que, a més,

està constituït pel mateix text, reproduït en català i

castellà en cada cas. La diferència entre l'epíleg publicat

i l'inèdit és molt significativa i palesa notablement els

vuit anys que separen les versions. Els dos no publicats
«C

porten com a títol "De retorn" i el lloc i la data de

Toledo, l'agost de 1914, en canvi l'epíleg del llibre

editat, encara que conserva el títol, no fa constar el lloc

ni la data i difereix notablement en el contingut de

l'anterior. Maseras, el 1914, aboca en aquest text tota la
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tristesa, ràbia i frustració que li provoca l'esclat de la

guerra esdevingut mentre es troba al vaixell, de retorn cap

a Europa: "Aquí [Toledo] també parlen de la guerra. I a

l'evocar les horrors què'l telègraf ens comunica, pensem en

nostra dolça Lutecia. Què és de vosaltres, vespres i nits

de París? t•••] La guerra ha truncat la déu de gracia que

vessàveu damunt la terra. Què seria del món sense la vostra

llum? Per que glatirien llavors tots aqueixos pobles joves

de la jove Amèrica, plens d'ensomni i sedents d'emoció? La

guerra és aquí, amb la seva dalla terrible, sens que poguem

endevinar quan s'allunyarà". I, en acabar, renovella la

seva esperança en la jove Amèrica que acaba de visitar: "No

divaguem pas. I si a l'arribar a Europa l'hem trobada

enderrocant amb ses pròpies mans els ideals de llibertat,

de tolerancia i de pau que podien ennoblir-nos i embellir-

nos la vida, confiem en que aqueixos ideals arrelin millor

en el Món novell, en qui espera', cada volta més 1*humani-

tat ",SÏ

L'epíleg de l'obra publicada té un to discursiu i

retòric, allunyat de l'emoció de l'anterior encara que

dugui el mateix missatge. S'hi coneix el pas dels anys,

Maseras el degué redactar prop de 1922, acabada ja la Gran

Guerra i allunyat l'espectre dels camps de batalla. Les

seves paraules estan en aquest cas impregnades d'espiritua-

litat i didactisme: "Este individualismo se acentúa cada

vez más; este concepto material de los fines de la existen-

cia, toma cada día caracteres más agudos. Y es imposible

presumir hasta donde se puede llegar por ese camino, que ha

de ser, indudablemente, de graves consecuencias, no yapara
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el espíritu humano, sino para la felicidad de los hom-

bres".98

A partir del 31 d'octubre de 1914 Maseras comença la

seva col·laboració regular a La Veu de Catalunya com a

redactor-corresponsal. Aquesta tasca es perllonga, amb una

llarga interrupció entre 1916 i 1922, fins al març del 1931

i s'enceta amb els articles que regularment tramet des de

París, entre 1914 i 1916, sobre les vivències de la Gran

Guerra en aquesta ciutat o en comarques molt pròximes al

front de batalla. És en arribar del viatge per Amèrica

Meridional quan fa el primer escrit per a La Veu de

Catalunya. Maseras degué sortir de Barcelona a mitjan

octubre ja que l'article que inaugura la seva col·laboració

-ja des de París- apareix el 31 d'aquest mes amb el títol

"A través la França" i narra les sensacions que li provoca

l'accidentat viatge de retorn per l'interior d'una nació

enderrocada moralment pel destr^et de la guerra just en el

moment en què acaba d'assolir la primera gran victòria

aliada -la batalla del Marne, el 12 de setembre-. Aquest

assaig és un viu testimoni personal de la situació d'un

país que encara no s'ha refet del compromís bèl·lic que

acaba d'adquirir i de l'ensurt d'haver vist les tropes

alemanyes a quaranta quilòmetres de la seva capital. La

melangia i el dolor s'abaten en el paisatge francès i en

l'ànim del narrador simultàniament i palesen la renúncia i

l'esforç que hagué de fer Maseras per retornar cap a una

França en guerra, que ell, tanmateix, estimava i esperava

poder ajudar des de la seva missió de periodista i literat

tot conscienciant dels fets els lectors de les seves

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



247

adolorides -però objectives- cròniques. Maseras va sacsejar

els esperits dels catalans que llegien La Veu de Catalunya

i els va informar -amb la seva humana personal itat-

aprofundint en els diversos moments del conflicte europeu

amb els articles de la secció que encapçalà amb el títol

"Davant la guerra" i que signà amb la inicial del seu nom

i el primer cognom en les col·laboracions de 1914 i de

1915, fins al novembre d'aquest darrer any, en què començà

a utilitzar el pseudònim "Zenon". En aquest primer treball

periodístic Maseras detalla alguns aspectes d'aquest

viatge, com el fet que el realitzà en companyia de Pere

Roura "del comerç de Barcelona, l'únic comerciant de

l'article de modes que ha anat a París aqueixos dies" i que

passejà per Narbona, Tarascó i Lió, on visità, en un dels

cinquanta hospitals improvisats de la ciutat, els ferits de

la batalla del Marne.

Els dos següents articles foren "El silenci de París",

publicat el 14 de novembre i "Pal.liors d'autumne" que

aparegué entre el 15 i el 22 d'aquest mes. En el primer

expressa l'emoció del retrobament amb la gran ciutat

enyorada de tant temps i ara delmada per l'horror: "No

retrobava París després de mesos d'ausencia: retrobava una

immensa vila deserta, abandonada, què's replegava en una

muda espectació després d'haver tremit d'angoixa, potser de

por. Matí gris, matí funeral aquell, en el que tots els

records amables, graciosos i delitosos de la dolça ciutat

s'esvaíen davant la nuesa dels carrers, davant del silenci

què'ls envolcallava". En aquesta mateixa línia es troba

"Pal.liors d'autumne" que descriu un parc parisenc com a
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paisatge-reflex de l'ànim adolorit de l'escriptor després

d'haver visitat dos hospitals de guerra, d'haver rebut la

nova de la mort de dos amics en les línies de combat, entre

moltes altres notícies i sensacions tràgiques. La darrera

col·laboració de l'any 1914 a LaVeu de Catalunya, publica-

da el 9 de desembre i signada el 23 de novembre, és una

lírica crida al lector per tal de sensibilitzar-lo cap a la

multitud que sofreix en la seva carn el desastre de la

guerra. S'anomena "L'Heroisme Anònim" i descriu l'angoixa,

el sacrifici i la resignació del poble, parla de les

llistes d'ajuts, de les cartes rebudes del front i acaba

fent una invocació a la solidaritat i l'amor: "I després

d'haver-les llegit, un poc com s'esdevé després d'haver

llegit l'Evangeli -font d'amor i de dolcesa- jo us dic que

tindreu millor opinió de vosaltres mateixos i que us

sentireu més capassos d'estimar".

Els dos primers articles e'scrits per Maseras a París

en arribar de Barcelona constituïren -amb lleugeres

variants- la primera part de El llibre de les hores
«ft

cruentes i publicat el 1921, amb el títol genèric de "La

ciutat dolorosa" i amb els encapçalaments individuals: "De

camí en 1914" i "El silenci de la gran ciutat". Aquest

llibre recull parcialment -entre d'altres materials

literaris- els articles sobre la guerra publicats per

l'autor a La Veu de Catalunya, fruit del coneixement

directe que tingué de la contesa bèl·lica, ordenats

monogràficament en onze parts o capítols que tractarem més

endavant.
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3. La Gran Guerra 1914-18. Posició ideològica, compromís

polític i activitat plural de Maseras.

Cal contextualitzar la posició ideològica de Maseras

davant la Gran Guerra dins el complex nucli de reaccions

que aquesta conflagració va provocar en el panorama polític

de Catalunya. La neutralitat declarada per l'Estat Espanyol

no fou acceptada de manera uniforme per les forces de l'àm-

bit polític intel·lectual català. Diversos estudiosos del

tema han donat ja la seva opinió al respecte. Així, per

exemple, Jordi Casassas explica de la següent manera la

situació de la societat catalana davant la guerra: "A

Barcelona, ben al contrari del centre, la tònica general va

ser la francofília, a nivell popular i intel·lectual; bé és

cert que va existir la compra, per part de sectors lligats

al govern alemany, de "La Tribuna" i d'"El Día Gráfico", en

els quals [...]es va aplegar la'germanofília amb l'antica-

talanisme i el suport al govern madrileny; també van

existir petits nuclis intel·lectuals que van defensar

Alemanya,[...]; alguns sectors dirigents de la Lliga amb

prou feines amagaven aquestes preferències [ . . . ] No obstant

això, la majoria de la intel·lectualitat va ser francófila,

amb una militància que només s'entenia en l'ambient

passional amb què es va seguir la guerra..." Per a

Enric Jardí "els homes de dreta, monàrquics, conservadors,

catòlics i carlins es revelaren partidaris d'Alemanya i

Àustria, mentre que els d'esquerra, republicans, liberals,

maçons o lliurepensadors, es posaren al costat de França i

d'Anglaterra. A Catalunya, emperò, l'escissió no fou tan
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clara ni de bon tros, puix que una bona part de l'opinió

catalanista, àdhuc la representada per la Lliga [...] era

aliadòfila, per bé que no tots, dins aquell agrupament,

eren francòfils, com per exemple no ho eren ni Prat de la

Riba ni Cambó".101

És sorprenent de constatar -tal com ens evidencia

David Martínez i Fiol- que molts elements del catalanisme

d'esquerres "que sempre havien manifestat la seva admiració

per la França republicana, varen adoptar posicions gairebé

abstencionistes posant de manifest que valia més la neutra-

litat de l'Estat espanyol que no pas afegir una altra

i n?guerra a la ja sagnant del Marroc". Les raons que

justifiquen la posició neutralista en personalitats

vinculades sempre amb les forces catalanistes d'esquerres

com Gabriel Alomar, Amadeu Hurtado, Jaume Queraltó,

Francesc Layret i el partit de la Unió Federal Nacionalista

Republicana, prop del qual s'havia iniciat Maseras en el

catalanisme actiu, són, segons Martínez i Fiol, "la

realitat d'un balanç electoral un xic desencisador: el

pacte de Sant Gervasi no va significar la gran plataforma

de refermament republicà a Catalunya l'any 1914, sinó que

no va poder aturar una minva de vots del PRR i la UFNR

davant l'ascens relatiu de la Lliga Regionalista". Justa-

ment el fracàs del pacte de Sant Gervasi fou el detonant a

partir del qual alguns líders d'esquerres aliadòfils i

catalanistes van intentar una nova aventura de partit: és

el cas de l'organització pel juny del 1914 d'una Esquerra

Catalanista dirigida per Rovira i Virgili -que tant s'havia

de significar com a defensor de la postura intervencionista
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al costat dels aliats- molt aviat integrada en la Unió

Catalanista, que es trobava a les acaballes, i també és el

cas de la fundació del Bloc Republicà Autonomista, l'abril

de 1915, que recollia dissidents de la ja desapareguda

UFNR. Davant el fracàs d'aquesta darrera formació política

en les eleccions del 1917, encara es formà el Partit

Republicà Català que recollia personalitats provinents de

partits d'esquerra desapareguts, com Layret, Alomar o M.

Domingo.

En definitiva es tracta de destacar el fet que

l'esquerra catalana republicana i aliadòfila, partidària de

l'intervencionisme, no aconseguí d'organitzar un grup fort

amb incidència definitiva en les eleccions a Catalunya. La

Lliga tingué un total i absolut domini polític al Principat

durant la Gran Guerra, i el criteri neutral defensat per la

majoria dels seus polítics coincidí amb el d'algunes

personalitats i partits d'esquerra catalanista com la UFNR.

Les actituds contràries a la política neutralista dins

l'òrbita esquerrana foren les del Partit Republicà Radical

i l'Esquerra i la Unió Catalanista. Però a partir del

novembre de 1914 "l'intervencionisme manifestat per la

premsa del republicanisme lerrouxista va deixar pas a una

aliadofília moderada que recomanava la neutralitat de

l'Estat espanyol al mateix temps que mostrava la seva

adhesió al monarca Alfons XIII [...]". L'Esquerra i la

Unió Catalanista declararen públicament la seva solidaritat

amb Serbia "per raons de nacionalisme i d'humanitat

dos dies després de la declaració de guerra contra aquesta

nació -31 de juliol de 1914-, i, concretament, Rovira i
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Virgili, president de l'Esquerra, reiterà que "la guerra

europea és inevitable, i que la Catalunya ha de prestar la

seva solidaritat moral als estats de la Triple entente que

apoien la Serbia". I, per tal que en la futura reorde-

nació d'Europa el plet català fos considerat, aquestes dues

formacions polítiques exposaren la necessitat "que Catalu-

nya manifestés, no tan sols el seu suport a l'Entesa, sinó

també que refermés el seu esperit nacional, considerant que

la forma més adequada per a demostrar-ho era portant a

terme una "Union Sacrée" de totes les forces polítiques i

econòmiques catalanes a l'estil de la realitzada pels

bel·ligerants: se cercava una "pau social" dels catalans,

que volia fer ressaltar la "maduresa nacional" de Catalu-
ï rtíï

nya". Aquesta "Union Sacrée" era un projecte idíl·lic

que cercava de rebre unes desdibuixades promeses d'autono-

mia de les potències de l'Entesa.

La UFNR -pràcticament desapareguda des del fracàs

electoral del maig del 1914, malgrat el pacte amb el PRR-

manifestà obertament davant l'esclat del conflicte bel.lie

la seva posició de "lleialtat i patriotisme, remarcant la

necessitat de formar un "Govern Nacional" que tingués cura

f O?de la neutralitat de l'Estat espanyol" per tal d'acon-

seguir al final de la guerra una "situació econòmica

immillorable" i un "prestigi moral" que asseguressin la
t Art

"solvència" de l'Estat espanyol davant del món. La

Lliga secundà aquesta idea amb la coneguda frase de Cambó

10Q"hem de ser neutrals perquè no podem ser altra cosa".

En definitiva, davant l'inici de la guerra, per l'agost de

1914, les posicions dels partits catalans resten enfronta-
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des en dues actituds contràries: mentre els nacionalistes

radicals - Esquerra i Unió Catalanista - prenien partit a

favor dels aliats, la UFNR i la Lliga regionalista secunda-

ven la neutralitat. L'Esquerra i la Unió Catalanista

defensaven la "Union Sacrée" enfront dels partidaris de la

Lliga i de la UFNR "més preocupats pel pragmatisme de

demanar unes reivindicacions de tipus econòmic a Madrid,

que no pas per rebre unes vagues, si més no, inexistents,

promeses d'autonomia de les potències de l'Entesa".

La gran exaltació aliadòfila a Catalunya arribà a

partir de la primera gran victòria de les tropes aliades a

la batalla del Marne, el 12 de setembre de 1914. La UFNR va

fer-se ressò d'aquest avanç dels exèrcits de l'Entesa tot

evolucionant cap a posicions aliadòfiles ben evidents.

L'òrgan del partit -El Poble Català- així es manifestà en

diversos editorials i articles. Aquest fou el camí mitjan-

çant el qual la UFNR va iniciar'la seva tasca de recupera-

ció de prestigi "com a força d'esquerra i catalanista, que,

amb el pacte de Sant Gervasi i les declaracions de suport

a la Corona, havia perdut entre els diversos nuclis

nacionalistes radicals i republicans". Però no mani-

festà mai clarament el seu anhel intervencionista en els

camps de batalla, i es limità a donar el seu suport a

l'Entesa. Aquest gir aliadòfil de les forces republicanes

catalanistes es palesà ostensiblement a finals d'octubre de

1914 i s'hi solidaritzaren reconegudes figures de l'esquer-

ra. Rovira i Virgili, d'Unió Catalanista, "va interpretar

aquesta exaltació favorable a l'Entesa com un signe positiu

per tal d'endegar una important mobilització de les forces
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democràtiques i republicanes del Principat vers la consecu-

ció d'una República Federal i la solució autonomista del

plet català".112

Es en aquest moment quan trobem significada en la seva

posició política la figura d'Alfons Maseras. L'escriptor

havia evidenciat des de feia molt de temps la seva simpatia

per la UFNR participant durant anys, com hem vist, en la

redacció d'El Poble Català formant part del grup d'escrip-

tors afectes a la ideologia del partit i solidaritzant-se

amb les activitats i campanyes endegades per aquesta

plataforma política.

L'octubre de 1914 Maseras comença a col·laborar des de

París a La Veu de Catalunya on evidencia clarament la seva

posició francófila i nacionalista, que anirà concretant i

enfortint progressivament durant 1915 i 1916 fins arribar

a transformar-se en un dels defensors més emblemàtics del

plet nacional català. Aquesta posició culminarà amb la seva

participac-ió com a representant de Catalunya a la Tercera

Conferència de les Nacionalitats a Lausanne, amb el delegat

de la Unió Catalanista, Joaquim Bassegoda, a finals de juny

de 1916.

Els àmbits de definició ideològica i d'actuació

pública de Maseras respecte al conflicte internacional són

tres: La Veu de Catalunya i -molt menys- El Poble Català,

des d'on declara idees, intencions i posicions; la seva

col·laboració incondicional amb Eugeni d'Ors des del Comitè

d'Amics de la Unitat Moral d'Europa -creat pel novembre de

1914, el qual li reportà una important relació amb d'Ors

que conduí el seu credo polític cap a l'òrbita de la Lliga
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d'una forma decisiva- i, per últim, la participació en la

creació del Comitè de Germanor amb els Voluntaris Catalans

-fundat oficialment el febrer de 1916- i la prèvia preocu-

pació per aquests soldats catalans ja des de molt de temps

abans, durant 1915. En els moments de formació del Comitè

de Germanor amb els Voluntaris Catalans i durant el temps

de la seva actuació, Maseras s'acostà a posicions més dures

pel que fa al nacionalisme, ja que es trobava més pròxim a

alguns elements del catalanisme radical adscrits al Comitè,

que era interpartidista i volia esdevenir Nacional, a

la manera dels que actuaven en algunes nacions de l'est

d'Europa.

Des d'octubre de 1914 restà ben clara entre les forces

progressistes catalanes la forma com "havien de treballar

al llarg de la Gran Guerra per assolir l'ideal republicà

federal i l'autonomia de Catalunya". Fou Rovira i

Virgili qui exposà les actuacions apropiades per assolir

aquests ideals en dues conferències pronunciades el 15 i el

22 d'octubre de 1914. El líder esquerrà no era partidari de

la neutralitat i manifestava com, en cas que l'opinió

catalana coincidís amb l'espanyola, "no hauríem de confon-

dre'ns-hi t ja que] Catalunya ha d'aparèixer amb parer propi

i pròpia personalitat davant d'aquest conflicte". En

conclusió, per a Rovira i Virgili "el catalanisme, com a

moviment nacional, també havia de tenir la seva política

internacional". Aquest criteri estratègic de Rovira i

Virgili no era secundat per la Lliga Regionalista, acusada

des de les posicions del catalanisme d'esquerres de
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monàrquica i germanòfila, llevat de les seves Joventuts,

que s'havien declarat a favor de l'Entesa.

Maseras, en aquests primers mesos de la guerra, es

trobava ideològicament al costat dels criteris exposats pel

seu antic mestre i company de periodisme a El Poble Català.

Rovira i Virgili, sobretot quant a 1'aliadofília i a la

resolució del plet català a partir de la reordenació

nacional europea. A partir de la tasca que realitza al

Comitè d'Amics de la Unitat Moral d'Europa s'acosta a les

posicions dels neutralistes en el que respecta al pacifisme

i a la convivència harmònica de les nacionalitats, però

sense oblidar mai la seva francofília visceral. Els seus

dos ideals constants són l'amistat amb França i el reconei-

xement oficial de la nació catalana en el mapa europeu.

Però el pensament polític de Maseras resulta poc definit en

els seus articles de premsa i arrossega el llast d'un cert

conservadorisme -probablement d'origen familiar i del qual

no es pogué alliberar mai totalment- malgrat la seva

personalitat progressista i liberal, i malgrat els projec-

tes, escrits teòrics i manifestos que escrigué i signà.

Es podria dir que l'actitud política que manifesta en

els anys de la Gran Guerra oscil·la entre la simpatia per

la UFNR i per la Lliga, però es va definint cada vegada més

cap aquest darrer partit, amb el qual estarà vinculat per

les seves col·laboracions a La Veu des de París, per

l'admiració i el treball conjunt amb Eugeni d'Ors des del

Comitè d'Amics de la Unitat Moral d'Europa, per la comunió

amb l'esperit imperialista del noucentisme expressat en

l'opuscle Pancatalanisme . i, a partir del retorn a
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Barcelona -des de 1918-, per la seva col·laboració amb

l'obra de la Mancomunitat des de la seva plaça de professor

de l'Escola Industrial i per la funció de secretari d'E.

d'Ors abans de la seva partença a Madrid. Aquestes afirma-

cions no minven importància i valor a Maseras quant a la

fidelitat que demostrà cap a projectes no plantejats

específicament per la Lliga, com el Comitè de Germanor amb

els Voluntaris Catalans. Es pot dir que és un dels perso-

natges de l'òrbita lligaire més destacats per la propaganda

que féu en pro dels aliats i per l'activitat que dugué a

terme de cara a la resolució positiva del plet català.

A continuació analitzarem amb detall els principals

fronts d'actuació de Maseras durant la Gran Guerra, tracta-

rem de definir el matisat teixit ideològic que manifesta en

totes aquestes activitats i observarem com l'evolució del

seu pensament marca definitivament l'obra literària i

periodística de la seva maduresa.

3.1. El Comitè d'Amics de la Unitat Moral d'Europa

(1914) i el butlletí Els Amics d'Europa (1915-

1919).

La tardor de 1914 veié l'esclat d'opinions i d'inicia-

tives de polítics i intel·lectuals per tal d'incidir en el

magne problema internacional que es resolia violentament a

pocs quilòmetres dels Pirineus. Un dels prohoms que es

manifestà fou Rovira i Virgili, el qual, com ja hem

referit, es pronuncià a favor de l'intervencionisme en
1 1 Q

diverses xerrades ofertes el mes d'octubre i digué
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obertament "que cal que tot nacionalisme tingui la seva

diplomàcia" esperonat per l'exemple d'institucions com el

Consell Nacional de Bohèmia i l'Oficina de la Premsa

Polonesa, ambdues a París. Les seves teories fruitaren per

l'abril de l'any següent amb l'aparició de la revista

Iberia des d'on l'Esquerra i la Unió Catalanista junt amb

republicans nacionalistes no adscrits a la UFNR van endegar

la política internacional catalanista que havia preconitzat

Rovira i Virgili la tardor anterior. Alfons Maseras fou

durant l'any 1915, com anirem veient, un aferrissat

defensor d'aquesta mena de política que es proposava de

connectar el fet català amb els esdeveniments internacio-

nals i que fixà per escrit en articles de premsa que

estudiarem més endavant, en l'opuscle Pancatalanisme i,

lleugerament, en cartes adreçades al seu venerable i

admirat confident Narcís Oller.

L'epistolari de Maseras a Narcís Oller durant 1915 és

un mitjà molt vàlid per conèixer el pensament de l'es-

criptor entorn de l'evolució de la Gran Guerra. En el

delicat moment de la primavera del 1915 insisteix privada-

ment en la idea, feta pública en articles de premsa, que

cal que Catalunya manifesti la seva posició aliadòfila, per

tal d'arribar a extreure, al final de la guerra, una

solució definitiva per al plet nacional català. En aquest

sentit diu a Oller l'li d'abril del 1915: "Segueixo amb

molt d'interès els moviments de l'opinió catalana sobre la

guerra. He vist la firma de vostè en un manifest. Molt bé.

Cal que Catalunya deixi oir la seva veu. Amb la primavera,
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els aconteixements es precipitaran, sens dupte. Serà el
1 1 Q

començ de la fi? Deu ho faci."

És també en una carta a Oller de la primavera del 1915

on Maseras expressa amb vehemència la seva opinió sobre

qüestions militars i estratègiques de l'escenari de la

guerra. Per tal d'evitar l'allargament de la conflagració

cal, segons l'escriptor, que entrin en combat els països

amb interessos en el conflicte que s'han mantingut neutrals

fins aleshores. Aquesta és l'única solució bèl.lica l'abril

del 1915: "La guerra es durissima en aqueixos moments. La

cosa està que crema. Al Iser s'hi lliuren combats extraor-

dinaris car els boches volen de totes passades arribar a

Calais. Diuen que no avençen: però nosaltres tampoc

avencem. I si això no s'acaba ò per un coup de théâtre ò

per l'interveció simultanea de totes les potencies neutres

interessades directament -Italia, Rumania i tots els altres

balcànics, i potser Hollanda i Dinamarca, també- tenim

guerra per un altre hivern, car no será fácil reconquerir,

en els quatre mesos vinents, al pas que anem, tot el troç

de la França invadida i tota la Bèlgica".

Malgrat aquesta visió del conflicte en la primavera de

1915, en el mes novembre de l'any anterior Maseras s'havia

sentit fortament atret per la iniciativa llançada per un

altre prohom -Eugeni d'Ors- que havia exasperat la societat

catalana amb la seva irreductible neutralitat interpretada

ara i adés com a "germanofília dissimulada", en paraules

de Claudi Ametlla. D'Ors jutjava com absurda la radical

divisió en dos bàndols de la societat i justificava així la

seva particular postura: "Tengo hoy la satisfacción de
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conciencia de haber sabido resistir, casi solo, en Catalu-

ña, durante cinco años, la locura bélica (y peor si esta

locura era simulada) a una corriente de opinión avasallado-

ra y de haber guardado incólume, a riesgo de un castigo de

impopularidad, el ideal de la Unidad moral de Europa, de la

122Unidad moral del Mundo". En paraules de Jardí, d'Ors

"no es pronuncià en un sentit favorable a Alemanya [...] i

si demostrà una certa inclinació pels Imperis Centrals fou

conseqüència de la declarada aversió que sentia pel

123liberalisme disgregador".

L'ideal de la unitat moral d'Europa fou la quimera de

la qual s'enamorà Maseras, que era un teòric i un idealis-

ta. D'Ors formulà aquesta proposta a partir d'un Manifest

que redactà personalment al despatx del secretari de

l'Ateneu Barcelonès, Miquel dels Sants Oliver, que col·la-

borà amb ell i fou un dels signants. El document aparegué

datat el 27 de novembre de 1914 i deia exactament: "Tan

llunyà de l'internacionalisme amorf com a qualsevulga

estret localisme, es constitueix a Barcelona un grup

d'homes de professió espiritual per afirmar la seva creença

irreductible en la Unitat Moral d'Europa" i se sustentava

en l'afirmació que "la terrible guerra que avui trosseja el

si de la nostra Europa constitueix, per definició, una

guerra c i v i l " , afirmació que es referia a la lluita de

classes i d'ideologies que implicava el destret bèl·lic, i

a la il.legitimitat mateixa de la guerra en si, que havia

acabat amb la unitat europea. Ors es basava en les teories
i*r

"ultraconservadores", en paraules de Casassas , de 1*in-

tel·lectual francès Romain Rolland, per al qual el neutra-
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lisme i el pacifisme eren absolutament necessaris i calia

romandre "Au dessus de la mêlée", expressió extreta del

títol del seu llibre més emblemàtic sobre la guerra europea

publicat el 1915. Afirma també Casassas que el Manifest del

Comitè recollia en bona part "l'esperit dels comentaris

fets per Xènius al seu Glosari i amb el títol genèric de

1 ?fi
Lletres a Tina, sobre l'inici del conflicte europeu"1".

Rodés i Ucelay da Cal asseguren que el projecte que dirigí

Eugeni d'Ors fou "una temptativa tercerista, minoritària,

que, seguint el camí iniciat per Romain Rolland intentà de

mantenir-se per damunt de la contesa, adoptant una posició

cosmopolita, i denunciant la guerra per afirmar la unitat

moral d'Europa . De fet, el Manifest tingué un ampli

ressò, que s'evidencià en la quantitat, qualitat i varietat

dels seus signants, entre els quals es comptaven partidaris

dels aliats, partidaris dels imperis centrals i persones no

significades en cap dels dos serftits. Així trobem, a més de

la de Maseras, les firmes de M. dels Sants Oliver, López-

Picó, Rucabado, Parran i Mayoral, Rubió i Balaguer, Pau

Vila, Rafael Campalans, Manuel de Montoliu, Jaume Massó i

Torrents, Carme Karr, Andreu Nin i molts d'altres. Rebé

també l'adhesió de l'Associació Wagneriana i de Salvat-

Papasseit -a qui tant agradaven els manifestos- que signà

amb el pseudònim "Gorkiano", de to anarquista, que era

l'utilitzat a l'inici de la seva carrera de poeta. El

Manifest tingué certa ressonància a Europa perquè Rolland

el va traduir per a Le Journal de Genève on fou publicat el

9 de gener de 1915 amb el títol "Pour l'Europe. Un manifes-

te des écrivains et des penseurs de Catalogne" i signat amb
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128el nom del traductor. Més tard la traducció es va

publicar en volum junt amb el seu article "Au-dessus de la

Mêlée". "D'aquesta manera la iniciativa d'Eugeni d'Ors

rebia un suport inesperat i d'una vàlua indiscutible.

Romain Rolland prenia la bandera enlairada pels joves

129intel·lectuals catalans i la mostrava al món."

Els retrets per al Manifest foren molt nombrosos i

vingueren d'àmbits molt diversos, acompanyats d'acusacions

de diferent to. D'Ors fou rebatut des d'Alemanya "per part

del seu amic el Dr. Vogel, d'Aachen, i de França per part

de l'hispanista Morel-Fatio, del professor Aulard i de Paul

Lisseron, de París..." Un dels atacs més durs contra el

Comitè i contra Eugeni d'Ors fou el de Màrius André, vice-

cònsol de França, que ha estat estudiat molt acuradament

per M. Àngels Santa i Banyeres. Segons aquest estudi André

-no mencionat per Enric Jardí entre els detractors- "fa un

importantíssim paper en les relacions de d'Ors amb Romain

Rolland, car no va poder suportar que aquest darrer donés

suport a algú que ell considerava allunyat d'un procedir

recte. Fa retret a Rolland d*"assassiner la France, pour

assurer l'unité morale de 1'Europe...",i "sosté la teoria

que entre els signants del Comitè d'Amics de la Unitat

Moral d'Europa s'hi troben destacats germanòfils."

André, cegat per la seva passió nacionalista, considera que

Rolland "va de bona fe però que es deixa enganyar pels

arguments dels signataris del manifest" ja que amb tot això

creu que es fa molt de mal a la causa francesa a Espa-

132nya. Segons l'estudi de M. A. Santa "André creu estar

en possessió de l'horrible secret que justifica l'actitud
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dels intel·lectuals catalans. Aquest secret seria una

actitud marcadament separatista." Es evident que Ro-

lland no comprenia la causa catalana ni tenia idea clara de

la situació de les nacionalitats a l'Estat espanyol, però

tot plegat desacredità signants francòfils, com és el cas

de Maseras, davant l'opinió francesa, pel trist malentès

que es creà en considerar que per estar del costat de

França en la guerra calia estar amb el govern espanyol, la

monarquia col·laboradora amb l'Estat francès, i que tota

altra postura havia de ser considerada una traïció.

Les crítiques foren molt dures per al Comitè d'Amics

de la Unitat Moral d'Europa, sobretot les que arribaven a

Catalunya, plenes de coratge, des del Rosselló. Un d'a-

quests atacs fou adreçat a Maseras per Jules Delpont, de la

revista Le Roussillon de Perpinyà. Maseras és acusat amb

violència pel fet de pertànyer al Comitè d'Amics de la

Unitat Moral d'Europa, la qual 'cosa posa molt en dubte la

seva coneguda francofília: "Ceux des Roussillonnais qui

suivons attentivement les courants d'opinions créés en

Catalogne par la guerre actuelle, avions été favorablement

impresionnés par vos articles "La Catalogne et la guerre",

"Lettre à Maurice Barrés", parus dans la Revue Catalane. de

Perpignan. Que n'en êtes vous resté là? au lieu de vous

embarquer maintenant dans la galère de l'Unité morale de

l'Europe, galère qui a déjà sombré une fois, malgré

l'habileté du sinistre fumiste qu'est Eugeni d'Ors?".

Maseras és també culpat per haver elogiat Eugeni d'Ors en

un article de dues pàgines al número d'abril de 1915 dels

Annales des Nationalités, i tot seguit Delpont s'aplica a
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fer una càrrega inclement contra l'escriptor noucentista

amb fama de germanòfil: "Car ce nous a été une déception de

lire l'éloge que vous faites, de ce discrédité personnage,

dans deux longues pages des "Annales des Nationalités"

[...] Vous l'appelez "illustre membre et secrétaire de

l'Institut d'Etudes Catalanes de Barcelone. Vous n'avez

donc pas entendu ce qui se dit de lui, journellement, sur

la Rambla? et avec quel mépris on le traite dans les

cercles littéraires indépendants? Et vous n'avez pas lu

l'abatage cinglant que lui ont infligé El Diluvio et

L ' Avencada? ni la si fine exécution et si documentée, qu'en

a fait l'écrivain perpignanais M. Marcel Robin, dans Le

Mercure de France?". L'acusació contra Eugeni d'Ors

s'estableix a partir de qüestions ben concretes que fan

referència, en última instància, a la Gran Guerra: "Vous

prétendez qu'il a été "de tous temps, le plus francisant

des hommes de lettres catalanistes"; en tout cas, il a

cessé de l'être, dès les débuts de la guerre. Vous n'avez

donc pas lu son odieux Glosari relatif à la cathédrale de

Reims? ni sa pitoyable réponse à la Lettre ouverte, si

claironnante et si lumineuse, elle, du Roussillonnais

Gustave Violet? et vous n'êtes pas fixé sur son accepta-

tion, par voie de conséquence de tous les crimes commis en
1JC

Belgique et ailleurs, par les Allemands?". Seguidament

l'articulista dóna a Maseras el consell que abandoni la

relació "perillosa" que té amb D'Ors: "Ne vous cramponnez

pas davantage à ce noyé... il vous coulerait avec lui. Votre

article des Annales a sonné faux à nos oreilles de Fran-
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iSi faux comme une guitare mal accordée dans une leçon

137d'harmonie musicale."

Maseras escriví una carta de resposta adreçada a Jules

Delpont, així mateix publicada per Le Roussillon, que conté

una ratificació de la seva inveterada posició al costat de

França, alhora que justifica la defensa de Xenius a partir

de la necessària pau i harmonia entre tots els catalans.

Però el que destaca de les seves paraules és la declaració

de diferència de criteris amb D'Ors sobre la Gran Guerra.

Cal pensar que devia produir-se en qüestions de matís, ja

que la defensa de la pau i del neutralisme que es feia des

del Comitè d'Amics de la Unitat Moral d'Europa era ben

compartida amb D'Ors. El que Maseras no desitjava en cap

moment era que li arribés la fama de germanòfil a la qual

no es pogué sostreure mai Xenius pel fet de mantenir-se

sempre neutral. La carta diu sobre aquestes qüestions: "Je

n'ai pas voulu défendre M. d'Ors des critiques qui lui ont

été adressées; j'ai protesté seulement des procédés avec

lesquels on l'a combattu. Je ne discute pas, je ne partage

pas les idées de M. d'Ors sur le conflit actuel... C'est

pourquoi j'ai voulu prêcher la modération et la concorde

entre mes compatriotes seulement. Ils en ont grand besoin.

En dehors de cela, je tiens à vous faire savoir, et avec

vous à tous les Roussillonnais de mes amis, que je ne

mettrai jamais ma plume au service des causes injustes et

des procédés infamants. Cela veut dire que je soutiendrai

toujours, comme je n'ai pas cessé de le faire, la cause de

la France, car elle représente à mes yeux et à mon coeur,

138la cause de la justice et de notre civilisation."
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Per a Martínez Fiol "el més colpidor per als naciona-

listes francòfils més radicals t•• • J fou que el Comitè

d'Amics... integrava aliadòfils reconeguts com Alfons

Maseras [...] Així, catalanistes del Rosselló, com l'escul-

tor Gustau Violet, identificaren la conducta de la Lliga al

principi de la guerra i la dels "Amics d'Europa"[...] amb

139la de tot el catalanisme". El Dr. Martí i Julià, presi-

dent de la Unió Catalanista s'afanyà a aclarir la situació

donant a conèixer el seu partit -francòfil i intervencio-

nista- més enllà dels Pirineus i iniciant així una relació

amb els catalanòfils d'aquell indret que conegué el seu

moment culminant arran de l'aparició d'Iberia. Martínez i

Fiol concreta la crítica que la Unió Catalanista adreçà al

Comitè d'Amics de la Unitat Moral d'Europa al·legant que el

jutjava "com un corrent d'opinió inspirat per la Lliga

Regionalista, incidint en la idea "regionalisme igual a

germanofília".140

Ja abans de l'afer amb Delpont, pel mes de maig de

1915 havia aparegut a la revista Renaixement una expressiva

crida de Maseras als catalans del Rosselló per tal de fer-

los comprendre -des del punt de vista de l'amor i la

caritat- la posició del Comitè d'Amics de la Unitat Moral

d'Europa, no divergent, segons ell, de la francofília que

personalment professava: "Ce que je dis à mes frères de la

Catalogne, je veux le dire aussi à mes frères du Roussi-

lion... qui se mettraient hors de la raison s'ils oubli-

aient, en ces jours de deuil et de carnage, que la société,

européenne doit se baser non sur la haine, mais>Vsur '
i -' '

l'amour". El mateix Jules Delpont, des de la revi&ta Le /'_
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Roussillon havia contestat amb fermesa i sense entendre'n

la intenció aquestes paraules de Maseras: "Là vous dépassez

la mesure; vous nous prenez pour des naïfs, des dupes, que

nous ne voulons être en aucune façon. Votre mielleuse

tirade sonne aussi faux qu'une variation de flûte, ou de

hautbois, dans une maison où l'on est en grand deuil."

Maseras es deixà captivar essencialment pels ideals

pacifistes d'Eugeni d'Ors, dels quals passà a ser el

difusor més notori a París, i, per tal d'aprofundir-hi,

recercà en els seus orígens. D'Ors tingué, davant la

guerra, una actitud paral·lela a la de Romain Rolland ,

neutral a ultrança i articulada en la sèrie de "Lletres a

Tina" publicades al "Glosari" de La Veu entre el 3 d'agost

de 1914 i el 3 de gener de 1915. Maseras fou absolutament

seduït per la personalitat complexa i per l'ideari de

Romain Rolland, que li descobrí D'Ors. Aquesta admira-

ció es concretà en la ingent tasca de traducció de Jean

Christophe (1904-1912), llarga novel·la i obra cabdal de

l'autor francès, que explica la borrascosa vida d'un músic

alemany. Era una obra molt admirada per Eugeni d'Ors ,

que probablement degué influir sobre Maseras per tal que la

traduís. L'heroi, Jean Christophe és alemany i el co-

protagonista, Olivier, és francès. Ambdós simbolitzen

l'amor fratern entre els pobles francès i alemany, el

paral·lel literari de la idea pacifista que Rolland defensa

per Europa, la mateixa que d'Ors transformarà en una

empresa com el Comitè d'Amics de la Unitat Moral d'Europa,

i que Maseras secundarà des de tots els flancs. Ell fou qui

realitzà minuciosament el treball de traducció de l'obra,
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que es conserva en manuscrit sensé data i no tenim cap

constància que s'arribés a publicar mai . El manuscrit

català de la novel·la porta el títol de Joan Cristòfor i

està dividit en quatre parts, de les quals manca la

primera, amb un total de més de 1500 quartilles. El nom del

segon volum és "El matí", el del tercer "L'adolescent" i el

del quart "La revolta". Hom degué extraviar el primer volum

durant la Guerra Civil, fet veritablement llastimós ja que

ens ha restat incompleta la magnífica versió catalana d'una

important obra universal.

El Comitè d'Amics de la Unitat Moral d'Europa va

publicar un butlletí entre 1915 i 1919 que es titulà Els

Amics d'Europa on s'inclogueren tot tipus d'articles,

declaracions i manifestos que defensaven la idea de la

unitat europea, moltes vegades extrets d'altres publica-

cions. Entre juliol i setembre de 1915 tragué nou números,

tots ells inclosos a La Sembra*, un periòdic -aparentment

nacionalista- de Terrassa. Pel gener de 1916 surten dos

números acompanyant la "Revista setmanal nacionalista" Vida

Olótina i deprés de gairebé dos anys d'interrupció torna a

sortir quinzenalment l'octubre de 1917 i publica sis

números fins al desembre. L'any 1918 aparegueren quinze

números i un extraordinari sobre la lectura en francès al

"Foyer Français" de Barcelona del Glosari d'E. d'Ors -fet

que posa en evidencia com els neutralistes s'anaven

acostant progressivament a la francofília-. Pel febrer de

1919 aparegué el darrer número. La revista tenia caracte-

rístiques de calaix de sastre ja que reunia col·laboracions

ideològicament ben diverses, unides només per la il·lusió
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del pacifisme i la unitat moral dels països europeus.

Maseras publica un article titulat "Civilització i unitat

moral" al número del 5 d'octubre de 1917 inclòs a Vida

Olotina que apareix al costat d'un escrit de Xenius titulat

"La crida de Benet XV en favor de la Pau: Roma ha parlat,

i del document del pontífex Benet XV que porta el nom "Als

caps dels pobles bel·ligerants". L'article de Maseras, ja

avançat 1917, continua defensant, amb citacions d'E. d'Ors

i de Verhaeren, la idea de la pau i la comprensió entre

França i Alemanya, calcant els seus arguments dels de

Romain Rolland, ara ja ben coneguts per ell: "Cap dels dos

grups de bel·ligerants representa la vera civilització, per

que en cap d'ells s'integra la Civilització una, essent-ne

solament elements indispensables ambdós, fets no pas per a

destruir-se, sinó per a completar-se: no pas per a comba-

tre's, sinó per a compendre 's". Entre juliol i setembre de

1915 ja havia fet, indirectament, una altra col·laboració

perquè la direcció li publicà amb el títol "Veu d'admoni-

ció" un fragment d'un article que protesta amb energia per

l'escrit aparegut a la revista Renaixement -adherida a Unió

Catalanista- "contra els procediments seguits per alguns

elements de Barcelona i de Perpinyà contra la iniciativa de

superació de la guerra representada pel nostre Comitè".

Suposem que es tracta de la queixa -a què ja ens hem

referit- de Gustau Violet, contestada pel Dr. Martí i Julià

a les pàgines de Renaixement. Maseras es defensa de les

acusacions que ha sofert en aquesta polèmica com a membre

del Comitè amb veritable dolor i sentint-se al.ludit:"Fins

quan serem com infants mal criats? "Quosque tàndem?" Serem
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també violents amb aquest germà que us parla amb tot el

cor, que es dol dels nostres odis i de les nostres misèries

i que, des de sempre ha sigut, "un amic de l'amistat moral

de Catalunya?"147

3.2. El Comitè de Germanor amb els Voluntaris Catalans

(1916). Iberia (1915-1919) i La Nació (1914-

1917).

Maseras participà amb passió en el projecte pacifista

de la unitat moral d'Europa durant 1914 i 1915 i passà,

gairebé sense transició, a aplicar-se amb vehemència en una

altra empresa de to igualment altruista: l'atenció als

soldats catalans voluntaris que des del començament de la

Gran Guerra es trobaven a França lluitant per la causa

aliada. En aquest cas Maseras defensava alhora les dues

raons que més estimava: la nació francesa i els soldats de

Catalunya, és a dir, tornem a trobar el doble motor de la

seva lluita ideològica, el catalanisme i la francofília.

Per paradoxal que sembli és així, i quan Maseras defensa la

Unitat Moral d'Europa formant part del seu Comitè -acusat

de germanofília i d'ultraconservadorisme- només fa això:

advocar per l'entesa entre totes les nacions europees i

clamar per l'ordre i la justícia. En cap moment dóna el seu

suport als Imperis Centrals. L'esperit generós, comprensiu

amb moltes postures ideològiques, i, en especial, l'ànim

conciliador de l'escriptor ens poden fer perdre la perspec-

tiva de la seva actuació, guiada per la bondat i la

rectitud d'intenció encara que no sempre manifestada amb la
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concreció i la claredat que ens caldria per a fer-nos-en

fàcil la interpretació.

Amb aquest entusiasme i sentit de la justícia que el

caracteritzava j Maseras es va lliurar amb cos i ànima a la

causa del Voluntariat Català. David Martínez i Fiol ha

estudiat amb detall aquest tema, del qual -i pel fet que

existeix el seu estudi exhaustiu- només comentarem els as-

pectes necessaris per comprendre el compromís amb què s'hi

vinculà l'escriptor.

Encara que el toc d'atenció sobre l'existència de

catalans en l'exèrcit de voluntaris que lluitava a França

fou donat per La Publicidad els primers dies d'agost de

1914, de fet "fou a partir del maig del 1915, que la Unió

Catalanista i la revista Iberia es van decidir a fomentar

el fet dels "voluntaris catalans" com a peça clau per a una
I I Q

política internacional catalanista". Es tractava d'in-

centivar l'esperit passiu dels 'aliadòfils catalans amb un

projecte que fos capitalitzable al final de la guerra de

cara a la resolució del plet català. Iberia, revista

fundada i gestionada l'abril de 1915 per homes de Unió

Catalanista i Esquerra Catalana -Rovira i Virgili, Claudi

Ametlla, Màrius Aguilar, el Dr. Solé i Pla i molts d'al-

tres-, nasqué amb la funció de defensar la causa aliada i

"crear un ampli corrent d'opinió a Espanya i el Principat

que desitgés la reforma o la caiguda de la monarquia

149espanyola a la fi de la Guerra Mundial", però molt

aviat es dedicà gairebé exclusivament a la propaganda a

favor dels "voluntaris catalans". Maseras, tanmateix, a

penes hi col·laborà ja que en tota la llarga existència de
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la revista (1915-1919) només hi publicà un escrit, el 20

d'abril de 1918, "Oración a Santa Genoveva", pregària

lírica adreçada a la patrona de la seva ciutat estimada -

París- i, per tant, sense cap contingut ideològic. En canvi

al n. 30, aparegut el 30 d'octubre de 1915, Iberia inclo-

gué, amb lloances cap a Maseras -"nuestro amigo, el

brillante y agudo escritor"- un fragment del seu article

"Les Volontaires Catalans" -en traducció a l'espanyol-

aparegut al periòdic L'Union Latine de París abans d'octu-

bre de 1915 sota la signatura "Fadrí de Sau", pseudònim

emprat per Maseras en aquesta publicació parisenca. El text

reproduït és la carta (real, inventada?) que un català

resident a París ha adreçat a l'escriptor. Es tracta del

primer testimoni escrit de la preocupació de Maseras per la

situació i el nombre dels "voluntaris catalans", alhora que

és la primera manifestació de tot un seguit d'accions de

conscienciació pública, dutes à terme per Maseras des de

París, que tindran com a resultat la campanya de solidari-

tat amb els "voluntaris" de la revista Iberia i amb la

fundació del Comitè de Germanor amb els Voluntaris Catalans

a començament de 1916. La carta obre decididament el tema

polèmic del nombre de soldats catalans -no inclosos en el

d'espanyols- a les trinxeres franceses: "Au début de la

guerre, les gazettes catalanes parlèrent du grand nombre de

Catalans résidant en France qui s'étaient enrolés sous les

drapeaux français. Mes aucune ne donna jamais des renseig-

nements exacts. On constata aussi, à cette époque, que des

jeunes gens enthousiastes passaient la frontière pour

offrir leurs services à la France. Depuis lors, la presse
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s'est fait l'écho de rumeurs plus o moins vagues sur les

soldats volontaires qui venaient de la Catalogne. Mais on

est dans l'impossibilité d'en fixer le nombre, faute de

statistiques et de données précises".

"J'ai parcouru plusieurs brochures [...] Une de ces

brochures constate, au 1er. janvier 1915, le nombre de 969

volontaires "espagnols" [...] Je me rapelle avoir lu, il y

a plusieurs mois, dans une publication de Gérone, la lettre

d'un volontaire catalan, d'un jeune écrivain qui était un

espoir des lettres catalanes et qui, depuis les premiè-

res attaques d'Arras est porté disparu. Il disait qu'ils

étaient là, aux tranchées d'Arras, "douze cent espagnols,

dont huit cents catalans" [...] Ils étaient, donc, huit

cents catalans après des longs mois de guerre et dans un

seul endroit du front. On peut donc évaluer le nombre des

volontaires catalans de l'autre côté de la frontière à plus

d'un millier. Je suis certain que d'autres témoignages nous

forceraient à augmenter ce chiffre".

Després de la descripció de la situació i d'unes

paraules d'admiració i d'homenatge, Maseras passa a la

crida solidaria des de L'Union Latine, que la traducció a

1'espanyol d'Iberia« reivindica -amb un petit incís- per al

grup d'acció de la revista, amb qui Maseras estava en

contacte, i dos membres del qual -Solé i Pla i Màrius

Aguilar- aviat haurien de constituir amb ell el Comitè de

Germanor, La crida d'ajut denuncia "Presque tous les

volontaires étrangers ont derrière eux, en dehors de la

France, un peuple qui veille sur leur sort. [ . . . ] Mais nous

n'avons pas, à Paris, une ambulance catalane; nous n'avons
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pas, à Barcelone, un comité pour les blessés et les

invalides catalans. Vous avez annoncé qu'un groupe d'écri-

vains se propose d'envoyer au front des fruits et du tabac

pour nos compatriotes. Ce n'est pas assez. [...] Mais

pourquoi n'ont-ils pas pensé, d'une manière spéciale, à

leurs compatriotes, à ce millier de volontaires qui font

plus que nous tous pour le rapprochement moral de notre

peuple et de la France?". Fadrí de Sau fa, després de

la carta, el propòsit de recollir des de L'Union Latine

tota mena d'informació sobre els "voluntaris catalans" i

planteja de sotmetre les idees de l'escrit a la considera-

ció dels Catalans de París i de tota Catalunya.

Maseras aconseguí des de París, amb la publicació

d'aquesta reivindicativa carta, donar a conèixer el

resultat del seu treball de recerca per tal d'establir el

nombre de catalans que s'havien allistat a la Legió

Estrangera de l'exèrcit francès. Aquesta informació

esperonà definitivament el grup d * Iberia per tal d'endegar

ja l'ajut: "Los mil de Cataluña!... Iberia, jura que estos

hombres recibirán auxilio y coraje de su patria. Llegará a

ellos nuestra fraternidad admirativa y tendrán ropas sus

cuerpos, vino de la tierra sus bocas, sus madrigueras en

las trincheras, recuerdos de Cataluña y manos en París que

recogerán piadosas sus dolores".

Maseras afirma sobre els "voluntaris catalans", a la

carta de l'article publicat a L'Union Latine i posterior-

ment a Iberia, que "La France ne l'oubliera jamais". Això

vol dir per a Martínez i Fiol "que la III República no

havia d'oblidar-se de la resolució del plet català".
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Consegüentment, "a París, Alfons Maseras i Frederic Pujulà

van crear el periòdic La Catalogne, amb l'objectiu de donar

a "conèixer a tots els indrets del món civilitzat" les

"nostres lluites polítiques" i els avenços socials,

econòmics i culturals produïts a Catalunya".

Maseras fou, durant l'any 1915 des de París, un dels

motors principals del moviment d'ajut als "voluntaris

catalans", que començà a endegar activitats durant la

tardor d'aquest any i es concretà, pel febrer de 1916, en

el Comitè de Germanor. Aquest suport de l'escriptor es

produí des de diversos fronts periodístics: La Nació.

Iberia. L'Union Latine. El Poble Català« Renaixement.

Annales des Nationalités i sobretot La Veu de Catalunya, on

Maseras desenvolupa una tasca contínua de conscienciació

"Davant la Guerra". La funció dels escrits era múltiple:

treball per a una pau immediata; estudi i defensa de

l'actitud dels catalans i fins 'dels "espanyols" davant el

conflicte; esforç per a convèncer francesos i catalans -a

més de tothom qui connectés amb l'autor- que amb la pau

calia arribar al reconeixement efectiu dels drets de la

nació catalana; i, de manera immediata, mentalització del

poble català cap a la injustícia produïda amb els soldats

catalans, oblidats als fronts del nord en la situació més

dramàtica i disseminats dins la Legió Estrangera. Aquesta

labor periodística d'incidència en la societat i d'activa-

ció d'actituds relacionà Maseras "al llarg de la Gran

Guerra amb la Unió Catalanista i el regionalisme", "a

despit d'estar entre els pacifistes de la Unitat Moral

d'Europa". La posició política de l'escriptor superà
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els límits partidistes i es situà en un lloc elevat, exempt

de lligams pragmàtics, des d'on passà els anys de guerra

formant consciències, criticant actituds, descobrint

injustícies, fomentant la pau i lluitant per la nació

catalana. Un exemple del seu treball com a intèrpret

d'actituds i corrector de criteris erronis és l'article "Un

peu de Psychologie" publicat també el 1915 a L'Union Latine

que, altre cop sota la convenció d'una carta rebuda i

signat "Fadrí de Sau", insisteix en les causes del neutra-

lisme dels espanyols, concloent que és degut a l'individua-

lisme de la població, no identificada amb una fictícia i

única nacionalitat espanyola, i dispersa a causa dels

interessos personals: "[...] le neutralisme espagnol ne

soit que que la conséquence d'un grand affaiblissement de

l'idéal collectif. Le neutralisme est ici tragiquement

sincère. L'immense majorité est neutre, parce qu'elle n'est

pas suffisamment espagnole. L'Espagne ne produit pas

l'effet d'une nation de vingt millions d'habitants, mais de

vingt millions de nations parsemées dans son territoire.

C'est ainsi que chacune de ces nations offre ses sympathies

au belligérant qui répond le mieux à son état d'esprit et

à ses affaires personnelles; mais lorsqu'elles se trouvent

ensemble, ces millions de nations, elles sont toutes

neutres et elles ne peuvent pas laisser d'être neutres car

c'est la formule la plus claire de n'être rien".

La tasca de suport als "voluntaris catalans" "es va

15ftincrementar a partir del desembre de 1915". Iberia.

òrgan d'Esquerra i de la Unió, va iniciar una col·lecta per

assortir de menjar, roba i tabac els catalans del front, i
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La Nació, vinculada també a la Unió Catalanista, endegà la

campanya dels padrinatges de guerra. Aquesta darrera

iniciativa no tingué el ressò esperat, ja que l'activitat

quedà limitada als militants de la Unió, tot i la forta

campanya de conscienciació que havia protagonitzat Maseras

des de París comptabilitzant els "voluntaris catalans". "La

figura que assumí el protagonismo d'aquesta tasca [exaltar

l'activitat dels "voluntaris catalans" al front] fou el

membre de la Unió Catalanista, el metge homeópata Dr. Joan

Solé i Pla".159 Ell fou qui el desembre de 1915 féu ofi-

cial a Iberia. per part del catalanisme aliadòfil, la xifra

dels "voluntaris catalans" investigada per Maseras .

Fou el Dr. Solé í Pla, republicà, diputat a Corts i

president de la Unió Catalanista, qui, des del 20 de febrer

de 1916, ocupà la presidència del Comitè de Germanor amb

els Voluntaris Catalans. Els altres components foren:

Màrius Aguilar- militant de la UFNR, fundador, entre

d'altres, d'Iberia i del BRA-, Lluís Massot i Balaguer -de

la Joventut Nacionalista de la Lliga-, Santiago Andreu i

Barber- de la Lliga Regionalista- i Alfons Maseras, que,

segons Martínez i Fiol, "durant la guerra...va entrar

dintre l'òrbita regionalista..." La tasca de Maseras es

desenvolupà des de París, dins l'estructuració per centres

urbans que realitzà el Comitè. El Dr. Solé i Pla canalitza-

va tota l'activitat a Barcelona: padrinatge de Guerra i

conscienciació des de la premsa catalana a partir de la

publicació dels relats dels "voluntaris". A Perpinyà, el

Comitè hi establí un centre de descans per als soldats

catalans.
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Una de les accions secundades pel Comitè de Germanor,

organizada pel Comitè de Propaganda Francesa, que més ressò

tingué fou un viatge a Perpinyà realitzat pel grup naciona-

lista aliadòfil els dies 12, 13 i 14 de febrer de 1916 amb

l'objectiu de retre homenatge als allistats catalans a la

Legió Estrangera de França i així donar suport moral a

aquesta nació en un moment delicat, ja que els alemanys

acabaven d'endegar l'ofensiva de Verdun i, per altra banda,

el govern espanyol havia iniciat un gir lleugerament ger-

manòfil. L'expedició, segons la Unió Catalanista, donà una

mala imatge de Catalunya i posà traves al plet català ja

que, malgrat el gran nombre de catalanistes indubtables que

la constituïen, arribà a França representant l'Estat

espanyol i no Catalunya. A aquesta crítica, la Unió afegí

el desànim per la "no-formació d'una Legió-Catalana a

l'estil de la dels 'garibaldins'".I62 El Dr. Solé i Pla

justificà el fet a partir de la feina extraordinària que

havia recaigut amb el conflicte sobre el Ministeri francès

de la Guerra, però la Unió Catalanista continuà pensant que

gran part del nacionalisme aliadòfil català havia malentès

"el que havia de ser una política internacional catalanis-

ta". Maseras havia parlat amb esperança d'aquesta qües-

tió a La..Veu de Catalunya; "Si algú ens assegura que són un

miler els catalans voluntaris que lluiten sota la senyera

francesa, un altre ens fa observar que aquell s'ha quedat

curt. I llavors de dir-nos la febre que hi havia, al

començar la guerra, entre els catalans, tant de París com

del migdia de França, per allistar-se. Mentre es formava la

legió dels "garibaldins" hi va haver un intent de formar
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una legió d'"almogàvars". Consideracions d'ordre interna-

cional ho impediren. Mes els catalans que anaren a incorpo-

rar-se als regiments dits estrangers foren molts."

Maseras va participar de forma activa en l'organitza-

ció i execució del viatge, i manifestà reiteradament la

seva satisfacció després d'haver-lo realitzat des de les

planes de la premsa catalana i francesa. L'Indépendent de

Perpinyà publicà la llista completa de "Nos Hôtes"-

considerats "espagnols" des del diari, fet que resultà

ofensiu per a la Unió-, La Publicidad i El Poble Català es

feren ressò de les paraules de recepció de l'homenatge

pronunciades en francès per Maseras, "fill predilecte com

és de la nostra terra, fervent patriota com cap altre..."

segons el diari de la UFNR. També La Veu de Catalunya i La

Dépêche de Tolosa informaren a bastament sobre l'acte, amb

detalls de les cançons cantades per "L'Echo del Rosselló",

la insígnia atorgada al mestre Millet, les poesies recita-

des per Apel.les Mestres, la lectura de Guimerà, els

brindis fets per Rusiñol, Utrillo, Pere Rahola, Mase-

ras....la Legió d'Honor concedida a Guimerà... Tanmateix,

l'expedició representava el Govern Espanyol, i això era

inadmissible per a les forces radicals catalanistes i

republicanes. És significatiu que Le Figaro titulà el seu

article sobre l'acte "Les sympathies espagnoles" i informa

que "M. Maseras, journaliste, a vu à ses nombreux compa-

triotes qui combattent dans l'armée française". També

Le Télégramme de Tolosa del 14 de febrer i El Liberal de

Barcelona donaren testimoni de l'homenatge. Martínez i Fiol

abasteix de completa informació sobre aquest viatge i
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explicita el fet que fou de confraternització franco-

espanyola i no franco-catalana. Maseras, en la seva dèria

francófila i nacionalista, interpretà l'expedició com a

molt positiva a l'article "Tornant de Perpinyà": "...hem

tornat [de França] amb el cor joiós com el qui acaba de

retrobar amors un xic oblidades [. . . ] Calia que uns i

altres retrobéssim aqueixes amors. Calia perquè som tots

catalans, i calia més encara perquè no pertanyem a un

mateix estat . [ . . . ] calia [ . . . ] perquè sapiguessin, com a

francesos, que per molts catalans no és indiferent el plet

que França sosté, t • « • 3 bé els hem hagut de dir, més o

menys clarament, que Catalunya en seguia [de la Guerra]

totes les fases amb passió, per quant ella també glateix

per 1'alliberament de les nacionalitats. [...] França té un

gran do de transmissió; i de que sigui França l'emissaria

del nostre plet, sols en podem heure ventatges".

El text del brindis d'homenatge que pronuncià Maseras

al banquet de Perpinyà adreçat als "voluntaris catalans",

el 14 de febrer, apareix parcialment a l'article sobre la

168qüestió publicat per La Nació el 4 de març de 1916 .

Maseras l'agraí en targeta de visita amb els següents mots:

"Mercès per la ressenya de La Nació". També inclou la nota

"els impossibles per assistir an aqueixa reunió" . No

coneixem la identitat del receptor, però pel contingut

podria ser un membre parisenc del Comitè. Suposem que

aquest contacte es produí a París després del 4 de març, ja

que Maseras degué romandre a Barcelona entre finals de

gener i la data del viatge a Perpinyà. L'escriptor estigué

unes tres setmanes sense publicar articles a La Veu, just
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el temps de sojornar a Catalunya per endegar el Comitè.

El Poble Català donà, el 27 de gener de 1916, la notícia de

l'arribada de l'escriptor: "Hem tingut el gust d'estrènyer

la ma del nostre apreciat amic l'Alfons Maseres, qui de poc

retornat de París, pensa passar una llarga temporada entre

nosaltres". Maseras, tanmateix, retornà a París, on el 14,

el 19 i el 23 de febrer data articles per a La Veu, i

continua prenent contacte amb els fets de guerra, agreujats

en aquell moment per a França a causa de l'inici de la

batalla de Verdun. Probablement els esdeveniments bel.lies

l'instaren a canviar de plans i tornar a la seva correspon-

salía parisenca en acabar el viatge a Perpinyà. Els dies

que fou a Barcelona Maseras mantingué una gran activitat de

contactes i reunions per tal de deixar establert el Comitè.

N'és testimoni una nota manuscrita sense data però que es

pot situar en els dies de formació del Comitè de Germanor,

a primers de febrer de 1916. Va* adreçada a "l'amic Solé i

Pla", porta l'encapçalament: "repartir entre el públic i

amistats", i diu: "Voleu fer el favor de firmar aqueixes

circulars i tornaries a l'Ateneu, a nom del Sr. Massot, per

a que l'Aguilar hi posi la firma?/ Ja que per ara no ens

hem pogut reunir tots, convindria que vostè es veges amb

Mme. Martí. Si vostè li anuncia dia i hora de sa visita,

podrem tornar-nos a reunir i fer-ho au complet. Es molt

necessari que vostè assisteixi a nostres reunions. Aqueixes

senyores fan feina de debò i penso que ja arriben à mil les

pessetes compromeses cada mes. Res, un èxit./ Ben vostre.

171Maseras./ Jo us procuraré veure aviat.
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La nota es refereix sens dubte a les reunions del

Comitè ja que els noms que hi apareixen són els dels vocals

i el de Mme. Martí, presidenta d'honor, vídua d'Oriol

Martí, militant de la Unió Catalanista i col·laboradora

activa en les col.lectes endegades des d'Iberia i en els

padrinatges de La Nació. Aquesta és la feina a què es

refereix Maseras al final de la nota. La vídua d'Oriol

Martí i Trinitat Monegal -ambdues presidentes d'honor-

ieren una tasca paral·lela a la iniciada per Germaine

Rebours, la muller del "voluntari" Frederic Pujulà i

Vallès, col·laborador de Maseras a París durant l'estiu i

la tardor de 1915, que consistia a activar els padrinatges

i col.lectes, així com conscienciar les famílies de la

destrucció que representa la guerra per al nucli familiar.

Maseras estava, com es desprèn de la nota, molt satisfet

amb el treball de les dues dames. L'escrit ens confirma que

es trobava a Barcelona en els dies de la constitució del

Comitè de Germanor, es movia en l'àmbit de l'Ateneu mentre

fou a la ciutat i esdevingué un element gairebé imprescin-

dible per a dur endavant l'acció d'aquest grup d'as-

sistència als soldats catalans.

3.3. Maseras i el plet nacional català.

Durant la Gran Guerra Maseras havia portat a terme una

activitat progressiva entorn de la defensa del principi de

les nacionalitats, a l'expectativa del reconeixement de

l'autodeterminació dels pobles europeus sotmesos fins ales-

hores al govern d'un estat aliè no reconegut per aquestes
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nacions, i havia treballat, bàsicament, per l'autonomia de

Catalunya.

Al llarg de 1918 i en finalitzar la guerra, les seves

opinions i propostes al tombant del tema, formulades des de

diverses publicacions, segueixen la filosofia de les

organitzacions que donen suport a la Societat de Nacions:

"Ligue pour la Société des Nations", "L'Union des Nationa-

lités", el grup de Messidor, el "Comitè d'Estudi i Acció

Internacionalista", etc. Els seus criteris polítics són

pacifistes i moderats, i la seva tradicional francofília

continua ben evident. En acabar el conflicte es manifesta

federalista i iberista, bategant a l'uníson amb els repre-

sentants de la revista Messidor, on col·labora reiterada-

ment entre 1918 i 1920, i sobretot amb el seu amic, i

director de la publicació, Pau Turull.

Tot i el catalanisme sense esquerdes que manifestà

sempre Maseras, en acabar la Gran Guerra, i potser pel fet

que Catalunya -malgrat els "Voluntaris Catalans"- no s'hi

havia involucrat, les seves reivindicacions foren menys

contundents que no havien estat abans i durant el conflic-

te. L'escriptor es solidaritzà bàsicament amb les posicions

pacifistes i utòpiques pròximes a la Societat de Nacions,

compartides per catalans tan representatius com Puig i

Cadafalch i Cambó, membres de "L'Union des Nationalités" de

Lausanne.
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3.3.1. Activitat durant 1915 i 1916: Pancatala-

nisme. Les conferències de les Nacionali-

tats de París i Lausanne. Els manifestos

pro-Sèrbia i pro-Lituània.

Maseras inicia la defensa de l'autonomia política de

Catalunya partint de la necessitat d'unió espiritual entre

totes les terres catalanes i de la conveniència d'un

corrent d'influència de Catalunya envers les terres

d'Espanya i de l'estranger. Aquesta doctrina expansionista

i fins imperialista, de clara ascendència orsiana, es

concreta en un opuscle que apareix a Barcelona a principis

d'any en edició popular, signat a París l'u de gener de

1915, amb el nom Pancatalanisme. Tesi per a servir de

fonament a una doctrina. El 21 de gener fou inclòs dins el

172setmanari d'Unió Catalanista, Renaixement. El llibret

conté doctrines utopistes que 'Maseras havia ja donat a

conèixer -almenys privadament- abans de 1915 i que Xènius

havia celebrat el 1913 en una glossa adreçada a l'escriptor

i titulada "Gentil carta". D'Ors felicita el "català de

París" que li tramet la carta -"un dels millors"- per la

feina i la propaganda patriòtica que fa. Al·ludeix a una

"manera d'acció ab el nom de Pan-catalanisme" que ha

endegat Maseras: "Se tractaria, en suma, d'una empresa

imperial, -car anomenem Imperialisme, amich, tota tendència

metropolítica, per damunt els límits de la territorialitat

estreta.- Se tractaria de una forta corrent espiritual, de

primer, entre tots els catalans del món y la mare pàtria;

després, d'una gloriosa eclosió del nostre geni- [...] en
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tots els paisos de civilisació llatina; després, encara, en

manifestacions repetides, de la vitalitat de Catalunya en

terres que fins ara l'han desconeguda per complet. Tot això

ab la unió intelectual y sentimental de tots els pobles de

parla catalana [...] unió espiritual i unió econòmica si

ï 71
pot ser..." L'opinió del Glosador sobre l'autor de la

doctrina és d'entusiasta admiració, tot i que no en

desvetlla el nom, però dóna les dades indispensables per a

identificar-lo: "No estich encara autorisât a dur aquí el

nom de mon corresponsal imperialista. De tota manera el nom

poc importa. Ja's veu què'l cas es el d'una ment estudiosa

en qui s'ha fet conscient una llarga aspiració sentimental,

que ja ha tingut fragmentaries y disperses manifestacions,

i ?l
sobre tot a l'Amèrica." La doctrina del Pancatalanisme

neix en Maseras molt lligada amb la seva relació amb

Xenius, amb la teoria Noucentista i amb l'ideari imperia-

lista. Es pot afirmar que el 191*3 Eugeni d'Ors ha deixat ja

en l'autor una empremta fecunda, que formalitza en l'opus-

cle sobre catalanisme. La preocupació pel tema no neix,

doncs, de la reivindicació autonomista avivada amb la Gran

Guerra, sinó del contacte de Maseras amb les teories orsia-

nes a través de La Veu i d'altres textos, i probablement

dels contactes esporàdics amb Xenius a París i a Barcelona,

en conferències i actes públics. La teoria pancatalanista

havia estat exposada per Maseras en algunes publicacions

d'Amèrica del Sud, adreçades als catalans residents en

aquells països, tal com es desprèn de les paraules de

D'Ors.
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Pancatalanisme és una quimera romàntica empeltada

d'imperialisme orsià i es redueix a un recull de conceptes

ideals i bells, de difícil aplicació pràctica. La idea es

formula de la següent manera: "Apel·larem, doncs, Pancata-

lanisme, tota expansió fóra dels límits històrics de

Catalunya, no sols d'aqueixa doctrina, sinó de totes les

175
manifestacions vitals de nostra terra." El caràcter

utòpic de l'opuscle no n'elimina una estructuració formal,

molt acurada. Així, els objectius fonamentals són: "avivar

l'esperit nacional", "fer prevaldré aqueix mateix esperit

en les nombroses col·lectivitats catalanes que viuen fóra

de Catalunya", "fer respectar i àdhuc estimar, en terres

d'Espanya, el bon nom de Catalunya" i "fer conèixer
| IjS

Catalunya a 1'extranger". El programa d'acció és comple-

tíssim i es detalla amb gran rigor. Es glossa amb epígrafs

ben concrets el camp d'acció i els mitjans per a dur a

terme els objectius, i es concl·ou, per acabar, que "Cata-

lunya tendeix, naturalment, en aquesta expansió que ja es

fa sentir com una necessitat urgent. La nostra renaixença

la reclama per a completar-se, car si tornem a tenir vot i

veu com a nació, cal que les altres nacions ho sàpiguen i

ens tractin com a tal. Queda, ademes fóra de dubte, què'l

reconeixement de la nostra personalitat i el coneixement

del nostre esperit per les nacions civilitzades ajudarà

poderosament a la regeneració total de la nostra pa-

177
tria." Amb aquestes paraules Maseras clou el document

i el signa a primer de gener de 1915, fet que demostra com

la gestació d'aquestes idees fou anterior a aquest any i la

seva fixació escrita té com a revulsiu l'inici de la guerra
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amb l'atac contra una nació a qui els Imperis Centrals no

volen reconèixer els drets com a tal. La premsa de l'època

es féu ressò de l'opuscle: El Poble Català li dedicà una

l?íbreu ressenya on aclaria els punts de venda -quioscs i

llibreries de Barcelona-, bàsics en una edició popular. El

setmanari Renaixement. que acollí la publicació en les

seves pàgines, també en féu una petita glossa al n. 22 del

mes de gener de 1915 on dóna la notícia que "Coincidint el

llençament d'aquesta idea ["espandidora del nacionalisme

català"] amb la creació en el sí de la nostra Unió, del

Secretariat de relacions exteriors, és d'esperar que

aquesta necessitat temps ha sentida per el catalanisme

arribarà a transformar-se prompte en una esplendenta

realitat, abundosament féconda per a la causa de Catalun-

ya." És a dir que Maseras aconseguí, amb l'opuscle, d'espe-

ronar la Unió Catalanista a dur a terme alguna iniciativa

per tal d'acostar-se a les propt»stes que s'hi llançaven.

L'any 1917 Maseras escriu a La Veu de Catalunya, sota

el pseudònim "X.X." -utilitzat només el 1916 per qüestions

relacionades amb la pau i el nacionalisme català-, un

comentari sobre el llibre Nacionalisme i Federalisme de

Rovira i Virgili, on apareix totalment assumit el concepte

de Pancatalanisme: "La paraula, llençada al públic fa sols

un parell d'anys per un dels nostres novel·listes, ha fet

fortuna. Ja no la discuteixen en les penyes d'ateneu. Ja no

sorprèn. Ja no espanta. Seguint la definició d'en Fouillé,
t on

ja devé una paraula-força". Hi ha una satisfacció en la

crítica en tercera persona de Maseras, que, referint-se a

ell mateix, troba en el concepte que forjà el 1915 un mot-
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clau del tipus dels utilitzats per D'Ors per a encunyar la

teoria noucentista. Justament Rovira i Virgili havia entrat

feia tres anys a col·laborar en la secció de premsa de la

Mancomunitat de Catalunya. Maseras, com el seu antic

company i mestre d'El Poble Català i de la UFNR, començava

a compartir -sota una interpretació personal- el projecte

nacionalista de Prat de la Riba il·lustrat amb les teories

orsianes.

El següent pas donat per Maseras respecte a la lluita

nacionalista fou la formalització de les exigències autono-

mistes de Catalunya a la Conferència de les Nacionalitats

de París el juny de 1915. La solidaritat amb Serbia i

Lituània i l'exposició dels principis nacionalistes a

propòsit de diversos pobles oprimits ocupà gran part de la

seva tasca periodística durant 1915 i 1916. I aquest darrer

any també participai a finals de juny, com a representant

de Catalunya en la Tercera Conferència de les Nacionalitats

a Lausanne. La solidaritat i agermanament amb Serbia es

concretà en un Manifest publicat el novembre de 1915 i

encapçalat amb el títol "Adresse aux Serbes". Fou enviat

per diverses personalitats de la col·lectivitat catalana de

París al ministre de Serbia a França, Milenko Vesnicht per

tal de testimoniar-li l'admiració i la solidaritat que

Catalunya sentia envers el poble atacat injustament pels

Imperis Centrals. Entre els signants, a més de Maseras, es

troben intel·lectuals i artistes com Pere Inglada, Pérez-

Jorba, l'escultor Clara, els pintors J.M. Sert, J.M. Xiró

i Ramon Pichot. Allò que es reivindica des de la crida és

la llibertat i la independència del poble serbi: "II est
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donc nécessaire que tous les hommes, que tous les peuples

de liberté ne laissent pas passer la spoliation dont la

Serbie est l'objet, sans la protestation la plus énergique.

S'ils veulent être dignes de leur indépendance, qu'ils

élèvent leur voix, et qu'ils agissent, qu'ils condamnent et

s'opposent de toutes leurs forces aux atteintes contre

l'indépendance des nations. C'est ce que nous faisons. Aux

Serbes, l'expression de notre ferme solidarité. C'est ainsi

que nous croyons interpréter les sentiments de nos compa-

triotes de Catalogne en protestant encore une fois et

hautement contre l'invasion germano-magyar-bulgare qui

prétend anéantir pour toujours la nation serbe. Aujourd'hui

plus que jamais, la Serbie a droit a vivre librement. Elle

vivra. Sa complète indépendance ne sera pas seulement le

prix de son héroïsme et le gage de son droit, elle sera

aussi une garantie pour l'indépendance des autres peu-

pies".180

Darrera la crida independentista per a Serbia es

llegeix la defensa de totes les nacionalitats sense Estat

i oprimides per pressions polítiques, com és el cas de

Catalunya. D'aquest Manifest en sortí la versió catalana en

181una publicació periòdica, probablement La Nació i a

París n'aparegué la ressenya al diari Le Petit Journal. l'u

de desembre del mateix any.

El Manifest pro-Lituània fou signat a Barcelona el

novembre de 1916 i sens dubte un dels seus impulsors més

actius fou Maseras, acostumat a realitzar aquest tipus

d'activitats a París per la seva especial sensibilització

cap al tema de la llibertat de les petites nacions i molt
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conscienciat per la causa del plet català. A més, la

campanya pro-Lituània neix estimulada per l'esperit

wilsonià que a finals de 1916 demana solidaritat amb la

devastada Lituània. Les paraules del manifest reivindiquen

significativament l'atenció i l'ajut cap a a un país que

acaba d'ésser esborrat del mapa d'Europa amb unes bases

argumentais subscrivibles també en el cas de Catalunya,

encara que no hagués intervingut en el conflicte interna-

cional: "Com es, doncs, que apenes s'ha parlat d'aqueixa

nació d'ençà qu'esclatà la guerra? Com s'ha fet l'oblit al

seu entorn, quan les- allaus de metralla i els exèrcits

moscovites i germànics rodaven damunt son territori? Es

què'l nom de Lituània havia sigut borrat de les cartes

d'Europa i s'hi llegien en son lloc el dels governs o

provincies russes de Grodno i de Vilna. Però el fet d'ésser

borrada de les cartes geogràfiques no vol pas dir que

deixés d'existir com a nació, com existeixen altres pobles

182que tard o d'hora recuperarán llur sobirania". El mani-

fest es publicà en un fullet de dues pàgines encapçalat amb

un escut que du la llegenda "pro-Lituània" i el 9 de

desembre fou inclòs al número de La Nació. L'escrit aporta

dades històriques sobre el país i en acabar insta els

catalans a la solidaritat i a l'ajut econòmic cap al poble

lituà, amb l'autorització i el nomenament del Comitè

internacional "Pro-Lituània" amb seu a Berna i amb el

patronatge i l'ajuda de la Creu Roja de Ginebra. Allò que

es demana a Catalunya és l'amor i la pietat envers la nació

lituana. El secretariat del Comitè residia al domicili de

Maseras en arribar de París, la casa familiar de la Plaça
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de la Universitat, n. 4, 2n. 2a. Aquest és un detall que

ens permet de situar l'adreça de Maseras a Barcelona en

arribar de París a finals de 1916, així com afirmar que pel

novembre d'aquest any ja es trobava a la capital catalana.

Els signants del manifest foren tots intel·lectuals ben

coneguts: Joan Garriga i Massó, Llorenç Riber, Enric

Ràfols, Antoni Rovira i Virgili i Jordi Rubió i Balaguer,

a més d'Alfons Maseras.

El 26 i 27 de juny de 1915 l'escriptor participa a la

conferència de les Nacionalitats celebrada a París com a

delegat de Catalunya, al costat dels altres vint-i-tres

representants de nacionalitats oprimides i sense Estat:

txecs, croates, armenis i jueus polonesos entre els més

representatius. La conferència estava organitzada per

1'"Office Central des Nationalités" i pertanyia al cicle

"L'Avenir des Nationalités et la Guerre actuelle" dirigit

per Paul Poinlevé, diputat i membre de l'Institut, i per

Charles Seignobos, professor a la Sorbona. Es dugué a terme

183a 1'"Ecole des Hautes Etudes Sociales" a la Sorbona. La

guerra es trobava en aquell moment a 1'inici de les

ofensives més fortes i Maseras, molt a prop del front,

clama per la lliberació de Catalunya al final del conflic-

te. Les idees històrico-polítiques que expressa són ben

clares, semblen fins i tot avançar-se a les propostes

wilsonianes que tindran tant de predicament el 1918, encara

que les posssibilitats que fruitin amb una autonomia de

Catalunya respecte a l'Estat espanyol són minces: "La

guerra actual no planteja únicament una o diverses qües-

tions nacionalistes, sinó que les planteja totes a la
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vegada, posant al primer lloc de la política mondial el

principi de les nacionalitats. [...] Catalunya tenia

contret amb ella mateixa el deure de fer sentir la seva veu

amb el dels pobles que esperen, amb la fi d'aquesta guerra,

l'hora de la llur lliberació. "184

Maseras es manifesta cautament confiat, al mateix

temps que considera negativa la posició neutral de l'Estat

espanyol, tot i que en aquesta època estava compromès amb

el Comitè de la Unitat Moral dels Amics d'Europa: "Aquests

són, certament, per a Catalunya, anhels purament platònics

[...] per a l'acompliment dels quals [...] no està en

situació de poder contribuir. Per altra part, l'Estat

espanyol restant neutral en l'actual conflicte, fa que la

qüestió catalana no sigui examinada. [ . . . ] Per la força del

nou "statu quo" i dels corrents polítics cridats a regir

l'Europa, la guerra actual precipitarà la solució de totes

les qüestions nacionalistes, 'fins les dels països no

bel·ligerants".185

L'enfocament, en aquesta intervenció de Maseras, de la

situació de Catalunya entre les nacions europees oprimides

ens permet de veure en el seu autor un francòfil, defensor

a ultrança del plet català, ben allunyat de la posició

neutralista i fins germanòfila de què se l'havia estat

acusant des del Rosselló en aquelles dates: "Després de la

guerra, la solució de la qüestió catalana [...] s'imposarà

cada dia més als governs de Madrid i deurà ésser tinguda en

compte pels governs europeus que fins al moment han comès

sempre l'error de considerar Espanya com un poble uniforme

i han volgut ignorar en ella l'existència de diverses
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nacionalitats. Aquestes nacionalitats [•••] reclamen

únicament una autonomia política. [•••] Cal que no es

consulti més aquesta Espanya inarticulada i artificial

què's sobreviu a ella mateixa i que no té altre con-

Î ARsistència política què'l prestigi del seu passat". El

criteri de Maseras és, emperò, iberista i federalista:

"Cal, d'ara endavant, què's consultin principalment els

interessos de les seves nacionalitats cridades a formar,

assegurada llur autonomia, l'Espanya de l'avenir, aquesta

Espanya encara ignorada que viu amb els ulls girats cap a

Europa i que fa els vots més ardents pel triomf del dret i

de la llibertat. Heus aquí el profit què'ls catalans deuen

esperar d'aquesta guerra [...] Catalunya es posa de fet al

costat dels pobles que lluiten per les llurs reivindica-

cions i es fa solidaria de la causa comuna de les naciona-

litats."187

La intervenció de Maseras fou considerada gratuïta per

gran part de la premsa centralista. Així des de El Impar-

cial de Madrid es pensa que "hechos como éste, [la figura -

"como delegado de la Cataluña irredenta"- de Maseras a la

conferència] que tienden a dar una idea falsa del regiona-

lismo en España y que conservan sabor tan sospechoso

(aparte lo ridículo) son los que denunciamos y combatimos

siempre". El Diluvio de Barcelona recull també la visió

negativa del diari El Mundo de Madrid, mentre que Le Figaro

de París ressenya positivament el fet i L'Indépendent de

Perpinyà publica gran part de l'exposició de l'autor català

considerant-la una important declaració que dóna exemple

188del que ocorre i del que se sent a Catalunya.
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En conclusió, Maseras es pronuncia com a nacionalista

amb els matisos d1iberista i federalista. La seva missió a

la Conferència és defensar els drets de les nacionalitats

històriques europees i preparar l'adveniment de la seva

autonomia -sobretot la de Catalunya- en acabar la guerra.

Se situa ben lluny del neutralisme del govern espanyol i

reclama la pluralitat política de l'estat amb el reconeixe-

ment de les diverses nacionalitats que el conformen.

Maseras comparteix en gran mesura el punt de vista de la

Lliga en qüestions de nacionalisme i al mateix temps és

vist amb simpatia per les autoritats franceses que coneixen

el seu tarannà francòfil. Fou per aquest motiu el repre-

sentant ideal -de paraula convicent, elegant i ponderada-

a la reunió. Maseras era reconegut pel partit com un bon

element de relació amb França i un veritable pont in-

tel·lectual amb Europa, ja que realitzava amb èxit funcions

d'una mena de diplomàcia menor} però necessària, dins la

política de projecció internacional de Catalunya que duia

a terme la Mancomunitat.

En la mateixa línia es troba la seva participació en

la Tercera Conferència de les Nacionalitats celebrada a

Lausanne al cap d'un any de l'anterior trobada, a fi de

juny de 1916. Maseras diu en començar la seva ponència "han

volgut que parli, en aqueixa Conferència, en nom dels

IflQcatalans". És suposable que fou delegat per la Mancomu-

nitat per ocupar aquesta tribuna, al costat de Joaquim

Bassegoda, enviat especial de la Unió Catalanista. El to de

les reivindicacions de Maseras es concreta una mica més en

aquesta ocasió. Després de regraciar l'acolliment a la
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nació suïssa i de donar una breu informació sobre la

història de Catalunya per tal de demostrar l'entitat

nacional catalana, l'escriptor passa a perfilar les

demandes dels catalans. En primer lloc situa el reconeixe-

ment del català com a llengua oficial, en segon lloc

exigeix la sobirania política que comportaria la creació

d'un Parlament i l'existència d'un poder executiu exclusi-

vament catalans i per concloure vol que, malgrat que

Catalunya no és una nació bel·ligerant, en acabar el

conflicte i establir-se una carta o constitució universals

mitjançant la Societat de Nacions, es reconeguin els drets

de la nació catalana. S'agermana amb totes les nacions

oprimides per tal de rebré'n, si més no, el suport moral.

El parlament, estructurat i fonamentat amb cura, és la

manifestació nacionalista pública més contundent feta per

l'escriptor durant els complexos anys de la Gran Guerra.

190Segons El Heraldo de Madrid a la Conferència hi assis-

tiren vint-i-tres delegats i l'atmosfera fou "excitable",

fet que no n'impedí un desenvolupament serè i fruitós.

3.3.2. La revista Messidor (1918-1920) i la

Societat de Nacions.

El triomf dels nacionalismes dintre l'universalisme,

i en especial el respecte als drets de la nació catalana,

centren l'activitat periodística de Maseras durant els anys

1918 i 1919, desenvolupada bàsicament des de les revistes

Messidor, i Tribune Libre des Nationalités, continuadora de

Annales des Nationalités.
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La intervenció dels Estats Units en la guerra per

l'abril del 1917 havia augmentat les expectatives dels

nacionalistes radicals i dels republicans catalanistes

sobre la resolució del plet català. La filosofia wilsoniana

impregnà els cercles aliadòfils i arribà en especial als

protagonistes de les reivindicacions nacionals catalanes.

Una de les publicacions que sorgí a Barcelona amb la missió

de secundar el respecte a les minories i advocar per la

instauració de la Societat de Nacions fou la revista

Messidor, on Maseras féu divuit col·laboracions entre 1918

i 1920. La publicació estava dirigida per Paul M. Turull-

Fournols, periodista i poeta, que es relacionà intensament

amb Maseras entre 1915 i 1921 i li demanà suport el 1934

per a un altre projecte utòpic, el "Moviment Nou Humanis-
1 Al

me". Fruit de l'amistat fou el pròleg de Maseras al

19?llibre de poemes de Turull Remembrances (1916) i la

relació d'ambdós amb la revista Fantasma de Nàpols, on

191Maseras col·laborà amb assiduïtat entre 1921 i 1923. Al

número 79 de Fantasma Mario Garea fa la crítica de dos

llibres de Turull, La Nueva Revolución i Vers l'Avenir, a

propòsit de la qual explica la relació de Maseras amb

Turull i Estelrich, que semblen ser els introductors de la

literatura catalana a Itàlia: "Pablo Turull, insieme alio

stesso Estelrich, al poeta Alfons Maseras, a Grandò,

direttore delia rivista Catalana di Perpignano, e a pochi

altri valentuomini, è a capo di quel groppo forte e

battagliero délie risorte énergie di Catalogna [...]".

Immediatament després d'aquestes activitats i contactes amb

Itàlia, Turull desaparegué del panorama intel·lectual
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català per a reaparèixer-hi momentàniament, com hem vist,

el 1934.

Messidor fou una publicació quinzenal, de caràcter

eclèctic, que naixé el primer de gener de 1918 com a

perllongació catalana de la ideologia i dels projectes del

grup de "L'Union des Nationalités" de Lausanne, del qual

formaven part Cambó, Puig i Cadafalch i la feminista

catalanista Carme Karr, a més d'Unamuno i Azcárate. La

revista tenia com a missió fonamental seguir minuciosament

el procés de construcció de la Societat de Nacions i les

negociacions de l'Estat Espanyol per tal d*integrar-s'hi,

així com formar l'opinió pública en aquestes qüestions.

Sobre aquesta funció de la publicació diu Martínez i Fiol:

"Messidor va recollir els plantejaments wilsonians respecte

a la creació d'una Societat de Nacions que regulés les

relacions internacionals i que evités l'esclat de noves

guerres. Eren idees que sempre havien estat defensades per

1 ' "esquerra nacionalista" i els catalanistes radicals. Fins

i tot Messidor va intentar recollir determinats'aspectes

dels criticats Amics de la Unitat Moral d'Europa, especial-

ment aquells punts que intentaven identificar els Estats

Units d'Amèrica amb els Estats Units d'Europa que reivindi-

caven els seguidors europeistes d'Eugeni d'Ors. En aquest

sentit, des de la mateixa colònia francesa i en els

diferents àmbits del nacionalisme català aliadòfil s'inten-

tarà acceptar D'Ors i el Comitè d'Amics de la unitat Moral

d'Europa com una mena de predecessors incompresos del

wilsonisme. Al mateix temps, el mateix D'Ors reconduirà la

Unitat Moral d'Europa vers viaranys aliadòfils."' Mase-
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ras es troba entre aquests seguidors europeistes d'Eugeni

d'Ors i entre els predecessors incompresos del wilsonisme.

És per aquest motiu que defensa aquests punts en molts dels

articles que publica a Messidor i es pot considerar un dels

articulistes més fidels a la missió pedagògica i ètica de

la revista. La publicació era molt heterogènia ideològica-

ment i segons Rodés i Ucelay da Cal "llevat d'un text

d'autoritat de Maragall i de traduccions i treballs

literaris, les formulacions de Messidor no tenen altre

caràcter que el de "wishful thinking". Aquest pensament

anhelant també s'assimila perfectament al caràcter idealis-

ta i quimèric de Maseras, evident en les intervencions que

fa a la revista. El nom Messidor -el desè mes del calendari

republicà francès, corresponent al de la collita del blat,

entre el 19-20 de juny i el 19-20 de juliol- era el de la

147
vil·la de Lausanne on tenia la seu la "Union des Natio-

19ft
nalités", creada el 1912 amb l'objectiu de "recollir

documents etnogràfics, històrics, literaris, artístics,

econòmics, psicològics, etc. que poguessin il·lustrar

1'"ànima", el passat i les "potencialitats" de futur de

199
cada nacionalitat". La revista duia a més el subtítol

"Regionalisme-Solidaritat Internacional-Iberisme" que

representava una afirmació clara de la seva ideologia. A la

vil·la "Messidor" de Lausanne hi havia també la redacció

del butlletí de la "Union", Annales des Nationalités .

que a partir del gener de 1919 tingué el nom de Tribune

libre des Nationalités. Aquesta relació és un indicador de

la dependència que hi hagué entre la revista de Barcelona

i la filosofia de la societat internacional que tenia la
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seu a Lausanne. El programa de Messidor era "la depuració

i la lliure evolució de la personalitat catalana, com la de

tots els pobles que sentin plenament la llur personalitat

pròpia; la realització de l'ideal federatiu de l'iberisme,

que inspirà el poeta Maragall, i en fi, l'obtenció de la

major harmonització possible amb els pobles més afins, i

amb l'Humanitat tota, germana nostra, laborant així per

l'adveniment de la cultura integral universal de la

veritable civilització qui serà fonamentada en el codi de

la Societat de les Nacions, llaç d'unió entre tots els

201pobles de la terra."

Concloent, la revista Messidor defensava el federalis-

me i l'iberisme -tret que la diferenciava notablement de la

filosofia d*"Els Amics d'Europa", d'on, en última instàn-

cia, provenia també ideològicament-, junt amb una clara

aliadofília i amb un també clar distanciament de les

posicions de Romain Rolland. lía revista es trobava dins

l'òrbita orsiana, al marge de les diferències esmentades,

també per la tipologia dels seus col.laboradors, que, com

Maseras -un dels seus exponents francòfils més

paradigmàtics-, en ocasions s'havien iniciat al Comitè de

la Unitat Moral dels Amics d'Europa. Per a Rodés i Ucelay

da Cal en el grup de Messidor "el sostre polític de la

reivindicació nacional catalana era molt baix" i de

l'anàlisi de la revista en desprenen tres "línies-forca":

"1) la reivindicació nacional catalana, expressada -llevat

d'algun radicalisme verbal- en termes d'autonomia regional;

2) la referència filosòfica i literària -i excepcionalment

política- a l'iberisme, com a cercle en què els pobles
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peninsulars s'harmonitzin; i 3) la reunió dels pobles

"autènticament civilitzats" en el marc [ . . . ] de la Societat

de Nacions".202

Pel novembre de 1918, quan la guerra acabava, des de

Messidor es decidí de constituir un "Comitè d'Estudi i

Acció Internacionalista" que firmà un "Manifest" el 6 de

novembre de 1918. Entre els signants, provinents de

diverses formacions polítiques, hi trobem Alfons Maseras,

connectat definitivament amb l'àmbit regionalista, al

costat de figures com el diputat republicà August Pi i

Sunyer, Rovira i Virgili, el director de la publicació Pau

Turull, Manuel Folguera i Duran, de la Unió Catalanista i

molts d'altres personatges -Carles Rahola, republicà,

Gabriel Alomar, socialista- i institucions que s'hi

adheriren. La voluntat del "Manifest" tenia un lleuger

regust maçònic en proposar el perfeccionament espiritual de

l'individu i el treball per a relacionar-se amb els països

que participaven en l'organització de la Societat de

Nacions. Tenia especial cura de la contemplació i de

l'estudi i reconeixement dels drets de Catalunya, sempre

dintre el marc d'una Federació Ibèrica i d'una Federació

Universal.203

El "Manifest" tingué també detractors. Maseras respon,

des dels Annales des Nationalités. M. Aulard, "que havia

declarat "étrange" el Manifest", amb les següents paraules:

"Sí, és estrany, tal volta, perquè gosa en aquests temps

d'odis, de ràbia i d'obsessions, fer apel·lació a l'amor,

a la concordia i a la serenitat".
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De les divuit col·laboracions de Maseras a Messidor

només n'hi ha dues que tracten el tema del nacionalisme i

de la Societat de Nacions i una que parla de la Gran

Guerra. Però són significatives perquè l'autor, seguint la

tònica didàctica de la publicació, hi aboca de manera

concreta la seva visió de la guerra i la forma favorable,

per a Catalunya i per a les nacions oprimides d'Europa, de

constituir la Societat de Nacions. El nombre més elevat -

set- està dedicat a l'assaig sobre literatura; publica

també quatre traduccions d'autors estrangers, tres crea-

cions literàries pròpies i un assaig sobre art.
Q/ir

"Le Nationalisme de Verhaeren" és una descripció

profunda de la literatura de l'autor belga que, amb el seu

credo nacionalista i humanitari, esdevé un predicador de la

pau i de la "unitat moral" i un apòstol de la Societat de

Nacions-. "Respostes a l'enquesta de Messidor" tracta

també el tema de la Societat de Nacions; respon una

enquesta que la revista passà l'abril de 1918. Maseras

hi advoca decididament per una Societat de Pobles, no una

Lliga d'Estats constituïts: "No n'hi ha prou amb que la

Lliga de les Nacions -que per ara és solament una Lliga

d'Estats- contingui els "chauvinismos" i posi a ratlla les

pretensions d'un poble quan atempten els drets d'un altre;

cal que la Lliga repari les injustícies de la Història i

tingui cura de tots els irredentismos de totes les naciona-

litats, hagin estat o no bel.ligerants. Cal que cridi en

son si, no solament els estats constituïts, sinó els pobles

en ells inclosos y amb personalitat nacional suficient per

a tenir veu i vot en la Societat de Nacions. D'altra faisó,
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la lliga serà una al.liança de poders, però no una Societat

de Pobles. I mentre sigui el primer, la finalitat de la

Lliga serà sempre un mite; la seva autoritat serà tothora

burlada. Car, per damunt del seu funcionament rígid i

artificial s'aixecarà la realitat orgànica dels po-
Art Q

bles". L'article "La superació de la Guerra" teoritza

utòpicament sobre el significat de la intervenció dels

Estats Units en la guerra, fet que ha reduït "els ideals

nacionalistes dels bel.ligerants europeus en profit dels

universalistes [ . . .] La guerra serà superada malgrat les

passions que solleva, i la major manera de contribuir a la

seva superació -que serà en definitiva l'alliberació de la

guerra- és contribuir ja des d'ara a l'escatiment del què

dins eixa futura Societat pot ésser just i injust, i tendir

a l'harmonització d'aquest dualisme fins ara considerat

incompatible: el triomf dels nacionalismes dintre l'univer-

salisme. Així tindran plena solució i acabada reivindicació

tots els problemes nacionals, únics promotors de les

209guerres actuals £...]".

Els assaigs literaris de Maseras publicats a Messidor
A l A

són: "Així parlà Filemon , "Las corrientes estéticas en
A t 1

Cataluña" -part de la conferència que pronuncià el 1914

91 ?a Buenos Aires-, "Lectura al "Foyer Français" -poèmes

catalans traduïts per ell al francès-, "El mañana del

?13
Romanticismo" , "Glossant a Fuchsius" -autor d'un trac-

tat de llatí, del s. XVII-214, "Dans les ruines d'Ampu-

rias" (nota marginal)"215, i "Un libro de Moreno Villa".216

El darrer article tracta "De les Arts i de la llur signifi-

917cació". Les traduccions son, en dos casos, pertanyents a
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poetes o llengües de nacions oprimides: "Corazón de mi
A l a

raza, salud!" , de Hrand Nazariantz, poeta armeni molt

traduït i estudiat per Maseras durant la segona dècada del
A l Q

segle, i "Enigma, Misla , cant popular de Lituània. També
flAA

tradueix Jean Cassou: "El treballador assoleiat", i
A ft J

Carducci: "Egle . Les composicions pròpies són tres: el
nnn

poema "A un infant" , "Quelcom sobre lletres hispano-

americanes" -fragment del seu llibre sobre Amèrica

Meridional, encara inèdit, en versió catalana-, i el poema

"Davant l'estàtua de Polimnia", signat amb el pseudònim

M. Galtes. En totes les altres col.laboracions signa amb el

nom i primer cognom, llevat de "Glossant a Fuchsius" que

firma amb les inicials "A.M."

3.3.3. Vinculació amb la Lliga: la campanya pro-

Autonomia i l'Estatut de Catalunya (1919).

Totes les activitats de Maseras descrites fins aquí

tenen el beneplàcit de la Lliga Regionalista i la major

part de vegades són suggeriments o encàrrecs expressos

d'aquest partit. Com hem vist, l'escriptor s'està movent,

ja des de 1914 -amb la creació del Comitè de la Unitat

Moral dels Amics d'Europa- en l'òrbita de la Lliga i sota

l'ascendent d'Eugeni d'Ors que, progressivament, anirà

influint sobre la seva tasca periodística i literària.

Reafirmarà aquest lligam amb el contacte amb la ideologia

de Messidort hereva de la del grup "L'Union des Nationali-

tés", del qual formaven part Cambó i Puig i Cadafalch.

Aquesta relació amb la Lliga es fa evident sobretot en la
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corresponsalía sobre la Gran Guerra que Maseras du a terme

des de París a La Veu de Catalunya entre 1914 i 1916, de

contingut bàsicament ideològic, i que, per aquesta raó, és

un exponent de la confiança que el partit havia dipositat

en ell. El seu crèdit a la Lliga anirà creixent durant la

dècada dels anys vint, en què -a partir de 1922- tindrà

seccions fixes a La Veu de caràcter literari i encara més

durant la Dictadura de Primo de Rivera, ja que arribarà a

ser l'home de confiança de Joan Estelrich i dirigirà des de

París l'òrgan periodístic oficial del partit per donar a

conèixer Catalunya a França: Le Courrier Catalan (1924-

1927). També cal recordar que entre 1917 i 1919 Maseras féu

de secretari personal d'Eugeni d'Ors i centrà les seves

tasques al tombant de l'escriptor. Prengué aquesta darrera

responsabilitat en els tres primers anys de l'interval que

durà la seva estada a Catalunya entre la tardor de 1916 i

la de 1924. Tota l'activitat posterior vindrà condicionada

per la relació amb d'Ors, de la ideologia i estètica del

qual restarà profundament amarat fins a la meitat de la

dècada dels anys vint. La participació de Maseras en la

campanya Pro-Autonomia i l'encàrrec de la presentació de

l'Estatut de 1919 a la Tribune Libre des Nationalités foren

també fruit del seu acostament i definitiva instal·lació

molt a prop de la Lliga Regionalista, on anà aconseguint

progressivament la confiança del seu líder polític, Cambó,

i de 1'intel.lectual que en formalitzava la ideologia,

Eugeni d'Ors.

Per la tardor de 1918 els aliadòfils catalans, entre

els quals es comptava Maseras, estaven desconcertats davant
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el suport de França a la monarquia espanyola malgrat el

deute pendent del plet català. Veieren una salvació en els

catorze punts del. president nord-americà Wilson, a qui

consideraren l'àrbitre de les imminents negociacions de

postguerra. L'elecció del wilsonisme com a solució del

problema català acostà els catalanistes republicans i

nacionalistes radicals a les posicions de la Lliga ja que

els segons tenien una manifesta dependència econòmica del

partit regionalista, que els necessitava per a pressionar

el govern de Madrid amb la seva intransigència. Malgrat

aquesta ajuda mútua, el nacionalisme radical blasmà

l'actitud política de la Lliga que, des de la mort de Prat

de la Riba, s'havia anat acostant al poder central, primer

al govern de concentració de García Prieto -pel novembre de

1917- i després al govern "nacional" de Maura, pel març del

1918. Per a Martínez i Fiol "en aquest últim la cosa era

més greu, atès que fou el mateijí Cambó (líder del regiona-

lisme després de la mort de Prat de la Riba a l'estiu del

1917) el que va entrar a formar-ne part assumint la cartera
A A C

de Foment." Les posicions dels partits catalans es van

radicalitzar malgrat el wilsonisme que els havia aplegat i

així el nacionalisme radical d'Unió Catalanista, els

republicans i els membres intransigents de la Joventut

Nacionalista de la Lliga es declararen antimonàrquics i es

reuniren a l'entorn d'un Comitè Pro-Catalunya per tal

d'internacionalitzar el problema català. Significativament

no trobem Maseras en aquest Comitè que cercava de ser "la
««C

reraguarda dels voluntaris catalans" , ja que aglutinava

els sectors nacionalistes més crítics amb el regionalisme
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oficial al tombant del qual es movia ja l'escriptor en

aquella època. De tota manera les forces nacionalistes no

regionalistes no arribaren a fer pinya entorn del Comitè}

impulsat per un partit agònic, Unió Catalanista, i, com diu

Martínez i Fiol : "en certa forma, es pot sospitar que també

hi havia la idea d'esperar la fi de la guerra per veure si

sorgia la possibilitat de crear un estat d'opinió favorable

per a promoure una solució nacionalista per Catalunya

potenciada pels Aliats: en aquells moments sembla que hi

havia un sentiment d'impotència remarcable entre les forces

nacionalistes no regionalistes, tant per a enfrontar-se amb

la Lliga com per a a copsar el moviment obrer com per a
»on

fer-se sentir a les cancelleries de l'Entesa. Per

altra banda les autoritats franceses aprofundien en la seva

bona relació amb la Corona espanyola, cada vegada més par-

tidària dels Aliats. Però el plet català continuava pendent

i el final de la guerra esdevingué per als catalanistes

aliadòfils la darrera oportunitat de solucionar-lo. Per

aquest motiu, entre el novembre de 1918 i el febrer de 1919

s'endegà una campanya autonomista al Principat.

Pel novembre de 1918 la Lliga, en acabar la guerra,

intentà una via de solució per al problema català presen-

tant-lo davant Wilson i davant el president francès. Aquest

camí no fou possible perquè el pacte es realitzà entre

Romanones i les potències aliades guanyadores de la guerra:

Wilson i el màxim representant de la República Francesa,

Clemenceau. Així, el suport polític internacional fou per

a la monarquia espanyola i el plet català restà al marge de

qualsevol solució, inclosa l'opció wilsoniana.
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Davant aquesta situació tota reivindicació autonòmica

havia de pactar-se amb el govern de Madrid. Cambó va actuar

des d'un doble front: com un nacionalista radical envers

Romanones davant dels catalanistes a ultrança, però alhora

intentà una solució pactada amb el govern central. Aquesta

possibilitat darrera fou cada cop més difícil a causa del

suport dels Aliats a la Corona espanyola. Fou en aquest

moment -gener del 1919- quan una assemblea d'ajuntaments

catalans va aprovar l'Estatut de Catalunya elaborat per la

Mancomunitat i signat ja el 25 de novembre de 1918 per Puig

i Cadafalch com a President, i pels Consellers Vallès i

Pujáis, Agustí Riera, Josep Ulled, Josep Mestres, Josep M.

España, Anselm Guasch, Martí Inglés, Francesc Bartrina,

Pich i Pon, Miquel Junyent, August Pi i Sunyer, Salvador

Albert, Josep Zulueta, Juli Fournier, Josep Matheu,

Francesc Cambó, Ventosa i Calvell, Felip Rodés i Narcís

Batlle.

Aquest procés de reivindicació de l'autonomia catalana

i d'elaboració de l'Estatut comptà amb una forta campanya

de conscienciació pública que des de la Lliga, i davant el

fracàs de les seves negociacions a Madrid, intentava

d'arribar al carrer. La Campanya pro-autonomia comptà amb

la col·laboració d'intel. lectuals de l'òrbita lligaire que,

des de la premsa, marcaven les actituds que calia seguir.

El periodista Alfons Maseras fou en aquest cas un profes-

sional privilegiat perquè se li reservà el dret de presen-

tar a Europa, des de la Tribune libre des Nationalités,

l'Estatut elaborat per la Mancomunitat. Aquest fet el situà

definitivament i clara al costat de la Mancomunitat de
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Catalunya, que tingué en ell un home de confiança a París

i posteriorment a Barcelona, col·laborador de Cambó -al

costat d'Estelrich- en diversos fronts, normalment a

l'ombra, des de la seva missió de periodista i d'home de

lletres.

El títol de la col·laboració presentada per Maseras

sota el pseudònim "M." a la Tribune Libre des Nationalités

fou "Vers l'autonomie catalane intégrale. Plébiscite du

peuple catalan pour l'autonomie. Pétition solennelle au

Gouvernement espagnol". Les paraules amb què Maseras

presenta el text complet del document són breus però, com

és habitual en ell, diplomàtiques i conciliadores. S'hi

coneix la posició fidel al costat de Lliga i el suport al

paper decisori de la Mancomunitat: "Le triomphe des Alliés,

et, avec lui, celui du principe des nationalités, ainsi que

l'exceptionnelle situation politique de l'Espagne, ont

produit un état d'opinion unanime en faveur de l'autonomie

de la Catalogne. Cet état d'opinion s'est manifesté une

fois de plus par le résultat que le plébiscite fait par

l'intermédiaire des communes de la Catalogne a obtenu. Les

conseils municipaux catalans se sont prononcés à l'unanimi-

té pour l'autonomie intégrale.

En présence de ce magnifique résultat de la volonté

catalane, résultat qui a été solennellement communiqué par

le peuple au Conseil de la Mancommunauté catalane dans une

grande manifestation publique» les chefs de tous les partis

politiques de la Catalogne ont présenté au président du

Conseil espagnol une demande formelle d'autonomie catalane,

dans les termes désormais historiques que l'on va lire. Les
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chefs de partis, adjoints aux membres du Conseil de la

Mancommunauté, ont formulé les bases d'une autonomie que

bien des Catalans estiment très modeste, mais qui pour-

raient, si elles étaient acceptées, résoudre pour le

moment, à la satisfaction des deux tendences: 1*espagnole-

centraliste et la catalane, le problème si vivant autour
4«a

duquel se développe toute la politique espagnole."

Per cloure, Maseras fa referència a la posició

negativa del govern espanyol davant les exigències autono-

mistes catalanes i detalla com estava la situació pel

desesbre de 1918, quan les expectatives de solució des de

Madrid eren nul.les, i la dèbil unió amb els catalanistes

d'esquerres es veia ja perillar davant el conflicte obrer

barceloní que s'anunciava: "Ne voulant pas donner à cette

demande une réponse catégorique, le gouvernement de M.

Garcia Prieto donna sa démission. Le comte de Romanonès,

qui lui succéda, porta la question aux Cortès; mais tous

les partis monarchiques se rallièrent autour de M. Maura

qui se prononça résolument contre le principe biologique de

la personnalité catalane. Comme résultat de cette unanimité

des partis monarchiques, les nationalistes catalans ont

rompu avec le régime et font cause commune avec les

républicains et les socialistes, qui se sont déclarés prêts

à donner leur appui à une solution autonomiste.

Nous en sommes donc à la rupture des nationalistes

catalans avec le régime auquel, tout dernièrement encore,

MM. Cambo, Ventosa, Rodés, etc., prêtaient leur concours

dans les Conseils gouvernamentaux, et à l'union avec les

elements radicaux. Il convient d'ajouter que M. Romanonès
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a nommé une comission extra-parlementaire qui doit se

prononcer dans les délais les plus brefs sur la demande des

Catalans."229

3.4. Les visites al camp de batalla (tardor de 1914 i

hivern de 1915 ).

En arribar a França a finals d'octubre de 1914 Maseras

realitzà una breu estada al front de l'Est de París, al

initie escenari de la batalla del Marne, portat per l'afany

de conèixer de forma directa l'estrall de la guerra en els

pobles i viles que es trobaven devora les trinxeres. El

conflicte bel.lie afectava també la població civil, bombar-

dejada i delmada contínuament. Suposem que la necessitat de

fer una crònica verista per al diari i el seu temperament

humanitari i altruista -en algun article havia manifestat

el sentiment d'incomoditat pel fet de veure's reduït a

simple espectador de la guerra - dugueren Maseras a fer

aquesta visita al cap de pocs dies d'haver tornat a la

capital francesa. Es tractava de la curiositat angoixada

del periodista que s'havia assabentat de l'esclat de la

conflagració lluny de la ciutat estimada que l'acollia des

de feia ja cinc anys i al mateix temps era una crida

visceral de l'home que sentia un fons dolor pel proïsme,

que reclamava una atenció solidària. El viatge s'allargà

des de finals d'octubre fins a primers de novembre i

l'itinerari resta descrit amb detall al segon capítol -

"Fossars de França1 - d'El Llibre de les Hores Cruentes.

Aquesta obra té un clar valor testimonial i els fets
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narrats responen a vivències de l'autor, que en moltes

ocasions van ser narrades prèviament en articles de la

secció "Davant la Guerra" de La Veu de Catalunya. Segons el

llibre, Maseras partí a les "darreries d'octubre de

2321914" en direcció a Reims. Visità la petita ciutat de

Meaux i les viletes de Barcy i Chambry, enderrocades i

incendiades per la recent batalla. El record del Marne i de

la retirada dels alemanys, el setembre anterior, hi era

present. El viatge de Maseras per les trinxeres prosseguí

per Vitry-le François i els fangars de l'Argonne per

emprendre la ruta de Reims, més al Nord, després de passar

per Sommeille -reduït a un "grapat de ruïnes", a "un cemen-

tiri revolt, devastat, pillat, incendiat, sense una pedra
A « A

que es mantingui dreta". L'espectacle que trobà a

Sainte-Menehould, poblet proper a Reims, en les vigílies de

Tots Sants, fou el del fragor del front, "l'estrèpit del

canó, que no para mai...", i afegeix Maseras: "No lluny

d'aquí, a Vienne-la-ville, en els boscos de Qreuvie, hi

plou ferro i foc incessantment des de fa cinc setma-

nes..." Trobà Reims tranquil·la, després d'haver viscut

el moment més acarnissat de la batalla del Marne: "Hom ens

conta les tràgiques efemèrides de la ciutat. Els alemanys

estigueren aquí del 4 al 12 de setembre. El dia 4, abans

que entrés el gros de l'exèrcit, la ciutat fou bombardeja-

da. Després d'abandonada, el dia 13, s'arremolinà al damunt

d'ella una nova tempesta d'obusos. El dia 19 fou.bombarde-

jada la Catedral. I desde llavors els alemanys han prosse-

Î35
guit la destrucció de Reims." Segons la narració de Ma-

seras hi havia ordres a la ciutat que ningú no sortís fora
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i per aquest motiu no pogué visitar el camp de batalla "on

tants de combats s'han lliurat, on tants de soldats han

mort". Malgrat tot l'escriptor afirma "les hores breus que

passarem a Reims seran prou per a dar-nos la sensació que

no ens calia pas allunyar-nos per a veure un camp de

?lfibatalla i sentir la tristor dels cementiris". Dos dies

més tard Maseras es trobava prop de les riberes del riu

Mosa, al sud de Reims, és a dir, que no donà encara la seva

ruta bèl·lica per conclosa. Visità la petita ciutat de

Pont-à-Mousson, que dóna pas a la comarca de la Lorena a

l'est, porta de la frontera alemanya. Allà "són comptades

les cases que no han sofert de les bombes" i "la pluja de

metralla no cessa pas". Des del puig de Mousson, proper al

poble "es domina, cap a l'esquerra, el bosc de Le-Pretre,

on els alemanys estan atrinxerats. Rera les defenses

enemigues es desplega la vall del Seylle, que corre amb

suavitat cap a la regió de Metz'. Als nostres peus es veuen

les bateries de gros calibre que bombegen els forts

meridionals del camp atrinxerat de la vella capital

lorenesa". La narració s'interromp en aquest punt des

d'on Maseras retornà a París. La seva vivència directa de

la guerra, tot just arribat a França, influí notablement en

la producció periodística que desenvolupà a La Veu de

Catalunya.

En dues cartes consecutives trameses a Narcís Oller

pel novembre de 1915, Maseras formula de forma vehement el

desig de visitar el front amb la intenció d'aplegar

informacions i experiències per transformar després en

matèria narrativa, apta per a les cròniques d'opinió de La
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Veu i per a El Llibre de les Hores Cruentes. L'I de

novembre manifesta a Oller aquest projecte: "Probablement

rependré les meves cròniques a La Veu i fins faré una

J3Stournée pel front. " " El 16 del mateix mes insisteix:

"Espero poder tenir la sort de fer una visita als camps de

batalla i anar a les trinxeres i poder recullir algunes

impressions que no mancaré de traduir en prosa catalana. Si

239hi vaig, ja en sabrà vostè alguna cosa." Però aquesta

és la darrera carta a Oller conservada, i només podem

certificar aquesta visita al front a partir dels testimonis

periodístics i literaris i de la cadència dels articles de

Maseras en aquesta època. Observem que el darrer article de

La Veu de Catalunya el 1915 és del 15 de desembre, i no

torna a col .laborar-hi fins al 18 de gener del 1916, justa-

ment amb l'article "Un poblet sota la metralla", signat

sense pseudònim, amb el nom i cognom, que és la identifica-

ció amb què Maseras firma a La Veu quan es considera en

viatge professional, lluny de París. A més, el nom de

l'article dóna també títol al cinquè capítol de El Llibre

de les Hores Cruentes (1921), testimoni directe i viu datat

el 1915. Aquest representatiu i esfereïdor capítol fou

també publicat el 1916, com a narració independent, al

recull Contes i croquis, dins la col·lecció "Lectura Popu-

lar", amb l'interès, constant en Maseras, de fer arribar

als catalans experiències directes de la guerra i informar-

los dels esdeveniments als camps de batalla. La segona

visita al front de Maseras es degué produir, doncs, durant

els dies de Nadal de 1915, unes dates ben significatives

perquè Maseras projectés la seva bondat i humanitat
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proverbials envers les zones més afectades pel conflicte.

Cal també recordar que a El Llibre de les Hores Cruentes.

publicat el 1921, Maseras integra alguns d'aquests records

literaturitzats al tercer capítol del llibre, "El primer

Nadal de la guerra". Encara que el viscut per ell fos el

segon Nadal de la conflagració, aquest petit anacronisme

respecte a la seva història personal no afecta l'esperit de

l'obra, on les imatges de la guerra se superposen i confor-

men el fresc adolorit que Maseras desitjava fer arribar als

catalans.

3.5. La corresponsalia a París de La Veu de Catalunya

durant la Gran Guerra (1914-1916): relació i

anàlisi dels articles.

A partir del 31 d'octubre de 1914 Maseras comença la

seva col·laboració regular a Ba Veu de Catalunya com a

redactor-corresponsal. Aquesta tasca es perllonga amb

algunes intermitències -la més llarga de les quals és la

que comprèn del setembre de 1916 al novembre del 1922- fins

al març de 1931, i s'enceta amb els articles que regular-

ment tramet des de París, entre 1914 i 1916» sobre les

vivències de la Gran Guerra en aquesta ciutat o en comar-

ques molt pròximes al front de batalla. És en arribar del

viatge per Amèrica Meridional quan fa el primer escrit per

a La Veu. Maseras degué sortir de Barcelona a mitjan mes

d'octubre perquè l'article que inaugura la seva col·labora-

ció -ja des de París- apareix el 31 d'aquest mes amb el

títol "A través la França" i narra les sensacions que li
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provoca l'accidentat viatge de retorn per l'interior d'una

nació enderrocada moralment pel destret de la guerra just

en el moment en què acaba d'assolir la primera gran

victòria aliada -la batalla del Marne, el 12 de setembre-.

Aquest assaig és un viu testimoni personal de la situació

d'un país que encara no s'ha refet del compromís bel.lie

que acaba d'adquirir i de l'ensurt d'haver vist les tropes

alemanyes a quaranta quilòmetres de la seva capital. La

melangia i el dolor s'abaten simultàniament en el paisatge

francès i en l'ànim del narrador, i evidencien la renúncia

i l'esforç que hagué de fer Maseras per retornar cap a una

França en guerra, que ell, tanmateix, estimava i esperava

poder ajudar des de la seva missió de periodista i literat,

tot conscienciant dels fets els lectors de les seves

adolorides -però objectives- cròniques. Maseras va sacsejar

els esperits dels lectors de La Veu de Catalunya en

informar-los aprofundidament -amb la seva humana personali-

tat- sobre els diversos moments del conflicte europeu. Amb

aquest objectiu endegà una secció que encapçalà amb el

títol "Davant la guerra", dins la qual signà els articles

amb la inicial del seu nom seguida del primer cognom en les

col .laboracions de 1914 i de 1915, fins al novembre

d'aquest darrer any, en què començà a utilitzar el pseudò-

nim "Zenon". En aquest primer treball periodístic Maseras

detalla alguns aspectes d'aquest viatge, com el fet que el

realitzà en companyia de Pere Roura "del comerç de Barcelo-

na, l'únic comerciant de l'article de modes que ha anat a

París aqueixos dies". L'escriptor passejà per Narbona,

Tarascó i Lyon, on visità, en un dels cinquanta hospitals
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improvisats de la ciutat, els ferits de la batalla del

Marne.

Els dos següents articles foren "El silenci de París",

publicat el 14 de novembre i "Pal.liors d'autumne" que

aparegué entre el 15 i el 22 d'aquest mes. En el primer

expressa l'emoció del retrobament amb la gran ciutat

enyorada de tant temps i ara de Imada per l'horror: "No

retrobava París després de mesos d'ausencia: retrobava una

immensa vila deserta, abandonada, què's replegava en una

muda espectació després d'haver tremit d'angoixa, potser de

por. Matí gris, matí funeral aquell, en el que tots els

records amables, graciosos i delitoses de la dolça ciutat

s'esvaíen davant la nuesa dels carrers, davant del silenci

què'ls envolcallava". En aquesta mateixa línia es troba

"Pal.liors d'autumne", que descriu un parc parisenc com a

paisatge-reflex de l'ànim adolorit de l'escriptor després

d'haver visitat dos hospitals de guerra i d'haver rebut la

nova de la mort de dos amics en les línies de combat, entre

moltes altres notícies i sensacions tràgiques. La darrera

col·laboració de l'any 1914, publicada el 9 de desembre i

signada el 23 de novembre, és una lírica crida al lector

per tal de sensibilitzar-lo cap a. la multitud que sofreix

en la seva carn el desastre de la guerra. S'anomena "L'He-

roisme Anònim" i descriu l'angoixa, el sacrifici i la

resignació del poble; parla de les llistes d'ajuts, de les

cartes rebudes del front i acaba fent una invocació a la

solidaritat i a l'amor: "I després d'haver-les llegit, un

poc com s'esdevé després d'haver llegit l'Evangeli -font

d'amor i de dolcesa- jo us dic que tindreu millor opinió de
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vosaltres mateixos i que us sentireu més capassos d'esti-

mar" .

Els dos primers articles escrits per Maseras a París

en arribar de Barcelona constituïren -amb lleugeres

variants- la primera part d'El llibre de les hores cruen-

240tes , amb el títol genèric de "La ciutat dolorosa" i els

encapçalaments individuals: "De camí en 1914" i "El silenci

de la gran ciutat". Aquest llibre recull parcialment -entre

d'altres materials literaris- els articles sobre la guerra

publicats per l'autor a La Veu de Catalunya -fruit del

coneixement directe que tingué de la contesa bèl.lica-|

ordenats monogràficament en onze parts o capítols que

tractarem més endavant.

La tasca de Maseras al diari el 1915 té un to adolorit

davant els esdeveniments cruents que semblen no tenir una

solució immediata, alhora que tracta d'explicar els fets

bèl·lics als lectors a partir d*una interpretació política

i social, fugint de la mera descripció de batalles i

tàctiques militars, feina que ja duien a terme els corres-

ponsals de guerra. Maseras, amb les col·laboracions de La

Veu de Catalunya informa els lectors i els sensibilitza

envers el gran conflicte. Tracta d'iniciar-los respecte a

la política internacional que ha provocat la guerra i que

rau a la seva base, per així induir a una presa de partit

i a una identificació emocional. Per altra banda, i conti-

nuant amb la missió ètica i no únicament informativa,

insisteix amb gran interès en les qüestions dels naciona-

lismes europeus. En els articles que inicien l'any l'ingre-

dient més visible és el sofriment i el neguit per la
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situació de França i concretament de París, que tem veure

altre cop sota el perill alemany imminent.

Durant 1915 publica vint-i-una col·laboracions al

diari: tres al gener, una al febrer, quatre al març, cinc

a l'abril, dues al juliol, quatre al novembre i dues al

desembre. Entre gener i octubre les signa amb la inicial

del nom seguida del seu primer cognom, i el novembre i

desembre apareixen sota el pseudònim "Zenon", referit,

probablement, al filòsof estoic grec Zenó d'Elea, sobre la

filosofia del qual Eugeni d'Ors acabava de presentar la

tesi doctoral el juny de 1913. Les "apories" del savi grec

s'esforçaven a negar la noció de moviment i la multiplici-

tat de les coses -per tal d'afirmar la immobilitat i la

unitat de l'ésser- amb arguments d'inspiració finitista que

entusiasmaven Eugeni d'Ors. Probablement aquest pensament

filosòfic, assimilat i formalitzat per Ors, influí sobre

Maseras en el moment de plantejar-se el món i la vida

davant la guerra.

La primera de les cròniques enviada per Maseras -"El

Nadal a París - és una glossa nadalenca signada a París

el 26 de desembre de 1914, centrada en el sentiment de

resignació i de soledat que amarava els assistents pari-

sencs a la Missa del Gall el 1914, quasi tots dones soles

0 bé endolades, vells i criatures. Les altres produccions

del gener de 1915 -"Cal tenir paciència", escrita a París

el dia 2 i "Les hosts llatines , escrita el 16- tracten

el tema de la dilatació del temps de guerra, amb profunda

1 informats estudis de política internacional sobre la

intervenció dels diversos països en el conflicte. El 12 de
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febrer Maseras fa l'única intervenció d'aquell mes a La
A J A

Veu: "Mimí P i n s o n , nom que prengué el col·lectiu

d'obreres modistes parisenques que resolgué d'anar al front

a guarir soldats. El 15 de març escrigué quatre articles:

"Els hereus de Bisanci" -en tres parts, I, II, i III,

publicades respectivament el 23, 25 i 26 d'aquell mes- i

"Damunt el llorer, el r o u r e , llarga relació comentada

dels escriptors morts a la guerra a qui l'Acadèmia Francesa

concedí els premis corresponents a 1915. Enceta el mes

d'abril amb una interessant intervenció: "Impressions

versallesques" , signada a Versalles el dia 3, que

després recull a El Llibre de les Hores Cruentes amb

algunes esmenes. Es tracta d'una interessant crònica sobre

la visita a un hospital de sang britànic situat a l'hotel

"Trianon Palace" de Versalles. El 10 d'abril signà a París
« i C

l'article "La "Ville Lumière a les fosques" , descripció

emotiva de la ciutat-llum sota els efectes de la guerra. El

26 d'abril escrigué, també a París, "El fossar de Fran-

?4?ça -prosa poètica que canta els morts de la batalla del

Marne-, que utilitzà, amb variants, com a encapçalament del

segon capítol d'El Llibre de les Hores Cruentes, on, com

hem vist, recull les seves experiències directes a les

trinxeres. Pel maig fa una confessió del dolor que li causa

la mirada condemnatòria dels francesos -sobretot de les

dones- cap a qui, home jove com ell, es troba a la ciutat

i no al front de guerra defensant la bandera francesa, en

una prosa titulada "Del París tragi-còmic. La mala mira-

da"248. El 23 de maig redacta una llarga glossa franeòf
*£/'
f-s, /

-"La França victoriosa"- on lloa el caràcter i l'actitud de
•
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França durant la guerra, i anuncia la seva victòria i els

bons auguris per a la postguerra, sobretot en el que

respecta a les petites nacions oprimides, a qui França

donarà suport. El mes de juliol enceta una sèrie d'entre-

vistes amb persones del poble afectades per la guerra -que

bàsicament desenvoluparà entre maig i juliol de l'any

següent- amb l'article "Davant la guerra: Una interwiew".

En aquesta ocasió entrevista el novel·lista argentí Enrique

Larreta, al seu retorn d'una visita al front amb Maurice

Barrés. El camí llarguíssim de la guerra, al qual no es

preveu encara final, éa el tema bàsic de l'article "Davant
«TA

la guerra: "It is a long way..." , on Maseras aprofita per

comentar quin tipus de pau desitjaria la destrossada França

per al conflicte.

Durant agost, setembre i octubre de 1915 Maseras

interromp les seves col·laboracions habituals, fet que es

confirma en carta a Narcís Oller de l'u de novembre de

1915: "He deixat mon empleu al Figaró per qüestions de

dignitat. Me trobo doncs, assatz embarrassé que diuen aquí,

i he de procurar-me un gagne pain quelconque. Probablement

rependré les meves cròniques a La Veu i fins faré una
ori

tournée al front. I encara, en carta del 16 de novem-

bre, acaba de deixar clar que, des del novembre, ha

reemprès les seves cròniques d'opinió sobre la guerra a La

Veu de Catalunya sota el pseudònim Zenon: "No li parlo de

la guerra per que vostès ací en saben tant o mes que

nosaltres aquí. Per lo demés, si llegeix a La Veu els

articles signats Zenon, potser hi endavinarà aquest humil

cronista i sabrà lo que en penso." Les col·laboracions del
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novembre són apassionades i sentides defenses dels soldats

del front i de les seves activitats per sobreviure emocio-

nalment al destret. Es tracta de "L'ombra dels morts",

on desenvolupa la idea que "el culte als morts aviva el

patriotisme i afirma la voluntat de vèncer", "Els periòdics

del front"253, i "Un soldat de fang"254. A l'article "Chulos
flf r

y señoritos" critica durament la presència informal i

desenfadada de madrilenys i d'aventurers de tota la

península als carrers parisencs, que, amb el seu comporta-

ment, ultratgen la tristesa de la capital. El mes de

desembre continua utilitzant el pseudònim Zenon en els dos

95Rarticles darrers de l'any: "El que no s'ha de dir" i
A r n

"Catalans a la guerra" . Al primer situa èticament l'amor

matern pel damunt de l'odi bel.lie, i al segon fa una admi-

rada i enèrgica crida en favor dels "voluntaris catalans".

Durant 1916 el nombre de col·laboracions de Maseras a

La Veu de Catalunya creix considerablement, ja que arriba

a trenta-nou entre gener i agost. L'escriptor tornà a

França després del viatge a Perpinyà amb el Comitè de

Germanor amb els Voluntaris Catalans els dies 12, 13 i 14

de febrer i, en contra del que s'havia anunciat des d' El

Poble Català.258 remangué a París amatent a les cir-

cumstàncies de la guerra fins a l'entrada de la tardor.

Els articles estigueren en gran mesura influïts per

les visites que l'escriptor realitzà al front o a hospitals

de ferits de guerra. A més de la visita -gairebé peregri-

nació- a la zona del Marne per l'octubre i novembre del

1914, que tant influí en els seus escrits posteriors,

Maseras es traslladà pel setembre de 1915 a Berk-Plage i
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pel gener de 1916 a Neuilly-sur-Marne. El viatge a Berk-

Plage, pöblet de la costa normanda, està recollit a El

Llibre de les Hores Cruentes on especifica que, malgrat la

pau que allà regnava, era important el contingent de

soldats mutilats i ferits que s'hi refeia, així com la

quantitat de tombes que s'havien hagut d'obrir per enterrar

els morts: "la sang vessada en els camps de batalla rega i

amara aquesta terra llunyana, que sofreix calladament, sens

259un plany, serena i tranquil·la com la mar..." El mes

de gener efectuà un dels viatges que més el commogueren. Es

tracta de l'anada a Neuilly-sur-Marne, més enllà de

Vincennes, per visitar la "Maison Blanche", antic sanatori

mental convertit en hospital per als mutilats de guer-
*CA

ra . En aquest lloc l'escriptor volia contactar amb un

mutilat català del qual li havien parlat al Centre Català

de París. Les impressions de l'arribada en aquest lloc i el

contacte amb els joves malferits són veritablement patèti-

ques i foren utilitzades per Maseras en molts dels seus

articles, amb la sana intenció de sensibilitzar l'opinió

pública cap a dues qüestions: l'agraïment i la solidaritat

envers els soldats francesos i també els de països allu-

nyats com Grècia, Senegal, Algèria i Marroc, i el reconei-

xement cap a la tasca de les infermeres sol·lícites -

gairebé sempre "amateurs"- que tenien cura dels malaurats.

En general les col·laboracions d'aquest any continuen

tenint la missió d'enfortir els esperits i donar-los fe

absoluta en el triomf final, avivar l'esperit guerrer,

canalitzar l'esperança, enaltir la generositat de les

"dames blanches", instar a la solidaritat amb els refugiats
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-tant els ciutadans com els soldats- que arriben del front

i, sobretot, donar la imatge d'una França heroica, amb un

universalisme tradicional, ja que lluita no només per ella,

sinó "per la pau i la llibertat d'altres pobles" i per tal

de "lliurar el món de l'hegemonia germànica". 51

El primer article de 1916, publicat el dia 18 de

?fi?gener, es titula "Un poblet sota la metralla , porta la

capçalera "El conflicte europeu. Croquis de la Gran

Guerra", va signat amb la inicial i el primer cognom i està

datat a "X", que equival a dir qualsevol llogarret de la

geografia francesa, fet que li atorga un sentit generalit-

zador. A partir del segon article, aparegut el 28 de gener
• I»«

amb el nom de "El seminari de Sant Sulpici , Maseras

inicia una secció que porta com a títol "El conflicte

europeu. Des de París", que ja anirà sempre signada amb el

pseudònim "Ajax" -amb el qual es refereix a Àiax, el

personatge de la Ilíada que personifica la força física i

que s'aboca a la mort de forma irracional-, molt adequat si

es té en compte el contingut bèl·lic i, per tant, sempre

irracional de les cròniques que els esdeveniments l'obli-

guen a escriure. El mes de febrer fa set col·laboracions

per a La Veu; "La casa dels mutilats" , signada el gener

a París amb el pseudònim Ajax i publicada I'l de febrer;

"La represa"265, signada Ajax, I'l de febrer, a París, i

publicada el dia 5; "Literatura "de guerra", feta a París

el dia 14, sota el nom Ajax i apareguda el 19265; "Tornant

de Perpinyà"26*, firmada amb el nom veritable i publicada

el dia 21, sense data de redacció -perquè devia ser escrita

en el trajecte Perpinyà-París-; "El que diu una franco-
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9 fi ft
sa , fora de la secció "Des de París" , signat , doncs ,

Zenon i aparegut el dia 25 de febrer; "El miratge d 'Erze-
«ço

rum""', escrita a París el dia 19 per Ajax i publicada el
n n A

26 i, per acabar el mes, "L' acció del Centre Català ,

del 23 de febrer, feta per Ajax a París i apareguda a La

Veu de Catalunya el dia 29. Destaquero d'entre tots els

articles -a banda de "La casa dels mutilats" i de "Tornant

de Perpinyà", als quals ja hem fet referència pel seu

interès- "Literatura "de guerra", on apareix el gust de

l'escriptor per la literatura, en aquest cas de temàtica

bèltlica, que floreix de forma intensa a França en aquests

durs anys, i també remarquem "El miratge d'Erzerum", on

reivindica el paper d'Armènia a la Gran Guerra. Els

articles del mes de març estan dedicats a la batalla de

Verdun i a establir un corrent solidari dels lectors cap

als refugiats i els soldats que hi intervenen: "El que

971
passa a Verdun", "Les veus * ocultes de França" -on

tracta d'interpretar positivament el desànim dels habitants

de Verdun, acabats d'arribar a París cercant refugi- i "La

batalla continua", signats Ajax perquè es refereixen a

fets bel. lies. El darrer del mes, "Pels voluntaris cata-

lans , porta el pseudònim Zenon, pel fet que és un

assaig de pensament ètic. Les col·laboracions del mes

d'abril tenen un caràcter ampli i variat i són totes

referents a la guerra i signades per Ajax, llevat de la

275
darrera. L'inicia amb "L'Estat tutelar" , on compara

França amb Espanya i altres països europeus per tal de

concloure el veritable paper de tutor que l'Estat francès

exerceix amb tota mena de víctimes i afectats per la
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guerra, continua amb "Les veus de Polònia* "El Gran

Cardenal"2*7, "Els artistes i la guerra""8 i "Una embaixa-

da" , que es refereix a la visita que realitzaren el

filòsof Henri Bergson i altres intel·lectuals a Madrid.

També en acabar el mes publica "Records cervantins. El
« «A

"Mesón del Sevillano", que signa amb el seu nom i té

caràcter exclusiu de vivència literària. El mes de maig els

articles s'articulen entorn del tema de l'humanitarisme i

la solidaritat i, llevat del segon, enceten un nou nom per

a la secció: "Veus de l'opinió", així com un altre miste-

riós pseudònim -"X.X."- en la darrera col·laboració, que

apareixerà només un parell de vegades a La Veu de Catalunya

i sempre al tombant de qüestions relacionades amb la pau i

les Nacionalitats. El primer dels assaigs és "La generosi-
AO1

tat de Franca , signat per Zenon, el segon "Els profe-
AQfl

tes de la guerra actual", que firma Ajax, com ocorre
• n*

amb els dos que segueixen: »"Una "dame blanche" i

284"Interwiews amb mon conserge", primera de l'any dins la

sèrie d'entrevistes amb gent del poble que han de consti-

tuir el setè capítol d'El Llibre de les Hores Cruentes.
A A r

L'última col·laboració del maig, "Preliminars de pau"

és la signada X.X. i no porta data de redacció. Pel juny

Maseras, sota el pseudònim Ajax, publica entrevistes sobre

la guerra fetes a personatges del carrer durant el mes de

maig -llevat de la darrera-, i, en un cas, parla dels

"Voluntaris Catalans" sota el nom de Zenon. La primera

col·laboració es titula "Interwiews. "La marchande des
00 C

quatre saisons , la segona és la que fa referència a

les fotografies dels "voluntaris catalans" que un amic ha
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les fotografies dels "voluntaris catalans" que un amic ha

mostrat a Maseras i porta el nom d'"Els voluntaris cata-

lans: L'obra del "Comitè de Germanor"28*, segueix "Inter-
• QO

wiews". A cal Bistró" , i "Interviews. Amb un "poilu"
«flu

català". El grup d'entrevistats dóna opinions bastant

coincidents sobre la guerra: el desig que s'acabi aviat,

queixes per manca de recursos, solidaritat amb els soldats

del front, algunes crítiques lleus al Govern, etc., tot

expressat amb llenguatge senzill i popular. Els "poilus"

catalans afirmen que els sembla estar lluitant per la

pròpia pàtria i es dolen de la monotonia de la vida a les

trinxeres. El seu valor i generositat resten eternitzats en

els mots de l'entrevista al "poilu" català que recull

Maseras: "[...] perquè la guerra acabi, perquè els homes

visquin en pau, perquè d'aquesta pau en profitin tots els

pobles i sigui, al mateix temps, la base d'una nova era de

llibertat, cal que la guerra, avui per avui, continui, cal

batallar [...]" El mes de juliol apareixen al diari tres

entrevistes de Maseras sota el pseudònim Ajax: "Interviews.
QAA

Amb un "vieux cabotin, escrita al juny, "Interwiews.

Amb un senegalès"281, i "Interwiews. Amb un "camelot"252,

ambdues realitzades al juliol. Cal afegir l'article

d'opinió sobre la guerra "Mentre la flama creix",

signat per Zenon. El darrer mes que Maseras exerceix de

redactor-corresponsal a La Veu de Catalunya des de París ho

fa amb sis col·laboracions molt diferents entre elles: el

dia 1 el diari publica els fragments més representatius de

la ponència de l'escriptor a la Tercera Conferència de les

294Nacionalitats celebrada a Lausanne a finals de juny"; el
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Neuilly, signada Ajax, que titula "Amb un que ve de
ÄQC

Verdun" , una de les més directes i patètiques descrip-

cions del que fou aquella batalla; el dos d'agost apareix -

amb el pseudònim X.X. per segona vegada-, datat a Ginebra

el 25 de juliol, un altre article que fa referència a la

Tercera Conferència de les Nacionalitats: "Discussió de

Principis. Ponències. Repercussió en la premsa mun-

296dial . També aquest mes publica la darrera de les
nnn

entrevistes, "Monsieur l'Abbé , i l'únic dels articles -

acompanyat d'un mapa- en què Maseras parla d'operacions i
AQA

estratègies de guerra: "A les vores del Dniester".

L'última col·laboració aparegué el darrer dia del mes i

també el primer de setembre en l'edició matinal; es tracta

d'"El primer somriure", signat amb un nou pseudònim que usa

per primera vegada -"Ter"- i dedicat a explicar la paradoxa

que es crea a París quan tothom celebra amb gran alegria

l'entrada en guerra de Rumania:» "un poble més a la guerra
«ftfl

significa que la Pau s'apropa".

La secció "El conflicte europeu" continuà amb aquest

nom en abandonar-la Maseras, però sofrí un canvi important

quant al contingut ja que es convertí en una crònica de la

situació de la guerra signada per B. de Rocafort. Esporàdi-

cament hi escriviren literats, fins i tot ben coneguts de

Maseras, com és el cas de Paul M. Turull, que coincidí amb

ell a París, fet del qual tenim constància a partir d'algun

article3"0 -de to literari, com els de l'anterior signant

de la secció- redactat durant el mes d'agost, moment en què

degué relacionar-se amb Maseras a la capital francesa.
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3.6. Les col·laboracions periodístiques durant la Gran

Guerra a El Poble Català: relació i anàlisi.

Les col·laboracions de Maseras amb El Poble Català

durant la Gran Guerra foren esporàdiques però significati-

ves. El 1915 hi publicà, signat amb el seu nom, "Catalunya

i la Guerra", article emblemàtic que ja havia aparegut en

la primavera del mateix any a la Revue Catalane de Per-

pinyà. Consisteix en una declaració de posicions de

Catalunya que, segons Maseras -erigit en representant

destacat a París de la francofília catalana-, està durant

la guerra absolutament unida a França, la qual, al seu

torn, protegeix els interessos de la nació catalana. I a la

francofília absoluta s'uneix en l'assaig la defensa del

nacionalisme català, 1'altre cavall de batalla de Maseras

durant la guerra, que es fon amb la defensa genèrica de

totes les nacions oprimides: "Es que Catalunya li déu a la

França més que a cap altre poble [.. . ] Es per això que no*s

pot pas distreure dels greus problemes què's debateixen en

el món civilitzat i molt menys encara si de aquests

problemes en depèn la vida nacional i espiritual de França.

Com a nació oprimida que és, Catalunya segueix amb un

esguard d'anhel les lluites de les nacionalitats agrupades

contra'ls Estats dominadors. [...] Aquests sentiments són

ben vius i poixants a Catalunya. [ . . . ] Però la comunitat de

raça, de civilització i els constants corrents intel·lec-

tuals i econòmics que existeixen entre Catalunya i França

que protegeix amb amor maternal terres també catalanes a

l'altra banda dels Pirineus» són lligams inquebrantables
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contra'ls quals no hi pot prevaleixer ni lluitar cap

prejudici. El poble de Catalunya està al costat de França

[...] és en interès de tots els pobles oprimits, el triomf

de les petites nacionalitats contra'ls grans Estats que

practiquen la rapinya i prediquen la dominació. I per altra

banda Catalunya sab de sobres que només una potència

llatina podrà, quan sigui l'hora, donar-li l'auxili que

ella necessiti per reivindicar tots els seus drets. [...]

Sent orgull davant les victòries franceses que mira com a

victòries seves des del moment que el generalíssim Joffre

és català i milers de catalans guerregen dessota les bande-

res franceses. Desota el jou castellà, que ella mirarà de

rompre tard o d'hora, Catalunya se sent ara més que mai

acostada a França, ja que el triomf de la França serà el

triomf de la llibertat."301

En una línia ideològica i reivindicativa semblant

trobem la col·laboració del 2 de- juliol de 1915, que recull

la ponència que Maseras presentà a la Conferència de les

Nacionalitats de París els dies 26 i 27 de juny. L'article

es titula "El triomf del nacionalisme. Catalunya davant

d'Europa" i ja ha estat comentat anteriorment.

L'any 1915 apareixen un parell d'articles a El Poble

Català signats sota el pseudònim "X.", que atribuïm a

Maseras per l'esperit i el contingut, encara que no tinguem

certesa absoluta de la seva autoría. En tots dos casos

es jutgen conductes morals i es tracta de formar la

consciència col·lectiva. Al primer -"Raubwirtschaft"-

1'autor fa una dura crítica contra l'actitud de l'exèrcit

alemany quan, en retirar-se de les seves posicions entre

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



330

Arras i Soissons, es lliurà a tota mena de devastacions i

pillatges. L'article acaba amb una crida envers la Societat

de Nacions i envers la unió moral de tots els pobles per

tal d'evitar una altra barbàrie semblant. L'altra col.labo-

ració es titula "Comentari de la guerra. "Non, Messieurs

les Français" i també segueix aquesta línia ètica quan

condemna les paraules del senador francès Cheron en dir:

"l'odi contra Alemanya és, avui dia, el més sant dels

debers". Segons l'autor "els què'ns diem amics de l'Unió

Moral d'Europa podriera reclamar i reclamem que tots els

crims siguin castigats, però no podem acceptar que s'exalti

l'odi com el més sant dels debers. Per això diem ben alt:

"Non. Messieurs les Français" el odi no edifica rés. L'odi,

si germina, el que farà, serà punir als qui l'aixecaren,

tornar-se contra sos propis atiadors".

L'any 1916 Maseras estrena a El Poble Català el seu

conegut pseudònim "Jordi Casanova" amb dos articles sobre

la guerra: "Polònia"303 i "El magnat de Schoembrun" .304 Al

primer glossa críticament la proclamació de la inde-

pendència de Polònia pels Imperis centrals el 1916 i al

segon la mort de l'emperador Francesc Josep I d'Àustria tot

fent un seguiment crític de la seva tasca política.

3.7. Els llibres de la Gran Guerra.

3.7.1. Memòries d'un Legionari (1917).

L'extremada francofília portà Maseras, com d'altres

literats, a exaltar amb la seva obra les campanyes bèl·li-

ques dels aliats, tot i pretendre condemnar la guerra. La
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justificació de l'entrada en el conflicte de les potències

occidentals acabava en alguns llibres d'aquests autors amb

l'enaltiment de les accions de guerra aliades, del valor

dels soldats i, en última instància, amb una apologia de la

vida i de les actituds militars. Això ocorregué en obres

com La Guerra a través de un alma de Gabriel Alomar , En

el repòs de la trinxera. Cartas del soldat a l'amic , de

Frederic Pujulà i Vallès i a Memòries d^un legionari .

d'Alfons Maseras, tots ells deguts a plomes antibel.licis-

tes i -tal com diu Martínez i Fiol- defensores de "la idea

messiànica que la Gran Guerra havia de ser la darrera de
« ftQ

les guerres". Per aquest motiu aquests escriptors feren

una exaltació heroica de l'exèrcit francès que combatia els

alemanys, i mitificaren la figura del "poilu". Molts dels

relats es basaven en testimonis personals, dietaris i notes

preses a les trinxeres pels mateixos soldats i trobades a

les butxaques dels cadàvers als camps de batalla. Marc

Ferro així ho explica: "La guerra de las trincheras tenía

sus reglas, sus ritmos y sus costumbres y pocos fueron los

combatientes a quienes no tocó vivir tales episodios. La

duración de la estancia en las trincheras era variable,

dependía del tiempo que tardaba en morir una parte de la

sección y llegase el momento del relevo. En los bolsillos

de los muertos del Argonne o de Verdun se han encontrado

cuadernillos donde consignaban impresiones o recuerdos.

[...] señalan los momentos significativos de la vida y de

la muerte en las trincheras: la llegada, la instalación y

la espera, el ataque, los dramas, el calvario de los

heridos, y, para los vivos, el relevo y el retorno."ÍM
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Memòries d'un legionari respon exactament a aquest

model de realisme ja que es tracta d'un llibre escrit

"seguint les notes de campanya comunicades a l'autor pel

soldat català Josep Miracle, nascut a Valls, incorporat al

Regiment de Marxa de la Legió Estrangera des dels començos

de la guerra" segons explicita l'autor a l'inici del relat

en l'edició de 1921, dins El Llibre de les Hores Cruen-

tes. En la primera edició de 1917, que inaugurava la

col·lecció "La Novela i el Teatre", Maseras havia estat més

explícit quant al mètode narratiu seguit: [...] si t'emo-

ciones davant de les tragèdies humanes, llegeix, amic,

aquestes Memòries". De les trinxeres estant m'han pervin-

gut, fragmentariament, i jo no he fet sinó transcriure-les

i ordenar-les com mellor m'han semblat. Si de vegades hi he

afegit detalls i conceptes i àdhuc capítols enters pel meu

compte, jo te juro, lector amic, que també són autèntics.

He sojornat llarg temps a França, durant la guerra, i he

conversat amb molts de soldats que venien dels camps de

batalla. Jo t'asseguro que no he inventat res. Sé el que

aquests soldats diuen i pensen. Sé també el que sofreixen.

I bé se m'ha de permetre el poder dir aquí una cosa i

altre, al fer de senzill transcriptor, quan aital dret no

es negaria al historiaire més escrupulós".311

En una carta adreçada al Dr. Solé i Pla a finals del

juliol de 1916312 Maseras fa referència a Josep Miracle,

el soldat que li proporcionà els materials per a construir

el llibre, i parla també del mític "voluntari" Camil

Campanya, ex-president de la Joventut Catalanista i "home

de confiança del Dr. Solé i Pla als camps de batalla"313:
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"He rebut una lletra del voluntari Josep Miracle, company

d'en Campanya en la que me diu: "Suposo que ja sabeu que en

Campanya es ferit"... Me diu es ferit ; no em diu es mort.

I si els que us diuen que es mort s'equivoquen?". La carta

ens permet de saber que Maseras va mantenir correspondència

amb Miracle, a qui Martínez i Fiol inclou en la relació de

"voluntaris catalans" de Catalunya amb interrogant a la

data de mort. Al llibre Memòries d'un legionari el

protagonista clou el seu dietari pel desembre de 1916 a

Belloy-en-Senterre on probablement devia morir, si tenim en

compte que era company d'en Camil Campanya, amb qui

participà a la sagnant campanya del Somme, reflectida a les

Memòries, i tenint també en compte que, segons Martínez i

Fiol, Campanya morí a Belloy-en-Senterre el juliol de 1916,

possiblement de la ferida a què Maseras fa referència en la

carta del juliol al Dr. Solé i Pla.

El llibre, d'una longitud de gairebé seixanta pàgines

i dividit en onze capítols, explica, en un estil natural i

de gran expressivitat descriptiva amb vibrants tocs

emotius, la vivència personal que el "voluntari català"

Josep Miracle tingué de la ofensiva del Somme , amb tot

luxe de detalls bèl·lics, estratègics, geogràfics i humans,

amb la narració dels antecedents de l'ofensiva i amb la

confessió personal constant d'un dels seus protagonistes.

La narració dels fets de guerra s'inicia el 22 d'octubre de

1915 amb la marxa del front dels regiments que havien de

fondre's en el "Regiment de Marxa de la Legió estrangera",

"quan ja s'havia renunciat a repetir, malgrat el terreny

guanyat, una segona batalla de Champagne". "Lluny del
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foc ", en un refugi provisor! prop d'un cementiri, el

protagonista clou la seva narració amb reflexions morals

bescanviables amb les que hem llegit en tants articles de

la guerra escrits per Maseras: "No mataràs! jo m'ho dic a

mi mateix mentre netejo les armes, mentre faig exercicis

d'entrenament, mentre espero amb ànsia l'hora de tornar al

combat, mentre me'n vaig pels cementiris a venerar l'ombra

de mos companys. És que, en mig de tot, tenim ben ferm el

sentiment del deure. Netegem les armes, que encara han de

tornar a servir perquè la guerra acabi d'una vegada i no

torni a venir mai més. Venerem els companys caiguts, que el

culte als morts aviva el patriotisme i referma la voluntat

de vèncer. I, aquesta voluntat, entre nosaltres és unànime,

per pregona que sigui la secreta volenca de pau."î18 El

missatge del fragment final del llibre recull idees del

doctrinari de Maseras, que era el d'un aliadòfil a ultrança

i el d'un membre entusiasta del-Comitè de Germanor amb els

Voluntaris Catalans: "el culte als morts aviva el patrio-

tisme i referma la voluntat de vèncer". Es tracta d'una

afirmació que Maseras havia fet el 9 de novembre de 1915 a

l'article de La Veu de Catalunya "L'ombra dels morts", in-

clòs exactament al parlament anterior, cloenda de les

Memòries d'un Legionari.

El desig de la pau i la defensa de la guerra com a

condició prèvia a aquesta pau és la idea més insistent a

l'obra. La guerra com un "mal menor" porta, però, a la

defensa de l'actitud militarista i a l'admiració del valor

i de l'heroisme en les situacions bèl·liques. Són molts els

passatges del llibre que destil·len aquesta equívoca ètica:
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"I tots els qui, com jo, s'allistaren desitjosos de mesurar

llur valor amb el de l'enemic, malgrat de tot el que han

vist i sofert, són tan coratjosos com el primer dia" ;

"Mes, quan coneixem que la batalla no ha de fer-se esperar,

ni els fangars ens fan por, ni la pluja ens treu la bona

humor." ; "Jo no sé quina força interior m'empenyia cap

avant. L'olor de la pólvora m'embriagava. Mos companys

estaven tan ansiosos com jo. ; "Res no ens atura. La

infanteria enemiga no cessa de tirar. [ . . . ] Nosaltres avan-

cem, avancem sempre, cada volta més impetuosament. Alguns

cauen al nostre costat. Però els mateixos ferits ens criden

199que anem endavant."0"; "La consigna és resistir fins a la

mort. Som soldats decidits i donarem fins la darrera gota

de sang abans que es pugui dir que hem abandonat el lloc

que se'ns ha designat" [•••]• Els fragments demostren

que el llibre complia la missió d'enardir l'opinió pública

i solidaritzar-la amb la causa del "voluntariat català" i,

en última instància, amb la causa aliada, quan ja la guerra

es començava a decantar clarament cap al seu costat.

La versió inclosa dins El Llibre de les Hores Cruentes

(1921) -del qual ocupa tot el capítol vuitè- està modernit-

zada, en les qüestions ortogràfiques i lèxiques, respecte

a la primera edició de 1917.

El 1917 aparegué la traducció a l'espanyol del llibre

324-Memorias de un Legionario- a la Revista Universal . en

tres lliuraments, el setembre, l'octubre i el novembre. El

1939 El Poble Català. Setmanari dels catalans a Franca

inclogué al n. 7, del 8 de desembre, un article necrològic

sobre Maseras acompanyat de la publicació íntegra de les
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Memòries d'un legionari. El setmanari presenta el llibre

amb paraules de reconeixement i homenatge cap al seu autor

-"Pocs escriptors catalans moderns podien com Alfons

Maseras enorgullir-se de l'extensa bibliografia que

deixaren com a testimoni d'una activitat variada i infati-

gable [...]"- però fent afirmacions inexactes com assegurar

"[...] hi ha descripcions dels camps de batalla [en el

llibre] que Maseras visitava el 1915, publicades a El Poble

Català d'aquella època . Maseras visità el front a

1'octubre-novembre de 1914, encara que durant 1915 i 1916

féu, com hem vist, incursions breus a diversos llocs -

Versailles, Neuilly, etc.- propers a les trinxeres per tal

de conèixer de prop el drama dels "voluntaris" i de la

guerra, i, a més, els articles que prengueren com a

material de base les visites al front o als hospitals de

sang foren publicats a La Veu de Catalunya i no a El Poble

Català on donà a conèixer només articles d'opinió ético-

política sobre els fets de la guerra.

També la crítica es féu ressò d'aquest llibre, i així,

per la primavera de 1917, J. Pérez-Jorba a l'article

"Llegint llibres catalans" de la secció "Parloteigs de

París" de La Veu de Catalunya diu: "Aquestes memòries,

escrites amb l'alat estil en que cada dia més excel·leix en

Maseras, tenen un fort accent de veritat. Sembla que

vinguin en dreta línia del front de guerra cap a nosaltres.

[...] Pocs escriptors catalans sabrien amb tant d'acert dir

la bellesa tràgica i l'horror de la guerra com ell, qui fa

que els fets, contats amb una sorprenent facilitat d'ex-

pressió literària, prenen vida ultra-real, ideal". També en
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una ressenya crítica de la secció "Els llibres" d'El Poble

Català, J. Rosselló i Roura, pel maig de 1917, parla de

"prosa exuberant, dintre la volguda simplicitat d'en

Maseras" i defineix l'obra com "narració viva, càlida,

acolorida, de fets de guerra, narració que ha eixit,

espontània de l'ànima del soldat t • • • 1 transcrita, embelli-

da, reformada, creada podríem dir de bell nou per aqueix

notabilíssim escriptor que és en Maseras [...]" i coinci-

deix amb Pérez-Jorba a considerar el realisme emotiu de les

pàgines del llibre: "hi veiem passar l'atuidor embrutiment

de la vida de trinxera i l'ansietat dolorosa de lo incert;

l'ardor impetuós de la lluita en sa horripilant magnitut;

i la calma desolant que segueix a les hores de lluita;

l'espera anguniosa del soldat qui es disposa a morir

r 1"l . t . j .

3.7.2. El Llibre de l'es Hores Cruentes (1921).

El Llibre de les Hores Cruentes, publicat el 1921, fou

el producte de la meditació de Maseras sobre la Gran

Guerra, bastit a partir de materials ja publicats proce-

dents de fonts ben diverses i harmonitzats per l'autor

prenent com a base l'ètica pacifista i la reflexió històri-

co-didàctica sobre el desastre bel.lie. Aparegué amb el

número LIV a la Societat Catalana d'Edicions, on Maseras

havia publicat ja les traduccions Contistes francesos

(1914), el recull Contes a l'atzar (1918) i el conjunt

d'assaigs Interpretación« i motius (1919). Aquesta edito-

rial326, fundada per Rovira i Virgili el 1910 i traspassa-
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da al seu impressor, Ramon Tobella, des del 1915, dugué a

terme -segons Albert Manent- "l'assaig reeixit de lligar en

una convivència eclèctica escoles literàries diferents o

197
contradictòries". Seguint l'estudi de Manent ens adonem

que la Societat Catalana d'Edicions incloïa autors moder-

nistes, "els mestres" i "els de to mitjà o menor" -entre

els quals situa Maseras-, vuitcentistes, o sigui, autors de

la Renaixença, i "com a pont, hi trobem un nucli d'escrip-

tors, formats de joves en el Modernisme, que maduraren o es

consagraren dins el Noucentisme: Nicolau d'Olwer, López-
*«g

Picó, Alexandre Plana, Manuel de Montoliu [...]". Ens

atrevim a situar Maseras entre aquesta darrera nòmina més

que en la dels escriptors monolíticament modernistes, ja

que el 1921, quan publica El Llibre de les Hores Cruentes -

una obra no classificable en els inventaris modernistes

habituals-, es troba justament en un tombant vital i

literari que el decanta cap al Noucentisme. Entre el 1917

i el 1920 Maseras té una franca relació professional i

d'amistat amb Eugeni d'Ors i amb la Mancomunitat -com

estudiarem més endavant-, i literàriament intenta la

vinculació amb l'ètica i l'estètica noucentistes, una de

les mostres més evidents de les quals es troba en els

primers capítols de l'estrany llibre A la deriva (1921) i

en gran part de la seva producció periodística dels anys

vint, filla d'una observance noucentista ben comprovable.

Recordem també, només de passada, que L'arbre du bien et du

mal (1912) té alguns elements noucentistes que comencen a

evidenciar-se. Tot plegat ens obliga a entendre que Maseras

fou inclòs quatre vegades en la col·lecció de la Societat
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Catalana d'Edicions però no sempre en qualitat d'escriptor

exclusivament modernista, com ocorre en el cas d'El Llibre

de les Hores Cruentes.

L'obra té un valor bàsicament testimonial i ètic, que

comença en l'endreça que l'encapçala, dedicada a les dues

germanes de Maseras, mortes en l'epidèmia de grip del 1918

causada, en última instància, per les negatives conse-

qüències higièniques que la Gran Guerra abaté sobre Europa.

El caràcter eminentment melangiós, trist i fins amargat de

Maseras sofreix una agudització des de la Gran Guerra,

experiència dramàticament decebedora, que suposà per a ell

la pèrdua, en gran mesura, de les seves esperances en

l'home i en la política.

El llibre està dividit en deu parts que es basen

normalment en materials -articles de diari- ja publicats

per l'autor entre 1914 i 1916. Així, el capítol inicial,

"La Ciutat dolorosa", està constituït per dos articles de

1914 de La Veu de Catalunya. "A través la França" (31-X-14)

i "El silenci de París" (14-XI-14), al llibre: "De camí en

1914" i "El silenci de la gran ciutat". Les variants són

mínimes, qüestions ortogràfiques i d'estil i alguna

redistribució del text. La segona part, "Fossars de

França", s'inicia i acaba amb fragments molt modificats de

l'article de La Veu "El fossar de França" (29-IV-15), i

està formada per la narració, llarga i original, del

detallat itinerari de l'autor pel camp de batalla que ens

ha permès de reconstruir la seva visita al front del 1914.

El tercer capítol recull, amb variants notables, sota el

nom "El primer Nadal de la guerra" l'article de La Veu "El
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Nadal a París" (2-1-15). El següent, "Un hospital britànic"

pren com a base "Impressions versallesques" (3-IV-15), i el

cinquè, "Un poblet sota la metralla", refà la col·laboració

del mateix nom a La Veu de Catalunya del 18-1-16, reproduï-

da dins el llibre Contes i croquis« de 1916. El capítol

sisè constitueix amb els dos següents el cos principal de

l'obra, i continua reprenent temes ja tractats als articles

de La Veu » amb lleugers canvis dels títols i amb algunes

correccions mínimes, com l'eliminació de mots o expressions

francesos, als quals era tan procliu Maseras, per noms

catalans. Són produccions de La Veu de Catalunya que van de

l'abril de 1915 fins al febrer de 1916 i que tenen en comú

-llevat de "La casa dels mutilats"- (1-II-16) la mirada

amorosa i crítica de l'autor sobre la ciutat de París en

plena guerra. Aquest resulta ser un dels capítols més

interessants pel valor històric i documental de les

descripcions, que un francòfil honest com Maseras sabé

realitzar amb objectivitat no velada per l'amor. El vuitè

capítol està constituït per vuit intervius, set de les

quals són preses d'articles de La Veu pertanyents a l'any

1916, amb lleugers canvis que comencen pels títols. El novè

capítol és el llibre Memòries d'un Legionari, i els dos

darrers són 1'"Oració a Santa Genoveva", breu pregària

lírica adreçada a la patrona de París que ja havia aparegut

a la revista Iberia el 20 d'abril de 1918, i un "Escoli"

datat la primavera del 1921. Aquesta postil.la final té el

doble valor de comentari dels resultats de la Gran Guerra,

per un costat, i de profecia, per 1'altre. Maseras, molt a

prop de l'estat d'ànim que el portà a escriure anys més
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tard el llarg poema A Europa (1938), redacta, amb tristesa

i desconfiança en el gènere humà -que no ha sabut aprofitar

la lamentable lliçó de la guerra-, una breu prosa de

singular bellesa en un to proper a l'oratòria i fins al

sermó didàctic, però carregat de lirisme tràgic. Sobre la

situació de l'Europa de postguerra formula una queixa

centrada en la posició equívoca que han pres els vencedors

a partir d'un símil amb l'antiguitat clàssica que ens

permet d'observar el coneixement profund que de la cultura

grega i llatina tenia Maseras: "[...] qui ha estat realment

el vencedor? No està triomfant, potser l'esperit dels

pobles vençuts? Quan les armes de Roma dominaren i aniqui-

laren políticament la Grècia, ¿per cas no fou victoriós, en

329el Laci, l'esperit atenenc? I ara en els nostres dies

de confusió i de aturdiment, vençuda Alemanya, vençut el

militarisme alemany, ¿no triomfen, per cas, amb les

potències occidentals, totes aquelles idees de domini i de

conquesta que la jacobina França semblava execrar i que

l'Anglaterra, pudorosa, no discutia sense ruboritzar-se?

Els pobles vencedors s'han embriagat amb el triomf. Les

oriflames de la victòria han tornat folles les multituds.

I mentre les vídues i les mares encara ploren, vet aquí els

mals pastors, grassos i lluents, predicant l'odi i la

venjança i posant trabes al pensament per a que no surti

del poble la mà acusadora. I això germans, fins quan? És

que la lliçó no ha estat prou forta?". Maseras intueix

ja el 1921 la formació d'un perillós llevat triomfalista i

prepotent en l'Europa occidental, que a la dècada dels

trenta quallarà en els feixismes instigadors de la Segona
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Guerra Mundial, a la gestació de la qual dedica la seva

profecia-poema A Europa (1938). Els resultats de la Gran

Guerra han estat segons Maseras injustos i decebedors,

sobretot per a les petites nacions, que esperaven resoldre

el seu plet pendent al final del conflicte: "Després de

tantes matances, la justícia no es veslluma per enlloc. Vet

aquí la verda Erin en flames. Vet aquí Amèrica decebuda.

Vet aquí l'Orient més trasbalsat, més perdut que mai. Vet

aquí la nostra mísera Catalunya, dormida encara i agrillo-

nada de peus i mans. O faritzeus! Vosaltres us befàveu

d'aquesta munió de pobles que cregué candorosament que

portant-vos ajud es redimiria. La redempció no es guanya

amb el servilisme: això ho ignoraven. La redempció no pot

venir de qui també és esclau, i vosaltres, Estats triunfa-

dors d'avui, éreu esclaus de les vostres passions i dels

vostres odis. No sabieu el que fèieu. Se us haurà de

perdonar?". El crit de Maseras, en la seva viva i

imperiosa glossa -encara amb un cert color de regeneracio-

nisme modernista-, va dirigit a la humanitat, per tal de

desvetllar-li la consciència i la capacitat de revolta:

"Desperta, humanitat, desperta! Car el retruny dels canons

no t'ha pas desvetllat. Encara vius en l'estupor. L'odi

segueix entenebrint els horitzons, i amb aquesta foscor no

saps pas per on camines. [•«•] Orfes de naixement, les

multituds s'han sentit desemparades i enviudes per aquells

qui més protecció els devien. I vet aquí: tot just acabada

la clamor de les batalles, Espartacus ha ressucitat. Z

El llibre porta un apèndix que reprodueix en part un

article publicat l'abril de 1915 en un periòdic barceloní
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sota el títol "Una al·locució". Maseras en justifica així

la redacció: "En abril de 1915, l'autor, que .es trobava a

París, es sentia amargat per l'espectacle d'intolerància

que oferia el món. I aquest sentiment d'angoixa li era

enverinat de vergonya, en veure que sa pàtria, Catalunya,

no era exempta d'aquell vici execrable. Mogut tant per

l'indignació com per la tristesa i desitjós d'emmenar sos

compatriotes pels camins de la raó, escrigué una alocució

111[...]". L'amargor i l'angoixa a què fa referència

Maseras són dos sentiments que l'acompanyen tot sovint

davant l'actuació del gènere humà. Crític i adolorit,

l'escriptor, amb la seva actitud didàctica i en certa

mesura regeneracionista fa afirmacions com la següent:

"Podrem deturar-nos, doncs, a fer càrrecs a França pel seu

unitarismo sistemàtic o a Anglaterra pel seu imperialisme

o a Rússia pel seu absolutisme, si no són aqueixos princi-

pis els que ara defensen principalment? I algunes d'elles,

per cas, no lluiten per idees que són fonamentalment

contràries a aqueixos principis?

El nostre sentiment i la nostra raó [ . . . ] ens duen

casi unànimament al costat de França i de les seves

aliades. Be. Algun dia es reconeixerà aquesta bella actitut

de Catalunya, sobre tot quan se la compari amb la d'una

altra nacionalitat ibèrica, malgrat els esforços que fan

alguns partits espanyols davant les potències de la Triple

intel·ligència per a presentar una Espanya una i compacta,

tota ella favorable als aliats. D'aquí pot venir una

ulterior justícia per nosaltres. I a fè que la mereixem,
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després de tant de temps que se'ns confon i se'ns igno-

ra«.33<

El Llibre de les Hores Cruentesf un dels més intensa-

ment sentits pel seu autor, fou molt ben rebut per la

crítica. I, Bo i Singla, des de La Publicitat, observa la

mancança de llibres sobre la Gran Guerra en terres de

l'Estat Espanyol, tot i que és més notable la seva produc-

ció a Catalunya. Dóna per aquest motiu una molt bona

acollida al llibre de Maseras on "sembla que una boira de

pessimisme passi per damunt de tot i l'embolcalli, potser

per no haver lograt el merescut fruit ideal de la victò-

ria." També Gabriel Alomar, des de "Los Lunes El Impar-

cial" , anima a la lectura d'un llibre que "nos cuenta

impresiones "vividas" en Francia durante la guerra, con la

profunda compenetración del alma francesa que caracteriza

al autor de Ildaribal" ,336 "Lluch", a la secció "Llibres"

de Foment de Reus destaca la força i la senzillesa del

llibre, fet de vivències i de dolor: "[...] té flaire de

pólvora cremada [...]", "Alfons Maseras [...] recorda molt

bé lo que ha vist, i la seva imaginació el sap auriolar,

sense falsejar-lo, d'un atractiu, d'un cert encant [...]

Maseras que en els dies de la invasió alemanya corria,

esguardant el grandiós espectacle pels camps i pobles de

França, ha sapigut estampar-lo amb colors vivíssimes

t...]".337 També La Veu de Tarragona dedicà paraules

positives al llibre des de la crítica de R. Negre i Balet:

"[...] seria esgarrifós i faria fredat i àdhuc faria

escruixir, si no anés auriolat d'una augusta, noble i

excelsa serenor que desfà passions i cel.la el classicisme
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fins i tot davant d'indomables dolors i flagells." Afegeix

que "descriu sense embuts però alhora sense emfarfegs

literaris", "és humaníssim" i una "natural bonhomia" "es

filtra"en el llibre [...].ï38

Aquesta bonhomia natural de Maseras no està deslligada

d'un profund desencís de la civilització, sentiment que

apareix en la seva obra de forma reiterada i que es veurà

reblat, a partir de 1918, amb l'horror i la profunda

decepció que li ha produït la vivència de la Gran Guerra.

El Llibre de les Hores Cruentes marca un moment culminant

de l'obra i del pensament de Maseras, que es remetrà

obsessivament a aquell desastre en un futur, per tal de

valorar el comportament humà i restar, en la major part

dels casos profundament entristit i decebut.
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Notes al Capítol III

1. Biblioteca de Catalunya, MS. 2918-III, n. 153.

2. En carta a Narcís Oller de l'l-XI-1915 expressa també
la causa d'aquest fet i la preocupació que li suscita: "He
deixat mon empleu al Figaró per qüestions de dignitat. Me
trobo doncs, assatz embarrassé que diuen aquí, i he de
procurar-me un gagne pain quelconque. Probablement rependré
les meves cròniques a La Veu i fins faré una tournée al
front.", Ardiaca, N.O.-I- 821.

3. A Cinquanta anys de periodisme català. Ed. Mirador del
Pirineu, Andorra la Vella 1975, p. 51 i en carta que em
trameté el 15 de novembre de 1990.

Cal afegir que en el llibre esmentat D. de Bellmunt (o
de Pallerola) cau en una inexactitud quan diu de Maseras:
"Durant la guerra 1914-18 es traslladà a França [...]".
Està ben demostrat que s'hi havia traslladat el 1910.

4. Segons les declaracions de la filla de l'escriptor, els
diversos i clars testimonis fotogràfics que han restat
d'aquestes relacions d'amistat, i, especialment, les
manifestacions del mateix Pere Ynglada al llibre Records i
opinions de Pere Ynglada. que glossem més endavant. El
mateix Maseras donà fe, l'any 1934 a la revista Art,
d'aquestes relacions parisenques -abans de la Gran Guerra-
amb Pere Ynglada.

5. A l'article "Pere Ynglada, dibuixant animalista",
publicat al número 8 de la revista Art de Barcelona el maig
de 1934, Maseras diu sobre l'amistat viscuda a París amb
Pere Ynglada: "Una tarda d'aquest darrer hivern vaig
acorralar-lo materialment en una sala de l'Ateneu. I una
senzilla al·lusió al nostre París -dic el nostre París
perquè amb Pere Ynglada hem conegut el París d'abans de la
guerra, el de la guerra i el de la post-guerra i l'hem
comentat més d'un cop-, una simple evocació dels nostres
dies parisencs va bastar per a intensificar el diàleg
iniciat."

6. Records i opinions de Pere Ynglada. recollits per Carles
Soldevila. Ed. Aedos, 1959, p. 151.

7. Segons afirma la filla de Maseras, que recorda molt bé
la gran amistat que uní el seu pare amb Ismael Smith.
Margarida posseeix com a testimoni d'aquesta franca relació
la reproducció en miniatura d'una estilitzada i elegant
escultura que Smith féu del seu pare en l'època del seu
extravagant "look" romàntic i que es conserva al Museu
d'Art Modern de Barcelona.

També hi ha, a l'Arxiu Maseras, un retall de premsa -
sense precisió de data ni de publicació- amb la fotografia
de la magnífica escultura de Maseras realitzada per Smith
i un llarg i poètic text al peu.
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8. "Els paons de Chantilly", La Veu de Catalunya, 14-9-
1926.

9. La notícia de premsa que anomena tots els principals
assistents al sopar i esmenta la presència d'Ynglada,
Smith, Maseras i Pérez-Jorba -fet que permet d'identificar-
los a la fotografia de l'AM- fou difosa pel Correo de las
Letras y de las Artes en la seva secció "Correo de París",
amb el títol "Rubén Darío, príncipe", en un número que no
he pogut datar, molt proper al 20-XII-1912 i conservat a
l'AM.

10. Provinent de l'AM.

11. "Sobre'ls Poemes d'en Pérez-Jorba. Carta oberta", EPC.
30-XI-1913.

12. "An en Plàcit Vidal", per Alfons Maseras, Panteisme,
Any I, l-XI-1911, pp. 12-15.

13. Recordem que, encara el 1928, amb motiu del dotzè
aniversari de la seva mort, Maseras publicà l'article "Le
souvenir de Rubén Darío" a Comoedia. París 12-11-1928.

14. Com a Catalonia. Revista argentina de expansión
cultural catalana» Any I, n. 1, Buenos Aires, octubre 1923,
pp. 2-5.

15. Interpretacions i motius. Societat Catalana d'Edicions,
vol. XLVI, Barcelona 1919.

16. Havia de ser pel desembre de 1912, ja que és avançat
aquest mes quan Rubén arriba a París procedent d'una gira
de set mesos per països de parla hispana (Espanya, Portu-
gal, Brasil, Uruguai i Argentina) a la qual fou dut pels
directors de Mundial per tal d'impulsar, donar un nou
relleu a la revista i aconseguir més subscriptors.

Són dades extretes de La vida y el verbo de Rubén
Darío, de Bernardino de Pantorba, Compi. Compañía Biblio-
gráfica Española, S.A., Madrid 1967, p.139-140.

El mateix Maseras confirma aquesta informació en
l'article "Metacopeya y otros excesos" publicat a El Día
Gráfico pel desembre de 1913:"Hace cosa de un año asisti-
mos, en un gran restaurant de la "Rive Gauche", a un
banquete en honor de Rubén Darío, que por aquel entonces
había llegado de América".

17. "El país de Rubén Darío", 12-3-1922, La Publicidad [?],
signat "Alfonso Maseras", AM.

18. "Le sourire de Rubén Darío", Comoedia. París 12-XI-
1928.

19. La revista Mundial fou fundada a París pels joves
capitalistes uruguaians Alfredo i Armando Guido. S'editava
en español, la tipografia i el paper tenien gran qualitat
i era profusament il·lustrada. Apareixia mensualment; el

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



348

primer número sortí el primer de maig de 1911. Els funda-
dors cercaren Rubén Darío com a director per tal de
prestigiar la revista i donar-li ressonància internacional.
L'escriptor no se sentí mai còmode en la seva missió, ja
que la publicació tenia un caràcter comercial i mundà i era
mediocre literàriament, però la seva precària situació
econòmica el portà a acceptar els 400 francs de sou mensual
que se li oferiren. En retornar d'una gira per la península
Ibèrica i Amèrica del Sud per tal d'impulsar la revista,
les relacions entre el director i els fundadors s'eclipsa-
ren. Des d'aquest moment -desembre de 1912- fins al febrer
de 1914, en què Rubén abandonà la direcció, les relacions
foren tibants i problemàtiques. Ja en una carta de Maseras,
datada pel desembre de 1912, es pot llegir un comentari que
anuncia aquest final:"[...] yo no voy a la redacción de
Mundial desde que está instalada en la Cité Paradis. Sé que
las relaciones de los propietarios no están muy en armonía
y como no me llaman para nada no quiero estorbar allí."

Informacions extretes de Bernardino de Pantorba, ob.
cit., pp. 137-154.

20. Dictino Alvarez, Cartas de Rubén Darío.(Epistolario
inédito del poeta con sus amigos españoles), Taurus Ed.,
Madrid 1963, pp.196-197.

21. La Veu de Catalunya (25-XII-1911) a l'article "Una
traducció de Maragall" donava notícia de la publicació a
Mundial d'aquest poema de Maragall traduït per Maseras.

22. Carta a Narcís Oller datada el 26-V-1912, Ardiaca,
N.O.-1-815.

23. Mundial. 13-V-1912.

24. Carta comunicada pel Dr. Carles Bastons. Prové del
Museo Unamuno de la Universitat de Salamanca, on es troba
arxivada dins la carpeta 2, al sobre 63.

25. Té idèntica procedència que l'anterior i es troba
arxivada al mateix lloc.

26. Diuen així: "Salve!/ Benhaja el Poeta que l'Illa
bressola/ Benhaja Mallorca qu'el poeta hostatja/ Benhaja la
volta que l'Illa corola/ Y dansa les cales, la Serra i la
platja/ Y dóna al poeta novella auriola/ Fent-lo ideal nuvi
d'un nou maridatge/ Salut al Poeta que l'Illa bressola!/
Salut a Mallorca qu'el Poeta hostatja!

Aquests versos són recollits per Antonio Oliver a Este
otro Rubén Darío. Ed. Aedos, B. 1960, pp. 312-313.

27. Aquestes informacions provenen de la revista Correo de
las letras y de las Artes. "Correo de París. Rubén Darío,
Príncipe", pp. 21-22, s/d, AM.

28. Domènec de Bellmunt, ob. cit. p.49.
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29. La comtessa de Noaïlles fou una gran amiga personal de
Maseras. Li tenia gran estima i admiració i de la seva
llarga amistat en resten documents escrits com els éneo-
miàstics articles crítics que Maseras li dedicà des de la
secció "Carta de París" del diari El Día Gráfico de
Barcelona el 1913 titulat "Una musa", i des de la secció de
"Lletres estrangeres" de La Veu el 12-X-1924, titulat "El
"Poème de l'amour" de la comtessa de Noaïlles".

També és interessant de destacar el fort ressò que
l'obra poètica d'Anna de Noailles tingué en el seu context
intel·lectual, fins i tot a l'Estat Espanyol: Ortega y
Gasset li dedica un llarg i profund article al n. 1 de la
Revista de Occidente, pel juliol de 1923. Fou justament en
els anys vint -durant la seva tercera estada llarga a
París- quan la relació de Maseras amb Anna de Noailles fou
més estreta.

30. Declaracions extretes de la carta que em dirigí el 15-
11-1990.

31. Epistolari Oller i Rabassa, MS.2918, n.153, BC.

32. Epistolari Miguel de Unamuno, Museo Unamuno, Universi-
tat de Salamanca (carpeta 2, sobre 63). Comunicada pel Dr.
Carles Bastons i Vivanco.

33. Carta citada anteriorment.

34. Aquestes 12 postals són trameses per Francesc Carbó a
Maseras en aquestes dates: tres el 31 d'octubre de 1911,
sis el 4 de novembre de 1911 i tres el 11 de novembre de
1911 (aquestes tres darreres amb timbre d'arribada de data
13-XI-1911). Tenen com a finalitat ambientar i documentar
l'escriptor resident a París amb imatges de la Tarragona
romana en el moment que comença a redactar Ildaribal.

35. Ardiaca, N.O.-1-821.

36. Es tracta d'una columna de premsa pertanyent a una
publicació que no hem pogut identificar. Es titula "Notas
de París. Un poeta catalán", està signada per Carrasquilla-
Mallarino i datada a París, pel març de 1912. Arxiu
Maseras.

37. La crònica està inserida dins els "Ecos". No du títol
i fou publicada el 27 d'octubre de 1912.

38. Aquest article, inclòs a la secció "De la vida alegre" ,
dóna una imatge caricaturesca i molt frívola de Maseras,
ja que l'interpreta com un bohemi seductor i un noctàmbul
empedreït. Es evident que aquesta imatge està ben allunyada
de la del treballador responsable i l'escriptor combatiu
que hem trobat fins ara. El to humorístic de Papitu permet
obviar tot malentès en aquest sentit i, a més, la gràcia en
la descripció esperpèntica de la personalitat de Maseras en
aquest moment vital ens ha instat a reproduir l'article:
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"Un altre aconteixement alegre y barceloní cab en
aquestes, sempre tiesses pera fer de pedestal a tot lo que
s'ho mereixi. Ens referim a l'arrivada de 1'"Alfons Mase-
ras". Aquí'l tenim com aucell de pas, lluint en son plomall
mirífic l'apoteosis del triomf. Ve de París, y a París s'en
torna pera lluir en aquell escenari que te per públic el
mon sencer. Es el poeta del "Delirium" que tantes barcelo-
nines han pagat a llàgrima per estrofa. Ve de la ciutat-
foyer, y en 1'"empaque" del "boulevard" hi deixà traslluir
el pintoresc desgaire propi dels barcelonins, vinguin
d'allà ont vinguin. Els cabells encréspate, els ulls
encesos, els llavis roents, els brassos en lassitut, ha
sigut l'admiració y ha encès un desitj en les professionals
amoroses dels nostres foyers, que saben el mèrit d'un
rinxo, l'encant d'uns ulls encesos, la virtut d'uns llavis
ardents y la voluptat d'uns brassos que cauen cansats, més
no retuts. A la "Sala Imperi", 1'"Olimpia d'Avigny" li ha
fet ofrena de les seves mirades ardentes; al "Edèn Concert"
ha corprès a la d'"Artois", a la "Buena Sombra" ha parlat
amb la "Carmela Belmonte" qui ha baixat els seus ulls
divins enlluernada, ha dançat amb la "Modelo" qui se creia
transportada per un ángel. Al "Alcázar Español" ha fet de
París homèric en un judici improvisat entre les artistes.
En el "Recreo", la "Sirena" se n'ha enamorat, de la
"Frescales" el desiderátum y la "loFrita" li ha fet un
homenatje. Al "Royal Concert", el saló de moda, la Carmen
"Morena" li ha fet un petó dels que no s'obliden; la "Sara
Delmonte" l'ha obsequiat amb una cansó del Camagüey plena
de delicats recorts pel nostre Maseras, y l'"Angelita Ero"
li ha dedicat una de les seves danses orientals que quan
les balla transforma l'escenari en un reco deliciós del
harem més refinat y sugestiona als "morenos" fins a creures
que tots ells son els sultans d'aquell reco.

El triomf amatori del Poeta, seguit y decisiu, que sols
ens atrevim a resumir, no ha lograt ferli oblidar, are per
are, aquelles parisenques que "en elles, la boca / el sexe
duplica...", paraules immortals dedicades per en "Maseras"
a les "mondaines" franceses que dominen el món amb les
flors perverses dels llavis llurs.

Així ha estat "la vinguda del Maseras"; Apol.lon te un
consemblant a Barcelona y les Muses un fill predilecte.
Flors d'amor y poesia, creixeran aquesta tardor entre les
barcelonines. S'en va aviat. Viu sota'l cel blau. Estima de
cara al sol. Els matins descansa; les tardes es de les
aficionades, les nits es per les professionals. Així viu el
Poeta. Sense què'ls ulls se li apaguin f Sense què'ls llavis
se li refredin!"

39. La primera de les cartes on es refereix a aquesta
visita, en principi programada pel juliol, és del 30-IV-
1912 [Ardiaca, N.O.-1-814]: "Seran vostès à Barcelona per
la segona quinzena de Juliol? Jo hi seré, aquells dies, y
me plauria molt estrenyel la mà." El 26 de maig del 1912
[Ardiaca, N.O.-1-815] insisteix: "Estaré molt content que
pel Juliol sian vostès encara à Barcelona. Tinc moltes
ganes de feria petar llargament."
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La darrera notícia que tenim d'aquest fet es remunta al
13-X-1912 [Ardiaca, N.O,-1-816] i serveix per concretar
definitivament les dates d'estada a Catalunya: "Com, dintre
molts pocs dies, estaré à Barcelona ont hi passaré una
quinzena, passaré personalment à saber del estat de la seva
senyora y, si possible es, tenir el gust de saludarlo y
d'abrassar al seu fill Joan."

40. Aquesta correspondència Francesc Garbo/Maseras,
constituïda per 4 cartes ( 18-III-1912, 18-V-1912, 11-VII-
1912 i 16-X-1912) i 12 postals (tres del 31-X-1911, sis del
4-XI-1911 i tres de 1'll-XI-1911 ) forma part de l'Arxiu
Maseras.

41. Francesc Carbó i Olivé, "Quiquet", fou un dibuixant
tarragoní, catalanista i membre actiu de l'Ateneu de
Tarragona. Col·laborà fent crítiques d'art a la revista
mensual Tarraco. Ciències. Art. Literatura, que es publicà
en la la. època a Tarragona entre desembre de 1909 i març
de 1910. En aquesta mateixa revista publicaren també
literats com Pin i Soler i Alfons Maseras, que, lògicament,
hi degué tenir accés per l'amistat amb Carbó.

42. Recordem que el 19-X-1912 començà a Tarragona l'As-
semblea Nacionalista. Creiem que Carbó s'hi refereix amb
aquesta al·lusió.

El Poble Català dugué informació de l'Assemblea el 20-
X-1912 i en dies successius.

43. Carta del 13-X-1912, Ardiaca, N.O.-1-816.

44. Sobre aquest punt es troba una completa informació a:
Vidal, P.: L'assaig de la vida.' PP. 342-344.

45. Segons comenta Artur Bladé i Desumvila a Antoni Rovira
i Virgili i el seu temps, p.112, on al.ludeix a la frase
més significativa de Maseras a la carta: "Heu explorat un
terreny quasi verge a Catalunya". Recordem que Maseras en
aquesta època començà a treballar molt seriosament en el
coneixement i difusió de l'ideari nacionalista.

46. Totes aquestes cartes i postals es conserven a la caixa
I de l'Epistolari Oller [N.O.] de la Casa de l'Ardiaca.

47. Les Mille Nouvelles Nouvelles duia el subtítol "Revue
Mensuelle pour tous". Feia constar: "Tous les auteurs
célèbres contemporains de tous les pays du monde publieront
un conte ou nouvelle dans ce recueil". Era publicada per
"La Renaissance du Livre" a París. Hi col·laboraren, entre
d'altres, D'Annunzio, Kipling, Lemaître, Mistral, Tolstoi,
Twain, Sienkiewicz, Conan Doyle, etc.

48. "Bieló" fou publicat al n.12 de Les Mille Nouvelles
Nouvelles. La Renaissance du Livre, París, desembre de
1910.
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49. En carta anterior, del 13-XII-1910, diu a Oller:
"Mercès per la tarjeta de presentació à M. Paulowski. No
tardaré en presentar-m'hi."

50. Narcís Oller comenta profundament la seva amistat amb
l'editor parisenc Isaac Paulowsky, traductor d'algunes
obres seves al rus, a les Memòries Literàries. Aedos, 1962.

51. La qüestió de la peça teatral Le pain d'autrui és
comentada a la lletra datada el 13-XII-1910.

52. Aquesta postal només porta la data del dia i el mes (15
de març). El contingut ens permet de situar-la al 1911.

53. Postal del 4-1-1912.

54. Carta del 16-XII-1911.

55. Ardiaca, N.O.-I- 817.

56. Henry Becque (París 1837-1899) era un crític teatral i
dramaturg, les millors peces del qual foren Les corbeaux
(1882), teatre naturalista que després d'ell no arrelà, i
La parisienne (1885), escèptica comèdia de costums burge-
sos. A l'època fou representat en francès a Barcelona.

57. Carta del 16-IX-1913 pertanyent a l'Arxiu de la Casa de
l'Ardiaca, N.O. -I- 817.

58. Narcís Oller, Memòries Literàries.Història dels meus
llibres, Ed. Aedos, Barcelona 1962.

59. Antònia Tayadella a "Narcís Oller i el Naturalisme",
dins Història de la Literatura Catalana Vol. 7, Ed. Ariel,
comenta, a la pàgina 667, la tasca d'Oller com a traductor
de teatre i esmenta Becque com un dels autors traduïts:
"Entre 1905 i 1913 Oller tradueix al català quinze obres de
teatre -la majoria publicades a la "Biblioteca Popular de
l'Avenç" d'autors sobretot contemporanis -entre ells
Giacosa, Tolstoi, Turguénev, etc.-, de qualitat i signifi-
cació heterogènies i pels quals Oller no manifesta pas el
mateix interès. A grans trets, es pot afirmar que els
tradueix per tal d'incorporar a la literatura catalana una
bona nòmina de dramaturgs estrangers, de vegades empès per
motius econòmics i d'altres a partir de l'admiració
personal per aquests. Així, és possible d'establir una
certa connexió entre les traduccions teatrals i el món
novel·lístic ollerià. El punt de contacte amb autors com
Becque, Giacosa o Rovetta, que van ser a l'època, vinculats
amb la tradició realista, podria venir donat per la crítica
que duen a terme de la societat burgesa."

60. Ardiaca, N.O. -I- 815.

61. Manuel Jorba a "Els Jocs Florals", dins Història de la
Literatura Catalana. Vol. 7, Ed. Ariel, p. 148, explica
aquests fets: "El 1912, transcendí que hi havia hagut una
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doble redacció del discurs del president, el catalanòfil
Eberghardt Vogel: a la primera hi havia l'elogi de La Ben
Plantada d'Eugeni d'Ors, que optava al Premi Fastenrath
dels Jocs. Per això, i també perquè Vogel observà la
incomoditat que l'obra d'Ors (per al qual, tret d'un
[Verdaguer?], els nostres 'Mestres en Gai Saber' no han
ensenyat el gai saber a ningú") representava per a la
majoria dels membres del Consistori, suprimí les re-
ferències a aquella obra en la versió llegida a la festa.
Hom acusà, sense prou fonament, d'haver-1'hi induït
Francesc Matheu, i el fet fou ocasió d'un seguit de cartes
obertes i articles que traslluïen el profund antagonisme
cultural, que portaria aviat els poetes més vinculats a
Eugeni d'Ors o a la literatura més renovadora a allunyar-se
molts anys de la competició floralesca."

62. Biblioteca de Catalunya, MS 2918, n. 153.

63. Ardiaca, N.O.-1-822.

64. Carta conservada a l'Arxiu de la Casa de l'Ardiaca,
Barcelona, N.O. -I- 822.

65. Iberia. 13-XI-1915, p.7.

66. Recordem que Oller secundà el projecte del Comitè, ja
que formà part, malgrat la seva avançada edat, de la
representació dels catalans nacionalistes partidaris de
l'Entesa que pel febrer de 1916 realitzaren el viatge a
Perpinyà per manifestar el suport a França i als Voluntaris
Catalans.

67. Mundial, agost 1913, pp. 31-0-314.

68. "El poeta en el destierro" apareix en un número
mutilat, amb data no identificada, de la revista Mundial
[pp. 235-242] conservat a l'arxiu Maseras. La numeració de
les pàgines fa pensar que es tracta d'un número anterior al
documentat en la nota que precedeix -agost de 1913-.

69. El Poble Català. 6-VII-1913.

70. Contes y croquis. Lectura Popular n.159, Ilustració
Catalana, B. s/d. Hem pogut situar la data el 1916.

71. Contes a l'atzar. Societat Catalana d'Edicions, B.
1918.

72. El Poble Català. 7-IX-1913.

73. La conversión de Leukaionia. seguit de tres contes més,
Ed. Cervantes, Selección de Novelas Breves, B. s/d.
Posterior a 1922.

74. Figures d'argila. Biblioteca Literària, Editorial
Catalana, Barcelona, 1927.
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75. No podem precisar la data ja que l'article es troba
classificat a l'Arxiu Maseras amb referència a la publica-
ció i l'any però sense donar el dia exacte.

Ramon Vinyes es traslladà a Colòmbia per primera vegada
el mes de maig de 1913, als 31 anys. Sortí del port de
Barcelona i arribà a Puerto Colombià el 16 de juny. Són
dades extretes del llibre Selección de textos 1. Ramon
Vinyes. Instituto Colombiano de Cultura, Colección de
Autores Nacionales, n. 53 [Selecció i Pròleg de Jacques
Guard], Bogotá 1982, p. 20.

76. El Día Gráfico dedicà una crítica positiva a la traduc-
ció castellana feta per Maseras del Glosari de Xènius
publicada el 1920 amb el títol Glosas. Páginas del "Glosa-
ri" de Xenius [Calleja, Madrid]. Fou el 27-VIII-1920. També
Diego Montaner, des de les pagines del diari glossa de
forma encomiástica l'estrena de Francesca de Rimini. de
Maseras, el 6-V-1920. Una altra al·lusió positiva a Maseras
-sobre qüestions teatrals- fou feta des del periodic el 3-
XI-1920. També Pérez-Jorba, el 30-IX-1921 s'ocupa de la
novel.la El llibre de les hores cruentes de Maseras des
d'El Día Gráfico.

77. Signat a París el 5-XI-1913. A l'AM no se'n conserva la
data exacta de publicació.

78. Arxivat amb posterioritat al 5-XI-13, sense data
exacta, a l'AM.

79. El Día Gráfico. 21-XI-1913.

80. Finals de desembre de 1913, AM.

81. "Dulce Francia", "Carta de París. Atavíos femeninos",
"Carta de París. Una Musa" i "El Premio 'Goncourt'" es
publicaren també a finals de desembre de 1913, AM.

82. El Día Gráfico. 22-XII-1913.

83. J. Pérez-Jorba, article sense títol a Foment. 15-XI-
1914, signat a París.

84. Tots aquests manuscrits i mecanoscrits procedeixen de
l'Arxiu Maseras.

85. Epistolari Maseras-Oller i Rabassa, BC, manuscrit 2918
n. 153.

86. M. Balmas Jordana, "Cròniques del Plata. L'Alfons
Maseras a Buenos Aires", El Poble Català, 20-VII-1914.

87. "De retorn. (Epíleg del llibre inèdit Un viatge a
l'Amèrica Meridional)", Renaixement, n. 242, pp. 379-380.

88. "Un viatge a l'Amèrica Meridional", mecanoscrit, pp.
170-171, AM.
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89. Plàcid Vidal, L'assaig de la vida, p. 353.

90. Ardiaca, N.O.-1-818.

91. M. Balmas Jordana, "Cròniques del Plata. L'Alfons
Maseras a Buenos Aires", La Veu de Catalunya. 20-VII-1914.

92. Llúcia Subirachs i Cunill, "De Buenos Aires. La
quinzena de les conferències", La Veu de Catalunya, juliol
de 1914.

93. M. Balmas Jordana, "L'Alfons Maseras i la seva obra",
Catalunya Nova. Buenos Aires, 20-VI-1914.

94. "El crimen de Octavio de Romeu", "Las profesas de
Brujas", "Eva y la serpiente", "Benagissal el profeta", i
"El reo" són alguns d'aquests contes.

95. Es conserven a l'Arxiu Maseras.

96. Aquest epíleg fou publicat a Renaixement. n. 242, 25-
VII-1915, pp. 379-380. També apareix a la versió catalana
mecanoscrita i a la castellana manuscrita del llibre,
ambdues datades el 1914.

97. Mecanoscrit d'Un viatge a l'Amèrica Meridional. 1914.
Arxiu Maseras.

98. EnAmèrica Meridional. Brasil. Uruguay. Argentina. Ed.
Cervantes, Barcelona 1922, p. 271.

99. El Llibre de les Hores Cruentes. Societat Catalana
d'Edicions, Vol.LIV, Barcelona,- 1921.

100. Jordi Casassas i Ymbert, Jaume Bofill i Mates f 1878-
1933. Curial Ed., Barcelona 1980, pp. 168, 170-171.

101. Enric Jardí, Eugeni d'Ors; Obra i vida. Ed. dels
Quaderns Crema, Barcelona 1990, pp. 155-156.

102. David Martínez i Fiol, Els "Voluntaris Catalans" a la
Gran Guerra (1914-1918). Publicacions de l'Abadia de
Montserrat, 1991, p. 29.

103. Ibid., p. 31.

104. Ibid., p. 31.

105. Ibid., p. 32.

106. Ibid., p. 32.

107. Ibid., p. 33.

108. Ibid., p. 34.

109. Ibid., p. 34.
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110. Ibid., p. 35.

111. Ibid., p. 37.

112. Ibid., p. 37.

113. Segons Martínez i Fiol "Cal no exagerar la representa-
tivitat del Comitè de Germanor respecte al panorama polític
de les forces catalanistes: per exemple, no trobem cap
element de la UFNR [...]. Ob. cit., p. 65.

114. Ibid., p. 38.

115. Ibid., p. 38.

116. Ibid., p. 39.

117. Alfons Maseras, Pancatalanisme. Tesi per a servir de
fonament a una doctrina. Edició popular, Imp. Catalonia,
Barcelona 1915. S'edità a partir de la publicació a la
revista adherida a la Unió Catalanista Renaixement. on
havia aparegut el 21-1-1915, n. 216, pp. 53-55.

118. Foren pronunciades als locals del CADCI el 15 i el 22
d'octubre de 1914 amb els títols respectius de "Necessitat
de que tot nacionalisme tingui una política internacional"
i "Posició de Catalunya davant el problema europeu".
Ambdues foren publicades a la Revista Anyal. resumides a
Renaixement i la segona també a La Nació. Per a més
informació vegeu Martínez; i Fiol ob. cit. pp. 38-40.

119. Ardiaca, N.O.-1-819.

120. Carta del 28-IV-1915, Ardiaca, N.O.-1-820.

121. Ametlla, a la pàgina 337 de les seves Memòries políti-
ques. 1890-1917. ja citades, matisa l'opinió censuradora
dels catalans amb aquestes paraules: "El judici era, sens
dubte, massa simple. Però en general no podia ésser jutjada
[la seva actitud] sinó com una singularitat del qui, orb de
vanitat, no pot acceptar la veritat de tothom. I no
mancaren els extremosos que la qualificaren simplement de
traïció: coneguda la formació de l'autor de la pensada no
podien atribuir-li altra professió de fe que la francofí-
lia".

Per a més informació sobre el tema vegeu Enric Jardí,
ob. cit. pp. 156-158 i tot el capítol XXX del llibre de C.
Ametlla.

122. "La idea social", Nuevo Glosario I, p. 400. a E.
Jardí, ob,cit., p.156.

123. Ob. cit., p.157.

124. Enric Jardí, ob. cit., p. 158.

125. Ob. cit., p. 168.
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126. Ob. cit., p. 169.

127. Jesús M. Rodés i Enric Ucelay Da Cal, "Nacionalisme i
Internacionalisme"."Els amics d'Europa" i "Messidor",
L'Avenç "n.69, B., març 1984, p. 64.

128. Les dades són extretes de Martínez i Fiol, ob. cit.,
p. 42, Rodés i Ucelay Da Cal, ob. cit., p. 64 i E. Jardí,
ob. cit., pp. 158-159.

129. M. Àngels Santa i Banyeres, "Eugeni d'Ors i Romain
Rolland", dins Homenatge a Antoni Gomas. Facultat de
Filologia/ Universitat de Barcelona, PPU, 1985, p. 426.

130. E. Jardí, ob. cit., pp. 159-160.

131. M. A. Santa i Banyeres, ob. cit., p. 428-429.

132. Ibid., p. 430.

133. Ibid., p. 430.

134. Jules Delpont, "Propos de temps de guerre. Une vieille
rengaine", Le Roussillon. Perpinyà, 3-VI-1915.

135. Ibid.

136. Ibid.

137. Ibid.

138. Carta d'Alfons Maseras inclosa a l'article de Jules
Delpont "Propos de temps de guerre. Une réponse francophi-
le", Le Roussillon. Perpinyà 13-VI-1915. La carta és
signada a París el 9-VI-1915.

139. Martínez i Fiol, ob. cit., p. 42.

140. Ibid., p. 42, nota al peu.

141. Renaixement. 13-V-1915.

142. Le Roussillon. també al número del 3-VI-1915.

143. Es importantíssim, per entendre i seguir amb detall
les relacions entre Eugeni d'Ors i Romain Rolland, el
complet article de M. Àngels Santa i Banyeres, "Eugeni
d'Ors i Romain Rolland", citat en notes anteriors.

144. D'Ors remangué tres anys a París, des del 1906, però
no tingué oportunitat de conèixer personalment Romain
Rolland. Hi prengué contacte a través d'una admirativa
carta que li adreçà a primers de 1915. Per a aprofundir en
aquesta qüestió, que, indirectament, tant influirà en
Maseras -posteriorment seguidor de Rolland a través
d'Eugeni d'Ors-, vegeu l'article "Eugeni d'Ors i Romain
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Rolland", de M. Angels Santa i Banyeres, citat anterior-
ment .

145. Eugeni d'Ors dedica molts articles del "Glosari" a
Romain Rolland, tant a "Lletres a Tina" com al "Nuevo
Glosario". Havia llegit molt profundament la seva obra i
especialment el Jean Christophe. A Tina i la Guerra Gran.
"Quaderns Literaris", n. 576-577, 1935, p. 26, explica el
significat que Romain Rolland dóna al fet que aquest
protagonista hagi nascut en terres alemanyes.

146. El manuscrit prové de l'Arxiu Maseras.

147. "Veu d'admonició", ElsAmics d'Europa. (Publicació
setmanal, òrgan del Comitè d'Amics de la Unitat Moral
d'Europa), Primera Sèrie, juliol-setembre de 1915, Barcelo-
na-Terrassa 1915, p. 10. Reproduït a partir de Renaixement,
revista adherida a la Unió Catalanista, n. 232, 13-V-1915.
Signat a París el 20-IV-1915.

148. Martínez i Fiol, ob. cit., p. 49.

149. Ibid., p. 41.

150. Fadrí de Sau, "Les Volontaires Catalans", L'Union
Latine. París, [abans de 1"octubre] 1915. Reproduït
fragmentàriament a Iberia, n. 30, 30-X-1915.

151. La revista Iberia inclou la següent nota sobre aquest
voluntari: "Debe referirse a nuestro amigo Farrés Costa,
muerto en Souchez, a quien Iberia, rindió un pequeño
homenaje, al saber su muerte". Per a Martínez i Fiol, -ob.
cit. p. 48- Ferrés seria qui -"exemplificaria millor el
paper del "voluntari català". El situa per damunt del seu
company Pujulà i Vallès, amb qui Maseras fundà a París el
periòdic La Catalogne.

152. "Les Volontaires Catalans", L'Union Latine. 1915.

153. Îbid.

154. Iberia, n. 30, 30-X-1915.

155. Martínez i Fiol., ob. cit., p. 54.

156. Ibid., p. 43.

157. Prové de l'Arxiu Maseras. No n'hem pogut establir el
dia i mes de publicació.

158. Martínez i Fiol, p. 54.

159. Ibid., p. 57.

160. Ibid., p. 57.

161. Ibid., p. 64.
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162. Ibid., p. 71.

163. Ibid., p. 71.

164. Zenon, "Davant la guerra: Catalans a la guerra", La
Veu de Catalunya. 15-XII-1915.

165. Le Figaro. 15-2-1916. No tenim data exacta dels
articles publicats als altres diaris.

166. Ob. cit., pp. 71-74.

167. "Davant la Guerra", La Veu de Catalunya. 21-11-1916.

168. Reproduïm fragments del parlament del brindis perquè
conté algunes dades interessants sobre els "voluntaris
catalans" i d'altres països: "Jo us demano, doncs un record
per aquests valents catalans que s'han incorporat als
exèrcits de la República. A París, a Tolosa, a Marsella,
aquí mateix, heu vist legions de catalans incorporats;
molts han caigut al camp de batalla, però en resten,
encare, més de dos milers en peu de guerra, i no solament
a França, sinó a les terres llunyanes de la Grècia. Entre
ells hi ha catalans que no havien passat jamai la frontera,
que han vingut per defensar la llibertat dels pobles; jo
n'he conegut a París que han vingut de l'altra vora de
l'Atlàntic; altres que han vingut de Rússia. La sang
catalana, doncs, és volenterosament vessada a Craonne, als
Vosgues, a Marquises, a Carency, a Souchez, als Balkans, a
l'Hel.lade, on altres temps hi lluitaren els almogàvers. Jo
us demano un record per aqueixos herois de Catalunya, ells
estan en continua correspondència amb nosaltres i són
emparats per l'entitat cabdal' dels catalanistes, i de
Barcelona i d'altres poblacions catalanes s'envien més de
vuit-cents paquets a ells, als legionaris catalans, i uns
cent quaranta a catalans del Rosselló; aixímateix són
enviats paquets a més de noranta soldats belgues i del nort
de França, o sigui als valons; a algún polonès i a algún
jueu de la legió estrangera -descendent, potser, dels que
foren expulsats de la Iberia per Felip II- també els són
igualment enviats els paquets. A més. el Centre Català de
París, des del començ de la guerra, envia paquets al front
de batalla i fa pels soldats veritables sacrificis..."

169. Manuscrit 2218, n. 516, BC. En aquesta targeta de
visita Maseras es subscriu com a "Rédacteur-correspondant
a "La Veu de Catalunya".

170. El darrer escrit a París apareix datat 1 ' 1 de febrer -
i publicat el 5- i a la tornada la primera col·laboració
porta data de publicació del 21 d'aquest mes.

171. Manuscrit 2218, n. 257, BC.

172. Renaixement, n.216, 21-1-1915, pp. 53 a 55.
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173. "Glosari. Gentil Carta", La Veu de Catalunya. 4-1-
1913.

174. Ibid.

175. Pancatalanisme. Tesi per a servir de fonament a una
doctrina. Barcelona 1915, p. 5.

176. Ibid., pp. 7-9.

177. Ibid., p. 14.

178. Procedent de l'Arxiu Maseras. No hi consta la data.

179. Article procèdent de l'Arxiu Maseras. Sense data de
dia ni de mes.

180. "Adresse aux Serbes", L'Union Latine. París, 25-XI-
1915.

181. Arxiu Maseras. Sense títol de la publicació i sense
data. Per l'aspecte sembla La Nació.

182. Fullet signat a Barcelona el 15-XI-1916.

183. Informacions extretes de l'article de Maseras publicat
a El Poble Català "El triomf del Nacionalisme. Catalunya
davant d'Europa" del 2-VII-1915.

184. Alfons Maseras, "Conferència de les Nacionalitats, a
París", Renaixement, juliol 1915.

185. Ibid.

186. Ibid.

187. Ibid.

188. Articles de premsa procedents de l'Arxiu Maseras,
sense data de dia, però tots pertanyents al juny de 1915.
L'article de El Diluvio fou publicat el dia 29.

189. "Tercera Conferència de les Nacionalitats. Ponència de
l'Alfons Maseras", La Veu de Catalunya. l-VIII-1916.

190. 16-VII-1916.

191. El "Moviment Nou Humanisme" era una agrupació cívica
dedicada, en principi, a la reforma de la justícia espanyo-
la a Catalunya, però incloïa també un nou ideari econòmic
internacionalista que volia combatre el nacionalisme
econòmic. Fou avalat per Alfons Maseras i també F. Carbo-
nell, Agustí Piracés, J. Pahissa i el Dr. C. Martí Feced.
V. Paul M. Turull-Fournols Ideari de Nou Human jisme.
Barcelona, s/ed., 1934.
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192. Remembrances, Poemes. L'Avenç, Barcelona 1916.
El Pòrtic de Maseras és un breu escrit que glossa les

arts modernistes de l'autor a qui descriu com "Cavaller
d'ideal, creuat d'aqueixes hosts innúmeres que pels camins
de la vida cerquen la imatge viventa de Madona Veritat i de
Madona Bellesa, ferit sovint per les asprors de la ruta,
mes sempre corprès per la visió pura que l'encoratja [...]"

193. L'única col·laboració de Turull a Fantasma fou l'as-
saig: "II poeta armeno Hrand Nazariantz", dins la secció
"Oriente e Occidente", n. 100, 15-V-1922, pp. 14-16. Foren
probablement Turull i Estelrich, homes d'importants
contactes intel·lectuals a l'estranger, els qui introduïren
Maseras a Fantasma, on li foren traduïdes moltes narracions
i poemes i tingué una gran importància com assidu col·labo-
rador.

194. "Pablo Turull e la Società delle Nazioni", Fantasma,
Any IV, n. 79, Nàpols 31-III-1921, pp. 25-26.

195. D. Martínez i Fiol, ob. cit., p. 93.

196. J. Maragall, "Portugal i Catalunya", Messidor, n. 6,
segona quinzena de març, 1918, p. 80.

197. A l'Avenue de l'Elysée.

198. Segons afirma Jordi Casassas a Jaume Bofill i Mates
( 1878-1933 ) . p. 167. Ratifiquem la dada a partir de
l'escrit "A nos lecteurs", aparegut al n. 1-2, gener de
1919, pp. 1-2 de la Tribune libre des Nationalités, on la
publicació afirma haver iniciat la tasca dels Annales des
Nationalités el 1912.

199. Casassas, ob. cit., p. 167.

200. El butlletí Annales des Nationalités va dedicar un
número a Catalunya amb el títol de "Étude sur la nation
catalane". Segons Casassas "aquest estudi, fet per especia-
listes de l'esfera pratiana i en el qual s'endevina la
direcció i participació del mateix Prat de la Riba reflec-
teix perfectament una forma d'entendre la història del
catalanisme [...], ob. cit., p. 168. Ens hi referim per tal
d'evidenciar la connexió de "L'Union des Nationalités" i
del seu butlletí amb la Mancomunitat i la Lliga. De fet, ja
hem dit que tant Cambó com Puig i Cadafalch eren membres
d'aquest organisme. El fet que Maseras, com hem assenyalat,
hi col·laborés ja el 1915 -recordem el seu article sobre
Eugeni d'Ors-, reforça la hipòtesi que en aquests anys féu
un gir palès cap a la Lliga Regionalista.

201. [Paul M. Turull], "Orientació", Messjdor, n.l, gener
de 1918, p.l.

202. Rodés i Ucelay da Cal, ob. cit., p. 68.

203. Messidor, n. 14, 30-XI-1918, p. 223.
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204. Article de l'Arxiu Maseras pertanyent a un diari no
identificat.

205. Messidor, n. 2, 15-1-1918, p. 22.

206. Messidor, n. 19, juny-juliol 1919, p. 328.

207. Messidor, n. 7, abril 1918, p. 100.
L'enquesta preguntava sobre quatre punts: "Ir. La

Societat de les Nacions és possible?- Mitjans eficients per
realitzar-la; 2n. Mitjans pedagògics i socials per fer
arrelar en l'esperit de l'home el culte a la "lleialtat" de
la "paraula donada" i de 1'"equitat". 3r. Mitjans i
procediments educatius i de distribució de les hores de
treball que permetin a cada individu, sia home o dona, de
desenrotllar íntegrament les pròpies activitats i dedicar-
se en bé propi i de la Societat a l'ocupació preferida o a
diverses ocupacions i activitats a son grat; 4t. Es
convenient l'adopció d'una llengua universal per a rela-
cions comercials o científiques o bé es preferible adoptar-
ne una de les nacionals ja conegudes? medis per a perfec-
cionar les llengües regionals o de nacionalitats anexiona-
des a altra més poderosa. Importància i aplicació que deu
ser-los-hi donada. Cada persona consultada podrà lliurement
donar resposta a una o a major nombre d'entre les qüestions
exposades".

L'enquesta de Messidor no fou l'única. També altres
publicacions n'elaboraren alguna sobre el mateix tema. Es
el cas de la Revista Quincenal, que la publicà sota el
títol "España y la Sociedad de Naciones", Rodés i Ucelay da
Cal, ob. cit., p. 71.

L'objectiu de l'enquesta era, en última instància,
col·laborar en la formació de l'opinió pública. Les
personalitats entrevistades foren: Joan Garriga i Massó, M.
Folguera i Duran, León Bourgeois, H. Lepert, Frederic
Rahola, Salvador Albert, Paul Otlet, Joseph Rivière, Dr.
Ramon Turró, C. Grandó, A. Bonilla y San Martín i Alfons
Maseras. Informació extreta de Rodés i Ucelay da Cal, ob.
cit., p. 71.

208. La resposta de Maseras arribà, doncs, amb retard al n.
19, juny-juliol 1919, de Messidor.

209. Messidor, n. 12, setembre 1918, p. 185.

210. Messidor, n. 1, 1-1-1918, p. 10.

211. Messidor, n. 4, febrer 1918, pp. 51-52.

212. Messidor, n. 4, febrer 1918, pp. 55-56.

213. Messidor, abril 1918, pp. 98-99.

214. Messidor, n. 8, maig 1918, pp. 118-119.

215. Messidor, n. 15, 30-XII-1918 / 1-1-1919, p. 247.
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216. Messidor, n. 17, març-abril 1919, p. 286.

217. Messidor, n. 22-23-24, nov.-des. 1919 / gener-febrer-
març 1920, pp. 372-373.

218. Messidor, n. 9, juny 1918, p. 133.

219. Messidor, n. 14, 30-XI-1918, p. 227.

220. Messidor, n. 17, març-abril 1919, p. 290.

221. Messidor, n. 19, juny-juliol 1919, p. 328.

222. Messidor, n. 8, maig 1918, p. 120.

223. Messidor, n. 11, agost 1918, p. 171.

224. Messidor, n. 12, setembre 1918, p. 191.

225. Martínez i Fiol, ob. cit., p.95.

226. Ibid., p. 96.

227. Ibid., p. 97.

228. Tribune Libre des Nationalités. Lausanne, n. 1-2, 20-
1-1919, pp. 5-6.

229. Ibid., pp. 15-16.

230. Així es manifesta a "Davant la guerra". "Del Paris
tragi-còmic. La mala mirada.", LaVeu de Catalunya. 17-V-
1915.

231. Aquest capítol fou traduït al castellà per l'autor
sota l'encapçalament de "Cementerios de Francia", amb
l'excepció del penúltim epígraf del llibre titulat "Pont-à-
Mousson". El mecanoscrit, de 9 folis, es troba a la carpeta
de traduccions castellanes de l'Arxiu Maseras.

232. El Llibre de les Hores Cruentes. Societat Catalana
d'Edicions, Vol. LIV, Barcelona 1921, p. 19.

233. Ibid., p. 28.

234. Tots dos fragments pertanyen a El Llibre de les Hores
Cruentes. p. 30.

235. Ibid., p. 33.

236. Ibid., pp. 33-34.

237. Ibid., p. 36.

238. Carta conservada a la Casa de l'Ardiaca, N.O.-1-821.

239. Carta conservada a la Casa de l'Ardiaca, N.O.-1-822.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



364

240. El Llibre de les Hores Cruentes. Societat Catalana
d'Edicions, Vol.LIV, Barcelona, 1921.

241. "Davant la Guerra": "El Nadal a París", La Veu de
Catalunya. 2-1-1915.

242. "Davant la guerra": "Les hosts llatines", 23-1-1915.

243. "El conflicte europeu. Davant la Guerra": "Mimí
Pinson", 17-II-1915.

244. "Davant la Guerra": "Damunt el llorer, el roure", La
Veu de Catalunya. 30-III-1915.

245. "Davant la guerra": "Impressions versallesques", La
Veu de Catalunya. 3-IV-1915.

246. "Davant la guerra": "La Ville Lumière a les fosques",
La Veu de Catalunya. 14-IV-1915.

247. "El conflicte europeu. Davant la guerra": "El fossar
de França", La Veu de Catalunya. 29-IV-1915.

248. Escrita a París el 7 de maig i publicada a La Veu de
Catalunya, secció "Davant la Guerra", el 17-V-1915.

249. La Veu de Catalunya. 6-VII-1915.

250. Escrit a París el 18 de juliol i publicat a La Veu de
Catalunya. 24-VII-1915.

251. l-XI-1915, Ardiaca, N.O. -I- 821.

252. "El conflicte europeu. Davant la guerra": "L'ombra
dels morts", La Veu de Catalunya. 9-XI-1915.

253. "El conflicte europeu. Davant la guerra": "Els periò-
dics del front", La Veu de Catalunya. 15-XI-1915.

254. "El conflicte europeu. Davant la guerra": "Un soldat
de fang", La Veu de Catalunya. 28-11-1915.

255. "El conflicte europeu. Davant la Guerra": "Chulos y
señoritos", La Veu de Catalunya. 24-XI-1915.

256. "El conflicte europeu. Davant la Guerra": "El que no
s'ha de dir", La Veu de Catalunya. 3-XII-1915.

257. "El conflicte europeu. Davant la guerra": "Catalans a
la guerra", La Veu de Catalunya. 15-XII-1915.

258. El Poble Català. 27-1-16.

259. El Llibre de les Hores Cruentes, p. 39.

260. Aquest viatge està ressenyat a "La casa dels muti-
lats", La Veu de Catalunya. 1-II-1916.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



365

261. "La generositat de França", La Veu de Catalunya. 3-V-
1916.

262. "El conflicte europeu. Croquis de la Gran Guerra": "Un
pöblet sota la metralla", La Veu de Catalunyar 18-1-1916.

263. "El conflicte europeu. Des de París": "El Seminari de
Sant Sulpici", La Veu de Catalunyar 28-1-1916.

264. "El conflicte europeu. Des de Paris": "La casa dels
mutilats", 1-II-1916.

265. "El conflicte europeu. Des de París": "La represa", La
Veu de Catalunya. 5-II-1916.

266. "El confióte europeu. Des de París": "Literatura "de
guerra", La Veu de Catalunya, 19-11-1916.

267. "El conflicte europeu. Davant la guerra": "Tornant de
Perpinyà", La Veu de Catalunya. 21-11-1916.

268. "El conflicte europeu": "El que diu una francesa", La
Veu de Catalunya. 25-11-1916.

269. "El conflicte europeu. Des de París": "El miratge
d'Erzerum", La Veu de Catalunya. 26-11-1916.

270. "El conflicte europeu. Des de París": "L'acció del
Centre Català", La Veu de Catalunya. 29-11-1916.

271. "El conflicte europeu. Des de París": "El que passa a
Verdun", La Veu de Catalunya. 4-III-1916.

272. "El conflicte europeu. Des de París": "Les veus
ocultes de França", La Veu de Catalunya, 8-III-1916.

273. "El conflicte europeu. Des de París": "I la batalla
continua", La Veu de Catalunya. 18-III-1916.

274. "El confióte europeu": "Pels voluntaris catalans", La
Veu de Catalunya. 25-III-1916.

275. "El conflicte europeu. Des de París": "L'Estat tute-
lar", La Veu de Catalunya. 2-IV-1916.

276. "El conflicte europeu. Des de París": "Les veus de
Polònia", La Veu de Catalunya. 14-IV-1916.

277. "El conflicte europeu. Des de París": "El Gran Carde-
nal", La Veu de Catalunya. 19-4-1916.

278. "El conflicte europeu. Des de París": "Els artistes i
la guerra", La Veu de Catalunya. 21-IV-1916.

279. "El conflicte europeu. Des de París": "Una embaixada",
La Veu de Catalunya. 30-IV-1916.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



366

280. La Veu de Catalunya. 26-IV-1916.

281. "El conflicte europeu. Veus de la opinió": "La genero-
sitat de França", La Veu de Catalunya, 3-V-1916.

282. "El conflicte europeu. Des de Paris": "Els profetes de
la guerra actual", La Veu de Catalunya. 9-V-1916.

283. "El conflicte europeu. Veus de la opinió": "Una 'dame
blanche'", La Veu de Catalunya. ll-V-1916.

284. "El conflicte europeu. Veus de la opinió": "Interviews
amb mon conserge", La Veu de Catalunya. 16-V-1916.

285. "El conflicte europeu. Veus de la opinió": "Prelimi-
nars de pau", La Veu de Catalunya. 18-V-1916.

286. "El conflicte europeu. Veus de la opinió": "Inter-
views*. La marchande des quatre saisons1", La Veu de
Catalunya. 9-VI-1916".

287. "El conflicte europeu": "Els voluntaris catalans:
L'obra del "Comitè de Germanor", La Veu de Catalunya, 19-
VI-1916.

288. "El conflicte europeu": "Interwiews. 'A cal Bistro'",
La Veu de Catalunya. 20-VI-1916.

289. "Interwiews. Amb un "poilu" català", La Veu de
Catalunya. 28-VI-1916.

290. "El conflicte europeu": "Interwiews. Amb un 'vieux
cabotin'", La Veu de Catalunya.' lO-VII-1916.

291. "El conflicte europeu": "Interwiews. Amb un sene-
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IV. L'arrelament barceloní (1917-1924). l'exili

parisenc (1924-1928) i la professió de literat.

1. L'arrelament barceloní (1917-1924).

Els darrers anys de la segona dècada del segle i els

de la tercera, corresponents a l'etapa de radicació

barcelonina de Maseras i al seu tercer sojorn a París -amb

motiu de l'exili polític durant la Dictadura de Primo de

Rivera-, representen el moment de màxima plenitud humana i

intel·lectual en la vida de l'escriptor. A més de la rein-

serció en la societat burgesa barcelonina a partir del seu

matrimoni, Maseras passa, en aquests anys, de la militància

artística i ideològica modernista a la inclusió en les

files del noucentisme, condició prèvia a la seva professio-

nalització com a "homme de lettres". Són els anys de

l'admiració i de la dependència orsianes, que arriben a

afectar la seva vida privada, professional, i sobretot la
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seva obra literària. Maseras descobreix la contradicció

íntima entre el seu tarannà artístic, romàntic i decadent -

congruent amb el propi immarcescible modernisme literari-

i l'asèpsia ideològica i estètica de les produccions

noucentistes. L'única via d'harmonització possible -ultra

els intents forçats d'inclusió en la disciplinada literatu-

ra noucentista amb temptatives com l'insòlit llibre A 1 a

deriva (1921)- era en aquell moment col·laborar en la magna

construcció cultural del Noucentisme com a mà d'obra del

periodisme, de la traducció i de la literatura divulgativa

posant-se al servei de les institucions de la Mancomunitat

-ja des de 1917-, de les editorials i de les publicacions

que feien tasca de redreçament catalanista. En alguna

mesura, Maseras, portat pel seu abrandament literari i

nacionalista, professionalitzà i sacrificà el seu modernis-

me en transformar-se en ignorat traductor i periodista -

sota variats pseudònims en moltes ocasions- i refrena

considerablement les seves ambicions literàries en escriure

gran quantitat de novel.les curtes per a col·leccions

populars que li permeteren, com també les altres activi-

tats, de surar econòmicament. És probable que l'activitat

febrosa a què el dugueren aquestes tasques complementàries

de l'ofici d'escriptor, compaginada amb la creació i

recerca literàries, donés plenitud a la seva aspiració de

protagonisme político-cultural i a la seva dèria de

publicar, proporcionant-li l'època més feliç de la seva

vida. A més d'això, aquests treballs intel·lectuals no

directament relacionats amb la seva obra de creació -

articles periodístics i divulgatius, traduccions i activi-
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tats d'encàrrec editorial- constituïren una feina essen-

cial, duta a terme amb gran correcció, que col·laborà a

assentar les bases culturals "normals" del país. Maseras es

pot considerar un dels pilars més sòlids i ben fonamentats

del món intel·lectual català del primer terç de segle i la

seva tasca, en ocasions anònima i sovint oblidada, fou, com

la d'altres modernistes més o menys adaptats a l'etapa

noucentista -Prudenci Bertrana, Joan Puig i Ferreter-

absolutament necessària per al desenvolupament ideològic i

cultural del país. Concretament, Maseras es pot considerar

un dels difusors més consistents de la literatura europea

a Catalunya -bàsicament a partir dels seus articles

especialitzats en el tema a La Veu de Catalunya- i un dels

introductors constants i entusiastes de la cultura catalana

a París. Aquesta labor s'intensificà amb la creació a la

capital francesa de Le Courrier Catalan (1924-1927),

publicació bimensual inspirada'per Cambó i endegada per

Estelrich, del qual Maseras fou director, i, encara més, a

partir del gran nombre d'activitats i contactes en favor de

la cultura catalana que dugué a terme a París durant la

Dictadura de Primo de Rivera. Tanmateix, els anys vint

foren també per Maseras anys de treball creatiu i de

recerca literària. Amb la inquietud intel·lectual que el

caracteritza aconseguí de mantenir-se vinculat a la

literatura francesa i fou ja a París on, durant l'exili,

gesta dues de les novel·les més interessants de la seva

producció: La fira de Montmartre (1926) i Una vida obscura

(1927).
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1.1. Formació de la família i estabilitat professio-

nal .

L'any 1917 Maseras tornà de París amb la intenció de

fixar ja la seva residència definitivament a Barcelona.

Així ho manifestà al seu amic Plàcid Vidal en ocasió de

trobar-se'1 a la seu editorial de "La Novel·la Nova", on

Maseras duia els seus Contes fatídics per tal d'extreure'n

la narració "Benjamí" que havia de ser publicada indepen-

dentment en aquella col·lecció popular. Plàcid Vidal

reprodueix la conversa amb Maseras: "Va dir-me que residi-

ria definitivament a Barcelona i que aviat es casaria.

Raonava amb vera demostració d'estar content. -A homes com

nosaltres, que amb els nostres ideals i els nostres afanys

sempre hem tingut la vida llançada a l'atzar, ens convé

molt trobar una dona que ens comprengui i ens estimi per a

poder situar-nos formant una família -va anar expressant-

I tu, doncs, ¿que no penses casar-te?" La narració Ben.iamí

aparegué a "La Novel·la Nova" el 22 de juny de 1917, per la

qual cosa la conversa amb Plàcid Vidal hagué de tenir lloc

pocs dies abans, a primers del mateix mes. Aquesta anècdota

ens situa Maseras a Barcelona durant la primera meitat de

1917. Si tenim en compte que la darrera notícia directa que

tenim de l'escriptor a París és l'últim article escrit per

a La Veu de Catalunya des d'aquella ciutat, el 31 d'agost

de 1916, i que la primera nova a Barcelona és la conversa

dalt reproduïda amb Plàcid Vidal, cal concloure que el

retorn definitiu degué produir-se entre el final de 1916 i

els primers mesos de 1917. Hi ha una altra dada que pot
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col·laborar a aclarir aquest fet. Ea tracta de la publica-

ció de les Memòries d'un legionari com a primer número de

la col·lecció "La Novela i el Teatre", amb data 28 d'abril

de 1917. Cal pensar que Maseras degué encarregar-se

personalment d'aquesta edició, la primera de la sèrie, per

la qual cosa el suposem a Barcelona ja un temps abans.

Però el fet que lligà de forma més profunda Maseras a

Barcelona -ultra la relació amb la seva futura muller- fou

la tasca que realitzà com a secretari personal d'Eugeni

d'Ors, que es degué iniciar arran del nomenament d'aquest

darrer com a director d'Instrucció Pública de la Mancomuni-

tat de Catalunya. Fou exactament pel mes de juny de 1917

quan Prat de la Riba designà Xènius per aquest càrrec, una

de les darreres nominacions que féu abans de caure malalt.

Es pot col·legir que Maseras inicià la seva feina prop

d'Eugeni d'Ors durant l'estiu o la tardor de 1917, ja que

el 17 de desembre escriví urïa carta a Lluís Nicolau

d'Olwer sota encapçalament imprès amb els mots "Direcció

d'Instrucció Pública de la Mancomunitat de Catalunya".

L'accés franc al paper així retolat indica una familiaritat

molt directa amb aquesta institució. Tanmateix, és ben

evident que Eugeni d'Ors no es podia permetre de sostenir

personalment i econòmica un secretari. Joaquim Auladell al

seu article "Un centenari inadvertit. Vindicació d'Alfons

Maseras i dues glosses" afirma exactament: "Maseras feia de

secretari de l'Ors i li duia les glosses a La Veu de

Catalunya "directament a tallers" [...]". Enric Jardí

també fa referència a un secretari de l'escriptor quan en

explicar el viatge que féu a Portugal a les darreries de
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juny de 1919, comenta una anècdota que conclou així: "[...]

però, després, pensant que les circumstàncies del moment no

permetien massa bromes, digué al seu secretari: "Posa-hi el

que vulguis" [es refereix a la filiació que havia de posar

al registre d'entrada dels estadants de l'hotel]". En

aquest viatge Eugeni d'Ors visità el poeta Joao Teixeira de

Pascoaes, a qui ja havia rebut a Barcelona avançat l'any

1918, ocasió en què, segons Enric Jardí, "Teixeira fou molt

ben rebut per Ors i els seus amics, que l'acompanyaren per

la ciutat durant la seva estada aquí". És molt probable

que Maseras conegués Teixeira de Pascoaes en alguna

d'aquestes ocasions -o en totes dues-, arran de la relació

directa que tenia amb les activitats que Ors duia a terme.

D'aquesta coneixença en pogué sorgir l'interès pel poeta

portuguès, que l'any 1938 es concretà en la traducció i
?

l'estudi preliminar que féu de les Poesies de Pascoaes.

L'afirmació d'Auladell dóna a entendre que Maseras,

fervent admirador d'Eugeni d'Ors, exercí les funcions de

secretari i home de confiança de l'escriptor en qüestions

pràctiques burocràtiques. L'eficàcia i l'experiència de

Maseras, així com la seva fal·lera d'anar trobant el seu

lloc dins el teginat noucentista, hagueren de facilitar en

gran manera la bona disposició d'Eugeni d'Ors a considerar-

lo una mena de secretari personal regit bàsicament per la

bona voluntat.

Maseras, el 1918, visqué importants esdeveniments

familiars: en contraure matrimoni inicià per primera vegada

una vida totalment assentada Barcelona -tal com plantejà al

seu amic Plàcid Vidal-, alhora que, en el mateix any, perdé
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les dues germanes, Maria de la Caritat i Teresa, de la

terrible grip que arribà a Catalunya per la tardor de

19188.

L'u de juny de 1918 Alfons Maseras es casà amb Dolors
Q

Baltà i Botta , filla del farmacèutic propietari de la

farmàcia Baltà, situada al número 1 de la Rambla de

Catalunya de Barcelona. S'havien conegut al club de tennis

Pompeia , on Dolors practicava aquest esport. Era una

dona vital i enèrgica, amb una forta personalitat que

trencava alguns esquemes retrògrads de l'època. La seva

bellesa i elegància captivaren el poeta Maseras, que

idealitzà Dolors i la convertí en la seva musa, encara que

al caràcter somniador de l'escriptor ella oposava un

tarannà molt més pragmàtic que impedí la comunió inefable

a què Maseras aspirava.

El casament tingué lloc a l'església de Nostra Sra. de

la Mercè. Els testimonis per part del nuvi foren Eugeni

d'Ors, Enric Ràfols, vice-président de la casa d'Amèrica,

i el seu amic de joventut Pau M. Turull. El banquet es

celebrà al "Majestic Hotel Inglaterra" i els nuvis realit-

zaren el viatge de noces a Mallorca. La Veu de Catalunya

donà completa referència de la cerimònia al número del

diumenge, dos de juny de 1918.

Els novells esposos establiren el domicili familiar al

segon pis (primera porta) del número 195 del carrer de

Casanova, on romangueren fins al 1939. Entre el juny de

1918 i el setembre de 1924 transcorregué la primera etapa

de convivència continuada del matrimoni ja que a amb

l'arribada de la Dictadura s'hagué de separar. Alfons partí

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



378

novament a París, on visqué quatre anys, i Dolors restà a

Barcelona. L'any 1919 nasqué el primer fill, Jordi, i el

1922 el segon, que fou una noia, Margarida. L'escriptor

visqué amatent als dos fills, que intensificaren el seu

afany d'arrelament professional i econòmic a Barcelona. És

durant aquests set anys quan Maseras realitza el seu

apropament cap a les instàncies culturals oficials, que

d'alguna manera li poden proporcionar el suport per a

consagrar-se literàriament, i la seguretat econòmica per a

ell i la família. Són els anys de la temptativa de profes-

sió literària noucentista -A la deriva (1921)- i de

producció accelerada de novel·les curtes per a la col.lec-

ció "La Novel·la d'Ara", una sortida relativament senzilla

per a un literat que pretenia ésser professional i, per

tant, viure bàsicament d'allò que escrivia.

El 1917 -probablement arran del nomenament, pel juny,

d'Eugeni d'Ors com a Director d'ïnstrucció Pública- Maseras

començà també l'activitat de professor al redós de les

institucions de la Mancomunitat . La seva primera respon-

sabilitat sembla ser la de secretari d'Eugeni d'Ors prop de

la direcció d'Instrucció Pública ja que a la carta adreçada

a Lluís Nicolau d'Olwer, el 17 de desembre de 1917 li diu

"Quan sortiu de classe, si podeu entrar un moment i donar-

me clarícies sobre aquest particular, us ho agrairé

infinitament".13 Es dedueix que Maseras desenvolupava

alguna tasca prop de l'àmbit de les classes. Suposem que es

tractava d'una feina burocràtica perquè posteriorment

utilitzà com a quartilles per redactar els seus escrits el

paper imprès amb l'encapçalament de la Direcció d'Instruc-
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ció Pública* i, a més, ens consta que el curs 1919-20

exercí la seva primera tasca docent, com a professor de

l'Escola d'Alts Estudis Comercials de Barcelona, fundada el

1918. Això indica que el 1917 es degué moure en l'am-

bient previ a la creació d'aquesta institució autònoma

fundada per la Mancomunitat el 1918 en el si de l'Escola

Industrial. Les activitats de Maseras a l'entorn d'aquesta

Escola foren diverses, tant en l'aspecte intel·lectual com

en el burocràtic. Al pròleg del seu llibre Resum d'Història

del Comerç (1934) relaciona la confecció d'aquest llibre

amb la seva tasca de professor entre 1918 i 1924, any en

què la Dictadura suprimí l'Escola: "Ens decidírem a

començar aquest resum ja fa alguns anys, quan amb l'Escola

d'Alts Estudis Comercials, l'extingida Mancomunitat de

Catalunya es proposà d'intensificar els estudis econòmics

i mercantils a casa nostra. Pensàvem de contribuir a les

seves tasques amb la difusió de'ls coneixements bàsics que

constitueixen la Història del Comerç. La dissolució de la

Mancomunitat i de les escoles creades per ella, va inter-

rompre el nostre treball. L'hem reprès darrerament, per

deixar-lo llest, en considerar que la Generalitat de

Catalunya, hereva de les tasques de l'antiga Mancomunitat,

es preocupa també de fomentar i d'organitzar els estudis

comercials [...]."

Ens consta també que Maseras desenvolupà la responsa-

bilitat de Secretari de l'Escola d'Alts Estudis Comercials,

càrrec que potser era el que exercia ja oficiosament des

del 1917, prop de la Direcció d'Instrucció Pública, per tal

d'endegar la creació de l'escola, el 1918. La carta ,
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adreçada per Maseras a Joan Salvat-Papasseit el 7 de

desembre de 1922 per regraciar-li la "Divisa" que li dedica

a La Gesta dels Estels, du l'encapçalament: "El Secretari

de l'Escola d'Alts Estudis Comercials".

L'amistat amb Eugeni d'Ors degué proporcionar a

Maseras la possibilitat d'exercir també com a Secretari

interí de l'Escola Superior de Bibliotecàries entre el

desembre de 1919 i el maig de 1920. L'anterior secretària,

Maria Lois i López, passà a ocupar-se del curs preparatori

per a l'ingrés. Segons la investigació d'Assumpció Estivill

18i Rius "Petronel.la Tuca va ser nomenada secretària

accidental de l'Escola, càrrec que mantingué fins a la seva

mort el 1925. Els mesos que exercí de professora auxiliar -

de desembre de 1919 a maig de 1920- Alfons Maseras la

substituí a Secretaria." Ja abans d'aquestes dates Maseras

havia col·laborat amb l'Escola de Bibliotecàries. Ho féu

pel juliol de 1919 assistint 'com a conferenciant a la

19segona reunió de Bibliotecàries de Catalunya . També

20participà en les sessions literàries dels dijous orga-

nitzades per l'Escola Elemental del Treball, centre que,

entre 1917 i 1924, sota la direcció de Rafael Campalans, es

convertí en un veritable fogar de cultura popular amb les

sessions de conferències, lectures literàries i cursets

d'humanitats que proposava als seus alumnes. Entre els

conferenciants s'hi distingiren Josep Carner, Eugeni d'Ors,

Adrià Gual, Francesc Layret i Rovira i Virgili. Maseras hi

féu una lectura dels propis poemes el mes d'abril de 1920,

compartint les sessions amb Bofill i Matas, Ventura Gassol

i Bertran i Pijoan.
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Durant els primers anys de la seva estada a Barcelona

Maseras es mogué professionalment dins l'òrbita orsiana;

ocupà càrrecs burocràtics i exercí la funció docent sempre

dins d'institucions pertanyents a la Mancomunitat. La seva

exquisida formació intel·lectual i el capteniment distingit

li facilitaren en gran manera aquestes responsabilitats,

una mica grises, prop del poder. Encara que la funció com

a secretari de l'Escola d'Alts Estudis Comercials no era un

càrrec d'importància -i l'exercit interinament a l'Escola

Superior de Bibliotecàries tampoc-, Maseras ja havia

demostrat fidelitat absoluta a Eugeni d'Ors amb la seva

labor de secretari personal prop d'ell. Reblà aquesta

confiança i amistat ostentant sempre una gran admiració

pública per Xènius i mantenint una gran consideració cap a

la seva figura, fins en els moments més difícils. Joaquim

Auladell expressa aquesta deferència constant de Maseras

al·ludint al fet que l'acompanyà "en la seva ascensió, li

féu costat en la "defenestració" i el recordà amb respecte

fins que, durant la guerra, el capteniment de 1'ex-Pantarca

esdevingué escandalosament anticatalà i antidemocràtic."

Maseras col·laborà en set ocasions -entre 1918 i 1922-

a l'avançada i acurada publicació Quaderns d'Estudi (1915-

1924), revista portaveu del Consell de Pedagogia de la

Mancomunitat, adreçada principalment a mestres i profes-

sors, on d'Ors publicava una breu secció fixa signada amb

el pseudònim "El Guaita". Segons Enric Jardí "Els "Qua-

derns", a més de les diverses col·laboracions a càrrec de

personalitats noucentistes amigues de Xènius, palesen un

accentuat sabor orsià en l'orientació ideològica i en molts
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detalls externs, com el fet que s'hi inserissin notícies

sobre l'activitat cultural catalana sota la rúbrica "La

Catalunya que Treballa i que Juga."22 Maseras, amatent al

pensament i a l'estètica orsians, col·labora en la revista

-una de les més personals obres d'Eugeni d'Ors-, on publica

diversos articles sobre literatura o sobre les iniciatives

i les obres del Pantarca. És el moment de màxim apropament

de l'escriptor cap a la figura de Xènius, que devia

considerar Maseras afecte a l'ideari noucentista, donat que

el seleccionà per a col·laborar en aquesta exquisida

producció literària i pedagògica. En els anys 1918 i 1919

hi publica cinc articles, l'any 1920 -el de la caiguda

d'Eugeni d'Ors i la dimissió del càrrec de Director

d'Instrucció Pública amb el consegüent abandó de l'empresa

dels Quaderns d'Estudi-, significativament, no publica res,

i a finals del 1921 reemprèn les seves col·laboracions que

només es perllongaran fins al* 1922. La primera de les

participacions, el 1918, consisteix en dos llargs as-

saigs que interpreten i descriuen la situació de la

poesia catalana a partir de Maragall -"La poesia postmara-

galliana" i "De la poesia postmaragalliana, encara.- De

l'humorisme.- Del classicisme.- De la crítica"-. També el

1918, inclou un estudi sobre la introducció dels corrents

literaris avantguardistes a Catalunya titulat "Escoles i

tendències estrangeres , erudit treball que reflecteix

les "palpitacions del temps" orsianes. En una línia

d'apologia de l'obra d'Eugeni d'Ors escriu l'article

"Cursos monogràfics d'alts estudis i d'intercanvi: la

novel·la francesa en el segle XVIIè" , que recull, amb
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gran profusió de dades erudites el curs en nou lliçons que,

amb el títol "La novel·la francesa en el segle XVIIè", donà

el professor Louis Gauchat de la Universitat de Zurich

durant els mesos de març i abril de 1917. Es tracta d'una

recensió clara i completa d'un dels aspectes més descone-

guts de les lletres franceses, tan estimades per Maseras.

El suport a Xènius es manifestà també en un article que

signà per l'abril de 1919, anomenat "L'obra cultural d'un
Al*

poble. Escoles, biblioteques i publicacions lituanianes ,

on posava com a model de política cultural i d'instrucció

pública adreçat a salvar la llengua nacional el cas de

Lituània, paral.leí en certa mesura al cas de Catalunya.

A les darreries de 1918 publicà al diari catalanista,

27federalista i republicà Empordà Federal de Figueras un

breu article també consagrat a enaltir la funció de difuso-

res de la "sobirania espiritual" de Catalunya -segons

expressió orsiana- que exerciren les Biblioteques Populars

creades per Ors.

Després de la "defenestració" de Xènius, Maseras

encara continua publicant a la revista: el 1921 hi inclou

el text de la conferència llegida a l'Ateneu Barcelonès el

17 d'abril de 1921 en el Vlè Centenari de Dante, amb el

títol "El Nacionalisme i l'Internacionalisme de Dant"" i,

per tancar les seves col·laboracions, el 1922 inclou a la

publicació un llarg estudi sobre "Molière i la seva

obra"23, que correspon al text d'una altra conferència

donada a l'Escola Complementària d'Oficis del districte V

de Barcelona, amb motiu del tercer Centenari de la naixença

de Molière.
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Però el gest més definitori de la identificació de

Maseras amb Xènius fou, sens dubte, la traducció al

castellà d'una completa selecció de les "Gloses" escrites

entre 1906 i 1917. El criteri d'exclusió d'algunes composi-

cions el dóna el mateix Maseras al pròleg: "De exprofeso se

han eliminado de este volumen las glosas de Xènius que

forman serie, y son, por lo tanto verdaderas obras sueltas,

más o menos largas". El llibre, amb el títol Glosas.

Páginas del "Glosari" de Xènius 1906-1917). fou publicat

per l'Editorial de Saturnino Calleja de Madrid l'any 1920.

El pròleg del traductor és un treball erudit de divulga-

ció de la figura, l'obra i la filosofia orsianes. Maseras

enalteix al màxim el treball i la responsabilitat d'Eugeni

d'Ors i dibuixa la seva figura com la d'un "prescriptor por

excelencia, pensador y poeta a la vez, moralista y rapsoda,

constructor y conductor, a un mismo tiempo, de un pueblo

rejuvenecido". El "Glosari" és, per al traductor, "un

sistema de filosofía, un manual de política, una preceptiva

de moral y de ciudadanía. Libro de arte y de ciencia. Libro

de viva atención y de juguetona curiosidad, al que no

faltan ni humor ni piedad para ser hondamente humano. Libro

de prédica y de combate". El projecte orsià és un remei per

al caos intel·lectual i ètic en què està immergit l'Estat.

Per a Maseras "Cuéstale todavía mucho a España darse cuenta

de su mal y decidirse a aplicarle el necesario remedio;

pero en la conciencia de todos está que la primera región

en despertar de tal sopor ha sido Cataluña." I en el camí

de la regeneració hi situa la doctrina orsiana com a arma

moral. En el resum de la filosofia de l'escriptor del
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"Glosará. ", Maseras cita Ramón Rucabado, Diego Ruiz,

Casellas i altres fonts. S'atreveix a fer una definició de

cultura i arriba a concretar molt exactament els paràmetres

de la filosofia d'Eugeni d'Ors: "La filosofia d'Eugeni

d'Ors va más lejos que la de Bergson y que el Pragmatismo,

pues considera la razón como el mejor elemento que compren-

de y domina a la realidad misma." Maseras, a més, fa

precedir cada any del "Glosari" d'unes exposicions sintèti-

ques de l'obra de Xènius, que completen les paraules del

pròleg. La traducció fou molt ben rebudai fet que la

crítica s'apressà a demostrar. Així, El Día Gráfico diu

sobre la versió de Maseras: "Este libro blanco, de sobria

decoración que caerá en las letras centralistas con golpe

de pedrusco en una alberca, ha sido traducido, con una

elegante exactitud, por Alfonso Maseras. Un catalán traduce

a otro catalán, y ambos escribieron siempre en su lengua

nativa. Contra la teoría de la-lengua espingarda y de la

lengua mauser, puede haber también este hecho de los

escritores que han resuelto lo de la espingarda y lo del
4«

mauser con el lujo de una panoplia." Caries Rahola

afegia des de Las Noticias; "No es intraducibie el estilo

de Ors para quien posee la cultura de Maseras y conoce como

él los matices de la propia lengua y de la castellana: su

misma versión lo demuestra admirablemente; a nosotros nos

parece tan bella como el mismo original y nos atreveríamos

a afirmar que algunas "Glosas" aparecen superadas en su

nuevo ropaje".
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1.2. Relacions amb l'ambient intel·lectual català i

europeu. Vincles amb la premsa italiana. L'amis-

tat amb Hrand Nazariantz. Activitat pública a

Barcelona.

Durant la seva estada a Barcelona entre 1917 i 1924

Maseras intensificà al màxim els seus contactes amb el món

intel·lectual barceloní amb 1'inveterat objectiu de projec-

tar-se literàriament i fer-se un nom de primera línia i,

consegüentment, assegurar un esdevenidor a la seva recent

família. Les poques cartes conservades de l'epistolari de

Maseras demostren com durant els anys vint mantingué un

contacte important amb Lluís Nicolau d'Olwer -les notes

creuades amb el qual manifesten una relació propera i de

confiança- i també amb Salvat-Papasseit, amb Unamuno i amb

Pin i Soler, entre d'altres que no ens han pervingut. A

banda de la carta adreçada a Nicolau d'Olwer el 17-XII-

1917, que ja hem comentat i reproduït, ens en consten dues

més datades el 1918 i sis escrites a partir de 1929.

Maseras dóna càlidament l'enhorabona a Nicolau d'Olwer pel

seu nomenament definitiu com a membre numerari de la Secció

Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans pel març de

191834, i el mes següent s'hi adreça per escrit per tal

de recomanar-li les composicions poètiques que el seu amic

i director de Messidor Pau M. Turull presentava a un

certamen de Vic que presidia Nicolau d'Olwer. En iniciar-se

la dècada dels anys vint Maseras es va apropant a aquest

gran intel·lectual, al qual anirà seguint de prop en

encetar una nova òrbita político-cultural una vegada
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trencada la seva col·laboració com a secretari d'Eugeni

d'Ors. Maseras secundarà molts projectes de Nicolau

d'Olwer, bàsicament el polític, ja que es situarà molt a

prop d'Acció Catalana, com a intel·lectual simpatitzant i

col·laborador. A París, des de l'octubre de 1924 serà un

dels responsables de la "Société pour l'Encouragement de la

Culture Catalane", empresa unitària de la Lliga i d'Acció

Catalana, i, com ja es veié en l'estudi dels anys de la

Gran Guerra, durant els anys vint treballarà, sobretot des

de la premsa, en la defensa del plet català per part de la

Societat de Nacions de Ginebra, on actuava Nicolau d'Olwer

durant la Dictadura de Primo de Rivera.

La relació epistolar amb Salvat-Papasseit i Unamuno

estigué relacionada amb publicacions diverses. Maseras s'hi

adreça com a col·laborador i com a escriptor. A 1'Epistola-

ri de Joan Salvat-Papasseit a cura d'Amadeu Soberanas,

s'hi inclouen tres cartes de ' Maseras a Salvat. En la

primera, del 18-VII-19213* Maseras prega a Salvat "la data

i el lloc de la vostra naixença". Es tracta d'"assabentar-

ne un amic meu de París que prepara una Antologia de poetes

Catalans". Maseras col·laborà amb Albert Schneeberger en la

confecció de la seva Anthologie des poètes catalans

contemporains depuis 1854 tot aplegant informacions

38d'alguns escriptors. El 21-VII-1921 Maseras regracia a

Salvat la tramesa de les dades i d'un llibre, probablement

L'irradiador del port i les gavines, que sortí per l'abril

de 1921. La darrera carta, del 7 de desembre de 1922 ,

més càlida que les anteriors, agraeix la "Divisa"

Salvat adreça a Maseras dins La gesta dels estels i f§i fun
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abrandat comentari dels poemes d'aquest llibre: "He trobat

en el vostre recull de poemes coses de tan alt preu, que us

tinc per el més pur poeta de Catalunya: vull dir, que quan

brolla de la vostra lira l'or raríssim de la inspiració, el

vostre or és d'aquell que no té parió [...]". La relació

amb Salvat és d'una amistat protectora, amb un cert

ascendent d*intel.lectual consagrat per part de Maseras,

que tampoc es pogué sostreure a l'exotisme i a l'especial

atractiu de la personalitat i de la poesia de Salvat.

Ben al contrari, la relació que demostra a partir de

les cartes adreçades a Unamuno és de respecte i admira-

ció pròpies del deixeble. Maseras reprèn el 26 de gener de

1921 una relació epistolar que afirma, en aquesta mateixa

carta, haver mantingut ja entre 1915 i 1916 amb Unamuno des

de París. A la lletra li demana el permís per incloure la

traducció feta per l'autor castellà del poema de Maragall

"La mujer hermosa" en l'antologia del poeta català que

prepara per a la col·lecció "Las mejores poesías de los

mejores poetas" de l'Editorial Cervantes. I afegeix:

"Contando con aquella de usted, incluiré además otras de

Marquina, Cañedo, José Galvez, Muntaner, etc. Si usted

tuviera alguna otra que yo ignore (pues solo conozco

aquella), le agradeceré que, al autorizarme para que su

nombre figure entre los traductores raaragallianos, (cosa

que recabo de su gentileza), me remita una copia," Unamuno

degué contestar ràpidament perquè en carta del 4 de febrer

de 1921 Maseras regracia la resposta i s'excusa del

malentès que li ha fet atribuir la traducció del poema a

Unamuno quan era de Marquina i continua parlant de les
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diverses traduccions de Maragall al castellà amb llargues

explicacions. Li prega amb la humilitat del deixeble: "Què

lástima, querido maestro, que no concluya Ud. alguna de las

que tiene empezadas! A ver si se decide Ud. Los que

admiramos a Maragall y le tenemos a Ud. por un maragalliano

entusiasta se lo habremos de agradecer infinito." La carta

prossegueix amb qüestions de detall sobre les diverses

traduccions i traductors al castellà de Maragall que, de

fet, serviren per bastir l'antologia citada a la carta

anterior, que Maseras ja .preparava des de feia temps i

que es publicà el 1921 a l'Editorial Cervantes.

Només es conserva una carta de Maseras a Pin i Soler,

de la mateixa època de les anteriors. Maseras treballà en

la traducció al castellà d'algunes obres de teatre de l'es-

criptor, La baronesa (1917) i Rosa mística , i proba-

blement aquesta tasca l'apropà al mestre pocs anys abans de

morir. La lletra, de 1921, destil.la admiració i afecte en

adreçar-se a Pin com "Il·lustre amic" i limitar-se a

comunicar-li la tramesa d'un exemplar del diari de Nàpols

Scintilla "on s'anuncia la pròxima publicació a Fantasma

d'un article sobre vostè."

Ultra les amistats i relacions epistolars, Maseras

assentà fonda amistat amb alguns intel·lectuals i artistes

com Cristòfor de Domènec i Joaquim Biosca. Mantingué una

franca relació literària -i en gran mesura també amistosa-

amb Albert Schneeberger i Brand Nazariantz, i connectà amb

gran quantitat de prohoms del món de la cultura i escrip-

tors contemporanis, des de Carner -que el 1918 li dedica
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Bella terra, bella ffent amb els mots:"A l'amic Alfons

Maseras, germanívolament"- fins a Marcel·lí Antich.

L'amistat amb Cristòfor de Domènec donà com a fruit

l'estudi crític que aquest escrigué i féu editar sobre

l'obra narrativa de Maseras -El novel.lista català Alfons

Maseras- el 1922, amb un dibuix de Joaquim Biosca, que,

segons Plàcid Vidal, era qui havia endegat l'empresa de

l'edició d'aquest llibre . Plàcid Vidal, amic de joventut

d'Alfons, descriu aquest fruitós afecte a El convenciona-

lisme de la vida; "Cristòfor de Domènec i Alfons Maseres,

durant aquella temporada, es veien cada dia i s'influien

48mútuament en llur relació intel·lectual." Durant 1921 i

1922 ambdós escriptors freqüentaren conjuntament els

mateixos àmbits. P. Vidal recull el testimoni de la

conferència sobre "Cultura i Nacionalisme" donada per

Domènec al CADCI de Reus (Secció d'Educació i Cultura),

després de la qual un membre de la junta comprometé Maseras

49per anar a donar-ne una altra. Aquest segon acte, en el

qual Maseras tractà d'Armènia i els seus literats -un dels

temes que treballà particularment entre 1921 i 1924- tingué

lloc el 23 de març de 1923. Segons notícia publicada al

diari Foment de Reus "Maseras féu un estudi suscint dels

més importants poetes armenis dels temps passats per a

parlar del ressurgiment literari armeni del segle XIXè

[...]. Després estudià l'obra i la personalitat de les

figures capdals de la poesia armènia contemporània."

El paral·lelisme entre la recuperació d'aquesta cultura

nacional minoritària i la catalana és la base de l'interès

específic de Maseras per la literatura de Nazariantz i
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tants altres poetes dels quals parlà aquella nit. Vidal

recull les paraules de Maseras tot comentant la pròpia obra

en el moment d'acomiadar-se : "anà parlant de la tasca

literària que ell prosseguia des de feia anys". I també

recorda la simpatia de Maseras per la tranquil·litat de

Reus, que enyorava a l'hora d'escriure: "Jo pogués quedar-

me a Reus, encara que només fos per una temporada! La meva

obra, així com la faig a la capital, també la podria fer

ací o al Pla de Cabra!"2 Tot plegat demostra com l'es-

criptor estava absolutament pendent de les pròpies crea-

cions i de la seva carrera literària.

Per a Vidal, aquests escriptors -Alfons Maseras,

Cristòfor de Domènec, "i algun altre aliat llur"- estaven

col.ligats "perquè semblava que entre tots ells haguessin

format o anessin a formar com una mena de societat -diguem-

ne- d1intel.lectuals catalans, confederada amb elements

estrangers, per tal de propagarà-se mútuament amb publica-

cions, exposicions i conferències". Aquesta afirmació,

que destil·la una certa gelosia, es refereix sobretot a

Maseras que, des de Barcelona, treballà profundament les

seves connexions amb França i Itàlia, on trobà molts canals

per a publicar i molts companys de lletres amb qui inter-

canviar experiències, coneixements i plataformes d'edició.

Maseras havia iniciat una gran part d'aquest cercle

d'amistats i relacions barcelonines prop d'Eugeni d'Ors.

Des de Barcelona el cercle irradià especialment cap a

Itàlia, prop dels catalanòfils professors i traductors

Mario Garea, Cesare Giardini i Giuseppe Ravegnani, i també

-encara que molt menys- cap a Alemanya, on l'estada de
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Manuel de Montoliu com a lector a la Universitat d'Hamburg

el curs 1919-20, al costat del Dr. Rudolf Grossmann,

comportà l'aprofundiment en l'estudi -per part del profes-

sor alemany- de la literatura catalana, amb la consegüent

inclusió de molts escriptors catalans -entre ells Maseras-

en la seva cèlebre antologia lírica, Katalanische Lyrik der

Gegenwart.

Un dels nuclis fonamentals de relació literària i de

publicacions fou per a Maseras l'Editorial Cervantes de

Barcelona, on començà a treballar el 1921 en la preparació

de diversos volums de la seva col·lecció "Las mejores

poesías de los mejores poetas" (Carrasquilla-Mallarino,

Maragall i Nazariantz el 1921 i Joan Alcover el 1922). La

col·lecció era dirigida per Fernando Maristany, poeta i

traductor, fill d'una acabalada família de la burgesia

industrial barcelonina, a qui la feble salut reduí a

activitats d'ordre intel·lectual. Maristany, de la mateixa

edat que Maseras, fou un dels seus millors amics barcelo-

nins i compartí amb ell moltes de les activitats literàries

dutes a terme a Barcelona. Ambdós acompanyaren Teixeira de

Pascoaes en la seva visita a la ciutat l'estiu de 1918 i

compartiren l'amistat de Camille Pitollet -literat i crític

del Mercure de France-, dels diversos traductors i cata-

lanòfils italians ja esmentats, i de l'inefable i admirat

poeta armeni Hrand Nazariantz. Probablement Maseras, el

1922, edità el seu llibre En Amèrica Meridional. Brasil.

Uruguay, Argentina i el recull de narracions traduïdes al

castellà La Conversion de Leukaionia a l'editorial Cervan-

tes per la seva relació amb Maristany i amb el traductor
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Vicente Clavel, un altre dels directius de l'editorial, i,

també a causa d'aquesta franca col·laboració, mantingué la

seva activa col·laboració amb l'empresa fins a la seva

partença a París.

Tanmateix, els dos intel·lectuals més ben relacionats

amb l'estranger que degueren introduir Maseras als cercles

catalanòfils d'Itàlia foren, gairebé amb tota seguretat,

Joan Estelrich i Pau M. Turull , al marge de Dídac Ruiz,
ce

que ja feia anys que s'hi movia ,i de Cristòfor de Domè-

nec que hi féu un viatge cap a 1924, pocs anys abans de

morir . Els literats catalans de filiació noucentista,

com Carles Riba i J.M. López-Picó, havien emprès ja, de
es

feia temps, contactes amb Itàlia. Aquesta introducció

catalana, amb el consegüent intercanvi intel·lectual,

fruita de forma especial durant la dècada dels vint, moment

en què Maseras lluità al màxim per ésser traduït i conegut

al veí país, fet que aconseguí en gran mesura si ens

remetem a la quantitat d'obra que signà en publicacions

italianes i a les notícies que sobre ell donà la premsa

d'Itàlia. Al seu torn, els diaris i revistes catalans,

amatents a aquest intercanvi cultural, donaren constantment

informació, durant els anys vint, de les activitats de

Maseras a Itàlia, esperonats potser, en gran mesura, per la

gran quantitat de relacions professionals i d'amistat que

l'escriptor tenia a la xarxa de publicacions catalanes. Es

tracta del període de la vida de l'autor en què més apareix

a la premsa, en una veritable allau d'informació i de

projecció personal no sempre justificables si tenim en

compte la qualitat de l'obra difosa. Gran part dels
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contactes amb els escriptors italians es feren i mantingue-

ren per la via epistolar , la qual, al seu torn, provocà

alguns viatges d'intercanvi, com el ja al·ludit de Cristò-

for de Domènec o el realitzat per Pere Coromines l'estiu de

1922, comentat per Gabriela Gavagnin i Manuel Forasté a

l'article "Alfredo Giannini, un catalanòfil català obli-

dat". No hem pogut confirmar cap viatge de Maseras a

Itàlia malgrat la seva llarga i fecunda relació amb autors

i catalanòfils d'aquell país. Joan Estelrich, a l'òrbita

del qual es mogué Maseras en aquesta dècada fent treballs

intel·lectuals de diversa mena , devia introduir l'es-

criptor a Itàlia, al costat del seu amic -també ben connec-

tat amb l'estranger- Pau M. Turull. Estelrich tenia una

franca amistat amb Giuseppe Ravegnani, que li dedicà un

exemplar de la seva Antologia el 1926 com a mostra d'una ja

62llarga relació i com a testimoni d'un treball conjunt.

Maseras fou antologat i estudiat, entre 1922 i 1923, pel

81mateix Ravegnani , professor de Milà, que també li traduí

Ildaribal; per Cesare Giardini, traductor d'A la deriva ,

i per Mario Puccini, de Bari. Foren diversos els diaris

i revistes que, a més de publicar-ne traduccions, dedicaren

estudis monogràfics a Maseras: Fantasma de Nàpols , LI

67Corriere délie Pugije de Bari i el Giornale de Sicilia

de Palermo.68 D'altres publicacions es limitaren a inclou-

re els seus contes i poesies: II resto del carlino delia

serà de Bologna69, La Gazzetta di Puglia de Bari , II
., ««

Lavoro de Gènova'1, II Risveglio de Salerno14, Scin-

tilla. . . . de Nàpols", Giornale delia sera de Nàpols74,

Humanitas de Bari75, »Jornale di Poesia de Várese76 i
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77Poesia de Milà. Hi hagué algun diari i revista que, a

més d'estudis sobre l'obra de Maseras, es dedicà a publicar

gran quantitat de traduccions de l'escriptor, en un

veritable afany de llançament de la seva personalitat
afí

literària. És el cas de Fantasma . on intervingué en deu

números, entre el 1921 i el 1924, i d'il Corriere délie

79Puglie . on publicà quatre contes entre l'agost de 1921

i el febrer de 1922.

Maseras tingué gran quantitat de traductors entre els

escriptors italians. Giuseppe Ravegnani realitzà un dels

treballs més compromesos, traduir Ildaribal -versió que no

hem pogut conèixer- a més de fer les traduccions, abans

al.ludides, de narracions breus. Cesare Giardini, al marge

de la versió d'A la deriva, féu també les de molts contes

ja esmentats en notes anteriors. Maseras, el 1922, col.la-

borà amb ell en la redacció de l'article "Poeti catalani"

a la revista II secólo XX de Milà. Tanmateix, un dels seus

traductors més constants a les publicacions Fantasma.

Scintilla... i a II Corriere délie Puglie fou Mario Garea,

director de la revista Sfinge de Varazzo i intensament

relacionat amb Cristòfor de Domènec. Hi hagué altres

escriptors italians interessats a fer versions de Maseras -

Giacomo Prampolini, Giovanni Calabritto- i, encara el 1928,

V. Brinzi e S. Lo Presti traduïren La fira de Montmartre a

l'italià.

La premsa catalana es féu ressò d'aquestes traduccions

i donà àmplia informació de les publicacions de Maseras a

Itàlia. Concretament, T.a Veu de Catalunya inclogué durant

1921 diversos articles80 adreçats a difondre l'eco de
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Catalunya a Itàlia a partir de l'obra de Maseras traduïda

a l'italià o difosa en llengua catalana. L'autor dedicà, en

justa correspondència, gran quantitat d'articles i notícies

sobre la literatura italiana a La Veu de Catalunya durant

81tota la dècada dels anys vint . Així mateix, Maseras fou

un dels escriptors més actius en la celebració del Centena-
OA

ri de Dante a Barcelona. Amb aquestes activitats l'autor

s'erigí en un dels difusors més eficaços de la literatura

italiana a Catalunya. El seu entusiasme i el coneixement

profund i rigorós del tema, basat en una intensa lectura

reflexiva, donaren als seus treballs periodístics la vàlua

que els fa, encara ara, aptes per a una introducció

exhaustiva en el món literari italià dels anys vint.

La constant preocupació de Maseras per les minories

ètniques i nacionals, que ja l'havien portat a escriure

gran quantitat de pàgines durant la Gran Guerra i a

defensar-les -especialment en el cas de Catalunya- des de

la Societat de Nacions, el portà a interessar-se cada cop

més per la situació politico-social del poble armeni entre

1915 i la dècada dels anys vint. Aquesta preocupació,

acompanyada de la difusió de la figura de Hrand Nazariantz,

"el poeta nacional d'Armènia", estava també en la ment dels
03

intel·lectuals catalans i estrangers amb qui Maseras es

relacionava. Tanmateix, el primer coneixement de Naza-

riantz, el tingué Maseras de la mà del director de Messi-

dor. Pau Turull, que es considerava l'introductor del poeta

a Barcelona i a l'Estat espanyol. Fou el 1918 quan, segons

el propi testimoni de Turull, tingué el contacte inicial

amb l'obra de Nazariantz: "Uno de los inolvidables recuer-
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dos de mi vida de publicista es el de aquel dia, allà en

mayo de 1918, cuando recibí un ejemplar de I Sogni Croce-

fissi. versión d'Enrico Cardile, que Hrand Nazariantz me

envió, dedicado como homenaje a mi revista Messidor. Quedé

nuevamente impresionado y a la vez sorprendido por la

lectura de las cálidas y vibrantes estrofas; pocos días

después mostré el volumen a mi buen amigo Alfonso Maseras,

quien quedó asimismo excelentemente impresionado de la

obra. Convenimos con Maseras hacer cada cual un pequeño

trabajo para Messidor a propósito de tal libro; Maseras

tradujo una de sus poesías, a la que puso una breve

84noticia ; yo reproduje en mi revista alguna otra composi-

ción de Nazariantz, y escribí algunas líneas sobre el poeta

y sobre su país, cabiéndome, por lo tanto, la satisfacción

de haber sido el primero que haya dado a conocer a Naza-

85riantz en Barcelona, y creo que en España entera".

Arran del treball sobre l'a situació d'Armènia, anà

creixent en Maseras l'interès per la literatura d'aquesta

nació, també minoritària, i reprimida pel poder turc. S'in-

teressà, des del moment en què Turull li descobrí, per la

figura de Hrand Nazariantz, que ràpidament fou estudiat,

traduït, glossat i convertit en símbol de reivindicació

nacionalista pels intel·lectuals catalans i italians, espe-

cialment entre els anys 1920 i 1924. Maseras anà penetrant

progressivament en l'obra d'aquest literat armeni i -

després de l'article de Messidor el 1918- en parlà a

l'assaig en defensa d'Armènia publicat a El Día Gráfico per

l'abril de 1920. L'any següent ja es preocupà de publicar
ge

un article de Nazariantz a La Veu de Catalunya i de
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traduir els seus poemes al castellà per tal de donar-lo a

conèixer a tot l'Estat espanyol. Ho féu a l'Editorial
«n

Cervantes de Barcelona0 , on ja havia publicat una antolo-

gia de Maragall traduïda a la llengua espanyola. L'any 1921

fou el de l'esclat de la difusió de Nazariantz a Catalunya.

Maseras començà per publicar a El Espectador88 de Barcelo-

na un article líric i profund sobre la situació d'Armènia

i sobre l'obra de Nazariantz. Uns mesos més tard, el mateix

assaig -"Gli dei nell'Ararat1'- apareixia a la revista
Ofl

Humanitas de Bari, la ciutat on Nazariantz vivia el seu

90exili. I, també en el mateix any, inicia la publicació

d'algunes traduccions de poemes esparsos en revistes com

D'ací d'allà91 i la Revista del Centre de Lectura92 de

Reus. Pou en aquesta entitat reusenca on el 3 de març de

l'any 1923 Maseras féu la conferència "Els Poetes Armenis

Contemporanis" i recità i glossà especialment els poemes de

Nazariantz. L'expansió documentada de l'obra de l'armeni

trobà la seva realització més perfecta en el magnífic

article "El poeta nacional de Armènia" que, acompanyat d'un
««

retrat de Biosca, Maseras publicà a la revista Alfar de

La Corunya l'octubre de 1923 per amistat amb el seu direc-
0 J

tor, Julio J. Casal , cònsol de l'Uruguai en aquesta

ciutat gallega. I, encara l'any 1924, Maseras expandeix

ecos del literat armeni, en publicar en un dels primers
fir

números de la Revista de Catalunya un article sobre la

poesia armènia contemporània. Nazariantz, pel juliol de

1924, regracia a Maseras tant de zel difusor cap a la seva

figura tot dedicant-li una conferència que havia llegit a

Q fi
Milà, Torí, Gènova i Roma. Maseras, al seu torn, el mes
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d'agost li endreçà "El Poema del desert" des de Fantasma8*
na

i des de La Revista.

L'any 1929 Maseras encara continuava la tasca d'expan-

sió de la cultura armènia; ens consta que aquest any pro-

logà el llibre I nauti del sogno. Poema simbólico del poeta

Yadolfe Mornor.

L'altre eix de les relacions de Maseras amb Europa

durant els anys vint fou el món intel·lectual francès, amb

el qual sempre mantingué el contacte. Es destaca, en

especial, l'amistat i col·laboració amb el catalanòfil

Albert Schneeberger, amb qui Maseras treballà des de

Catalunya, entre 1910 i 1922 per dur endavant la sev Antho-

99logie des poètes catalans contemporains depuis 1854. En

la lectura de poetes catalans traduïts al francès que Mase-

ras féu al Foyer Français de Barcelona el 22 de febrer de

1918, exposà clarament que treballava des de feia temps en

la preparació de l'Antologia: "Je préparais, donc, pour un

éditeur parisien, une Anthologie de Poètes Catalans qui est

loin d'être terminée. Ce travail dormait au fond d'un

tiroir, en attendant des jours meilleurs, lorsqu'à l'aima-

ble requête de votre Directeur, je me suis fait la suivante

reflexion, et vous m'excuserez bien si j'ose vous l'a-

vouer. [...]. Plàcid Vidal testimonia aquesta partici-

pació de Maseras des del principi del projecte: "L'any 1920

Albert Schneeberger ja es preocupava de formar la seva

Anthologie des poètes contemporains i cercava la col·labo-

ració dels nostres compatricis fills privilegiats de la

poesia [...]. Alfons Maseres explicava que Albert Schnee-

berger havia escrit diverses vegades, pregant, a un dels
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primers poetes catalans -un dels més reconeguts per la

crítica en general- [Josep Carner], i que el catalanòfil no

rebia contesta. A la darreria, el ben interessat francès,

va determinar encomanar al seu confiat Alfons Maseres que

emprengués personalment aquell imprescindible poeta català

influint-lo a favor de la col·lecció de traduccions."

Maseras publicà diversos articles, arran de l'edició de

l'antologia, amb l'objectiu d'explicar la finalitat del

llibre i, a l'ensems, il·lustrar la projecció de la

literatura catalana a Europa. També utilitzà els assaigs

per glossar afectuosament l'admirada figura de Schnee-

berger. Entre els més representatius es compten els llargs

articles publicats a La Revista i a La Publicidad.

Al primer, titulat "Albert Schneeberger", insisteix en la

idea que "La incorporació de la poesia catalana moderna a

les lletres franceses és un símptoma de plenitud del nostre

esperit; un símptoma, també, d'-universalitat". Comenta la

traducció de Schneeberger -"les seves versions, per haver-

les fet en prosa i romandre, per dir-ho així, literals,

conserven tota la sabor catalana primitiva i segueixen

essent, a l'ensems que catalanes, universals"- i passa a

una intensa reflexió sobre l'obra de l'erudit. A l'article

de La Publicidad -"Glosas a un libro. En torno a una

Antología"- Maseras treballa amb molt de detall tots els

aspectes de l'obra: "Finalidad del libro", "El autor", "El

catalanismo de Schneeberger", "Alexandre Mercereau", "Los

poetas traducidos", "Maragall" i "Glosa Final".

L'amistat amb intel·lectuals com Schneeberger no

afectà en cap grau la fidel relació que Maseras mantingué
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tots aquests anys amb amics de la seva colla de joventut -

Joaquim Biosca, Plàcid Vidal, Antoni Fuster Valldeperas- i

d'altres posteriors, com Marcel.li Antich -company profes-

sor de l'Escola del Treball-, Jaume Carner-Ribalta i

d'altres. Maseras era "l'amic amb el qual Joaquim Biosca

s'havia relacionat més sovint i més directament, ja del

primer temps de l'adolescència", en paraules escrites per

P. Vidal10* el 1932 amb motiu de la mort del pintor. Per

aquesta raó ell i Maseras confluïren molt sovint durant

tota la vida en projectes i il·lusions. Així, el llibre de

reproduccions d'obres seves que, entorn de 1920, Biosca

pretenia editar amb textos de Maseras , i també el

magnífic retrat a la ploma que el pintor féu de l'escriptor

per a encapçalar l'obra A la deriva (1921), reproduït molt

sovint en diverses publicacions. Biosca fou glossat en

moltes de les revistes freqüentades per Maseras -com
1 AB

Fantasma -. però fou el seu gran amic qui li dedicà, en

la dècada dels vint, els treballs més apassionadament

convençuts de la qualitat de la seva obra pictòrica: "L'art

imponderable de Joaquim Biosca", a D'ací d'allà (1928)108

1AA

i "El arte férvido de Joaquín Biosca" ( 1920 ).1WÏ Antoni

Fuster Valldeperas, company d'adolescència de Maseras, que

tingué una forta relació intel·lectual amb ell durant els

anys vint, li dedicà alguns dels assaigs més sòlids sobre

la seva obra. Es tracta dels articles "El poeta Alfonso

Maseras" d'Alfar^" i "Alfonso Maseras", publicat a Pris-

ma 111 Al seu torn, Maseras li escriví un breu pòrtic per

al seu llibre El príncep captiu. * El 1920 Plàcid Vidal

publicà Els singulars anecdòtics , recull de retrats
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literaris entre els quals es troba Maseras, a qui dedica

records molt concrets de vivències de joventut, plenes

d1il·lusions literàries ja narrades a L'assaig de la vida.

Des de París, el 1924, Maseras féu també el pòrtic del

llibre de poemes Acoraments i gaudis de Josep Carner-

Ribalta. La coneixença amb Marcel·lí Antich, lligada a les

aules de la Universitat Industrial, on ambdós exercien com

a professors en Escoles distintes, fruita literàriament a

finals de la dècada, quan Maseras realitzà les seves prime-

res traduccions d'aquesta etapa per a l'editorial Proa, que

Antich havia fundat el 1928. Fou aquest any quan publicà la

seva versió de Ressurrecció de Tolstoi, i el 1929 quan veié

editada la novel·la de Balzac El lliri de la vall, que ell

havia també traduït per a l'editorial Proa.

Les activitats públiques de Maseras fins al seu exili,

el 1924, es desenvoluparen bàsicament en entitats barcelo-

nines, encara que també prengué part en actes fora de la

capital catalana. L'escriptor, amatent a fer-se un nom i a

ser conegut, participà en actuacions ben diverses. El 22 de

febrer de 1918 féu una lectura de poetes catalans, traduïts

per ell mateix al francès, al "Foyer Français"11 de

Barcelona; la lectura anà precedida d'una presentació -

publicada a Messidor - on explicava l'origen de les

traduccions, fetes per a 1'Anthologie de Schneeberger.

Ens consta que Maseras també s'adherí a "l'homenatge

pro-Aladern"11' endegat "per enaltir la memòria del mala-

guanyat escriptor català", segons consta a La Veu de

Catalunya del 19 de febrer de 1919, però no formà part de

la comissió organitzadora ni assistí a l'homenatge celebrat
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a Alcover el 19 d'octubre de 1919, com es desprèn de la

detallada crònica "Homenatge de la vila d'Alcover al seu

fill il·lustre" inclosa a l'opuscle118 editat l'any 1921,

on, tanmateix, inserí una breu i sentida reflexió titulada
1 I A

"Josep Aladern"1 . El 23 de setembre del mateix any,

Maseras presidí el jurat dels Jocs Florals Penedesencs a

Vilafranca del Penedès, on pronuncià un discurs d'abrandat

to nacionalista i històric.1 Encara, el 1919 féu un

altre discurs a la festa de San Quintí de Mediona, en el

qual destacà el paper del president Wilson i de la Societat

de Nacions en la defensa del plet nacional català.

Maseras, el 1920, inicià el seu protagonismo en

l'escena catalana a partir de l'estrena de la tragèdia de

Silvio Pellico, que ja havia traduït el 1909, Francesca de

Rimini. Formà part de la "Trilogia de l'Amor", amb Julieta

i Romeo de Shakespeare, traduïda per Morera i Galícia, i

amb Tristany i Isolda de Wagner, traduïda per Lluís Via.

Les representacions anaren a càrrec de l'Escola Catalana

d'Art Dramàtic dirigida per Adrià Gual i estigueren subven-

cionades per la Mancomunitat de Catalunya i l'Ajuntament de

Barcelona. Les obres foren portades a Reus, Lleida i

Figueres durant el mes d'abril, en estrena prèvia, i al

Teatre Goya de Barcelona a partir del maig. Francesca de

Rimini es representà a Reus121 el 13 d'abril i a Barcelona

el 4 de maig. Les crítiques d'ambdues ciutats recone-

gueren la qualitat i la bellesa de la traducció de Maseras.

A Barcelona destaca l'afirmació de la crònica del 6 de maig

de La Veu de Catalunya; "versos catalans cisellats amb amor

i amb el foc de la poesia" i també la del mateix dia 4, del
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mateix diari: "La vàlua literària d'aquestes traduccions és

ja coneguda en part dels nostres llegidors, però ve

avalada, a més a més, pel fort prestigi dels literats que

les han realitzades i, sobretot, per l'entusiasta acollida

que els públics i la crítica els han otorgat en aquelles

estrenes prèvies".

Però la vinculació teatral de Maseras no acabà aquí.

Estigué sovint compromès amb les activitats de l'Escola

Catalana d'Art Dramàtic, no només proporcionant-li traduc-

cions dels clàssics del teatre europeu per a ser represen-

tades, sinó col·laborant directament en els seus projectes.

El 17 de juny de 1918 l'Escola ja havia posat en escena

L'indiscret de Voltaire -en la traducció que Maseras hauria

194de publicar el 1919 - després d'una conferència d'Adrià

Gual i formant part d'unes sessions monogràfiques de teatre
I «r

còmic del segle XVIII. Però el curs en què participà

més intensament en els actes de l'Escola fou el 1921-22,

any de la commemoració del tricentenari de la naixença de

Molière. Maseras, que durant els anys trenta dugué a terme

la traducció de l'obra completa d'aquest autor, estava ja

molt interessat a difondre'n el teatre, i per aquest motiu

prengué part en les conferències preparatòries a 1'homenat-

gi!
ge que se li tributà, organitzat per l'Escola", i es-

trenà la seva versió d'El Misantrop al CADCI de Barcelona,

tot formant part del díptic commemoratiu del tricentena-

ri.127

També intervingué en la inauguració del curs 1922-23

128
de l'Escola Catalana d'Art Dramàtic"0, ja que, com a

il·lustració d'algunes de les consideracions del discurs
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d'obertura pronunciat per Ventura Gassol -"El nacionalisme

i el teatre català"-, es posà en escena la seva traducció

de La nit d'octubre d'Alfred de Musset. Fou Adrià Gual qui

escollí personalment aquesta obra, al costat de Silenci

d'A. Gual, de Sagarra, de Flaute, d'Andrèiev i de Moliè-

129re , per formar part del programa que el 1924 s'inter-

pretà en la represa del "Teatre íntim" a la Sala Myria.

Encara, el 31 de març de 1926, l'Escola Catalana d'Art

Dramàtic hauria d'estrenar Prometatge de Txèkhov, en versió

de Maseras.

L'any 1920 l'escriptor i Pau M. Turull, com a membres

del Comitè d'Estudis Internacionals, reivindicaren -en

carta publicada a La Veu de Catalunya i adreçada al

president de la comissió del monument a Guimerà- que, a més

d'erigir un monument al dramaturg, calia vetllar "perquè

l'obra guimeraniana tingui la repercussió mundial que es

mereix". Ambdós escriptors comuniquen una bona nova: "Sap

aquest Comitè que s'ha parlat, en alguns grups intel·lec-

tuals estrangers de la candidatura del mestre català per al

premi Nobel de literatura." I llancen la idea: "Més, perquè

tingui realització, cal, potser, que la sol·licitud es

faci, no per grups estrangers sinó per Catalunya entera i

ningú més capacitat per fer-ho que la Comissió que tan

dignament presidiu."

L'any 1921 Maseras protagonitzà diversos actes públics

a Barcelona. El primer, de caràcter artístic i lúdic fou el

de la participació en el "Primer Saló de Dibuixos i

Pintures d'Homes de Lletres no Pintors" organitzat per les

Galeries Dalmau132 de I'l al 15 de febrer. Els expositors
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foren 44 i s'hi comptaren els noms més importants de la

literatura catalana del moment: López-Picó, Eugeni d'Ors,

Josep Pla, Carles Riba, Salvat Papasseit, Josep M. de

Sagarra, el Dr. Soler i Pla, Carles Soldevila i Pau Turull

entre d'altres. Maseras hi participà amb un paisatge i dos

dibuixos, i mereixé una crítica molt positiva de Josep Pla

que, des de La Publicitat, anà glossant tots els artistes:

"Este sabor escolar [ressentir-se dels models escolars, fer

olor de molla de pa mullat i de carbur de calç com el

dibuix de Parran i Mayoral] lo tiene también la academia de

Maseras que es buena por todos conceptos. La pequeña tela

es un impresionismo tímido. Pero todo lo de Maseras hace

entrever que si hubiera cultivado esta rama de su activi-

dad, no hubiera sido un artista mediocre." De fet,

Maseras continuà amb aquesta afecció artística i durant els

anys trenta conreà esporàdicament la pintura amb encert.

Continuant amb la seva presència pública, el 17

d'abril pronuncià a l'Ateneu Barcelonès la conferència "El

Nacionalisme i l'Internacionalisme de Dant" a la qual ja

hem al.ludit, que li proporcionà un reconeixement unànim

com a profund estudiós de l'obra d'Alighieri.

A les darreries de 1921 Maseras obtingué amb algunes

narracions un dels premis del IV Certamen Literari del

Centre de Lectura de Reus, al costat de Pin i Soler. El

jurat -presidit per Pere Coromines, amb vocals com Lluís

Nicolau d'01wer, Eduard Toda i Xavier Gambús, i tenint com

a Secretari Enric Aguadé- fou acusat de distribuir els

premis de forma poc correcta, ja que es rebutjaren les
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obres noucentistes "per donar tots els premis a autors

modernistes o d'altres escoles ja periclitados.

1.3. Compromís polític i causes de l'exili.

Maseras fou un treballador infatigable i un intel·lec-

tual íntegrament lliurat al servei de l'ideari catalanista

que sempre realitzà la seva tasca prop d'alguna figura

preeminent en l'ordre político-cultural. De l'òrbita

literària i professional d'Eugeni d'Ors passà a la de

Nicolau d'Olwer, dirigent de tendència liberal dins d'Acció

Catalana , a l'ensems que també treballava per a les

empreses culturals de Joan Estelrich i simpatitzava amb la
| «C

Lliga. La relació familiar amb Miquel A. Baltà portà

Maseras a col·laborar amb el SEM -organització clandes-

tina i paramilitar dependent d'Acció Catalana i pertanyent

a la seva branca més combativa i independentista-, el

president de la qual era Lluís Nicolau d'Olwer. Això no

impedí que treballés per a les institucions i personatges

de la Lliga, malgrat que "Acció Catalana, com a nou

moviment polític clarament nacionalista, tenia el 1922 un

gran futur d'anar substituint la Lliga com a força he-

gemònica a Catalunya".138 Així doncs, entre 1922 i 1924,

Maseras actuà com a col·laborador intel·lectual de diversos

fronts polítics, sempre per a la cultura catalana. Encara

que no tingués una filiació política concreta i exclusiva,

139ni exercís com a polític , fou vist i ho és encara, com

un personatge molt proper a la Lliga, probablement perquè

les empreses més notòries en què estigué compromès estaven
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vinculades a aquest partit. Domènec de Bellmunt, que el

conegué molt bé a París entre 1924 i 1928 fa un retrat

impressionista de l'escriptor en l'aspecte polític: "No sé

res d'important del Maseras d'abans del 1924 (època en què

el vaig conèixer a París) però com que era de la Lliga

Regionalista de Cambó suposo que col·laborava a La Veu de

Catalunya i ja era un poeta apreciat pels crítics." En

una altra ocasió aclareix, en el mateix sentit: "Jo

aleshores era corresponsal de La Publicitat a París, ell

n'era de La Veu, diari regionalista de les dretes catala-

nes, mentre que La Publi era obertament "nacionalista" i

liberal de tendència esquerrana."

El polític a l'ombra del qual Maseras treballà més

intensament com a intel·lectual de confiança, i ben

relacionat amb gairebé tothom, fou sens dubte Joan Estel-
i ig

rich. Ja havia col·laborat amb ell en tasques de la

Fundació Bernat Metge, com a -treballador infatigable i

escriptor acostumat a tota mena d'encàrrecs editorials.

També Domènec de Bellmunt es refereix a aquesta relació

laboral: "No vaig conèixer el Maseras de Barcelona (abans

del Cop d'Estat de Primo de Rivera) però sé que col·labora-

va molt a "La Veu de Catalunya" i que era un protegit de

Joan Estelric, 1'homme-à-tout-faire de Cambó i que això

tenia l'avantatge de fer algun treball per a la fundació

Bernat Metge, que pagava Cambó. També havia convergit

amb Estelrich a Quaderns d'estudi (1918-24), revista on

ambdós intel·lectuals col.laboraren intensament entre 1918

i 1922, i a l'Editorial Catalana, dirigida per Estelrich a

partir de 1922, any en què Maseras hi publicà Setze contes.
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Així mateix, freqüentaren l'àmbit constant de relació que

constituïa La Veu de Catalunya, on tots dos escrivien.

Maseras, a més, secundà, amb diversos treballs i articles

sobre el tema1 , la preocupació per les minories nacio-

nals, per la pacificació europea i per la funció de la

Societat de Nacions manifestada per Estelrich en diverses

publicacions i en la seva actuació a la seu d'aquesta

Societat a Ginebra.

Com es desprèn d'aquestes activitats, l'escriptor

tenia una gran dependència ideològica i professional

d'Estelrich, de qui passà a ser el secretari i l'home de

confiança, sobretot mentre fou a París, de la mateixa

manera que Estelrich ho fou de Cambó, com assenyala Domènec

de Bellmunt: "Maseras era el corresponsal de La Veu i rebia

instruccions de Cambó per mitjà de Joan Estelric, l'home de

confiança del líder de la Lliga. Es tractava d'una

delegació de treball, en 1'últim graó de la qual hi havia

Domènec de Bellmunt, tal com ell confesa en diverses

ocasions: "A París l'any 24, Maseras va fundar (amb mi) el

setmanari francès Le Courrier Catalan" que ell dirigia i

del que jo era secretari" I també: "I durant aquell

període havia conegut a La Rotonde el poeta Alfons Maseras,

que feia de corresponsal de La Veu de Catalunya i que

dirigia a París Le Courrier Catalan i que em féu entrar a

la redacció d'aquell periòdic en qualitat de secreta-

ri."148

L'elegant cortesia i la bona disponibilitat de Maseras

el convertien en un eficaç ambaixador de la cultura

catalana, en un home còmode i apte per a moltes empreses,
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fins les més delicades. Domènec de Bellmunt dóna testimoni

d'aquesta positiva actitud de l'escriptori que Estelrich

utilitzà per encomanar-li una difícil missió l'any 1924: "A

l'adveniment de la Dictadura de Primo de Rivera i en

iniciar-se l'ofensiva del dictador contra la cultura

catalana, Maseras fou dels professors (de l'Escola del

Treball) que es quedaren sense càtedra. Aleshores un grup

de catalanistes dirigit per Estelric, enviaren Alfons

Maseras a París per fundar-hi un setmanari que, redactat en

francès, havia de servir la causa catalana menant una

campanya política i diplomàtica contra la Dictadura de

Primo de Rivera. Calia un escriptor que dominés la llengua,

que fos ben acollit pels francesos i que tingués estretes

relacions i simpaties en els medis periodístics i literaris

de París. Alfons Maseras reunia totes aquestes condicions

r 1 „149l ... J .

Maseras fou, com diu Bellmunt al fragment anterior, un

dels professors de la Universitat Nova destituïts a causa

de l'afer Dwelshauvers.150 El 12 d'abril de 1924 esclatà

el conflicte amb la publicació de la nota oficiosa del baró

de Viver a La Publicitat, de caràcter absolutament descon-

siderat amb aquest professor de Psicologia de la Universi-

tat. El 15 d'abril es publicà la resposta de Dwelshauvers

acompanyada de la carta col·lectiva signada pels primers 21

professors solidaritzats. A aquesta llista inicial se n'hi

van anar afegint fins arribar a 141. L'u de maig es

comunicà a cada signant que calia que rectifiqués, sota

amenaça de destitució, i el 10 de maig, després de moltes

més adhesions de professors í també d'alumnes, arribaren
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els primers cessaments. L'escàndol havia esclatat. El 28 de

maig la Mancomunitat publicà una nota oficiosa "per tal de

crear confusió i obrir escletxes en el bloc dels profes-

sors" afirmant que n'hi havia alguns que havien retirat les

seves signatures solidàries. En arribar aquesta situació,

"pel juny del mateix 1924 ja va sortir un fullet clandestí,

anònim, en què s'estudia molt documentadament tot el

procés". Aquest opuscle es titulà La destitució dels

professors de la Universitat Nova de Barcelona i, segons

Albert Manent, que addueix el testimoni directe de Josep M.

de Casacuberta, fou escrit per Alfons Maseras. Josep

Maria Capdevila defensà sempre la teoria que fou redactat

per Ferran Valls i Taberner , participant directe i

actiu en els fets, ja que fou un dels intel·lectuals que

endegà la campanya de desgreuge i un dels més signifi-

cats lluitadors contra la dictadura de Primo de Rivera,

malgrat el fet que el 1937 pas-sés a les files franquis-

tes. Tanmateix, la garantia del testimoni aportat per

Albert Manent, així com el compromís creixent que anà

adquirint Maseras en la lluita contra la Dictadura a partir

del juny de 1924, i la manca de proves sobre l'autoria de

Valls i Taberner ens inclinen a creure que pogué ser

Maseras l'autor de l'opuscle, encara que el fullet no

permeti la identificació de l'autor a partir de 1'es-

til. ̂" El compromís adquirit amb aquesta redacció fou

important, ja que des de les seves pàgines es duia a terme

un fort atac, fins i tot de caràcter personal, en referir-

se a la nota oficiosa del baró de Viver: "No caldria,

certament, assenyalar la inelegancia d'expressió i la manca
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de serietat amb què el baró de Viver en aquesta proposició

tractava de coses de cultura, perquè hom ho haurà apreciat

suficientment en els fragments abans transcrits. Però, en

canvi, no estarà de més d'advertir que això no resulta tan

estrany si es té en compte que don Darius Rumeu i Freixa,

segon Baró de Viver, ni ha pogut arribar a obtenir altre

títol acadèmic que el de batxiller; ni s'ha distingit mai

en cap mena d'estudis. També cal tenir en compte els

importants antecedents de Maseras en la confecció d'opus-

cles: el de 1919 sobre l'autonomia catalana, el de 1915

sobre pancatalanisme, el de 1921 sobre Dante, i, en

especial, els abrandats manifestos en defensa de Lituània

i de Serbia, publicats durant la Gran Guerra, que havia

redactat personalment. Aquestes experiències prèvies

advoquen també en favor de l'autoria d'un fullet compromès

i anònim, de característiques reivindicatives en la línia

d'alguns dels escrits anteriorment.

Maseras es trobà, doncs, destituït del seu lloc de

professor i molt compromès per la seva intervenció en els

fets. Al gest de l'adhesió, compartit amb la resta de

companys solidaritzats, s'unia en el seu cas la possible

adjudicació de l'autoria de l'opuscle. Simultàniament a

aquests fets, el 24 de juny fou clausurada l'Associació

158Protectora de l'Ensenyança Catalana , entitat que,

especialment des de 1914, havia realitzat un constant

esforç per introduir el català a l'escola "alhora que

intentava modernitzar l'ensenyament inserint-se en aquells

esforços per la renovació pedagògica que va viure Catalunya

159
la dècada anterior al cop d'estat de Primo de Rivera."
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Davant la dura repressió de la Dictadura contra la llengua

i les institucions catalanes, donada la important projecció

exterior de la Protectora -especialment a Amèrica-, i vist

l'imminent perill de dissolució de l'entitat, de pèrdua del

seu considerable capital, així com la possibilitat immedia-

ta d'interrupció de les edicions i de les altres tasques

que duia a terme, semblà aconsellable "crear una entitat

paral·lela o similar a França, a la qual es traspassaria

una bona part del fons econòmic i de la tasca cultural que

aquí no fos possible endegar. Així va sortir la "Société

d'Editions Raymond Llulle. Les persones que van treba-

llar en el projecte foren Joan Estelrich i Alfons Maseras,

que fou 1'intel.lectual elegit per anar a França a exercir

les funcions de secretari d'aquesta entitat, nascuda com a

societat anònima, de la qual ell fou també accionista.

Així doncs, la decisió de partir a París va venir

provocada bàsicament per les• noves tasques que calia

gestionar des d'aquella ciutat però també per la lògica

protecció cercada per Maseras davant la situació de perill

que es cernia sobre ell, en especial després dels fets de

la destitució. L'escriptor anà a França, un cop més, a

treballar per Catalunya. En aquesta ocasió havia de dirigir

Le Courrier Catalan i dins les activitats de la Société pour

l'Encouragement de la Culture Catalane i gestionar, des del

càrrec de secretari, la Société d'Editions Raymod Llulle.

Ultra això, Maseras anava també a projectar-se com a

literat, a continuar la seva tasca divulgativa de la

literatura catalana a França i a exercir com a corresponsal

literari de T.a Veu de Catalunya, tot plegat suficient per
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a prosseguir amb la responsabilitat de mantenir la seva

família.

2. L'exili parisenc durant la Dictadura (1924-1928).

2.1. Instal·lació i sojorn.

Maseras arribà a París el 20 de setembre de 1924

per exercir-hi oficialment la professió de periodista.

Tanmateix, el 6 de setembre d'aquell mateix any es trobava
1 ep

ja a Ginebra , on és probable que fes gestions sobre les

minories nacionals per a Joan Estelrich prop de la Societat

de Nacions. Dues setmanes després d'aquesta estada a

Suïssa, en arribar a París, instal·là el seu domicili al

cor del Barri Llatí, al carrer Serpente n. 21, una

travessia situada al començament del Boulevard Saint-

Michel , entre la plaça de Saint-Michel i el Boulevard

Saint-Germain, on la Lliga havia instal·lat, en un pis, les

oficines de la Société pour l'Encouragement de la Culture

Catalane i editava Le Courrier Catalan. Domènec de Bell-

munt, el company de l'escriptor durant aquests anys

d'exili, diu que Maseras "vivia en un hotelet del Barri

Llatí i menjava a la cèlebre Pension Labeur1 , prop de la

plaça St-Michel, on s'havien subaliraentat durant molts anys

els grans poetes francesos, de Verlaine a Mallarmé". El

mateix testimoni, en una altra ocasió, amplia aquesta

informació insistint en la insuficiència dels menús del

local: "Maseras era un poeta molt ordenat que menjava a la

pensió Labeur i s'asseia a la cadira que havia ocupat
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Lamartine, Jo li anava a fer companyia de tant en tant,

però s'hi menjava tan malament (i tan poc) que en sortir

havia de devorar dos entrepans. [...] La senyora Maseras

venia de tant en tant a París per passar unes setmanes amb

el seu espòs i a patir gana a la Pensió Labeur (al cor del

Barri Llatí) i a rentar la roba del poeta."

Durant els quatre anys que va ser a París, Maseras es

va relacionar amb la seva família mitjançant alguns viatges

í fi?a Oceja durant les vacances d'estiu , per tal de conviu-

re tots junts, i també a partir de les breus estades que la

seva muller, Dolors Baltà, efectuà a la capital francesa.

El matrimoni vivia separat durant llargues temporades,

tanmateix "les relacions conjugals dels esposos Maseras

eren aparentment correctes però no apassionades i l'esposa

es devia cansar dels menús sobris de la Pension Labeur i de

1 ßfi
l'erudició (autèntica) del seu marit poeta. Aquest

testimoni de Bellmunt, i encara d'altres , viscuts al

costat de Maseras a París, així com els de la pròpia

família, dibuixen un home molt compromès amb la seva feina

i amb les responsabilitats familiars, però alhora donen a

entendre un intel·lectual inquiet i sensible, tocat encara

d'una nostàlgica bohèmia -pròpia del seu precari passar

econòmic- i amatent a les relacions humanes que el podien

situar als ambients distingits dels cercles cultes pari-

sencs. La freqüentació d'aquests cercles, que veurem més

endavant, li permetia també desenvolupar la seva tasca de

corresponsal literari i d'introductor de la cultura

catalana amb més garanties, i li assegurava, en determinada
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mesura, un cert ressò literari personal, a París i a Barce-

lona.

La vida parisenca de Maseras era plena de vivències

culturals i artístiques. Els seus articles a La Veu de

Catalunya, bàsicament, i els publicats en altres revistes

i diaris catalans i francesos, l'obligaven a un contacte

quotidià amb tota mena d'esdeveniments culturals. Les

seccions "Lletres estrangeres", "Teatre estranger" i,

encara més, "Crònica [o cròniques] de París" i "De París

estant", de La Veu de Catalunya, van proporcionar als

lectors, entre 1924 i 1928, la perspectiva del panorama

artístic i cultural de la ciutat. L'actualitat literària,

pictòrica, musical i teatral desfilava en les pàgines

d'aquesta premsa a través dels ulls de Maseras que, a causa

dels compromisos professionals, es veia obligat a visitar

teatres, galeries d'art i assistir a conferències, con-

1 7ßcerts i fins sessions cinematogràfiques.

L'escriptor feia també breus escapades per França. El

28 d'abril de 1925 adreçà a la seva muller una fotògrafia-

171postal en què apareix al Mont Saint Michel, el dia de

172Pasqua del mateix any , en actitud pensarosa i abstreta,

assegut al mur de l'escala del castell. Tant el gest de

l'escriptor com el text de la postal suggereixen la

tristesa i enyorament de l'exiliat.
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2.2. Activitat intel·lectual en favor de Catalunya: la

Société pour l'Encouragement de la Culture

Catalane, Le Courrier Catalan i la Société

d'Edition Raymond Lulle.

Ja hem anunciat quins eren els compromisos que

dugueren Maseras altra vegada a París, al marge de la

necessitat de fugir de la repressió de la Dictadura. La

seva missió fonamental en aquella ciutat havia de ser la de

dirigir Le Courrier Catalan« revista editada per la Société

pour l'Encouragement de la Culture Catalane. Aquesta

societat fundada per la Lliga, que tenia la seu en "un

sumptuós pis del Boulevard Saint-Germain, prop de la Cambra

1 ?*î
de Diputats", concentrava l'activitat dels catalanistes

de la Lliga i d'Acció Catalana que havien fet front comú

contra la Dictadura, ja que "van arribar a una entesa al

marge d'Estat Català, quan no en contra." I és que

davant l'actuació de Macià a l'estranger, els partits

catalanistes van redoblar esforços: "A l'organització de

combat que preconitzava Macià, respongué Acció Catalana amb

el SEM (Servei d'Entrenament Militar [Societat d'Estudis

Militars]) [...] A l'exterior, contra Bois de Colombes i

Estat Català, la Lliga Regionalista prenia possessió a la

"rive droite" del Sena, d'un pis del Boulevard Saint-

Germain on instal·lava les oficines de la Société pour

l'Encouragement de la Culture Catalane f...]".1"5 Per a

Crexell "la seva bifurcació [de les oficines] l'hauríem

d'anar a cercar a Ginebra, a la seu de la Societat de

Nacions, on actuaven com a observadors dos dels més
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destacats membres d'Acció Catalana: Lluís Nicolau d'Olwer

i Manuel Massó i Llorens." Cal recordar que Maseras es

trobava en posició equidistant entre Joan Estelrich i

Francesc Cambó -els homes de la Lliga que l'enviaven a

París- per un costat, i Lluís Nicolau d'Olwer, d'Acció

Catalana, prop del qual ja havia treballat i manifestat un

evident suport ideològic. També cal remarcar que Le

Courrier Catalan, com a òrgan de la Société pour l'Encoura-

gement de la Culture Catalane, es féu ressò dels documents

informatius que anaren sortint a París sobre el complot de

Garraf. Donat que Macià, amb Estat Català, fou un dels més

important impulsors del moviment informatiu i reivindicatiu

a França, Le Courrier anà secundant amb les seves informa-

cions les accions per la llibertat nacional d'aquest grup

separatista.

L'objectiu de la Société era donar a conèixer a França

la repressió de la Dictadura contra Catalunya, mostrar els

senyals d'identitat catalans i cercar el suport d ' in-

tel·lectuals, institucions i polítics francesos i d'altres

països. Carner-Ribalta a les seves memòries recorda els

objectius de l'entitat i el seu propi protagonismo prop de

la "Société": "Entretant, a París, s'havia creat la Société

pour 1'Encouregement de la Culture Catalane, organitzada

visiblement per Joan Estelrich, i es publicava la revista

Le Courrier Catalan, que dirigia el meu amic i company de

lletres, Alfons Maseras. Aquest m'invità a col·laborar a la

tasca cultural d'expansió catalana i per un quant temps

vaig acceptar el càrrec honorífic d'"archiviste" de la

Société."1"
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Bellmunt declara que la revista aparegué "amb la

col. laboració d'eminents escriptors francesos simpatitzants
t IÍO

de la nostra causa". Le Courrier Catalan, com a òrgan

de l'entitat, estava dedicat essencialment a la difusió

d'aquests missatges, per aquest motiu "era enviat a

diputats, senadors, diplomàtics, escriptors i tota mena de

personalitats que podien interessar-se per la causa catala-

179na". Ja al primer número -del 16 de maig de 1924- es

palesava aquesta funció didàctico-política, i els articles

que s'hi publicaven anaven tots en aquesta direcció:

"L'Amitié catalane et l'Amitié française", "Un manifeste

des intellectuels catalans", "Une requête catalane à la

Société des Nations", "Notes sur la Catalogne", "Primo de

Rivera interdit aux catalans de parler leur langue".

Es, una vegada més Domènec de Bellmunt qui explica de

forma detallada el naixement i l'objectiu d'aquesta

publicació: "Un dia En Francesc- Cambó, que havia començat

essent amic de Primo de Rivera i que al cap d'un temps va

veure que s'havia equivocat, va encomanar a Joan Estelric

la creació d'un periòdic seriós, ben editat, en francès, a

París, amb la missió de fer conèixer el problema de

Catalunya i de divulgar la persecució sistemàtica de la

dictadura espanyola contra la nostra pàtria, en particular

contra l'Institut d'Estudis Catalans, l'escola, la premsa

catalana. Es diria "Le Courrier Catalan", tindria, oficial-

ment i de cara a la llei, un director francès i seria

tramès a tots els parlamentaris francesos de la Cambra de

Diputats i del senat i a totes les ambaixades radicades a

París. Es tiraria en paper setinat, els articles serien
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polèmics, és clar, però molt seriosos, mesurats i correctes

i es comptaria amb la col·laboració d'alguns parlamentaris

francesos del migdia de França (Rosselló i Provença)

regionalistes i amics de Catalunya.

L'assessor parisenc de la redacció seria un periodista

molt ben vist a les esferes polítiques franceses que es

180deia Adolphe de Falgairolles , que era instruït, dinàmic

i diplomàtic, i amb el qual s'estava segur de no tenir mai

cap topada diem-ne conflictiva amb les autoritats de París.

El cap de redacció "real" seria Alfons Maseras, que

escrivia el francès com el català i que era de la Lliga i

corresponsal de La Veu de Catalunya a París."

Le Courrier Catalan es publicà entre el 16 de maig de

1924 i I'l de setembre de 1927, amb un total de 77 números.

Començà com una "gazette d'information bi-mensuelle" però

aviat passà a una freqüència quinzenal. S'editava en dos

fulls de paper setinat amb gran cura tipogràfica. Segons

Bellmunt la tasca de Maseras a París era "una missió

especial (pagada per Cambó) per fundar i dirigir Le

Courrier Catalan", la qual cosa aclareix molt bé qui

finançava l'empresa. En un altre cas repeteix la mateixa

idea amb altres matisos: "Era un periòdic de luxe, tirat en

paper setinat, enviat al cos diplomàtic i parlamentari de

l'hexàgon per fer conèixer el cas de Catalunya. El pagava

182el Joan Estelric, secretari i factotum de Cambó." Artur

Perucho interpreta el finançament amb aquestes paraules."Le

Courrier Catalan estava subvencionat per un grup de

patriotes, amb la finalitat que Catalunya pogués defensar-

se a l'estranger amb una llibertat que no tenia dins els
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IQ)

límits de l'Estat espanyol." Tanmateix no són del tot

certes les paraules de Domènec de Bellmunt que donen

Maseras com el fundador del periòdic, ja que arribà a París

pel setembre de 1924 i la revista es venia publicant des

del maig. La selecció d'un intel·lectual com Maseras per

ocupar el càrrec de director venia establerta pel mateix

objectiu de la revista, que era la lluita declarada contra

la Dictadura de Primo de Rivera. Per tal d'ésser eficaç,

"l'esperit de la publicació tenia per regla emprada "a

priori" de no fer mai politiqueta catalana, sinó informació

1 A4seriosa per divulgar el fet català a tot el món."

Encara que Bellmunt digui que "durà fins a la caiguda de

Primo de Rivera, objectiu per al qual havia estat creat",

el periòdic només es publicà fins al setembre de 1927, data

poc després de la qual Maseras preparà ja el seu retorn a

Catalunya.

L'interès personal de 1''escriptor pel fet català

secundà i intensificà l'objectiu nacionalista de la

publicació. Els articles de divulgació sobre Catalunya

abastaven especialment els aspectes culturals, a més dels

polítics i socials, per la qual cosa portava les seccions

"Courrier d'art" i "Courrier littéraire". Els col·labora-

dors eren amb preferència catalans i francesos o cata-

lanòfils d'altres països, en general relacionats amb

Maseras per vincles de treball i amistat: Adolphe de

Falgairolles, F. Jean-Desthieux, J. Sacs, Joseph d'Arbaud,

Anna de Noailles, Fabius Pictor, Humberto Pelagio, J.

Anglada, Rafael Marquina, Francesc Maspons, Joan Bonnafon,
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Cesare Giardini, A. Schneeberger, J. Biosca, i d'altres que

signaven anib pseudònim.

El periòdic féu el seguiment dels casos més represen-

tatius de repressió ideològica i política de la Dictadura,

18^
com l'endegada contra Unamuno , contra Dwelshauvers,

l'atac directe a l'Associació Protectora de l'Ensenyança
I OC

Catalana i els fets del complot de Garraf. Dedicà una

107
atenció molt especial a aquests fets de Garraf i a

l'activitat duta a terme per Macià des de Bois-Colombes en

defensa dels empresonats i del dret de Catalunya a la

188independència nacional. En aquest seguiment específic

del complot s'hi evidencia l'esperit nacionalista i

reivindicatiu de Maseras, involucrat familiarment en l'afer

ja que el 17 d'agost de 1925 havia estat detingut el seu

cunyat Miquel A. Baltà com a "conseqüència de la caiguda de

Garraf".189

Maseras era el redactor en- cap de la publicació i no

hi col·laborava com a periodista habitual. Tanmateix

participà en qüestions literàries de forma indirecta, com

és el cas de les tres respostes que donà a "Une enquête sur

l'sychologie de la Poésie Lyrique", publicades amb les de

190J. S. Pons i Joan Alcover. Albert Schneeberger inserí

a Le Courrier Catalan un article sobre l'obra i el tarannà

literaris de Maseras, amb atenció especial al seu llibre A

la deriva; fou una de les poques referències que hi

191aparegueren sobre el seu director.

L'altra missió de Maseras a París fou la d'intervenir

en la reestructuració de l'Associació Protectora de

l'Ensenyança Catalana, que havia estat clausurada per la
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Dictadura el 24 de juny de 1924. Immediatament després

d'això la Protectora "va iniciar les gestions a Paris

gràcies als bons contactes de Joan Estelrich i també

d'Alfons Maseras, instal·lat a la capital francesa".

Calia salvaguardar el capital de 1'entitat, engruixit

considerablement amb les aportacions americanes. Alexandre

Galí narra amb detall els fets que conservaren l'existència

i l'activitat de la Protectora, amb el protagonisme, també,

de Maseras: "En aquestes circumstàncies Joan Estelrich,

adjunt al Consell com a representant de Mallorca va fer a

l'Associació un gran servei. Estretament relacionat amb els

elements de la Guillaume Budé de París pels afers de la

Fundació Bernat Metge, va aconseguir dels seus amics

francesos la constitució d'una societat anomenada Société

d'Edition Raymond Lulle amb un consell d'administració

integrat per catalans de la protectora i per francesos i un

193habilitat que fou l'escriptor- Alfons Maseras." L'As-

semblea constitutiva de la "Société d'Edition Raymond

Lulle" i la primera reunió del consell d'administració

1Q4tingueren lloc a París el 30 d'octubre de 1924 , quan

feia escassament un mes que Maseras havia arribat a a la

capital francesa. La societat es creà sota la forma de

societat anònima, entre els accionistes de la qual es

trobaven també Joan Estelrich, Joan Pérez-Jorba i Alfons

Maseras. Entre els noms que figuraven al consell d'adminis-

tració hi havia el d'Albert Schneeberger, que el 1926

publicà, editada per la Société i traduïda per ell, la seva

antologia Conteurs Catalans , en la qual també s'hi

comptava Maseras. La dissolució de la Societat, decidida en
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una Assemblea extraordinària el 25 de maig de 1929, es

degué a "les dificultats en el desplegament de la seva

actuació i el retorn a una relativa normalitat en terres

196catalanes", L'intermediari entre Barcelona i París

durant aquesta dissolució fou Alfons Maseras, aleshores ja

radicat a Barcelona. La Société traspassà tots els seus

cabals a la Protectora, que reprengué les seves activitats

a Catalunya d'una manera plena a les darreries de 1929,

encara que la liquidació econòmica oficial es produís pel

març del 1930.

2.3. Relació amb l'ambient intel·lectual de la

ciutat. L'activitat periodística a la premsa

francesa i belga. Les col·laboracions en

publicacions catalanes des de París.

Maseras a París freqüentà en especial la relació dels

amics i companys catalans exiliats, dels catalane-fils i

d'altres individus espanyols i de distintes nacionalitats

a qui trobava en àmbits com La Rotonde de Montparnasse, que

-segons Bellmunt- "era el centre polític internacional de

París" i on els exiliats de tots els països anaven a

conspirar. En aquell ambient es reunien artistes de totes

menes, marxants d'art, crítics i companys de bohèmia.

Bellmunt recorda que "els exiliats espanyols, enemics de

Primo de Rivera, hi anaven cada dia a prendre cafè. Els

exiliats catalans també hi anaven, però no tan sovint. En

Francesc Macià no era home de cafè, ni de penya, ni de

xafardeigs, però hi anava algunes vegades acompanyat per
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Gassol i Carner Ribalta i s'hi trobava amb Joan Casanoves

i Maristany, ex-diputat de la Mancomunitat per Vilafranca

del Penedès, Josep Pla, quan era de pas per París, Joan

Casanelles, que estudiava a l'Institut d'Alts Estudis

19ÎInternacionals, Josep Fontbernat, Miravitlles, etc."

Eufemia Fort i Cogul pren gairebé al peu de la lletra

les paraules de D. de Bellmunt, a les quals afegeix el seu

testimoni personal, que ens torna a situar Maseras entre

els intel·lectuals catalans i espanyols exiliats a París:

"Ha estat evocat el cafè "La Rotonde" de Montparnasse com

el centre polític internacional de la capital francesa. Els

exiliats de tot arreu, dels països i de les nacionalitats

més diversos, hi compareixien a conspirar, a trobar-se

entre ells. Un bon grup d'exiliats espanyols, enemics

declarats del general Primo de Rivera, hi anaven cada dia

a prendre cafè. Els exiliats catalans també hi concorrien,

però no tan sovint; els catalans no són tan donats a la

tertúlia cafetera com els castellans. Francesc Macià

mateix, no era gens home de cafè, ni aficionat a cap penya,

ni propens a les xafarderies a l'entorn d'una taula d'un

establiment públic. Però anava alguna vegada a "La Roton-

de", sempre acompanyat de Gassol i de Carner-Ribalta, i

s'hi trobaven amb Joan Casanoves i Maristany, ex-diputat de

la Mancomunitat per Vilafranca del Penedès; amb el perio-

dista Josep Pla, [...] el dibuixant Ynglada; l'escultor

Dumpac; Alfons Maseras, Francesc Madrid; Joan Casanellas;

Josep Fontbernat; Jaume Miravitlles; Joan Inglés, ex-

voluntari català de la Guerra Gran; també hi anava Miguel
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de Unamuno, que hi recitava poemes de Maragall i "El Crist
i rtQ

dels vents" de Gassol, amb entusiasme i afectació."

Maseras tampoc no era home de cafè, tanmateix havia

estat sempre un bon conversador i entusiasta de penyes i

projectes compartits. Bellmunt explica que Maseras "sovint

anava a les "penyes" de "La Rotonde" o als concerts dels

"Cent Homes" de Fontbernat i admirava respectuosament

Macià, aleshores a Colombes, tot i que, políticament, no

era sant de la seva devoció i al que considerava un

199il·luminat". Malgrat aquestes afirmacions de Bellmunt,

Maseras estimava profundament Macià a qui va visitar alguna

vegada, de París estant, a la seva casa de Bois-Colombes,

entre 1924 i 1926, tal com deixa testimoniat al llibre

FrancescMacià; "Nosaltres el visitàrem més d'una vegada en

la seva tranquil·la vil·la de Bois-Colombes, on solíem

trobar-hi Ventura Gassol i altres amics."

L'àmplia activitat literària, periodística i naciona-

lista ocupava la major part de les hores de Maseras, temps

que no podia malgastar en activitats de vida bohèmia, com

havia pogut fer en la seva estada a París durant la Gran

Guerra. Els noms més propers a la seva vida parisenca,

entre els antics amics, són Pérez-Jorba, que morí l'agost

?oïde 1928 - i Albert Schneeberger. També es relacionà amb

Josep Carner-Ribalta -a qui féu el pròleg d'Acoraments i

Gaudis (1924)- i Ventura Gassol -a qui trobava en les

visites a Bois-Colombes-, ambdós col·laboradors en els

projectes que Macià gestava per a Estat Català des de

l'exili.
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Plàcid Vidal rebla el tema de les amistats de Maseras

a París quan explica a El convencionalisme de la vida que

l'arquitecte barceloní i activista cultural Ramon Sastre,

organitzador d'unes vetllades literàries molt freqüentades

per intel·lectuals reconeguts, manifestava que durant els

anys de Dictadura, "en temporades seves de sojorn a París

havia estat company dels meus amics Pérez-Jorba, Alfons

Maseres i Albert Schneeberger, i que junt amb ells col·la-

borà en publicacions i actes."

Un altre dels companys fidels de Maseras durant

l'exili fou Domènec de Pallerola o Domènec de Bellmunt,

segons el seu pseudònim característic, que compartí amb ell

les tasques a Le Courrier Catalan fent de secretari de la

publicació. Bellmunt reconeix haver tingut una franca

amistat amb Maseras: "ell i jo érem molt amics i com que em

doblava l'edat, em donava consells bons i útils. Tanmateix

Maseras no volia deixar d'ésser poeta i jo m'acontentava

d'ésser aprenent de prosista." Bellmunt, que compartia

moltes activitats i treballs amb Maseras, dibuixa una altra

imatge de l'escriptor també molt interessant. Desvetlla la

seva faceta d'home públic desitjós de tenir un protagonismo

social i de ser reconegut per les seves obres literàries

entre la societat intel·lectual més exquisida de París. Ens

consta l'amistat de Maseras amb alguns personatges d'aquest

201
món aristocràtic com Aurore Sand -néta de Georges Sand-

i la comtessa de Noailles. Bellmunt interpreta aquesta

ambició i aquestes relacions socials de Maseras amb

diverses afirmacions i anècdotes sempre en la mateixa

direcció. Explica en un cas: "L'obsessió de Maseras a París
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era donar-se importància. Volia que el món literari francès

el prengués per un nou Mistral i donava un relleu exagerat

a l'etiqueta i al cerimonial. -Anirem a fer una visita a la

comtessa de Noailles i vós fareu de secretari meu, us prego

que accepteu de passar pel meu secretari particular. En

realitat ja sou el secretari del Courrier Catalan que jo
flftC

dirigeixo." En un altra ocasió afirma: "Tenia gran

interès a mantenir les seves amistats entre els intel.lec-

207tuals francesos [entre ells Valéry ] i molt especialment

amb la comtessa Anna de Noailles, poetessa de gran prestigi
ÖAO

i dama important de la noblesa hexagonal." I encara

insisteix: "La seva obsessió era la de figurar a París com

un intel·lectual de les Sociétés Savantes [...] Maseras a

París tenia amics i relacions amb els redactors d'una

revista literària francesa de prestigi titulada Comoedia

però li repeteixo que la seva única musa autèntica fou la

comtessa de Noailles".

En dues ocasions Maseras fou entrevistat a París per

publicacions interessades a copsar el batec intel·lectual

de la vida catalana a l'exili. El 17 de setembre de 1926

fou Pere Guilanyà, de La Veu de Catalunya qui parlà "Mitja

hora amb Alfons Maseras" dins la secció "Vida catalana a

París". De la conversa es pot concloure que Maseras segueix

la "florida actual de les lletres catalanes" des de París

encara que "no pugui preocupar-me aquí de totes les obres

que voldria i que no pugui llegir totes les que es van

publicant a casa nostra." També refereix que està preparant

un llibre de versos escrit a París, La Llàntia Encesa -que

"contindrà gairebé tota la meva producció poètica no
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aplegada encara en altres volums"-, i que ha donat una nova

novel.la, titulada Una vida obscura, a 1'editor barceloní.

A l'entrevista concedida al Diari de Mataró el 9 de

novembre de 1927 dóna opinions sobre el públic lector -"es

llegeix encara molt poc"-; sobre la literatura francesa

contemporània -"un bon tros desorientadora [ . . . ] vivim en

el temps de la paradoxa i de l'escàndol i en el de les

conversions aparatoses"-, de la qual cita els noms de Paul

Morand i Henry de Montherland; sobre "els escriptors

catalans d'avui" -"en aquests anys s'han revelat un estol

d'escriptors nous que em semblen plens de sensibilitat i de

"savoir faire"-; sobre la premsa -"la premsa francesa té

gran importància i és molt eficaç [ . . . ] però [ . . . ] tret

d'algunes excepcions està podrida per dins"-; i, en defini-

tiva, respon a tota mena de qüestions relacionades amb la

literatura, però no parla de política ni de les activitats

nacionalistes empreses des de I"1 exili. Es tracta d'entre-

vistes poc representatives, on observem un escriptor molt

compromès amb la pròpia carrera literària, que només es

pronuncia en aquesta direcció, obviant les tasques in-

tel·lectuals que realment el dugueren a París.

L'activitat periodística de Maseras a la premsa

parisenca entre 1924 i 1928 es circumscriví en gran mesura

al periòdic literari, teatral i d'espectacles, Comoedia« en

el qual continuà col·laborant després de l'exili. Hi

inclogué el conte "Les crétins" i hi féu sis arti-

211eles mentre residí a París, sempre adreçats a divulgar

la vida cultural catalana. També escriví a Les Nouvelles

212Littéraires -al cap de dos mesos de trobar-se a París- ,
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a la Revue bleue. Revue Politique et Littéraire . en una

ocasió al Mercure de France , i també a les revistes de
A 1 C R1C

Brussel·les La Nervie i La Renaissance d'Occident .

on tingué entrada per la seva amistat amb l'hispanista i

21?catalanòfil francès Camille Pitollet , amb qui havia

col·laborat al Mercure de France. Tanmateix, pel maig de

1928, trobant-se ja a Barcelona, Maseras rebé la negativa
Al O

de la publicació del seu conte "La Bourrasque" per part
A í n

d'aquesta prestigiosa publicació.

També donà a conèixer algun treball a la premsa

d'altres ciutats. Així, el 1927 publicà el conte "Le cadet"

("El cabaler" ) -que després formà part del recull La Ratlla

(1929)- a la revista Le Nord Littéraire et Artistique de

Lille220, i el 1929 ho féu al diari La Vie Marseillai-

La premsa catalana rebé simultàniament un nombre

nodrit de col·laboracions de Maseras des de París. Al marge

de la corresponsalia literària de La Veu de Catalunya, que

tractarem immediatament, l'escriptor inclogué articles,

normalment sobre temes literaris o de creació, en diverses

publicacions. En arribar a París trameté cròniques als

diaris El Día Gráfico i La Noche de Barcelona. Al primer hi
A A A

col·laborà només durant el mes d'octubre ; al segon, hi

envià articles fins a principis de 1925 , per a la

secció anomenada "Cartas de París". Les col·laboracions en

aquests periòdics que no glossen temes literaris tracten

qüestions d'actualitat parisenca amb vinculacions catalanes

o bé d'opinió, de vibrant i recent interès. Podríem

considerar aquests assaigs com el producte del primer
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contacte de l'escriptor amb la tardor i el Nadal parisencs

i amb els esdeveniments culturals que viu en aquest

ambient.

Ultra inserir articles en aquests diaris barcelonins,

Maseras escriu des de París bastant regularment a la

revista D'Ací d'Allà, on incorpora vuit col·laboracions

entre 1924 i 1928, dins la segona etapa de la publicació

(1924-31), sota la direcció de Carles Soldevila. La

selecció feta en aquest cas és més literària: tres composi-

cions pròpies, en vers i en prosa , tres traduccions ,

22Sun assaig i una interviu amb la comtessa de Noai-

227lles . També publica amb regularitat a La Nova Revista.

on escriu, de París estant, diversos articles erudits sobre

llibres, escriptors i esdeveniments artístics d'actuali-

228tat. Com sempre, la missió principal dels assaigs i

notes consisteix a divulgar l'obra d'alguns autors poc

coneguts -l'armeni Ornar Kayyam,•Anthero de Quental traduït

per la cubana Emilia Bernal, els poetes nordamericans ex-

posats a París el 1928-, celebrar centenaris de la mort

d'artistes -Beethoven, William Blake-, donar a conèixer

llibres minoritaris, com "Un ideal dans un tombeau", encara

sobre la Gran Guerra, i, fins i tot, ressenyar el trasllat

de les despulles del poeta polonès Slowacki, de Montmartre

al castell de Wawel.

De forma esporàdica, Maseras col·labora també des de

París a la Revista de Catalunya229, a Alfar230, de La Co-

runya, on publica un poema inèdit en català, i a La Revis-

ta on inclou un breu tast del llibre La Llàntia Encesa

i el primer capítol d'Els solitaris« que, amb alguna
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variant, conformà el primer capítol de la novel·la curta

L'enemic de si mateix (1926), publicada a la col·lecció "La

Novel·la d'Ara", i li serví d'assaig previ al llibre

L'Evasió, de 1929.

2.4. El retorn (1928).

Una vegada publicat el darrer número de Le Courrier

Catalan, l'u de setembre de 1927, Maseras havia acabat ja

una de les seves principals missions a París. Malgrat tot,

romangué a la ciutat durant uns quatre mesos, fins a mitjan

abril de 1928. Els articles de la corresponsalía de La Veu

232de Catalunya ens permeten inferir que Maseras es troba-

va a París a primers d'abril i a Barcelona a primers de

maig, per la qual cosa podem afirmar que tornà de la

capital francesa durant la primavera de 1928. Domènec de

Bellmunt explica algunes de les'causes més íntimes del seu

retorn: "Patia de reumatisme articular i el clima parisenc

no li anava bé. Tornà a Barcelona i aleshores s'enyorava de

París."233

La primera referència a Maseras, després del seu

exili, que trobem a El convencionalisme de la vida de

Plàcid Vidal, ens el situa a les sessions literàries de can

Sastre per la tardor de l'any 1928: "Aquella tardor es

reprengueren les sessions de can Sastre i en una d'elles va

comparèixer Alfons Maseres, que havia arribat de Pa-

?34ris." No concreta les dates del seu retorn però confir-

ma el fet que ja es trobava novament instal·lat a Barcelona

en aquells dies.
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Només tenim notícies de les activitats estiuenques de

Maseras pels articles de La Veu de Catalunya ja que no

inicia les relacions i actuacions públiques fins a l'entra-

da de la tardor, quan es tornen a reemprendre tota mena de

tasques culturals a Barcelona i a d'altres àmbits catalans.

Tenim constància de la seva col·laboració al periòdic La

Gralla de Granollers, amb l'article "Recordant l'Iglésies",

el 15 d'octubre del 1928, de la conferència que donà a la

Societat Iris de Mataró el 17 d'octubre sobre l'obra de

23BLleó Tolstoi , i també de la pronunciada el 8 de novem-

bre al Casino del Comerç de Terrassa sobre les noves

23?tendències en art i en literatura.

Tot plegat ens permet de concloure que l'exili

parisenc de Maseras acabà per la primavera de 1928, ja que

el risc de viure a Catalunya en aquell moment era mínim per

a ell. El fort compromís polític amb els partits catalanis-

tes i l'obra nacionalista no li representaven un perill tan

imminent com a l'any 1924, després del cas Dwelshauvers.

Maseras arribà a Barcelona per participar de ple en tota

mena d'activitats culturals d'afirmació i resistència

catalanistes, capaces d'anar obrint fortes escletxes a la

Dictadura, que ja començava a cedir: conferències, cursets,

traduccions, creacions literàries i sobretot informacions

àmplies i diverses des dels diaris, que connectessin

Catalunya amb Europa i l'alliberessin del tancament mental

que comportava el règim dictatorial.
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3. L'ampli exercici de la professió periodística (1917-

1928).

2383.1. Redactor-corresponsal a La Veu de Catalunya.

Maseras, després de la tasca de corresponsal a La Veu

de Catalunya durant els darrers anys (1914-16) de la seva

estada a París en plena Gran Guerra, reemprengué progressi-

vament les col·laboracions en aquest diari des de Barcelo-

na, a partir del 1922, i hi continuà la seva labor perio-

dística durant l'exili parisenc, entre el setembre de 1924

i la primavera de 1928. En aquestes dates tornà a Barcelo-

na, on va treballar al periòdic ja habitualment -un cop

acabada la seva missió de corresponsal a l'estranger-, des

del maig de 1928 fins al març del 1931. Abans del 1922

239havia escrit algun article esporàdicament , tanmateix

fou durant la dècada dels vint quan anà intensificant les

seves col·laboracions al diari fins a esdevenir-ne el

corresponsal literari des de París entre 1924 i 1928.

Ens consten uns 277 articles escrits durant els anys

vint fins a 1928, la major part dels quals -254- es deuen

a l'època parisenca. La cadència de producció fou com

segueix: l'any 1922 escrigué 3 articles, el 1923 en féu 19

i a partir de l'estada a París -des de les darreries de

setembre de 1924- anà augmentant progressivament el nombre

de col·laboracions. Així els tres darrers mesos de 1924 en

publicà 13, durant 1925 en sortiren 66, el 1926 foren 73 i

el 1927 arribaren a 77, per anar disminuint el 1928 fins a

51 col·laboracions.
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La seva missió al diari era donar notícies i establir

criteris d'ordre cultural, bàsicament de literatura. Es

tractava d'informar els lectors de l'activitat literària a

França, Itàlia, Anglaterra i a d'altres països europeus,

fent especial atenció al món intel·lectual i artístic

parisenc contemporani. Maseras tenia una especial capacitat

per estar assabentat de les darreres tendències i manifes-

tacions de l'art i de la literatura europees, de les quals

París era el principal focus de difusió. Llibres, autors,

exposicions, concerts, teatres, galeries d'art, polítics,

visitants distingits, filòsofs, escoles ideològiques i

artístiques, i teories de tota mena apareixen exposats i

comentats als articles de Maseras, que així realitzen la

funció d'elements de connexió amb Europa, tant en les

qüestions informatives com ideològiques i d'opinió.

Durant 1922 col·laborà a la secció general de "Lletres

i llibres" signant amb el nomf i el 1923 ja tingué una

secció pròpia dins l'anterior, que anomenà "Lletres

estrangeres" i signà amb el pseudònim Fly. El 1924 incor-

porà, a més, una altra secció, "Teatre estranger", també

amb el pseudònim Fly.

A partir del 1925, en el moment que les col·labora-

cions sofreixen un considerable augment en el nombre,

comença a diversificar temàtiques i pseudònims. Així, manté

les seccions "Lletres estrangeres" i "Teatre estranger",

que, com abans, estan confegides a partir de moltes

notícies i comentaris breus, i per això van signades amb el

pseudònim Fly, ja que representen un vol general per sobre

l'actualitat literària i teatral més candent. A més
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d'aquestes seccions antigues, el 1925 incorpora l'anomenada

"De París estant", que també reuneix diverses informacions

variades i per això du un subtítol que va canviant: "Notes

al vol", "Zigues-zagues", "Films", "Films ràpids", "Docu-

ments", "Motius del dia", "Engrunes", i "Pall-Mall". La

secció "De París estant" porta el pseudònim Zenon, ja usat

anys abans des de París, al.lusiu -a causa de la persona-

litat de Zenó d'Elea- a la reiteració i monocromatisme de

les accions humanes en tots els llocs i els temps. Maseras

conservà el nora real per a signar la secció "Cròniques de

París" (o "Crònica de París"), un llarg article monogràfic,

informatiu o d'opinió. També signa amb el seu nom algun

article solt, com el que publica el dia de Nadal amb el

títol "L'arbre de Nadal".

L'any 1926 el nombre de produccions s'eleva a 73 i

manté les mateixes seccions i pseudònims de l'any anterior

amb alguns petits canvis i afegits. L'apartat "De París

estant" suma als subtítols anomenats els de "Barreja",

"Vària", "Garbuix", "Notules", "Gent", "Notes Occitanes" ,

"Actualitats", "Miscel·lània" i "Homes". La secció "Cròni-

ques de París" afegeix també el subtítol "Hores d'estiu.

Estampes de [...]" durant aquesta estació. L'única excepció

és l'article "Lletres estrangeres" del 31-8-26 signat amb

el pseudònim Zenon, en comptes de fer servir l'habitual,

Fly.

Entre 3 es 77 col·laboracions del 1927 augmenten els

articles que tracten monogràficament un tema i van signats

amb el nom de l'autor. Tanmateix, Maseras conserva en

nombre molt nodrit totes les seccions i pseudònims utilit-
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zats en anys anteriors. Durant el 1928, any del retorn a

Barcelona, disminueix notablement la producció -51 arti-

cles- i la utilització de pseudònims, ja que només fa

servir Zenon, dins "De París estant", secció a la qual

afegeix un subtítol més: "Aiguabarreig". El més notori de

1928 és que a partir de l'arribada a Barcelona abandona els

títols de les seccions i els pseudònims, i comença a

publicar els articles amb capçalera individual i signats

amb el nom. Ha acabat la missió de corresponsal literari i

artístic a París de Fly i Zenon. Excepcionalment utilitza

un sol cop el pseudònim de Fly el setembre i el de Zenon

l'octubre de 1928. Aquest darrer tornarà a aparèixer al

Diari de Barcelona durant la guerra civil.

Les temàtiques tractades en aquestes col·laboracions

són sempre literàries o artístiques i en algun cas fan

referència a temes candents com la utilització de la

llengua, les minories nacionals, fets polítics, etc.

Destaca l'atenció dedicada a la literatura francesa,

en especial a autors com Valéry -tractat sovint en totes

les vessants de la seva personalitat, com a poeta, assagis-

ta, acadèmic, polític-, Jules Romains, Duhamel, Paul

Gaultier, Pierre Louys, Albert Samain, Romain Rolland,

George Sand, Ronsard, Baudelaire, i molts d'altres. La

literatura italiana, anglesa i russa mereixen gran atenció

per part de Maseras. Tracta clàssics, des de Petrarca,

Shakespeare i Tolstoi fins a Pirandello, Galsworthy,

Bernard Shaw o Conrad. També destaca l'estudi continuat que

fa de literatures com la sud-americana, la portuguesa,

l'oriental, d'alguns autors nord-americans, hongaresos,
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iugoslaus, finesos, i del teatre europeu en general:

alemany, anglès, irlandès i fins de països tan allunyats

com Letònia. Li mereix una atenció molt especial la

literatura provençal i gascona, la figura de Mistral i la

llengua d'oc. També glossa enquestes sobre lectura, parla

de tota mena de temes culturals, del teatre dels autors

joves, de la publicació de llibres de personatges signifi-

catius com Cambó i Dwelshauvers, i també dedica molts

articles a donar notícia de l'aparició de noves revistes

franceses o italianes, i sobretot a comentar-ne les

col.laboracions.

La pintura és un altre dels temes seguits amb interès

per Maseras. Recorre les exposicions més interessants dels

anys vint a París: la dels cinquanta anys de pintura

francesa celebrada pel juny de 1925, els anuals salons de

tardor -amb participació de pintors catalans-, la retros-

pectiva d'artistes que desenvoluparen la seva obra entre

1884 i 1914 a França, etc.

Les qüestions lingüístiques -com el bilingüisme a

Alsacià- i polítiques també el preocupen. Destaquen els

articles dedicats a seguir el moviment autonomista alsacià,

des del 1926, la constitució de la república armènia

d'Erivan, el perill del moviment feixista italià -el 30-3-

1926-, la relació de França amb els Estats Units després de

la Gran Guerra, etc. També es dedica a glossar la funció

d'institucions com l'Institut Internacional de Cooperació

Intel·lectual, pel gener de 1926, i temes molt més frívols

com l'arribada d'un nou ball de saló -el xarleston- les

ballades de sardanes a París, la reproducció d'algunes
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pel·lícules importants, l'arribada dels "lamas" del Tibet

a París i mil curiositats més, que sempre aporten algun

coneixement nou al lector.

3.2. Col·laboracions en altres publicacions catalanes,

espanyoles i americanes des de Barcelona.

Abans d'exiliar-se a París, Maseras, des de Barcelona,

ja havia col·laborat en molts diaris i revistes catalans.

En algunes ocasions l'exili tallà la seva participació i en

d'altres la revista es deixà de publicar. Tanmateix, són

força els casos en què prosseguí les col·laboracions durant

l'estada a París i, de vegades, fins i tot en tornar de

l'exili. L'afany periodístic i literari portà Maseras a

incloure articles i narracions en algunes publicacions

especialitzades de la premsa espanyola i americana. També

treballà per a revistes francese's, amb algunes de les quals

mantingué el contacte després dels anys parisencs.

Les revistes catalanes on només publicà abans de

partir a l'exili foren Un enemic del poble -el "Full de

subversió espiritual de Joan Salvat-Papasseit- el 1917 ,

Mar Vella -la revista que Tomàs Garcés editava a la

Barceloneta- l'any 1919, i Justícia Social2*2, el 1923 i

1924. També col·laborà exclusivament abans de marxar a

París a les publicacions en llengua castellana Mercurio

-els anys 1921, 1922 i 1924- i Prisma244, el 1922.

Justícia Social era la revista dirigida des de 1923

per Cristòfor de Domènec, amb qui Maseras tant es relacionà

durant aquests anys. Ja hem assenyalat que només hi publicà
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un article el 1923 i dos el 1924, sempre sobre temes paci-

fistes d'abast universal.

Mercurio era una revista comercial ibero-americana

editada a Barcelona i Madrid ja des de 1901. Tingué vida

fins al 1926 i Maseras hi degué col·laborar a causa de les

vinculacions del tema de la publicació amb l'Escola d'Alts

Estudis Mercantils, on actuava com a professor.

Maseras treballà intensament durant els anys 1921 i

1922 per a l'Editorial Cervantes de Barcelona, amb seu a la

Rambla de Catalunya n. 72. L'any 1921 hi publicà tres

volums de la col·lecció "Las mejores poesías (líricas) de

los mejores poetas" -Carrasquilla-Mallarino, Maragall i

Nazariantz- i el 1922 un de Joan Alcover. També fou l'any

1921 quan Maseras veié publicada la traducció castellana
ait

d'Ildaribal a la "Colección Universal". Aquest mateix

any l'editorial li publicà el llibre de viatges En Amèrica

Meridional. Brasil. Uruguay. Argentina, i també fou el de

1'assídua col.laboració de l'escriptora la revista Prisma,

publicada per la mateixa empresa però amb el domicili

social a la Rue Clairvaux, París-Montmorency. Es titulava

Prisma. Revista Internacional de Poesia, coincidia amb el

caràcter hispanoamericà i amb els col·laboradors d'Alfar,

estava dirigida per Rafael Lozano i publicà només vuit
A í í»

números entre gener i agost de 1922, en dos volums .

Entre les revistes catalanes on Maseras col.laborà

durant un període de temps més llarg es troben D'Ací

247 ?4fid'Allà i La Revista . ja que hi escrigué abans de

marxar a París, mentre durà la seva estada en aquella

capital i també després, als anys trenta. A la Revista de
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Catalunya i La Nova Revista, hi començà a escriure des de

l'exili i continuà col.laborant-hi també als anys trenta.

249En canvi, al diari El Día Gráfico només hi va treballar

durant l'estiu del 1924, abans d'anar a París, i en arribar

a la capital francesa fins al novembre del mateix any. A La

Publicitat hi inclogué contes, articles i notes literàries

entre 1920 i 1923, i no hi tornà a col.laborar fins a la

dècada dels anys trenta.

Maseras inicià les seves col·laboracions a La Publici-

dad pel gener de 1920 i continuà treballant-hi durant el

1921, el 1922 -quan el diari, ja en català, es convertí en

l'òrgan oficial d'Acció Catalana-, i fins al 1923. Començà

col·laborant a l'edició nocturna, que entre l'octubre de

1919 i el març de 1920 inicià la publicació d'alguns

treballs en català. Així inclogué tres narracions a la

secció "Cuentos de La Publicidad"; l'any 1920, "L'home del
«CA flr í

violí" i "La resurrecció d'en Carnestoltes" -que

després formaren part del recull Setze contes (1922)-, i

l'any 1921, "El lleoner de Mulei-el-Haken"252, que publicà

pel novembre de 1923 a "La Novel·la d'Ara" amb el títol

L'esclau i la circassiana, i recollí el 1927 al llibre

Figures d'argila.

La Publicidad dedicà també diversos articles a glossar

l'obra de Maseras. En aquest sentit, el 25 d'octubre de

1920 publicà l'article en català "Catalunya enfora.França",

que Camille Pitollet ja havia inclòs amb anterioritat a la

secció "Lettres Catalanes" de Le Mercure de France el 15

d'agost de 1920 i on el crític francès feia una valoració

global de l'obra literària de l'escriptor català. També pel
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juny de 1922 el crític Juan Planella publicà l'article en

castellà "La obra de Maseras" on, a propòsit de l'estudi

monogràfic sobre l'autor publicat aquell any per Cristòfor

de Domènech, el periodista fa també una valoració general

i positiva de l'obra de Maseras.

L'any 1921 Maseras publicà a La Publicidad la

resposta a l'enquesta de to avantguardista "Se debe quemar
flCfl

el Louvre? , que respongueren diversos intel·lectuals

francesos i que Maseras ja havia inclòs a la revista

L'Esprit Nouveau aquell mateix any.

L'any 1922, pocs mesos abans que el diari passés a ser

La Publicitat i es convertís, per l'octubre, en l'òrgan

oficial d'Acció Catalana, Maseras endegà la tasca de

col·laborador de la publicació en qüestions literàries.

Inicià la secció "Letras extranjeras" , que signà amb

els pseudònims Omega i Ajax. Començà el mes de març i

continuà, amb freqüència molt" irregular, fins al mes

d'agost de 1922. En realitat aquestes col·laboracions en

castellà constituïren l'assaig previ a la llarga correspon-

salía literària que hauria de dur a terme a La Veu de

Catalunya des de 1923. En definitiva podem concloure que a

l'hora de fixar el seu treball com a redactor, Maseras es

vinculà al diari de la Lliga i col·laborà només esporàdica-
ñf t

ment a l'òrgan d'Acció Catalana.

Maseras participà també en algunes revistes de l'Estat

espanyol. A més de les col·laboracions que ja hem analitzat

de la revista Alfar de La Corunya, publicà a Ronsel.Revista

de Literatura y Arte de Lugo. Hi inclogué el poema "Escla-

vitud de l'amor" (al n.l, de maig de 1924), al costat
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d'altres col·laboracions de Teixeira de Pascoaes, que n'era

un habitual. També hi publicava López-Picó, que fou, amb

Maseras, el representant de Catalunya a Ronsel, revista

vinculada als intel·lectuals d'Alfar i amb la qual Maseras

només tingué aquest únic contacte, degut a la seva relació

amb el director de la revista de La Corunya.

L'any 1927, des de París, publicà dos articles de

divulgació sobre Joan Alcover i Joan Maragall a La Gaceta

91 fî
Literaria de Madrid, úniques col·laboracions en aquesta

revista.

Durant els primers anys de la dècada dels vint estigué

molt vinculat a publicacions americanes -en especial al

diari La Nación de Buenos Aires- amb les quals contacta

durant el seu viatge a Amèrica del Sud el 1914. Entre 1917

i 1920 féu alguna col·laboració a la revista Voces que
«f 8

havia endegat Ramon Vinyes a Barranquilla. El 1921 li

foren publicats fragments traduïts al castellà d'El Llibre

de les Hores Cruentes a la revista El Dia de L'Havana, sota

el títol "Una voz justiciera". El 1923 publicà al número 1

de Catalonia de Buenos Aires un article sobre Rubén Darío -

que reproduïa un capítol del llibre Interpretacions i

Motius (1919)-, i la traducció d'un poema d'aquest aU-
nt o

tor. Però la col·laboració més important de Maseras fou

amb el diari La Nación de Buenos Aires, on durant els

primers anys de la dècada dels vint publicà narracions
flCQ

pròpies traduïdes per Joan Torrendell i algunes ver-

260sions castellanes de poetes catalans, com Joan Alcover ,

en l'intent de prosseguir la tasca de divulgació de la

cultura catalana que havia iniciat amb les conferències que
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donà durant la seva estada a la capital argentina el 1914.

Així mateix, col.laborà de forma esporàdica a les revistes

Germanor, de Santiago de Xile i Ressorgiment, de Buenos

Aires.261

També des de Barcelona, abans de l'exili, havia

col·laborat en revistes publicades a França, com L'Ins-

?ß?tant , de París, que dirigia el seu amic Joan Pérez-

Jorba. I després de l'exili, a partir de l'estiu de 1928,

9fi1continuà col·laborant a Revue Bleue i al periòdic
ne í

Comoedia . on, des de 1'octubre del 1928, inserí la seva

col.laboració mensual "Lettre de Barcelone", que prosseguí

signant corn a "correspondant particulier" del diari durant

el 1929 i 1930, i, encara, de forma esporádica, durant la

dècada dels trenta.

L'afany universalista de Maseras i la pruïja de donar-

se a conèixer el féu arribar a 1'extrem de connectar amb la

revista danesa Hver 8 Pag, que el 2 d'abril de 1920 publicà

un article divulgatiu sobre la literatura catalana des de

la Renaixença, on aparegué un comentari sobre la seva obra

il·lustrat amb un retrat. També aconseguí d'ocupar una

pàgina a la revista flamenca Ter Vaarheid l'any 1922.

4. L'obra literària no narrativa (1917-1928): traducció,

assaig i poesia.

Maseras endegà la seva dedicació a les traduccions en

el moment en què s'instal·là a Barcelona definitivament.

Fou la tasca editorial més important de totes les que li

havien de proporcionar la seguretat econòmica precisada per
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garantir el benestar familiar. Així doncs, no realitzà

traduccions mentre fou a París, i inicià aquesta activitat

en arribar a Barcelona. Com ja s'ha dit al seu moment, el

primer contacte establert per realitzar aquesta mena de

treball fou amb l'Editorial Proa, que dirigia el seu

company de professió a l'Escola Industrial, Marcel·lí

Antich. Féu per a ell algunes de les primeres traduccions

publicades a la Biblioteca "A tot vent", iniciada el 1928.

Foren Ressurrecció (1928) de Tolstoi i El lliri de la vall

de Balzac (1929). L'any 1929 també traduí per a la Biblio-

teca Literària els dos volums de la novel·la Axelle de

Pierre Benoit, que signà amb el pseudònim Jaume dels

Domenys.

En el període 1917-1928 Maseras esmerçà gairebé tota

la seva activitat assagística en les col·laboracions a la

premsa catalana i estrangera que ja hem descrit. Tanmateix,

l'any 1919 recollí en llibre diversos assaigs, molts dels

quals havia ja publicat en diaris i revistes. Titulà l'obra

Interpretacions i motius i la publicà a la Societat

Catalana d'Edicions. El llibre té forma de miscel·lània

bastida a partir de distints aspectes literaris, estètics

i filosòfics i confegida amb criteris analítics impressio-

nistes, i, en ocasions, fins anecdòtics. A la primera part

treballa diferents vessants de la teoria literària: "Varia-

cions sobre un tema" -"El cicle romàntic", "Rèplica a

Maragall" i "La poesia del noucents"- i dos assaigs més,

dedicats a les darreres tendències avantguardistes

"Futurisme, cubisme i nunisme"- i a "La literatura biogrà-

fica". En una segona part tracta temes metafísics des d'una

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



446

perspectiva platònica -"Elogi de la beutat" i "L'art,

instrument de definició"- ja comentats a propòsit de

l'anàlisi de la novel·la L'Arbre del Bé i del Mal. La

tercera part recull treballs monogràfics, essencialment

dedicats a l'estudi dels autors i temes clàssics dels quals

hem trobat contínuament empremtes en l'obra creativa de

Maseras. Destaquen especialment els que analitzen aspectes

de la personalitat literària de Don Juan, i d'escriptors

romàntics i modernistes, principals obsessions i models

estètics i ideològics de l'autor: Enric Heine, del qual

recorda encara l'anècdota de la visita a la tomba que féu

en la joventut; Leopardi, els ressons de la poesia del qual

trobarem a La Llàntia Encesa; Verhaeren i el nacionalisme,
«cr

que ja havia tractat més àmpliament a Messidor ; Rubén

Darío, a qui adreça un estudi de la personalitat ben

266profund, que reproduirà en publicacions futures -"Rubén

el quiromàntic"-; la Comtessa de Noailles, per qui sentia

devoció particular, i fins glossa les característiques de

l'esperit francès, que tan bé coneix, al darrer dels

assaigs, "Pal.las sota la màscara".

L'any 1923 Maseras publicà a l'editorial Cervantes un

pròleg de 45 pàgines en castellà a La Obra Lírica de

Fernando Maristany, destinat a l'edició francesa de les

poesies d'aquest autor. L'estudi, escrit en castellà, fa

una anàlisi especulativa sobre el concepte de poesia lírica

amb la intenció de definir concretament els trets definito-

ris d'aquest gènere literari. Maseras argumenta les tres

condicions indispensables de tota poesia lírica: compene-

tració absoluta entre sentiment i expressió, delicadesa
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màxima en la gènesi del sentiment i profunditat infinita

d'aquest sentiment. A partir d'aquestes premisses basteix

un complex entramat de característiques secundàries i

conseqüències, que acaben per exigir a la poesia senzillesa

i manca d'erudició i de grandiloqüència. Com en tantes

ocasions, aquest assaig, tot i ser interessant, es deu més

a la força espiritual i a l'apassionament de Maseras per la

literatura que a un rigorós estudi analític i basat en

arguments concrets. Es tracta d'una aproximació impressio-

nista i lírica, en una línia maragalliana de comprensió de

la poesia, però en cap cas podem considerar l'assaig com un

treball exigent i fonamentat.

Durant aquests anys Maseras publicà tres llibres de

poesia: Èglogues seguides de El Poema dels Camins (1918),

Poesies (1918) i La Llàntia Encesa (1926). La seva produc-

ció poètica és inferior en quantitat i qualitat a l'obra

narrativa, tanmateix ell fou Un gran líric, i així ho

26?reconeixen els crítics de l'època. El seu tarannà

romàntic el dugué a conrear una poesia melangiosa i amarada

de sentiment, molt irregular quant a la qualitat literària.

Malgrat l'interès que sempre mostrà per la poesia, fou poc

reconegut com a poeta i potser per aquest motiu, en sortir

publicada a París La Llàntia Encesa, segons Domènec de

Bellmunt, "es queixà que els crítics catalans no en parles-

sin gaire"268.

L'u de juny de 1918 un grup d'amics de Maseras li

oferí com a present de noces l'edició del seu llibre

Èglogues seguides de El Poema dels Camins. Aquesta edició

epitalàmica fou impresa per Oliva de Vilanova, que en féu
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només 100 exemplars nominats i 125 per a la venda, a més de

l'exemplar especial en paper Japó i relligat expressament

per a l'autor. A la revista Messidor (n. 9, juny 1918)

s'atorga al llibre -en breu nota informativa sense signatu-

ra- "una sabor hel·lènica i sota la placidesa bucòlica una

suau inspiració cristiana" i és que les tres Èglogues del

volum -"Noemí i el fugitiu", "Egeu i la Venus pétrea" i

"Oaristi"- conformen una veritable obra clàssica, acordada

amb el noucentisme que Maseras admira i comença a conrear.

Es pot afirmar que aquest llibre és el primer volgudament

noucentista de l'autor, que en aquesta època de les seves

noces es troba molt lligat a d'Ors i a les seves teories

literàries. La formulació tipogràfica reforça el contingut

líric de les èglogues, definides per Carner com "clàssiques

com Puvis de Chavannes, això és, romànticament clàssiques,

que és potser -dins una gradació de més i menys- l'única

2fi9forma possible de classicisme en els temps actuals".

S'hi evidencia una idealització artificiosa i forçadament

marmòria -que en algun moment no es sostreu a la passió

portada per l'exaltació de la bellesa-, per això la crítica

apareguda a Quaderns d'Estudi -sense signar- adjudica a

tota l'obra "una certa preocupació literaturista que li

??olleva espontaneïtat i bellesa", "El Poema dels Camins"

és per a Carner "ben bé de la generació d'en Maseras, que

és la meva. Aquesta Musa Itinerant era, al capdavall, la

definida filosòficament per en Xènius amb el nom d'Inquie-

271tud". Aquesta segona part del llibre canta la infinita

aspiració dels camins que duen a l'inconegut, un tòpic

dintre l'obra maseriana, assedegada de posseir l'inefable,
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aquí revestit del misteri que espera al final dels camins

espirituals que recorre el poeta. Per això la segona part

és més inquietant i revoltada, menys noucentista, amb la

recerca metafísica portada als dominis de la sensibilitat.

Carner troba en el to global de l'obra "una inspiració

sempre gentil, grata, finament ondulada", que "deixa una

quietesa, una dolça melangia voluptuosa o càndida, més

• r i 272escaient que mai [ . . . J .

Alguns poemes d'Èglogues i El Poema dels Camins foren

traduïts a l'italià i editats a la revista napolitana

2Î3Fantasma i a II Corriere délie Puglie de Bari al prin-

cipi de la dècada dels vint. En algun cas se'n conserven

974
versions franceses manuscrites i arxivades per l'autor

en els mateixos anys.

El llibre de poemes més important dintre l'obra de

Maseras fou el que escriví essent a París l'any 1925,

publicat a la mateixa ciutat el- 1926 i titulat La Llàntia

Encesa. El mateix autor n'explicava la gènesi pel setembre

de 1926: "És un llibre que s'ha anat fent tot sol, que

contindrà poesies escrites o concebudes ja fa anys i poemes

ben recents, escrits a París mateix, aquest hivern darrer.

[...] La Llàntia Encesa contindrà gairebé tota la meva

producció poètica no aplegada encara en altres volums".

Molts dels poemes del llibre havien aparegut al volumet

Poesies de la col·lecció "Lectura Popular" a les darreries

de 1918 i també n'havien sortit ja algunes mostres a

l'Anthologie des poètes catalans contemporains de Schnee-

berger, el 1922, i a l'Antologia delia poesia catalana de

Cesare Giardini, el mateix any 1926, Segons el manuscrit de

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



450

l'obra, alguns poemes s'havien escrit en els anys 1921,

?7fi1923 i 1924. Probablement el mateix any de la publica-

ció del llibre, el 1926, Maseras ordenà el mecanoscrit d'un

poemari en llengua castellana que recull disset poemes de

La Llàntia Encesa, un d'Èglogues, un d'El Poema dels Camins

i set no editats. Aquesta mena d'antologia traduïda a

l'espanyol i procedent en la seva major part de La Llàntia

277Encesa no fou mai publicada com a llibre. Alguns dels

poemes més antics d'aquesta darrera obra havien estat
rt fln

traduïts a l'italià i publicats a la revista Fantasma

de Nàpols entre 1921 i 1922, barrejats, en alguna ocasió,

amb creacions procedents d'El Poema dels Camins. Es tracta,

en el cas d'aquestes reiterades traduccions, dels poemes

més estimats pel poeta, ja que els trasllada a distintes

llengües i els publica amb insistència en diversos mitjans.

El poema "Moi, je reste assis au seuil de ma porte..." fou

escrit originàriament per Maseras en francès, publicat a

Poesies (1919) i recollit en traducció catalana del mateix

autor a La Llàntia Encesa (1926). Les traduccions franceses

d'altres poemes d'aquesta obra resten en manuscrits
n»n

arxivats per l'escriptor i poques vegades datats.

A La Llàntia Encesat que té dues parts, vénen defini-

des sengles actituds espirituals. En la primera part -"Amor

i Turment", "Solitud i Dolor"- el lirisme, irrefrenat i

cec, amara diversos temes -amor, mort, divinitat- i es

manifesta en poemes de tendresa i enyorament: "Jo et veig -

dolça i serena visió- inclinar-te damunt el caparró/dels

menuts que et reclamen i t'estiren/ i el cor et tiranitzen

quan te miren./Tu els abraces els dos, posant-te al mig/i
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satisfàs joiosa llur desig./Jo et veig. Jo us veig. I el

cor se'n va a la llar/ com les aigües dels rius van a la

?finmar [...]. És la part romàntica, "que recorda la tendra

? Ä1i fogosa lírica d'Alfred de Musset" i -malgrat el

pessimisme fred i l'amarg escepticisme que destil·la la im-

potència del poeta per descobrir el misteri del més enllà-

"és una lírica fàcil, llisquívola i amable, que maneja

destrament un llenguatge místic i transcendent, sense

aprofundir, per això, l'entranya de l'emoció, ni escalar

els cims del pensament. Són ressons de coses profundes i

inefables, ressons potser fidels, però sempre llu-

nyans."282 A la segona part -"El Poema del Desert", "Al. -

legories de la Ciutat", "Davant l'Infinit"- es desvetlla

una segona actitud, en la qual aquest corrent líric i

aquest vigorós dramatisme deixen de ser un cant i una

manifestació egòlatra. El poeta cerca un punt de suport i

un contacte amb la realitat tot•infiltrant-se en l'esperit

dels objectes que descriu. Abans el poeta s'aïllava,

tancant-se en ell mateix, i cantava la seva desolació i la

seva amargor. Ara, el seu escepticisme es torna més cordial

i efusiu, i vol que les coses vibrin amb ell, a l'uníson

amb el seu esperit. Dins la penombra dels temes eterns s'ha

esllavissat un retall de claror: el poeta sap que no ha de

desvetllar el misteri i abandona la voluntat d'assolir-lo.

Persevera en el seu pessimisme, però se sent solidari amb

les coses del món, on veu reflectits la inquietud i el

dolor que sadollen el seu esperit. En aquesta solidaritat

hi troba el seu lenitiu: "Estenc damunt del món el meu

esguard/ i així que el món el copsa, me'l contesta,/ com es
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contesta una senyal d'amor./ I ell i jo ens enternim,

cofois i alegres."

Hi ha moments en què La Llàntia Encesa porta in-

fluències claríssimes d'El Cor Quiet (1925), de Josep

Carner. Alguns poemes de la segona part plantegen el mateix

problema metafísic del coneixement de la vida enllà del món

sensible, de la comprensió de la ultrarealitat i també el

risc de perdre el seny en aquesta empresa. Al poema

"Comunió" de Maseras s'evidencia la influència de "Nocturn"

i "Perdut en mon jardí" d'El Cor Quiet, de Josep Carner: És

alta nit, i en la foscor callada,/mon ànima, que vetlla,

s'esgarria/de la realitat. Mes si 1'ensomni/d'eixa vida em

sostreu, m'en dóna una altra./ I un món, dintre el cervell,

em giravolta,/que el pensament anima i il.lumina./Jo del

caos l'he tret i em sembla un altre/planeta en flor, tan

vast i bell i múltiple,/que gairebé no em cap al pensament

r 11»l ... j .

Manuel de Montoliu troba en la primera part del llibre
40J

influències de Dante i de Maragall , i situa la segona
«Ar

dintre la "plena mar de la gran lírica moderna". Per a

Domènec de Bellmunt La Llàntia Encesa és, al costat de "La

coversió de Leukaionia", un dels dos llibres més importants
OflC

de Maseras i diu a propòsit del seu valor literari: "El

seu darrer llibre de poemes havia també estat inspirat i

creat en el curs d'aquesta segona època parisenca del

poeta, la més fecunda i la més brillant car Maseras es

trobava aleshores en la seva plena maturitat. Es titula La

Llàntia Encesa i és un cant líric a la vida i a l'amor en
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el que s'endevinen influències de Verlaine i de Paul

Valéry."287

Durant els anys vint Maseras només va escriure una

peça per al teatre, que mai no es va arribar a publicar.

Tanmateix, aquesta obra es va estrenar al Teatre de la

Comèdia, dins la "Primera Vetllada Selecta de la Tertúlia

Gracienca" en data no gaire allunyada a la seva redac-

400 ifiQ
ció. Se n conserva el manuscrit i el mecanoscrit ,

ambdós de 1923. Es tracta de la comèdia en quatre actes

Jocs d'enamorats, obra de to frívol basada en els lleus

problemes amorosos d'uns joves estiuejants en una vila del

litoral català. No afegeix cap prestigi d'autor dramàtic a

1'escriptor.
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Notes al Capítol IV

1. P. Vidal, L'assaig de la vida, p.390.

2. Ibid., p.391.

3. Es la carta número 1 de la "Correspondència Lluís
Nicolau d'Olwer - Alfons Maseras (1917-1929)" conservada a
l'Arxiu de Montserrat. Es tracta d'una breu nota en què
demana ajut a Lluís Nicolau d'Olwer per titular una de les
èglogues del llibre Èglogues seguides de El Poema dels
Camins, que els seus amics li haurien de publicar el 1918
com a present de noces. El contingut de la carta és el
següent:

"Distingit amic:
Una consulta: He de donar títol a tres composicions

idíliques de caient clàssic i voldria retolar-les OARISTIS.
Ara bé: la paraula OARISTIS, es singular o plural?.- I si
no es plural, com pluralitzar-la?. En algún lloc he llegit
OARISTI, aixís, sense S. Amb la S, es pluralitza o nó?.-
Quan sortiu de classe, si podeu entrar un moment i donar-me
clarícies sobre aquest particular, us ho agrairé infinita-
ment .

Vostre afectíssim amic,
A. Maseras

4. Avui. 3-III-1985.

5. Enric Jardí, Eugeni d'Ors: obra i vida. Edicions dels
Quaderns Crema, Barcelona 1990, p.191.

6. Ibid., p. 182.

7. Teixeira de Pascoaes. per Alfons Maseres, "Lírics
portuguesos" Vol. 10, Barcelona 1938.

8. El Llibre de les Hores Cruentes (1921) està dedicat "In
Memoriam" a ambdues germanes:

"A Maria de la Caritat i Teresa.
Quan l'odi dels homes sembrava la mort en els camps de

batalla, un vent de malura segava les vides en flor,
abatent-se damunt les pacífiques ciutats allunyades de
l'incendi. Ni us salvàreu de la tempesta, ràpida, però
massa cruel, ni poguéreu besllumenar l'alba de pau que per
ventura s'anunciava. Feble ressò d'aquelles hores cruentes,
per tots nosaltres viscudes amb ansietat, són les pàgines
d'aquest llibre, que el vostre germà anava recullint
encara, mentre vosaltres agonitzàveu."

9. Segons Albert Manent [GEC i Diccionari dels Catalans
d'Amèrica Vol.I, Generalitat de Catalunya 1992, p. 157] la
família de la muller d'Alfons Maseras descendia d'uns
piemontesos refugiats a Catalunya a l'època de Garibaldi.
Dolors Balta i Botta tenia dos germans, Miquel i Isabel i
la seva mare es deia Carolina. Miquel Arcàngel Baltà,
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químic i farmacèutic, alumne del Dr. Ramon Turró i director
de la secció de Química del Laboratori Municipal de
Barcelona, fou sempre un independentista a ultrança. Estava
casat amb la germana de Josep M. Batista i Roca. Fou
l'ànima de les reunions polítiques contra la dictadura de
Primo de Rivera realitzades a la farmàcia que regentava
vora la plaça de Catalunya. Fou el principal dirigent i el
cap instructor de l'entitat clandestina Societat d'Estudis
Militars. Entre 1925 i 27 estigué empresonat a la Model,
com a conseqüència de la repressió exercida a causa del
complot de Garraf (vegeu Joan Crexell, El complot de
Garraf t Pub. de l'Abadia de Montserrat, 1988), però la
causa fou sobreseguda i s'exilià a França. En tornà per
l'abril de 1931 i es convertí en un dels caps de la guàrdia
cívica del president Macià. El 1939 s'hagué de tornar a
exiliar. Passà un quant temps a Bolívia i Nova York i
s'establí a Cuba d'on tornà el 1961. Morí a Barcelona el
1964.

Ultra això, sabem que Isabel es casà amb Vicenç
Meseguer, amb qui Maseras tingué sempre molt bona relació.
De fet, l'escriptor estigué molt unit a la família de la
seva muller per qüestions d'afinitat intel·lectual i
nacionalista. En els dolorosos moments del darrer exili,
quan cercava el seu fill Jordi pels camps de concentració
de França, Maseras establí el contacte amb la seva muller
mitjançant Vicenç Meseguer a qui s'adreçava -a la farmàcia
de la Rambla de Catalunya n.l- com "Querido amigo" o
"Querido Vicente" i signava la correspondència com "M.
Galtes" o "A. Galtes". El 23 de setembre de 1939 escrigué
les dues darreres cartes de la seva vida adreçades als dos
cunyats. A la de Vicenç Meseguer hi introduïa la llarga i
patètica lletra en què comunicava la mort del fill a la
pròpia muller. A l'altra feia saber la mateixa trista nova
a Miquel Baltà i a la seva muller Conxita Batista Roca.

10. Fundat el 1905 i anomenat "Societat de Tennis Pompeia".

11. "De societat", La Veu de Catalunya. 2-VI-1918:
"A l'església de Nostra Dona de la Mercè van tenir lloc

ahir les noces de la bella senyoreta Na Maria dels Dolors
Baltà i Botta, amb el pulcre poeta molt amic nostre don
Alfons Maseras. L'altar major on es celebrà la cerimònia
estava ricament il·luminat i guarnit amb profusió de flors.
L'acte va resultar força solemnial i en ell actuaren de
testimonis per part de la núvia don Rafael Roídos i
l'advocat don Pere A. Puig i Subirana i per part del nuvi
el Director d'Instrucció Pública de la Mancomunitat don
Eugeni d'Ors, el vice-président de la casa d'Amèrica don
Enric Ràfols i don Pau M. Turull.

De l'església es traslladà la distingida comitiva al
magnífic Hotel Anglaterra on fou obsequiada amb un íntim
dinar.

La nova parella, a la que desitgem tota mena de
benaurances en son nou estat, surten cap a Mallorca on
passaran alguns dies." «\ *
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12. També en dóna testimoni Domènec de Bellmunt a Cinquanta
anys de periodisme català (Andorra 1975, p.50): "La
Mancomunitat el nomenà professor de l'Escola del Treball,
mentre seguia produint en els terrenys de la prosa i de la
lírica poètica. Als trenta anys, Alfons Maseras estava en
la seva plenitud de creació i donà el millor de la seva
producció."

13. Carta citada, n.l "Correspondència L. Nicolau d'Olwer -
Alfons Maseras", Arxiu de Montserrat.

14. El manuscrit de "La sonrisa", versió castellana d'un
dels Setze contes (1922) -mai no publicats en aquesta
traducció-, fou redactat en aquestes quartilles impreses
amb la capçalera "El Director d'Instrucció Pública de la
Mancomunitat de Catalunya" i sense data.

15. El diari La Comarca del Vallès de Terrassa del 16-1-
1920 dóna indirectament la dada que Maseras és professor
durant el curs 1919-20 de 1'"Escola d'Alts Estudis Comer-
cials" de Barcelona: "Ciclo de Conferencias".- Mañana
sábado, a las 6,30 de la tarde, tendrá lugar en el Salón de
Sesiones del Excelentísimo Ayuntamiento, la inauguración
del "Ciclo de Conferencias" que, por encargo del "Centre de
Dependents" viene a dar el profesorado de 1'"Escola d'Alts
Estudis Comercials" de Barcelona. El conferenciante será D.
Alfonso Maseras, escritor ilustre y profesor de la citada
Escuela, quien disertará sobre "La Lituània en els seus
aspectes geogràfic, etnogràfic i econòmic."

16. Publicat el 1934 a la "Col·lecció Popular Barcino" amb
el número XCVIII.

17. Carta n.144, pàg. 188 de l'Epistolari de Joan Salvat-
Papasseit« Ed. 62 (Antologia Catalana 100), Barcelona 1984.

18. Assumpció Estivill i Rius, L'Escola de Bibliotecàries
1915-1939. Diputació de Barcelona, 1992, p. 144.

19. Segons notícia titulada "Tres conferències" publicada
a La Veu de Catalunya el 15-VII-1919: "En ocasió de la
segona reunió de les Bibliotecàries de Catalunya, han estat
donades a l'Escola de Bibliotecàries tres notables con-
ferències .

La primera anà a càrrec del senyor Alfons Maseras, el
qual féu una breu ressenya de l'estat de la literatura
universal. Insistí amb gran finesa crítica sobre la
personalitat dels mestres moderns de la literatura francesa
Charles-Louis Philippe, Paul Claudel, Charles Maurras,
Charles Péguy, Alexandre Mercereau, Bernard Combette i
Guillaume Apollinaire."

20. D'aquestes sessions literàries en què prengué part
Maseras, en dóna constància El Día Gráfico del 8-IV-1920:
"En las sesiones literarias que para los jueves organiza la
"Escola Elemental del Treball", para sus alumnos obreros,
en el presente mes serán los mismos poetas quienes lean sus
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poemas, habiéndose ofrecido, por ahora, los señores Bofill
y Matas, Bertrán y Pijoan, Ventura Gassol y Alfonso
Maseras."

21. Joaquim Auladell, "Un centenari inadvertit. Vindicació
d'Alfons Maseres i dues glosses", Avui. 3-III-1985.

Auladell en aquest article explica com Maseras fou
testimoni d'excepció de la caiguda de Xènius a La Veu ; "Pel
que fa a aquestes glosses, segons Oller i Rabassa, les
coses van anar així: Maseras feia de secretari de l'Ors i
li duia les glosses a "La Veu de Catalunya" "directament a
tallers" i un dia, que va ser el 9 de gener del 1920, el
"dia Xènius", quan va dur-la-hi, li van dir que no calia,
que "a dalt" havien dit que no se n'hi publicarien més i
que es podia endur la galerada de la que no havia sortit.
Efectivament, a l'edició del matí de "La Veu" hi ha la
glossa del dia anterior i a la del vespre ja surt la nota
de la destitució de l'Ors.

Si això va anar així, la iniciativa d'interrompre el
Glossari no va ser de Xènius, segons aquesta versió amb
Maseres com a testimoni privilegiat."

22. Enric Jardí, ob. cit., p. 166.

23. Quaderns d'estudi, "La poesia postmaragalliana", Any
III, Vol.II, n.3, abril 1918 i "De la poesia postmaraga-
lliana, encara.- De l'humorisme.- Del classicisme.- De la
crítica.", Any III, Vol. III, n.l, maig 1918.

24. Quaderns d'estudi. Any III, Vol. III, n. 2, juny 1918.

25. Quaderns d'estudi. Any IV, Vol.I, n. 2, novembre 1918.

26. Quaderns d'estudi. Any IV, Vol.II, n. 3, abril 1919.

27. Amb data 21-XII-1918.

28. "El Nacionalisme i l'Internacionalisme de Dant",
Quaderns d'Estudi. Vol XIII, n. 49, octubre-desembre 1921.

Aquest número de la revista fou consagrat enterament
a la figura de Dante. Hi col·laboraren Josep Carner,
Léonard Bruni, Fra Rupert M. de Manresa, Bordoy-Torrents i
Ramon d'Alòs a més de Maseras. Joaquim Ruyra, Costa i
Llobera i Espona hi realitzaren traduccions de l'obra de
l'autor italià.

29. Quaderns d'estudi. Vol.XIV, n. 50, gener-març 1922.

30. Eugeni d'Ors, Glosas. Páginas del "Glosari" de Xènius.
Ed. Saturnino Calleja, Madrid 1920, p. 13.

31. El pròleg, al qual ens referirem en endavant, ocupa les
pagines 7-15 del llibre.

32. El Día Gráfico. 27-VIII-1920.
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33. "Publicaciones recibidas. Glosas. Páginas del Glosari
de Xènius", Las Noticias. 26-1-1921.

34. Carta n.2, Correspondència Lluís Nicolau d'Olwer-Alfons
Maseras, 1917-29, Arxiu de Montserrat.
Aquesta carta du encara la capçalera de la "Direcció
d'Instrucció Pública de la Mancomunitat de Catalunya",
barrada amb el segell "Particular". El text és el següent:

"Barcelona 8 de Març de 1918
Honorable amic:
La enhorabona més entusiasta per la vostra nominació

als consells de l'Institut. Els vostres mereixements i
prestigis us donen avui el títol del Benjamí de la Docta
Companyia. Deu us dongui forces anys de vida per a que en
poguéu arribar a ser el Moisès.

Us estreny la mà ben afectuosament, vostre amic,
Alfons Maseras"

35. Carta n. 3a i 3b de la Correspondència Lluís Nicolau
d'Olwer-Alfons Maseras, 1917-29, Arxiu de Montserrat. Amb
la capçalera de la Direcció d'Instrucció Pública de la
Mancomunitat i datada el 24-IV-1918.

36. Ed. 62 (Antologia Catalana 100), Barcelona 1984.

37. Ibid., pp. 87-88.

38. Ibid., p.88.

39. Ibid., p.188.

40. La primera datada el 26-1-1921 i la segona el 4-II-
1921. No es conserva la lletra de resposta d'Unamuno a la
qual al·ludeix la segona. Ambdues cartes provenen de
l'Arxiu de la Casa-Museo Unamuno de Salamanca i han estat
cedides pel Dr. Carles Bastons i Vivanco.

41. En carpeta de l'Arxiu Maseras consten diversos mecanos-
crits de poemes de Maragall traduïts pels escriptors
castellans Unamuno i Díez-Canedo formant part del recull
preparatori de l'antologia de poetes catalans (J. Alcover,
Carner, V. Català, Ventura Gassol, López-Picó, A. Mestres,
E. d'Ors, Verdaguer, J. Pijoan, Maseras i Maragall),
traduïts per diversos autors al castellà, que Maseras no va
arribar a publicar mai. Només féu les edicions de Maragall
i Alcover per a la citada col·lecció de l'Editorial
Cervantes.

42. Las mejores poesías (líricas) de los mejores poetas.
Maragall, Vol. XVIII, Biblioteca Poética, Ed. Cervantes
s/d. Podem datar aquest llibre el 1922 ja que una petita
nota de Josep Lleonart apareguda a La Veu de Catalunya peí
desembre de 1922 així ho confirma. Lleonart diu a més:
"Vuit poetes han col·laborat en el llibre, i algun d'ells,
com en Maristany i en Maseras (d'aquest últim és el pròleg)
donant-se a l'empresa no com a traductors sol; també amb
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caràcter d'organitzadors i propagadors aidant l'empresa
benemèrita." ["espandir per les terres de llengua castella-
na una mostra de l'obra poètica de Maragall"].

43. La baronesa fou estrenada al Romea l'any 1917. La
traducció castellana feta per Maseras s'estrenà al teatre
Poliorama pel desembre de 1923, segons la crítica conserva-
da en retall de premsa a l'arxiu de l'autor. L'article es
titula "Poliorama. Estreno de La baronesa de Pin i Soler al
castellano", està signada per "Poquelin" i datada el 18-
XII-1923. La Veu de Catalunya publicà també una llarga
crítica signada per A. Constansa a la secció "Les estrenes"
amb data 20-XII-23.

44. Apareguda a la "Selección de Novelas Breves" de 1'Ed.
Cervantes, Barcelona s/d (prop de 1921).

45. Scintilla... era un setmanari publicat a Nàpols i Roma,
existent des de 1905 i dirigit durant els anys vint per
Roberto Marvasi ("direttore-proprietario"), ànima de la
revista Fantasma. Tenia caràcter polític i una ideologia
independent i agressiva amb el poder.

46. Carta provinent de l'Arxiu Pin i Soler i facilitada pel
Dr. Josep M. Domingo. Porta la capçalera de l'Ateneu
Barcelonès i ve datada el 12-III-1921.

47. Plàcid Vidal, El convencionalisme de la vida. Fundació
Salvador Vives Casajuana, Barcelona 1972, p. 54.

48. Ibid., p. 26.

49. Ibid., pp. 23-24.

50. Lluch, "Moments" i "Al Centre de Dependents. Els Poetes
Armenis Contemporanis", Foment, Reus 5-III-1923.

51. P. Vidal, El convencionalisme de la vida, p. 46.

52. Ibid., p. 46.

53. Ibid,, p. 54.

54. Dades extretes del llarg pròleg de Maseras a La Obra
Lírica de Fernando Maristany (Prólogo destinado a la
edición francesa de las poesías de este autor), Ed.
Cervantes, Barcelona 1923.

55. Com es desprèn, entre altres fonts informatives, del
comentari fet per Mario Garea a "Pablo Turull e la Societa
delle Nazioni", Fantasma, n.79, Napoli, 31-3-1931, pp. 25-
26: "Pablo Turull, insieme alio stesso Estelrich, al poeta
Alfons Maseras, a Grande, direttore delia rivista Catalana
di Perpignano, e a pochi altri valentuomini, è a capo di
quel gruppo forte e battagliero delle risorte énergie di
Catalogna, che vuole far classificaré fra le moderne lingue
letterarie il dolce idioma di Aribau [...]
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Ja s'indica més avall en el text que Estelrich tenia
una bona amistat àrab Ravegnani, a qui degué recomanar
Maseras.

També més endavant veurem com es demostra que Pau
Turull féu d'introductor de Maseras en els cercles italians
-arran de la seva relació a la revista Messidor, entre 1918
i 1920- a partir de la informació que dóna el mateix Turull
al diari El Sol de Madrid (8-XII-1921) sobre la coneixença
que féu Maseras de Nazariantz gràcies als contactes que
Turull li proporcionà prop dels seus companys intel·lec-
tuals d'Itàlia.

56. Segons afirma Joan Lluís Marfany a Història de la
Literatura Catalana Vol. 8, Ed. Ariel, p. 161: "[Dídac
Ruiz] el 1913 va desaparèixer cap a Itàlia i ja només van
arribar d'ell ecos ocasionals dels seus èxits, reals o
imaginaris, en aquell país." Cita l'assaig de Ravegnani
sobre Ruiz II filosofo delí'entusiasmo, Bolonya 1914.
Nosaltres hem trobat la data de 1915 en el llistat d'obres
de Ravegnani dins el seu volum Antologia di novelle
catalane (1926).

57. Plàcid Vidal a El convencionalisme de la vida, p. 139,
explica el primer contacte de Domènec amb Itàlia: "Un
considerat amic seu, ric industrial, em guanyà a mi en bona
fe. Tingué la idea de fer-lo anar a Itàlia en correduría de
negocis i amb abonament de despeses. Cristòfor de Domènec
es proporcionà un automòbil i es proveí de cigarretes de
les de més preu, i passà a acomiadar-se de Joaquim Biosca,
a demanar-li les adreces de tots els escriptors italians
que ell tenia relacionats. A tots, un per un, volgué
visitar-los [...]

A la pàgina 173 narra com entrat l'any 1927 -el de la
seva mort- Cristòfor de Domènec encara escriví a Mario
Garea "que es compadís del seu confiat, que remogués
l'opinió preocupant-se del cas, perquè ací ell, amb tot i
la seva personalitat, no era més que un pobre fill condem-
nat a suportar la tragèdia d'una esplèndida família
arruïnada, amb el deure de mantenir una mare i no tenint
cap amic !"

58. La visita a Itàlia de Carles Riba es troba molt ben
explicitada al llibre de Jaume Medina Carles Riba (1893-
1959 ) . Vol. I, Publicacions de l'Abadia de Montserrat,
1989, pp. 45-48 i a l'Epistolari J.M. López-Picó - Carles
Riba, a cura d'Oswald Cardona, Publicacions de "La Revis-
ta", Ed. Barcino, Barcelona 1976, pp. 61-75.

59. Plàcid Vidal dóna mostres d'aquesta relació epistolar
al seu llibre El convencionalisme de la vida. A les pàgines
139 i 173-4 parla de cartes creuades entre C. de Domènec i
Mario Garea; a la pàgina 40 comenta les que uneixen els
interessos de Plàcid Vidal amb Alfons Maseras i Cesare
Giardini, i a la pàgina 110 transcriu enterament una carta
de resposta de Giardini a P. Vidal.
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60. Publicat a la Miscel.lanía Joan Gili, Publicacions de
l'Abadia de Montserrat, 1988, pp. 285-298.

61. Domènec de Bellmunt diu en la carta que m'adreçà amb
data 13-XI-1990: "No vaig conèixer el Maseras de Barcelona
(abans del Cop d'estat de Primo de Rivera) però sé que
col·laborava molt a La Veu de Catalunya i que era un
protegit de Joan Estelrich, 1'homme-à-tout-faire de Cambó
i que això tenia l'avantatge de fer algun treball per a la
Fundació Bernat Metge, que pagava Cambó".

62. L'exemplar que he manejat de la Biblioteca de Catalunya
porta la següent dedicatòria manuscrita: "A Joan Estelrich
la prima copia di questo libro più suo che mió affinché []
accetti di cuore la dedica. G. Ravegnani. Milano, Via
Piccicci 5, 20 -Ott. 1926.

63. A la seva Antologia di novelle catalane. Casa Editrice
"Firme Nuove", Milà 1926. Ravegnani hi inclou la narració
"La conversione di Leukaionia", a més d'una "Notizia
Biobibliografica" a les pàgines 175-176.

64. No hem pogut conèixer la traducció d'A la Derivat la
notícia de la qual consta a l'article "L'atenció dels
escriptors italians envers Alfons Maseras", La Veu de
Catalunya. 11-1-1923. Diu exactament: "Cesare Giardini
tradueix A la deriva, que ha estat sol·licitada per una
forta empresa editorial milanesa. El mateix escriptor
dedica a l'obra del novel·lista català un excel·lent estudi
a la revista I libri del Giorno."

Maseras consta a les dues edicions de l'Antologia de
Cesare Giardini: Antologia di poeti catalani contemporanei
1845-1925. Le Edizioni del Baretti, Torino 1926, pp.182-
188, amb nota introductòria, i Antologia delia poesia
catalana (1845-1935). Aldo Garzanti, 1950, pp.123-128, amb
la mateixa nota introductòria de l'edició anterior.

Giardini també parla de Maseras a "Poeti Catalani"
(p.402) dins la revista II Secólo XX. l-V-1922, pp.397-404.
L'article fou redactat amb l'ajut de Maseras, com es
desprèn de la ironia de López-Picó que en carta a Riba (20-
V-1922) diu: "Dia 17: Cerqueu el magazine italià "II secólo
XX" de Milan, article sobre poesia catalana (cuina Maseras)
amb retrats. Bullit general, etc.", Epistolari J.M. López-
Picó-Carles Riba. Publicacions de La Revista, Barcino 1976,
p. 136.

65. Segons la següent notícia, donada en l'article citat a
la nota anterior: "Finalment, Màrius Puccini, les obres del
qual comencen a traduir-se al castellà, acaba d'escriure un
llarg i aciençat estudi sobre l'obra de Maseras, que llegim
en el Giornale di Sicilia, de Palerm."

66. "I fratelli del mondo: Alfons Maseras", acompanyat de
fotografia que ocupa gran part de la pàgina; Fantasma. Any
IV (nova sèrie), n. 79, 31-III-1931, pp. 7-8-9. Signat:
"Noi Fantasma".
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67. Corriere délie Puglie. 17-VIII-1921, Bari. Article
sense títol que precedeix el conte "La capanna del diavo-
lo", traduït per Mario Garea, probable autor, doncs, de
l'assaig de presentació.

També, al mateix diari, dins la secció "Caratteri
delí'època", el 21-XII-1922, aparegué l'assaig de Mario
Pucccini "Uno scrittore catalano", a doble pàgina i 4
columnes. Ambdós articles intenten donar una imatge de la
personalitat i l'obra de Maseras, sempre sota una òptica
lírica, d'amistat, companyonia i admiració.

68. Es tracta del mateix article de Mario Puccini citat en
la nota anterior publicat, en aquest cas, al Giornale di
Sicilià en data propera.

69. "L'ombra del conte Arnau", 23-XI-1924, "Biby", s/d i
"Le tre novizie di Bruges", 28-IX-1921, sempre en traducció
de Giardini.

70. "Bieló" a la secció "Le novelle de La Gazzetta". 21-XI-
1926.

71. "Fra Perot", dins la secció "Le Novelle del Lavoro"<
traduït per Giacomo Prampolini, 12-XI-1922.

72. "Caramurú", traduït per Giovanni Calabritto, 9-VI-1921.

73. "II mugnaio e la danzatrice", traduït per Mario Garea,
23-1-1926. Extret "Dal prossimo numero di Fantasma".

74. "Bieló", 26-27 desembre 1922, versió de Ravegnani.

75. "II nazionalismo e 1'internazionalismo in Dante", 13-20
d'agost i 3 setembre de 1922, en traducció de Mario Garea.

76. Giornale di Poesia era un setmanari dirigit per Ismaele
Mario Carrera a Várese. Inclogué 4 poemes de Maseras
traduïts per Ravegnani en el darrer número de desembre de
1923.

77. La revista d'avantguarda Poesia de Milà, fundada per
Marinetti, dedicà un número de l'any 1920 a retre homenatge
a les lletres catalanes publicant, en llengua original,
unes poesies de López Picó i un poema de Maseras, precedits
d'una noticia critico -literària d'ambdós autors.

78. A Fantasma es publicaren moltes narracions, poemes i un
drama en un acte de Maseras:
- n.79 (Any IV, nova sèrie), 31-III-1921: "Allegoria delia
citta" i "Rapsòdia infinita" (poemes), Traduïts per C.
Giardini.
- n.81 (Any VI, nova sèrie), 30-IV/1-V-1921: "Bieló", "Poi
che il mare dorme...", "L'amore segreto", "Calitarco" i "II
mugnaio i la danzatrice", contes i poemes traduïts per
Mario Garea.
- n.82 (Any VI, Nova sèrie), 31-V/1-VI-1921: "Sei liriche
umane", sis poemes traduïts per C. Giardini.
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- n.97 (Any VII, nova sèrie), 15-11-1922: "Quattro liri-
che", quatre poemes traduïts per Giardini.
- n.100 (Any VII, nova sèrie), 15-V-1922: "Parabola
degl'innamorati", conte traduït per Giardini.
- n.103 (Any VII,nova sèrie), 15-VIII-1922: "II poema del
deserto" (dedicat a Hrand Nazariantz). Traduït per M.
Garea.
- n.105 (Any VII, nova sèrie), 15-X-1922: "L'orto", conte
líric traduït per Garea.
- n.108 (Any VIII, nova sèrie), 31-1-1923, "Quando l'amore
muore", conte traduït per Mario Garea.
- n.110 (Any VIII, nova sèrie), 31-III-1923: "Sogno di una
notte di autunno", conte traduït per M. Garea.
- n.128 (Any IX, nova sèrie), 30-IX-1924: "L'erede", drama
en un acte traduït per Garea.

79. A II corriere délie Puglie de Bari publicà: "La capanna
del diavolo" (17-VIII-1921), "La straniera" (19-X-1921) i
"Vittima! (12-XII-1921) traduïdes per Garea i "Passando"
(5-II-1922), en versió de Giardini.

80. Josep Lleonart inclogué, pel setembre de 1921, la
notícia de la nota que II corriere délie Puglie dedicava a
l'autor el 14-VII-21 destacant "les tasques de Maseras cora
a cavaller de la independència de l'esperit i la unitat
espiritual europea", seguida de la reproducció de l'epíleg-
d'El llibre de les hores cruentes.

El més destacable és, sens dubte, l'informat article
aparegut a La Veu de Catalunya, sense signatura, "L'atenció
dels escriptors italians envers Alfons Maseras", l'11-I-
1923.

També és interessant la sèrie "Catalunya a l'estran-
ger. Itàlia", sense signatura, apareguda durant l'abril del
1921 (el dia 12 i un altre), i el 17 de juny del mateix
any, que glossa part de l'activitat ja mencionada de
Maseras.

81. Són destacables:
"Gian Pietro Lucini" publicat a La Publicidad el 8-8-

1922.
Dins la secció "Lletres Estrangeres" de La Veu de

Catalunya; "Amics d'Itàlia" i "Gian Pietro Lucini" el 25-8-
23; "Notes italianes" el 8-11-23; "Una nova obra de Garea"
el 14-11-24; i "Enrico Cardile" i "Altres publicacions
italianes", el 25-V-24.

Mereix atenció a part el treball "Retorno a Leopardi"
publicat a El Día Gráfico el 6-8-24.

82. Ja hem fet al.lusió a la publicació del llarg treball
"El nacionalisme i l'internacionalisme del Dant" a Quaderns
d'Estudi (Vol.XIII, n.49) el 1921. Aquest assaig constituïa
el text de la conferència donada per Maseras el 17 d'abril
de 1921 a l'Ateneu Barcelonès, en ocasió del Vlè. Centenari
de Dante. Fou publicada en opuscle a banda a can Verdaguer
Llibreter, també el 1921, fou traduïda a l'italià per Mario
Garea i publicada a Humanitas de Bari (13-20-VIII/3-IX de
1922). El diari La Publicidad a l'article "El nacionalismo
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de Dante" (19-IV-1921) destaca el coneixement profund que
Maseras manifestà de l'obra de Dante en la conferència de
1'Ateneu.

83. Recordem que el 1916 Cesare Giardini ja havia publicat
Interpreti delí'anima armènia. Hrand Nazariantz a la Casa
Humanitas de Bari.

Pau Turull a l'article "El poeta armenio Hrand Naza-
riantz" publicat al diari de Madrid El Sol (8-XII-1921)
cita els introductors de Nazariantz a Itàlia: "Los simbo-
listas italianos, discípulos de Mallarmé, son sus mejores
amigos. A.Toscano, Giovanni Borelli, Innocenzo Cappa, Gian
Pietro Lucini, Enrico Cardile, estos dos últimos especial-
mente, lo han traducido y lo han dado a conocer a Italia, y
por ella a Europa. También lo traducen el excelente poeta
y cordial escritor Mario Garea, los poetas U. Zanotti, F.
Russo, Cesarino Giardini."

L'octubre de 1923 Maseras dóna notícia dels introduc-
tors de Nazariantz a Itàlia al seu article "El poeta
nacional de Armènia" de la revista Alfar de La Corunya (n.
33, p. 6): "Actualmente, Nazariantz es tan conocido y
admirado en Italia, donde reside desterrado, como en su
país. Gian Pietro Lucini, fallecido ya, y otros escritores
italianos, como Giovanni Borelli, Innocenzo Cappa y
especialmente Enrico Cardile, han sido los anunciadores de
su gloria."

84. "Un gran poeta armenio", que conté la traducció de
"¡Corazón de mi raza, salud!", Messidor, n. 9, juny 1918.

85. Pablo M. Turull Fournols, "El poeta armenio Hrand
Nazariantz. Enrico Cardile y Alfonso Maseras, traductores",
El Sol. Madrid, 8-XII-1921.

86. Hrand Nazariantz, "Una crida d'angoixa", 10-III-1921,
La Veu de Catalunya.

87. Las mejores poesías (líricas) de los mejores poetas.
Nazariantz, Vol.XXIII, Ed. Cervantes, Barcelona 1921.

Turull dóna la noticia i comenta la traducció de
Maseras al seu article del diari de Madrid El Sol {8-XII-
21):

"Hoy la Editorial Cervantes de Barcelona, en su
colección titulada "Las mejores poesías (líricas) de los
mejores poetas" ofrece a sus lectores en 65 páginas 17
poemas de Hrand Nazariantz, comprendiendo un fragmento del
gran canto "Tragedia Cósmica", traducidos todos al caste-
llano por Alfonso Maseras. Así Alfonso Maseras, ese
prosista y poeta impregnado de suave misticismo cristiano,
llega hasta que trasciende más o menos velando aún al
través de aquellos pasajes o poemas en los cuales quiere
mostrarse trágico o violentamente sensual, se convierte en
mensajero, en el extremo occidental de Europa, de la musa,
que bien podríamos llamar oriental de Nazariantz, así como
Enrico Cardile fue su propagador y panegirista en Italia,
nadie mejor que Maseras podía realizar esta tarea en
España; y Maseras, trabajador infatigable y desinteresado,
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cuya actividad llega hasta los límites del heroísmo silen-
cioso por su labor intensa y cotidiana; Maseras, cantor
también de la pequeña patria catalana, como de todas las
patrias esparcidas por el mundo, y que, como Armenia,
aspiran a una más alta y elevada definición intelectual,
moral y política [...]"

88. "Los dioses en el Ararat", 15-1-1921.

89. 27 març - 17 abril de 1921.

90. Pel gener de l'any 1926 Hrand Nazariantz vivia encara
al Palazzo Mincuzzi de la Via Imbriani de Bari.

91. Traducció de "Nit d'agonia", poema de Nazariantz, n. 11
(la. època), novembre de 1921, p. 821.

92. Al n. 27 (la. época) de Ir. de març de 1921, pp. 82-87,
tradueix diversos poemes de Nazariantz.

93. "El poeta nacional de Armenia", Alfar, n.33, octubre
1923.

94. L'amistat amb Julio J. Casal degué començar en la
visita que Maseras realitzà a l'Uruguai l'any 1914. El
cònsol de l'Uruguai a La Corunya fundà la revista amb el
nom de Revista de. casa América-Galicia, però a partir del
n. 33 -el primer en què col·laborava Maseras- passà a
anomenar-se Alfar. Maseras no inicià els contactes amb la
revista per cap mena de relació amb el pintor uruguaià
Barradas ja que no el va conèixer personalment ni va
freqüentar mai l'Ateneíllo d'Hospitalet. Així ho afirma
César Antonio Molina al llibre La Revista Alfar y la prensa
literaria de su época (1920-1930) (Ediciones Nos, La
Coruña, 1984, p.244):

"La participación catalana en Alfar quedó en manos de
los escritores José M. López Picó y Alfonso Maseras: La
relación entre éstos y la publicación gallega debió
realizarse directamente con Julio J. Casal. Ninguno de los
dos aparecía en las listas de amigos y contertulios que se
reunían en Barcelona alrededor del pintor y dibujante
Barradas."

Alfar tingué especial cura de les literatures mino-
ritàries i naixé de les inquietuds d'un grup de gent jove
de La Corunya amb qui connecta Julio J. Casal en arribar a
exercir com a cònsol uruguaià en aquella capital.

95. "La poesia armènia contemporània", Revista de Catalu-
nya . Any I, n. 6, Vol.I, desembre 1924, pp. 593-601.

96. Conservada a l'Arxiu Maseras i signada a Bari, el
juliol de 1924.

97. Publicat al n. 103, 15-VIII-1922.

98. La Revista. VIII, 1922, pp. 151-152, 10-13.
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99, Publicada en francès per la casa Jacques Povolozky s.a.
de París, el 1922. Formava part de la col·lecció "Les Gran-
des Anthologies" dirigida per Alexandre Mercereau i conte-
nia poemes de Maragall, Carner, López-Picó, Joan M.Guasch,
J.M. de Sagarra, Guerau de Liost, Eugeni d'Ors, Joan
Alcover, Gabriel Alomar, Alfons Maseras, Joaquim Folguera,
Pérez-Jorba, M. dels Sants Oliver, Josep Pijoan, Francesc
Pujols, i Jeroni Zanné.

El diari La Publicidad (21-VII-1922) dóna testimoni
d'una segona festa de presentació del llibre, distinta de
l'assenyalada per Soberanas a l'Epistolari de Joan Salvat
Papasseit (p. 155), celebrada el 11-III-22 a la "Galerie
Povolozky" de París. La festa referenciada a La Publicidad
s'hauria celebrat l'li de juliol al "Teatre Raymond
Duncan", organitzada pel Casal Català. Fou presentada per
Ramon de Curell i hi participà el mateix Schneeberger amb
la lectura de les biografies i les traduccions dels
antologats.

100.. "Lectura al "Foyer Français", Messidor, n. 4, febrer
1918, pp. 55-56.

101. P. Vidal, L'assaig de la vida, p.487. També parla de
l'Antologia de Schneeberger a El convencionalisme... pp.
36-37, on afirma: "Jo (per directe interès de Joaquim
Biosca i Alfons Maseres vaig constar-hi", la qual cosa
demostra que Maseras tingué gran autonomia en la selecció
dels antologats.

102. "Albert Schneeberger", La Revista. 1922. Signat amb el
pseudònim "J.D."

103. Article escrit "De nuestra colaboración", signat amb
el pseudònim "Ajax" el 5-VII-1922.

104. El convencionalisme de la vida, p. 295.

105. No tenim coneixement de la realització d'aquest
projecte, del qual dóna raons detallades P. Vidal a
L'assaig de la vida, pp. 451-452.

106. Recordem que, entre d'altres, acompanyava l'article
"El poeta Alfonso Maseras" que A. Fuster Valldeperas féu
per a la revista Alfar (n. 41, juny-juliol 1924). Es
reproduí al petit assaig, també de Fuster Valldeperas,
"Alfons Maseras i A la deriva". dins Heraldo de Cataluña de
Reus (10-VIII-1921), a Nació Catalana, de Santiago de Cuba
("Valors catalans. Alfons Maseras") pel febrer de 1922, i
en molts altres llocs durant aquests anys.

107. "I fratelli del mondo: Joaquim Biosca", signat: "Noi
Fantasma", Fantasma. any VI, n. 82, 31-V/1-VI-1921, pp.1-3.

108. "Els nostres pintors. L'art imponderable de Joaquim
Biosca", D'ací d'allà. 2a. època, n. 126, juny 1928.

109. El Espectador. Barcelona, 23-XI-1920.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



467

110. "El poeta Alfonso Maseras", Alfar. La Corunya, n. 36,
gener 1924, pp. 12-13.

111. "Alfonso Maseras", Prisma. Revista Internacional de
Poesía. Paris-Barcelona Vol.II, n. 4, agost 1922, pp. 220-
223.

112. Reus, Gràfics Catalans, 1921, pp. 3-4.

113. Barcelona, J. Horta impressor, 1920, pp. 39-43.

114. Balaguer, 1924, pp.7-9.
Manuel de Montoliu féu la crítica al llibre i al

pròleg al seu "Breviari Crític" del 21-VIII-1925.

115. Dóna constància de la lectura el butlletí de la
societat, Le Foyer Français; "Les conferences du mois
écoulé", Mars 1918.

116. "Lectura al Foyer Français", n. 4, febrer 1918, pp.
55-56.

117. L'assaig de la vida, pp. 441-443 dóna testimoni de
l'acte de l'homenatge celebrat a Alcover, el 19 d'octubre
de 1919, però no se'n desprèn l'assistència de Maseras.

118. Homenatge a la memòria d'en Cosme Vidal (Josep
Aladern). Barcelona 1921, pp. 56-63.

119. p. 22.

120. La Veu de Catalunya (26-IX-1919) i la revista Acció de
Vilafranca del Penedès (27-IX-1919) es feren ressò molt
positiu del discurs.

121. Els diaris locals se'n feren complet ressò: "Estrena
de Francesca de Rimini", signat "F.", Foment. 10-IV-1920;
"Teatre Fortuny. Estrena de Francesca de Rimini, de Silvio
Pellico. Traducció d'Alfons Maseras", per Lluch, Foment,
16-IV-1920; "Teatre Fortuny. Francesca de Rimini". Las
Circunstancias, 15-IV-1920.

122. Adrià Gual a Mit.la vida de teatre. Ed. Aedos, 1960,
p.292-293 dóna completa referència d'aquestes representa-
cions .

123. A Barcelona hi hagué diversos diaris, a més de La Veu
de Catalunya, que comentaren l'obra: El Día Gráfico. 6-V-
1920 i La Publicidad. 6-V-1920.

124. L * indiscret. comedia en un acte de Voltaire, traduïda
per Alfons Maseras, La Novel·la Nova, Any III, n. 115,
1919.

125. Adrià Gual, Mitja vida de teatre, p. 290. Dóna errònia
la data de l'estrena; fou el 17 de juny de 1918, i no de
1917 com consta en la nota al peu de la pàgina 290. Ho hem
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pogut constatar a partir del mateix text i de la informació
sobre l'estrena que inclou Maseras com a introducció al
volum de La Novel.la Nova.

126. Maseras pronuncià la seva conferència, preparatòria a
l'estrena d' El Misantrop. el 28 de gener de 1922 a
l'Escola Complementària d'Oficis del Districte V de
Barcelona. Consistí en un estudi global de la vocació, la
vida i l'obra de Molière, amb atenció especial al signifi-
cat d'El Misantrop. Fou publicada a Quaderns d'estudi. Vol.
XIV, n. 50, gener-març 1922, pp. 71-83.

127. Adrià Gual, ob. cit., p.298.

128. Ibid., p. 303 i La Veu de Catalunya. "L'Escola
Catalana d'Art Dramàtic, octubre 1922.

129. Adrià Gual, Mit.la vida de teatre, pp. 306-308.

130. Ibid., p. 314. Publicada a D'Ací d'Allà, per l'agost
de 1925.

131. "En Guimerà i el premi Nobel", La Veu de Catalunya. 6-
VIII-1920.

132. Una nota, "Reportaje", sense signar, a La Publicidad
(22-1-1921) expressa la voluntat de Dalmau en convocar
l'exposició: "Dalmau siente grandes entusiasmos por esta
manifestación artística y afirma que no será una exposición
aislada, sino el inicio de una serie de brillantes exhibi-
ciones de arte. Se habla ya de una futura "exposición" de
poemas de los pintores y dibujantes..."

133. José Pía, "Se habla de otros expositores", La Publici-
dad. 4-II-1921.

134. Pere Anguera, El Centre de Lectura de Reus. Ed. 62,
Barcelona 1977, p. 139-140.

135. Montserrat Baras, Acció Catalana (1922-1936). Curial,
Barcelona 1984: "[Lluís Nicolau d'Olwer] adquireix en
aquests anys [1924-25] l'impuls polític que el situa común
dels dirigents estables més importants d'Acció Catalana; la
seva postura laica, el seu fabianisme explícit, el col·lo-
quen en una posició intermèdia entre les dues ales del
partit. Ell és qui, després de l'abandó de Rovira i
Virgili, manté les tendències més liberals a l'organitza-
ció." (p.44).

136. Recordem que mentre Miquel A. Baltà i els companys
detinguts estaven empresonats, la muller de Maseras, Dolors
Baltà -cunyada de Concepció Batista i Roca- formava part
del grup que treballava en la causa de la solidaritat
econòmica. Així consta en el testimoni d'Abelard Tona (El
complot de Garraf, p. 125): "Jo arreplegava totes aquestes
captes i les lliurava al nostre tresorer Casals qui, amb la
caixera del Walkíria [Carme Cots] i altres elements
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femenins [Mercè Oliveras, Dolors Baltà, Concepció i As-
sumpció Batista i Roca] i familiars dels presos ens feien
arribar espècies i mèdicament efectiu."

137. Albert Manent informa a la GEC de la col·laboració
d'Alfons Maseras amb el SEM. Posteriorment m'ha aclarit que
la notícia li arribà per testimoni personal de Ferran
Cuito, secretari de l'organització.

138. Joan Crexell, El complot de Garraf. Publicacions de
l'Abadia de Montserrat, 1988, p. 40.

139. Així ho testimonia també Domènec de Bellmunt a
Cinquanta anys de periodime català (Ed. Mirador del
Pirineu, Andorra la Vella 1975, p. 50):

"Del Poble Català va passar a La Veu de Catalunya, on
la seva col.laboració fou sempre estrictament literària.
Volem dir que mai no prengué posició determinant dintre
dels moviments i tendències del catalanisme i que es limità
a conreuar la poesia i la prosa i ja des del començament
amb una pulcritud d'estilista refinat."

140. Carta que m'adreçà el 2-XII-1990.

141. Carta que m'adreçà el 15-XI-1990.

142. Margarida Maseras, filla d'Alfons, recorda com Joan
Estelrich viatjava sovint a París, entre 1924 i 1928, per
visitar el seu pare. En alguna ocasió l'havia acompanyat en
aquests viatges Dolors Baltà, que també es dirigia a París
a visitar el seu marit.

143. Carta que m'adreçà el 8-XI-90.

144. A més de l'article ja estudiat "Vers l'autonomie
catalane intégrale..." publicat a Tribune libre des
nationalités el 1919 -el mateix any de la fundació d'Expan-
sió Catalana per Estelrich-, Maseras publicà entre 1924 i
1928 una bona quantitat d'articles sobre les minories
nacionals i la Societat de Nacions:

- "La Societat de Nacions", Justícia Social. Barcelona 12-
VII-1924.
- "El Parlamento del mundo. La Asamblea de Ginebra. Un
primer paso hacia la paz", El Día Gráfico. Barcelona 10-IX-
1924.
- "Al margen de la Asamblea de Ginebra", El Día Gráfico
Barcelona 17-IX-1924.

"Hacia una conferencia internacional. Necesidad de
fomentar la obra de la Sociedad de las Naciones", Mercurio
Barcelona 18-IX-1924.

A La Veu de Catalunya;
- "Cròniques de París, El problema de les minories", 22-11-
1925.
- "Crònica de París. El perill d'una nova guerra", 22-V-
1925.
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- "Crònica de Paris. La Federació Universitària per la
Societat.de les Nacions", 15-VIII-1925.
- "De París estant. Els Estats Units d'Europa", 23-11-1926.
- "Una qüestió d'actualitat. El contrapès de Locarno", 14-
1-1928.
- "Els Estats Units d'Europa, són necessaris? Són
possibles?, 24-III-1928.

145. Les més importants són La qüestió de les minories
nacionals (1928) i La question des minorités et la Cata-
logne{1929) .

146. Carta que m'adreçà el 2-XII-1990.

147. Carta que m'adreçà el 15-XI-1990.
Domènec de Bellmunt confessa que, a més d'haver estat

secretari de Le Courrier Catalan, també ho fou de Lluís
Nicolau d'Olwer:

"Jo tenia la corresponsalía de La Publicitat i ja a
París feia "gratis et amore" de secretari de Nicolau
d'Olwer (que tenia 4 llicències universitàries) i que era
tan miop que no hi veia. A més tenia una lletra indesxifra-
ble i jo era l'únic que la comprenia. (Quan pel 31 fou
ministre del govern provisional espanyol que presidia
Niceto Alcalà Zamora, no acceptà el càrrec fins que jo li
vaig assegurar que seria el seu secretari). A causa de la
lletra." (2-XII-90)

148. Domènec de Bellmunt, Cinquanta anys de periodisme
català, p. 49.

149. Ibid., p. 51.

150. Per a la reconstrucció detallada dels fets, succeïts
des de l'abril fins les darreries de 1924, vegeu el complet
i documentat relat que en fa Josep M. Roig Rosich a La
Dictadura de Primo de Rivera a Catalunya. Unassaig de
repressió cultural, Publicacions de l'Abadia de Montserrat,
1992, pp. 123-143.

151. J. Roig Rosich, ob. cit., p. 124.

152. Segons informació d'Albert Manent, Josep M. de
Casacuberta sostingué sempre que Maseras havia escrit el
fullet. Cal tenir en compte la fidelitat d'aquest testimoni
per la indubtable garantia del seu defensor i també pel fet
que Josep M. de Casacuberta estigué en constant contacte
durant els anys posteriors a l'afer Dwelshauvers amb
Maseras, a qui edità successives obres a l'Editorial
Barcino.

153. Així ho afirma al seu llibre Eugeni d'Ors. Etapa
barcelonina (1906-1920). Ed. Barcino, Barcelona 1965, en
nota al peu de la pàgina 70. En aquesta mateixa obra també
suposa Eugeni d'Ors l'inspirador de l'afer Dwelshauvers:
pp. 68-70.
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154. Roig Rosich, p. 126.

155. Així ho afirma el Dr. Manuel J. Peláez, conservador de
1'arxiu Valls i Taberner, en donar la seva opinió sobre el
possible autor de l'opuscle en carta que m'adreçà el 10-
XII-1992: "Es sabido que Ferran Valls i Taberner, a partir
del año 37 pasado a las filas franquistas, sin embargo fue,
y así lo han considerado muchos, el mayor luchador -en el
campo de la cultura- contra las dictaduras de Primo de
Rivera y del General Berenguer, lo que le llevó en tres
ocasiones a la cárcel Modelo o a comisaría, y al destierro
en Morella, a parte de la censura que sufrieron algunas de
sus colaboraciones periodísticas en "La Veu de Catalunya"
y otros periódicos."

156. Josep Massot i Muntaner comenta sobre aquest cas que
l'autoria es de difícil fixació perquè l'autor o autors
d'aquest tipus de text acostumaven a deformar l'estil
voluntàriament per a no ésser reconeguts. El pare Massot i
Muntaner apunta la possibilitat d'una col·laboració entre
Maseras i Valls i Taberner donada la seva relació a la
Universitat i la comunitat d'idees en la mateixa lluita.
Per altra banda, el conservador de l'arxiu Valls i Taber-
ner, Manuel J. Peláez, no assegura tampoc l'autor de
l'opuscle perquè no hi ha dades suficients, i afirma sobre
aquest punt: "Efectivamente, creo que es un problema lo que
usted plantea en relación al opúsculo sobre la destitución
de los profesores de la Universidad nueva. No consta en las
tres relaciones que existen de trabajos de F. Valls que él
lo escribiera, pero en los últimos años se ha demostrado
que estas relaciones son enormemente incompletas."[Carta
que m'adreçà el 10-XII-1992]. El Dr. Peláez considera també
1'estil del fullet i diu al respecte sobre la possible
autoria de Valls i Taberner: "No creo que sea su estilo.
Sin duda, el origen del problema estaría en la oposición de
Valls a la dictadura de Primo de Rivera, y que Bosch i
Gimpera hablase de él como el "líder dels intel·lectuals
catalanistes després que fou desterrat a Morella." [Carta
que m'adreçà el 9-V-1993].

157. La destitució dels professors de la Universitat Nova
de Barcelona, p. 11, Arxiu de Montserrat.

158. Per a més informació sobre l'APEC vegeu Alexandre
Galí, Obra Completa, Història de les institucions i del
moviment cultural a Catalunya 1900-1936. Llibre I, La
llengua. Entitats defensores i propagadores. Fundació
Alexandre Galí, Barcelona 1979, pp.183-277.

Per al tema de la repressió de la Dictadura de Primo
de Rivera sobre l'APEC, vegeu, a més, Roig Rosich, ob.
cit., pp. 298-316.

159. Roig Rosich, p. 298.

160. Ibid., pp. 308-309.
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161. Així consta a 1'"Extrait du registre d'immatricula-
tion" n. 6,246 (Full 5) del Servei d'Estrangers, signat per
la Policia de París el 4 de novembre de 1924. Hi consten
les dades personals, el domicili a París, la professió de
"publiciste" i el dia d'arribada a la ciutat.

162. Segons indica la data del manuscrit del poema "Ara que
torno a anar pel món tot sol" de La llàntia encesa, signat
a "Ginevra, 6 setembre 1924". Pertany a la carpeta retolada
per Maseras "La llàntia encesa proves d'imp. i alguns
manuscrits", de l'Arxiu Maseras.

163. Dóna testimoni d'aquesta adreça la filla de l'escrip-
tor, i, a més, consta en alguna traducció al francès de les
obres de Maseras, com és el cas d'una de les còpies
mecanoscrites de "Le bestiaire de Muley-el-Haken" -conser-
vada a l'Arxiu de l'autor- que du l'anotació: "21 rue
Serpente 6°". El darrer número indica el districte de la
ciutat i va encerclat.

164. Pere Guilanyà entrevista Maseras a París el 17-IX-26
per a La Veu de Catalunya. Troba l'escriptor a la Pension
Labeur, que descriu així: "ens aventurem d'entrar a una
molt antiga pensió del Barri Llatí t • • • ] És una pensió
d'estudiants, de professors i d'artistes, per on han passat
moltes eminències de França, des de Victor Hugo i Gambetta
fins a Barres i Painlevé." La Pensión estava situada molt
a prop de la Sorbona, d'aquí la concurrència d'alumnes i
professors.

165. Domènec de Bellmunt, Anecdotari inèdit de 50 anys de
periodisme català (1920-1978). El Pilar d'Almenara,
Barcelona 1978, p. 74. També a "Les morts a l'exili. Alfons
Maseras", Xaloc. n.91, Mèxic, setembre-octubre 1977, p. 92.

166. Carta que em trameté el 15-XI-1990.

167. La filla de l'escriptor, Margarida Maseras, recorda
com la seva mare, ella i el germà, Jordi, els úlims anys
d'exili de l'autor anaven a Oceja (Alta Cerdanya, Departa-
ment dels Pirineus Orientals) on arribava el pare procedent
de París. Passaven uns dies junts i s'hostatjaven en una
fonda del poble. Existeix una fotografia de Maseras
ensenyant a la seva filla, d'uns 5 o 6 anys, a anar amb
bicicleta en aquest paisatge cerda.

Resten alguns testimonis periodístics d'aquestes
estades al Pirineu: "Hores d'estiu. Estampes de Cerdanya",
La Veu de Catalunya. 27-VII-1926; "Hores d'estiu. Estampes
de Cerdanya", La Veu de Catalunya. 3-VTII-1926; "Visions de
Cerdagne", Comoedia, 26-VI-1928 i "Pobles cerdans", La Nova
Revista. Vol. V, n. 20, (agost 1928).

168. Carta que m'adreçà el 2-XII-1990. Diversos testimonis
familiars han observat la diferència d'interessos dels
esposos. Dolors no sentí l'afecció cap a la literatura en
la mesura que la sentí el seu marit i probablement li fou
difícil comprendre la seva vida d'intel·lectual.
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169. Domènec de Bellmunt al·ludeix, en carta adreçada el 2-
XII-1990, a la vida afectiva de Maseras: "Jo no crec ni
creuré mai que hi hagi poetes que no fossin enamoradissos
i sentimentals, però la veritat pura és que no vaig
conèixer en cap ocasió aventures amoroses de Maseras mentre
el vaig tractar a París quan ell feia de director i jo de
secretari de Le Courrier Catalan. Tot això passava cap els
anys 24-29. En Maseras fou sempre un gran romàntic i no
crec que (a part la seva esposa que el venia a veure i
passava temporades amb ell a la Pension Labeur del Barri
Llatí) tingués cap amiga, car en veritat ell només va
sentir "adoració" per la comtessa de Noailles (poetessa,
escriptora, riquíssima i d'una bellesa d'aquelles que tens
la impressió que "no es marceixen mai")".

170. Ens consta l'assistència de Maseras a la "Grand'Messe
Solennelle célébrée à la mémoire de Beethoven" a Notre Dame
de París el 17-III-1927. N'existeix un magnífic programa de
mà il·lustrat a l'Arxiu Maseras.

171. Arxiu Maseras. Adreçada a la seva muller. El text diu:
"París 28 d'abril 1925. Dolors: Aquí em tens, davant del
mar. Hem fet fer una ampliació d'aquella petita fotografia
que et vaig enviar. Aquí els nens em coneixeran millor.
Petons a tots dos i altres per tu. Alfons.

172. Reflectí aquesta visita a l'article "Una escapada al
Mont Sant Miquel", 16-IV-1925, La Veu de Catalunya.

173. Domènec de Bellmunt, Cinquanta anys de periodisme
català, p. 51.

174. Joan Crexell, Premsa catalana clandestina i d'exili
(1917-1938). El Llamp, Barcelona 1987, p. 180.

175. Ibid., p. 180.

176. Ibid., p.180.

177. Josep Carner-Ribalta, De Balaguer a Nova-York passant
per Moscou i Prats de Mollót Edicions Catalanes de París
1972, p. 44.

178. D. de Bellmunt, Cinquanta anys de periodisme català.
p. 51.

179. En la carta que m'adreçà el 2-XII-1990 parla de la
difusió i objectiu de la publicació en termes semblants:
"setmanari publicat en francès per enviar a les ambaixades,
consulats, instituts i facultats per fer conèixer Catalunya
a l'estranger." [el subratllat és de l'autor]

180. Artur Perucho afirma, en canvi, que la publicació
"Aparegué des del maig de 1924 fins al setembre de 1927,
sota la direcció de M. Jean Destieux, per bé que intervin-
gueren molt directament en la seva redacció un distingit
novel·lista català, aleshores radicat a París, i el
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director d'una coneguda fundació cultural de Barcelona,
força conegut per les seves grans condicions d'organitza-
dor." (Catalunya sota la Dictadura. Proa, 1930, pp. SOB-
SOS. )

181. Domènec de Bellmunt, Cinquanta anys de periodisme
català, pp. 49-50.

182. Bellmunt, carta del 15-XI-90.

183. Artur Perucho, Catalunya sota la Dictadura, Ed. Proa,
Badalona 1930, p. 305.

184. Bellmunt, carta del 2-XII-90.

185. La primera referència a Unamuno apareix al n. 2 (juny-
1924) de Le Courrier Catalan lligada al comentari del cas
Dwelshauvers: "Les persécutions continuent. Après Unamuno,
Dwelshauvers". Continuen articles monogràfics sobre la
qüestió: "Una lettre émouvante de M. de Unamuno (des de
Fuerteventura, del 21-3-24) -al n.4, de 1 ' l-VII-1924- també
al n. 6, "Unamuno en France", per Rafael Marquina, i en
altres números posteriors en què va fent el seguiment del
"cas Unamuno".

186. Al n. 8 de Le Courrier apareix un article, "L'effort
catalan pour l'Enseignement" sobre l'APEC i sense signar.
Ens sembla reconèixer-hi l'estil i el to de Maseras.

187. El número 27, de 15 de juny de 1925, parlava de la
mínima informació que sobre els fets s'havia donat a
Catalunya.

El número 29, de 15 de juliol de 1925, reprodueix el
text del document que la premsa de París adreçava "Als
Homes Lliures" per tal de denunciar les tortures infligides
sals presoners del complot i per demanar el seu allibera-
ment immediat tot fent un al·legat en favor dels drets de
separació política, econòmica i cultural de Catalunya
respecte a l'Espanya imperial. Aquest text fou reproduït
del Butlletí de l'Estat Català, París (Barcelona), n. 11,
juny-juliol de 1925 i del fullet d'Estat Català "La
Catalogne aux prises avec l'Espagne".

El número 30, de I'l d'agost de 1925, reprodueix
íntegrament l'opuscle imprès per l'Estat Català de París
amb el títol "La Catalogne aux prises avec l'Espagne" que
fa una historia dels fets -partint de les notícies i
comentaris de la premsa francesa- redactada amb dramatisme
i indignació.

El número 35, de 15 d'octubre de 1925, a la secció
"Carta de Barcelona" parla del ressò de les paraules de
Macià sobre el complot.

El número 55, de 16 d'agost de 1926, publica un
informe exhaustiu sobre els fets de Garraf. Segons Crexell
(El complot de Garraf, p. 132) "sembla talment redactat per
un dels advocats defensors."
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188. A més de les activitats de Macià ja ressenyades a la
nota anterior, Le Courrier Catalan dedicà el n. 51 (15-VI-
1926) a explicar resumidament l'acte especial, amb la
intervenció de Francesc Macià i de Ventura Gassol, celebrat
per la Lliga Internacional dels Drets de l'Home (amb seu a
París) el 16 de juny, en protesta contra les tortures
infligides als empresonats del complot i contra el feixisme
espanyol.

189. Crexell, El complot de Garraf, p. 103.

190. Le Courrier Catalan, n. 27, 15-6-1925.

191. Albert Schneeberger, "Courrier Littéraire. Alfons
Maseras et l'esprit catalan", Le Courrier Catalan, Paris
15-VII-1925. Aquest article reproduïa l'aparegut al número
de juliol dels Cahiers Idéalistes, dirigits a París per M.
Edouard Dujardin, de qui Schneeberger extreu influències en
la darrera novel·la de Maseras abans citada.

192. Roig Rosich, p. 311.

193. Alexandre Galí, ob. cit., p. 196.

194. Segons una carta -conservada a l'Arxiu de Jordi
Verrié- que Maseras com a secretari de 1'entitat i Pérez-
Jorba com administrador adreçaren al president, Manuel
Folguera i Duran. Citat per Roig Rosich, p. 312.

195. A. Schneeberger, Conteurs Catalans. Bibliothèque de
l'Union Française. Collection de la Société d'Édition
"Raymond Lulle" l, Librairie Académique Perrin, Paris 1926.

Després d'una nota introductòria que interpreta la seva
obra, l'antologia inclou el conte "Les crétins" de Maseras,
extret de Contes a l'atzar.

196. Galí, ob. cit., p. 197 i Roig Rosich, ob. cit., p.
315.

197. Domènec de Bellmunt, Cinquanta anys de periodisme
català, p. 49.

198. Eufemia Fort i Cogul, Ventura Gassol. Un home de cor
al servei de Catalunya. Edhasa, Barcelona 1979, p. 101.

199. D. de Bellmunt, Anecdotari inèdit de cinquanta anys de
periodisme català (1920-1978). p. 74.

200. Alfons Maseras, La nostra gent. Francesc Macià.
Quaderns Blaus, Llibreria Catalonia, 1932, p. 37.

201. Joan Pérez Jorba traspassà el 27 d'agost de 1928, d'un
atac d'apoplexia, als cinquanta anys.

202. El convencionalisme de la vida, p. 192.

203. Carta del 15-XI-90.
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204. La filla de Maseras ens ha narrat com el seu pare
mantingué l'amistat amb Aurore Sand fins després de
l'estada a París. Recorda com l'escriptora l'havia visitat
a Barcelona durant els anys trenta.

Un article de Comoedia. "George Sand en Catalogne"
(10-3-1928) dóna testimoni d'aquesta relació intel·lectual.
Maseras, que servà sempre una gran admiració cap a George
Sand, publicà, en ocasió del cinquantenari de la seva mort,
l'article "Un cinquantenari. George Sand, la bona dama de
Nohant" a D'Ací. D'Allà, (n. 103, juliol 1926), que recull
records de l'escriptora publicats per Aurore Sand a la
Revue des Deux Mondes i al Journal Intime, llibre pòstum de
George Sand publicat per la néta amb motiu del cinquantena-
ri. Encara, I'l de setembre de 1930, recull a Comoedia
l'activitat d'Aurore Sand al Comité "Pro-Chopin" constituït
a Valldemossa en aquelles dates.

205. La comtessa de Noailles fou el contacte més important
de Maseras amb el món aristocràtic intel·lectual de París.
L'escriptor li professà veritable devoció i li dedicà
diversos articles glossant la seva obra: "El Poème d'Amour
de la comtessa de Noailles" a "Lletres Estrangeres", La Veu
de Catalunya (12-X-1924), fragments del mateix article a
Les Nouvelles Littéraires (27-VI-1925) i "Una interviu amb
la Comtessa de Noailles, Poetessa i Pintora" a D ' Ac í
d'Allà, (n. 118, agost 1927).

206. Carta que m'adreçà el 8-XI-90. Aquesta anècdota també
consta a la carta del 2-XI-90 i a l'Anecdotari inèdit de 50
anys de periodisme català, pp. 74-75.

207. Maseras participà, per l'abril de 1924, a l'àpat del
mes del PEN Club de Catalunya sota la presidència honorífi-
ca de Paul Valéry, que visità Barcelona i Madrid per oferir
sengles conferències. Maseras sempre havia procurat la
proximitat i la relació amb els intel·lectuals francesos de
més prestigi, tant a Barcelona com a París. En aquest cas
acompanyen Valéry els escriptors catalans Pere Coromines,
López-Picó, Joan Estelrich, Alexandre Plana, Vicens Solé de
Sojo, Adrià Gual, Carles Soldevila, Ramon d'Alòs, Cristòfor
de Domènec , Millàs-Raurell, Alfons Maseras i Carles Riba.
Remarquem la presència de Carles Riba, i, per tant, la
trobada Riba-Valéry per l'abril de 1924 a Barcelona, donat
que en el llibre El .jo poètic de Carles Riba i Paul Valéry
de Mercè Boixareu i Vilaplana (Ed, 62, 1978, p.364)
s'afirma: "En la biografia comparada notem que en abril
d'aquell mateix any 24, Valéry ve a donar conferències a
Madrid i Barcelona. Ningú no parla que els dos poetes
s'haguessin vist aleshores". Si soparen junts, s'hagueren
de veure. La notícia de l'àpat del PEN Club sortí pel mes
d'abril de 1924 a la revista Comoedia de París, "Paul
Valéry à Barcelone" i a La Veu de Catalunya. 27-IV-1924,
"El PEN Club a Paul Valéry".

208. Carta del 15-XI-90.

209. Carta del 2-XII-90.
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210. "Les crétins" ("Tot passant") -traduït per A. Schnee-
berger-, pertanyent a Contes a 1'atzar (1918), Comoedia.
14-III-1926. Va acompanyat amb el retrat al boix que li féu
A. P. Gallien el 1922, la reproducció dedicada i signada
del qual es conserva a l'Arxiu de l'autor: "À Alfons
Maseras A.P. Gallien Paris 1922". Aquest retrat il·lustrà
la portada del volum n.3 de la col·lecció "Els Contistes
Catalans" on Maseras publicà tres contes el 10-11-1924.

211. Foren: "La vie dramatique à l'Étranger. Le Théâtre en
Catalogne"(12-1-1925); "A l'Exposition des Arts Décoratifs.
Enquête sur la participation étrangère" (20-X-25); "Peintre
et poète. L'hommage catalan a S. Russinyol. Le sens de la
manifestation de Sitges" (21-I-26); "Littérature catalane:
"Les Crétins" (14-III-26); "Un Catalan, poète français" [un
sonet de Maseras a Rubén Darío, publicat per primera vegada
a Le Mercure de France el 15-VIII-1920](27-III-26) i "Le
souvenir de Rubén Darío" (12-II-1928).

Les col·laboracions de Maseras a Comoedia continuaren
durant 1928 (quatre col·laboracions més entre juny i
desembre), i mensualment amb la "Lettre de Barcelone"
durant 1929 i 1930. En aquest darrer any fou també bimen-
sual. També ens consten dues col·laboracions esporàdiques,
el 1934 i el 1936.

212. "Nos grandes enquêtes. L'influence de la France à
l'Étranger", n. 109, (15-XI-24) i "En Catalogne", fragments
de l'article ja aparegut a La Veu de Catalunya sobre el
Poème d'Amour de la comtessa de Noailles. (27-VI-25).

213. Hi inclogué dues narracions traduïdes per Renucci: "Le
29", (Any 63), n. 14, 18-VII-1925, pp. 476-478 -extret de
Setze contes (1922)- i "Le Meunier et la Danseuse", (Any
64), n. 18, 18-IX-1926, pp. 560-562, que l'any següent
inclogué a Figures d'argila (1927). També hi publica un
altre conte, "Biby", després de l'exili, al n. 18 (Any 66),
15-IX-1928.

214. Traducció francesa, "La conversion de Leukaionia,
nouvelle" (15-VII-1925), pp. 333-346.

215. "La peinture de Merenciano", Brüssel.les, setembre de
1925.

216. "Le nationalisme de Verhaeren", Brüssel.les, març
1927, que ja havia publicat a Messidor el 15-I-18.

Pel juny de 1923 la revista inclogué la traducció de
Schneeberger d'un dels Contes fatídics de Maseras, segons
notícia publicada a La Veu de Catalunya pel juny del 1923.

217. Recordem que Camille Pitollet havia dedicat un llarg
i afalagador article a l'obra de Maseras a la secció
"Lettres catalanes" del Mercure de France el 15-VIII-1920.

218. En català "El torb", publicat el 1929 dins La ratlla
(Edicions de la Nova Revista, Col·lecció de Contes i
Novel·les 5), Barcelona.
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219. La carta on la revista li dóna la negativa està
signada per Louis Dumur i diu així:

Mercure de France
26, Rue de Conde
Paris, Vie.
R.C.: Seine 80-493

Paris, le 21 mai 1928

Au Monsieur Maseras

J'ai lu avec intérêt vôtre conte La Bourrasque et j'en
ai goûté le saveur pittoresque et le curieux impressionis-
me. Malgré des qualités, vos propos ne nous paraissent
cependant pas assez caractéristiques pour être donnés dans
nôtre revue de préférance à un ouvrage français.

Avec mon meilleur souvenir, recevez, cher monsieur
Maseras, 1'[il.legible] de mes sentiments dévoués

Louis Dumur

220. "Le cadet", Le Nord littéraire et artistique, Lille,
mai 1927.

221. "Nos contes. Le cadet" La vie marseillaise. Marsella,
9-III-1929. Porta la nota: "Traduit du catalan, par Albert
Schneeberger"

222. Sonéis articles: "Ideas. El espíritu europeo" (23-IX-
24), aparegut només tres dies després d'haver arribat a
París; "El credo literario de Conrad" (1-X-24), també a
Excelsior de Mèxic, el 2-XI-24; "La obra de Anatole France"
(16-X-24); "Notas de París. Nikita Balieff y su teatro"
(octubre 1924).

223. Foren: "Nikita Balieff y su teatro del "Chauve-Souris"
(octubre 1924); "Cartas de París. Un homenaje a Baudelaire"
(4-XI-24); "Cartas de París. Motivos teatrales y litera-
rios'̂  ll-XI-24 ); "Temas literarios. La obra de George
Meredith" (14-XI-24); "Los catalanes en el Salón de Otoño"
(18-XI-24); "Cartas de París. La feria de Montmartre"(27-
XI-24); "Cartas de París. Orientalismo" (ll-XII-24);
"Cartas de París. Juguetes" (29-XII-24); "Cartas de París.
León Bakst" (3-1-25); "Cartas de París. La agonía del
Bulevar" (8-1-25); "Cartas de París. Una manifestación de
arte catalán" (15-1-25).

224. El poema "Els ulls de les dones", n. 106 (octubre
1926); la narració "La vídua", n. 112 (abril 1927) i "Hai-
Kais", n. 118 (octubre 1927).

225. Prometatge, comèdia en un acte d'Anton Txèkhov (agost
1925), "En la boira", d'Ada Negri, n. 109 (gener 1927),
signat A.M., i "Narcís parla", de Paul Valéry, n. 120,
(desembre 1927).
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226. "Un cinquantenari. George Sand, la bona dama de
Nohant", n. 103 (juliol 1926).

227. "Una interviu amb la Comtessa de Noailles, Poetessa i
Pintora", n. 116, (agost 1927).

228. Són: "Beethoven. Pel centenari de la seva mort",
Vol.I, n. 3 (març 1927), pp. 196-211, també publicat a la
revista Europe de París (15-III-1927). A la mateixa
revista: "El riu", poema, pp. 212-214.

"Juli Slowacki", p. 265-66, i "Anthero de Quental",
pp. 272-73, Vol.II, n. 7 (juliol 1927).

"William Blake", Vol. II, n. 8, (agost 1927), pp. 362-
63.

"Un ideal en una tomba", Vol. Ill, n. 9 (setembre
1927).

"Omar Kayyam, savi i filòsof", Vol. V, n. 17 (maig
1928), pp. 78-79.

"Poesia nordamericana", Vol. V, n. 18 (juny 1928), pp.
178-180.

"Pobles cerdans", Vol. V, n. 20 (agost 1928), pp. 355-
58.

229. "La poesia armènia contemporània", any I, n. 6,
(desembre 1924), pp. 593-601.

230. n. 56, abril 1926.

231. "Partença" i "Mon esperit és una llàntia encesa", Vol.
X, 1924, pp. 205-210.

Primer capítol de la novel.la "Els solitaris", Any XI,
n. 234 (16-VI-1925), pp. 185-186.

232. Fins al 18 de març de 1928 ens consten els articles
amb l'encapçalament de la secció "Crònica de París". Els
treballs corresponents al 28 de març i a I'l i 7 d'abril
permeten inferir que Maseras encara es troba a París. En
canvi els articles dels dies 5, 12 i 26 de maig demostren
que ja és a Barcelona.

Observem aquests testimonis:
28 de març ("Aiguabarreig..."): "Els arbres dels

jardins de París es comencen a vestir de verd. El cel, fins
ara de color de perla, comença a tenir nitideses d'atzur
[...] En arribar a la Primavera, París, que és una sirena
per als forasters, sap engalanar-se com acap altra ciutat
[...]

1 d'abril ("Delacroix o l'instint"): "Quan tot just
s'acaba de clausurar la galeria Paul Rosenberg, de París
[...]

7 d'abril (La farsa de Els Ocells); "El teatre de
"L'Atélier", de París, [...] està representant cada dia amb
força èxit una farsa d'Aristófanes [...]

5 de maig ("La fortitud de François de Curel"):
"François de Curel, que moria aquests darrers dies a París,
era un dels dramaturgs més forts del teatre francès
contemporani [...]
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12 de maig ("La poetessa Emília Bernal"): "A París, on
la poetessa camagüeiana va sojornar la primavera passada,
ens va oferir, a Pere Guilanyà i a mi, les primeries dels
seus versos inèdits. [ . . . ] Emília Bernal arribava aleshores
a París [...]

26 de maig: ("Avantguardisme" [Entrevista a Maseras])
"-Vós que heu estat a París una bona temporada, voldríeu
dir-me què penseu de l'avantguardisme [...]

És important observar com Maseras abandona els títols
de les seves seccions habituals al diari i els seus
pseudònims característics a l'acabar la seva tasca de
corresponsal literari i artístic des de París. El senyal
més evident de la seva arribada a Barcelona és el fet que
comença a presentar les col·laboracions a La Veu amb
capçaleres individuals i signades amb el nom.

233. Carta que em trameté el 15-XI-90.

234. El convencionalisme de la vida, p. 119.

235. Aquests articles ens mostren Maseras amatent, com
sempre, a la seva tasca de difusor de tota mena de qües-
tions culturals, especialment artístiques i literàries:
poesia xinesa ("L'ànima de l'Extrem Orient", 9-6-28), la
figura de Chariot ("Chariot, o la soledat", 24-VI-28), "Art
pre-colombià" (l-VII-28), psicologia i pedagogia ("La
formació del caràcter", 21-VII-28 i "La salut moral", 4-
VIII-28), poetes americans ("Tres poetes", 28-VII-28), "La
vida i obra de Tolstoi" (25 i 28-VIII-28), "Una obra
política de Bernard Shaw" (ll-IX-28).

Destaquen, sobre tots els articles, els que glossen la
terra catalana, que Maseras ha retrobat i visitat durant
aquest primer estiu després de l'exili ("El rellotge de
Talladell", 8-VII-28, "Des de l'altra riba de l'Ebre", 11-
VIII-28 i "Al peu del Montsià" 16-VIII-28).

El mes d'agost féu l'excursió al Montsià que donà peu
als articles anteriors. L'li d'agost' publicà a La Veu el
treball "Des de l'altra riba de l'Ebre", inclòs a la
revista Terra Nostra d'Alcanar amb el mateix títol i signat
a Alcanar el 15-8-28. Tot plegat demostra l'estada de
l'escriptor a Alcanar el mes d'agost del 1928.

236. Segons l'article "Alfons Maseras a Mataró" de La Veu
de Catalunya. 17-X-28.

237. Segons El Dia de Terrassa del 9-XI-1928.

238. La relació completa dels articles publicats per
Maseras a La Veu de Catalunya consta a l'Apèndix 1.1.
d'aquesta tesi.

239. El 1918 havia publicat l'article "Poesia catalana de
França estant" sobre el llibre de poemes de Pérez-Jorba
Sang en rovell d'ou, recull "nunista" de poesies de tema
bèl·lic.

240. "L'etern col.lotge", n. 6, setembre 1917.
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241. "Dos records d'infantesa", octubre 1919. L'article
recollia un fragment del diseurs pronunciat per Maseras a
la festa dels.Jocs Florals, celebrada el 12 d'octubre.

242. "Per la pau a la terra. El pensament internacional",
17-XI-1923.

"La inquietut universal. La missió de 1'esperit", 5-1-
1924.

"La Societat de les Nacions", 12-VII-1924.

243. "Los poetas de America. Carrasquilla-Mallarino", 1921.
Pertany a 1* estudi fet per Maseras per al llibre Las
menores poesías de los mejores poetas. Carrasquilla-
Mallarino. Vol.XVII, Ed. Cervantes 1921.

"Los Estados Unidos del Istmo. La Federación del Centro
América", 23-2-1922.

"Hacia una conciencia internacional. Necesidad de
fomentar la obra de la Sociedad de Naciones", 18-IX-1924,
pp.283-284.

244. Maseras participa a Prisma amb dues col·laboracions
poètiques i dues traduccions de poemes d'altri:

"La imposible humildad", Vol. II, n. 1 (maig 1922), pp.
39-40 (Trad. Fernando Maristany).

"Poemas", Vol. II, n. 4 (agost 1922), pp. 225-231,
(Trad. Antoni Fuster Valldeperas).

"Soneto" de Mario Garea, Vol. II, n. 4 (agost 1922), p.
217 (Trad. Alfons Maseras).

"Los buscadores de oro" per Cesare Giardini, Vol. II,
n. 4 (agost 1922), pp. 218-219, (Poema traduït per Alfons
Maseras).

Antoni Fuster Valldeperas publica l'article "Alfons
Maseras" al Vol.II, n. 4 (agost 1922), pp. 220-223.

245. Al Bulletin Hispanique. LXXXV, n. 3-4 (Juillet-
Décembre 1983), pp. 264-265, dins el treball "La crise du
roman en Espagne 1915-1936. Le cas d'un romancier: Alberto
Insua", Bernard Barreré parla dels criteris de selecció
d'autors de la col·lecció Universal d'Editorial Cervantes,
on es publicà la traducció castellana d'Ildaribal de
Maseras. El professor Barreré manifesta una completa
ignorància sobre els autors catalans, que essent noms
importants del modernisme, pren, en canvi, com a debutants:

"Pour 1921, la collection porsuit la même politique qui
exclut tout romancier espagnol vivant de l'universalité,
hormis, comme dans le cas précédent d'Eugenio d'Ors, deux
autres auteurs catalans, Victor Català et Alfonso Maseras,
qui n'ont pas laissé un souvenir onomastique dans la
mémoire collective voire dans celle des spécialistes: sans
doute peut-il s'agir de débutants?"

246. César Antonio Molina dóna algunes d'aquestes informa-
cions a Medio siglo de prensa literaria española (1900-
19501. Ed. Eudymion, Madrid 1990, pp. 75-78.

Afegeix que Prisma fou un precedent de Favorables París
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Poema, revista dirigida a París per Juan Larrea i César
Vallejo, de la qual sortiren només dos números durant 1926.

247. Relacionem a continuació les col·laboracions de
Maseras a D'Ací d'Allà pertanyents al període anterior al
seu exili, és a dir, publicades des de l'inici de la
revista, el 1918, fins al setembre de 1924. Les creacions
incloses a la publicació durant l'exili ja foren estudiades
a l'anterior apartat 2.3. Les col·laboracions dels anys
trenta seran treballades en el proper capítol, on desenvo-
luparem la tasca de Maseras a la darrera etapa de la seva
vida.

Es tracta de dues narracions ("L'indiferent" i "Paràbo-
la dels Enamorats"), un poema ("En aquesta hora somno-
lent"), un assaig ("Cèsar Franck") i dues traduccions:

"L'indiferent", Vol. I, n. 6 (10-juny-1918), p. 543-
545.

Traducció de "Nit d'agonia", de Hrand Nazariantz, Vol.
VIII, n. 11 (novembre 1921), p. 821.

"Paràbola dels Enamorats", Vol. IX, n. 52 (abril 1922),
pp. 300-304.

"Cèsar Franck", Vol. XI, n. 61 (gener 1923), p. 13,
signat A.M.

"En aquesta hora somnolent", Vol. XII, n. 68 (agost
1923), p. 574.

Traducció d'"Uns obrers" de John Galsworthy, Vol. XII,
n. 71 (novembre 1923), pp. 884-887.

248. Les col·laboracions a La Revista anteriors a l'exili
són:

"De re literària", Vol.II (1916), pp.20, 15.
"Pal.las sota la màscara", Vol.III (1917), pp.38, 170-

171.
"El poema del desert", Vol.VIII (1922), pp.151-152, 10-

13.

249. Les col·laboracions anteriors a l'exili publicades a
El Día Gráfico foren:

"Temas literarios. Un poeta erótico catalán", 27-VII-
1924.

"Temas literarios. Realismo espiritual", 29-VII-1924.
"Retorno a Leopardi", 6-VIII-1924.
"El teatro en Sovietilandia", 1924.
"Temas literarios. Mirando hacia Oriente", 12-VIII-

1924.
"Una antología judía", 23-VIII-1924.
"Al margen de 1'Asamblea de Ginebra", 17-IX-1924.

250. La Publicidad. 30-1-1920.

251. La Publicidad. 17-11-1920.

252. La Publicidad. 3-XI-1921 i 4-XI-1921.

253. La Publicidad. 7-VI-1921.
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254. Les col·laboracions a "Letras Extranjeras" de La
Publicidad foren:

12-III-1922, "De colaboración. El país de Rubén Darío",
Alfonso Maseras.

5-VII-1922", (De nuestra colaboración). Glosas a un
libro. En torno de una Antología", Ajax.

20-VII-1922, "Letras extranjeras: A guisa de prólogo.
La revista Prisma. René Lyr", Omega.

27-VII-1922, "Las colecciones de la casa Rieder. Las
memorias del judío errante. Mario Garea", Omega.

28-VII-1922, "Le Monde Nouveau. Mario Puccini", Omega.
8-VIII-1922, "Gian Pietro Lucini".
13-VIII-1922, "Francisco Contreras. La Nervie de

Bruselas", Omega.

255. Com quan respongué 1'"Enquesta a l'entorn dels Jocs
Florals", el 1923.

256. Foren:
15-VI-1927, "Una elegia de Joan Alcover".
l-XII-1927, "La muerte de Serrallonga", de Joan

Maragall. Traducció d'Alfons Maseras.

257. Jaume Huch i Camprubí, "Ramon Vinyes, entre Catalunya
i Amèrica", IV Jornades d'Estudis Catalano-Americans,
Comissió Amèrica i Catalunya 1992, Edicions de l'Albí,
Berga, octubre de 1990, pp. 268-269.

258. "Rubén el quiromàntico" i "El Huésped", Catalonia.
Revista argentina de expansión cultural catalana, Any I, n.
1, Buenos Aires (octubre de 1923), pp. 2-5 i 9.

259. Li foren publicades, en dates que no coneixem amb
exactitud, "El crimen de Octavio de Romeu", "Las profesas
de Brujas" i "Eva y la serpiente". Totes elles foren
traduïdes per Joan Torrendell, col·laborador de La Nación
i resident a Buenos Aires. A l'Arxiu Maseras es conserven
retalls del diari -on no consta la data- i còpies mecanos-
crites en castellà d'aquests contes.

El 23-III-1924 hi publicà "Benagissal el profeta".
Porta els rètols "Inédito para La Nación" i "Dos atrayentes
relatos de autores catalanes". Amb dues il·lustracions de
Juan Carlos Hugo.

La Publicidad del 6-II-1921 portava la notícia que
Maseras havia publicat un conte a La Nación el dia de Nadal
de 1920. Podia ser un dels referenciats dalt.

260. L'any 1922 publicà una traducció castellana de "La
Serra" de Joan Alcover.

El 3-XII-1922 Joan Torrendell inclogué a La Nación una
ressenya crítica sobre la traducció de poemes d'Alcover
feta per Maseras i publicada a la col·lecció "Las mejores
poesías..." de l'Editorial Cervantes.

261. Josep M. Balcells, Revistes dels Catalans a les
Amériques. Repertori de 230 publicacions des de 1831,
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Comissió del Cinquè Centenari del Descobriment d'Amèrica,
Generalitat de Catalunya 1988, pp. 56, 85-86.

262. "Fórmules i Forma", L'Instant. Revue franco-catalane
d'Art et Littérature. Any 2, n. 7-8, (gener-febrer 1919).
Al mateix número Joan Pérez-Jorba publica un article sobre
l'obra de Maseras, "Le roman moderne en Catalogne: Alfons
Maseras".

263. "Biby", n. 18 (15-IX-1928), pp. 571-572.

264. "Visions de Cerdagne", 26-VI-1928.
"Confession artistique de Pablo Picasso", 9-IX-1928,

signât: M.
"Lettre de Barcelone. Sur la mort d'Iglesias", 16-X-

1928.
El desembre de 1928 publicà un article sobre "Els

seixanta anys de Pompeu Fabra", reproduït a La Veu de
Catalunya el 9-XII-1928.

"Lettre de Catalogne. Avant-garde et surréalisme font
du bruit a Barcelone", 15-XII-1928.

265. "Le Nationalisme de Verhaeren", 15-1-1918.

266. Catalonia. 1-X-1923.

267. Manuel de Montoliu al seu Breviari Crític 1925-26
(Biblioteca Balmes 1929), p. 77, situa Maseras entre
"l'estol de poetes joves" que es dediquen a "La lírica
anímica, espiritualista, feta de 1'harmonia entre l'emoció
i el pensament; la lírica que s'emociona davant dels grans
problemes del pensament modern i a l'ensems pensa i
intel.lectualitza les emocions universals del cor humà;
aquesta lírica pastada amb la dolor de la ferida que fa
sagnar la sageta del somni personal clavada al front del
poeta; aquesta lírica eminentment moderna que agermana tots
els grans poetes lírics de tots els pobles cultes [...]

268. Carta que m'adreçà el 15-XI-1990.

269. Josep Carner, "Èglogues, per A. Maseras", La Veu de
Catalunya. 28-X-1918.

270. Quaderns d'Estudi. Any IV, Vol, II, n. 1 (febrer
1919), p. 65.

271. Carner, ob. cit.

272. Carner ob. cit.

273. Es tracta de "Le coppie", "L'ora familiäre" i "La
gioia inattesa", Fantasma (Any VII), n. 97, 15-11-1922.

A II Corriere délie Puglie de Bari, hi publicà també
"La gioia inattesa" l'l-IV-1922.
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274. Conservades per l'autor junt amb les traduccions
franceses de La Llàntia Encesa, de la mateixa apoca, a
l'Arxiu personal.

275. "Vida catalana a París. Mitja hora amb Alfons Mase-
ras", entrevista realitzada per Pere Guilanyà a La Veu de
Catalunya el 17-IX-1926.

276. Al manuscrit de l'obra (Arxiu Maseras), el poema "Prec
a l'esposa" porta la data de 23 de maig de 1921, "El molí"
du la de 29 de novembre de 1923, "Ara que torno a anar pel
món tot sol" està signat a Ginebra, el 6 de setembre de
1924 i "La llàntia apagada" porta únicament la data de
1924.

277. Aquest mecanoscrit es conserva a l'Arxiu Maseras dins
les tapes del llibre La Macédoine sous la domination serbe
et les droits des minorités, publicat pel "Comité national
de l'union des organisations des émigrés macédoniens en
Bulgarie" a Sofia, el 1926. Aquesta data permet de situar
cronològicament la traducció arxivada dins les tapes, que,
per altra banda, prové majoritàriament de La llàntia
encesa, publicada també el 1926.

278. De La llàntia encesa:
"Allegoria delia citta'", traduït per Cesarino

Giardini, Fantasma. (Any IV), n. 79, 31-III-1921.
"Poi che il mare dorme" i "L'amore segreto", traduïts

per Mario Garea, Fantasma. (Any VI), n. 81, 30-IV/I-V de
1921.

"Sei liriche umane", traduïts per C. Giardini,
Fantasma (Any VI), n. 89, 15-IX-1921.

"Quattro liriche", Traduïts per Giardini, Fantasma,
(Any VII), n. 97, 15-11-1922.

Al marge de La llàntia encesa; "II poema del deserto",
Traduït per Mario Garea, Fantasma, (Any VII), n. 103, 15-
VIII-1922.

279. Les traduccions franceses de poemes de La Llàntia
Encesa conservades en manuscrit a l'Arxiu Maseras són:
"Communion" (25-III-1922), "L'impossible humilité", i "Les
vieux et les incurables de l'hospice".

280. LaLlàntia Encesa, Llibreria Verdaguer, Barcelona
1926, p. 38.

281. M. de Montoliu, "Alfons Maseras. La Llàntia Encesa",
Breviari Crític, Vol. II, 1925-26, p. 78.

282. Manuel de Montoliu, ob. cit., pp. 78-79.

283. La Llàntia Encesa, Barcelona, Llibreria Verdaguer,
1926, p. 102.

284. Montoliu, ob. cit., pp. 79-80.

285. Ibid., p. 80.
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286. Carta del 8-XI-1990.

287. Domènec de Bellmunt, Cinquanta anys de periodisme
català, p.52.

288. A l'Arxiu de l'autor es conserva el programa de mà
d'aquesta estrena, on es llegeix: "Teatre de la Comèdia.
Primera Vetllada Selecta de la Tertúlia Gracienca. Dijous
16 d'octubre, a 3/4 de 10 nit." El programa de l'acte
comprèn en primer lloc una sardana del mestre Morera i acte
seguit "Estrena de la comèdia en 4 actes del pulcre
escriptor N'Alfons Maseras ¡Jocs d'Enamorats!". Consta
també el repartiment de l'obra i les peces que es tocaran
als "intermitjos".

289. Ambdós a l'Arxiu Maseras.
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V. L'última dècada de la vida de Maseras a

Barcelona (1929-39); la fecunda i diversa

activitat intel·lectual. La guerra i la

tragèdia del fill. L'exili i la mort.
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V. L'última dècada de la vida de Maseras a Barcelona

(1929-1939); la fecunda i diversa activitat in-

tel.lectual. La guerra i la tragèdia del fill.

L'exili i la mort.

1. La família i les tasques professionals no literàries de

subsistència (1929-39).

Maseras arribà de l'exili parisenc a mitjan abril de

1928 i després de prendre un contacte íntim de retrobament

amb la terra del Principat fent estades a diverses comar-

ques durant l'estiu , inicià durant la tardor la recupera-

ció de l'activitat intel·lectual vinculada a la societat

catalana, a la qual sempre havia estat abocat. En aquest

sentit la seva tasca fou molt activa i es pot dir que

esdevingué un dels intel·lectuals que amb més força i

constància col·laboraren a l'enfortiment i a l'expansió del

catalanisme i de la cultura catalana com a resposta a la
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Dictadura. Maseras inicià als gairebé 45 anys una de les

etapes de màxima responsabilitat de la seva existència -que

ell no podia imaginar com la prèvia immediata a la seva

mort- en tots els àmbits vitals: familiar, social, profes-

sional i artístic.

L'escriptor sentia com a primordial el compromís amb

la família que l'esperava a Barcelona i de la qual ja no es

separà fins al final de la Guerra Civil. El fill gran,

Jordi, tenia al retorn del pare nou anys, i la seva germana

Margarida en tenia sis. Maseras inicià la convivència

familiar més llarga i profunda de la seva vida just en el

moment que els infants el necessitaven més com a pare i es

trobaven a punt d'encetar l'etapa de l'existència que calia

fonamentar amb la millor atenció paternal . Aquesta conjun-

tura de la vida privada fou el motor de la intensa i

variada activitat professional de l'escriptor, que cercava

en la remuneració del treball la subsistència i la segure-

tat del futur familiar.

Les diverses institucions acadèmiques on Maseras havia

desplegat la tasca docent abans de l'exili es reestructura-

ren i prengueren nova embranzida des de 1930, a la caiguda

de la Dictadura, i en alguns casos tornaren a sorgir

després d'haver estat prohibida la seva activitat durant

els anys del règim dictatorial. En aquest context l'es-

criptor recuperà, a partir de 1930, el seu lloc de treball

com a professor de francès a l'Escola Industrial, on

romangué fins al 1939, com veurem més endavant.

A partir del 1931 també trobem Maseras situat defini-

tivament com a secretari de l'Extensió d'Ensenyament
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Tècnic i fins al 1939. Ja abans, des de les darreries de

la dècada dels vint, en arribar de París, Maseras havia

col·laborat com a profesor de català a l'Ateneum Polytech-

nicum, entitat que entre el 1924 i el 1931 exercí com a

escola per correspondència per tal de continuar amb la

tasca de l'EET en ser destituïts els seus professors.

L'Extensió d'Ensenyament Tècnic, que havia estat

creada per la Mancomunitat el maig de 1916, havia iniciat,

de fet, els cursos per correspondència sota la direcció de

Cèsar Molinas -ajudat per Pere Prat i Gaballí com a

secretari- per l'octubre de 1917. A partir del 1921 ambdós

directius havien estat substituïts respectivament -a causa

de l'estat de salut de Cèsar Molinas- per Arnau Margarit i

Josep M. Capdevila. Durant aquesta primera etapa Maseras

encara no exercí com a funcionari de l'EET. El 1924, el

personal de l'Extensió d'Ensenyament Tècnic fou destituït,

com ja hem dit, amb la resta del professorat de la Univer-

sitat Nova. Per aquest motiu, al qual es suma el de

l'exili, l'escriptor restà també al marge de l'entitat fins

a les darreries dels anys vint, en arribar de París.

El 1924 "alguns dels professors destituïts de l'Escola

Industrial fundaren [...]1'Ateneum Polytechnicum , que

amplià el cicle d'estudis de l'EET a partir d'una nova

secció d'ensenyament per correspondència, la direcció de la

qual fou confiada a Arnau Margarit. Els ensenyaments

impartits foren Gramàtica, Comptabilitat, Tecnologia

mecànica i Tecnologia elèctrica. El 1930 Maseras ja

treballava al Polytechnicum Postal, un any abans de la

represa de l'Extensió d'Ensenyament Tècnic com a escola
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postal de la Generalitat. L'Ateneum tenia la missió de

continuar amb l'edició de llibres des de la suspensió de

les activitats docents amb la Dictadura. Sabem que pel març

de l'any 1930 Maseras treballava com a professor a 1'enti-

tat perquè així ho confirma la postal que adreçà a la seva

muller des d'Avinyó el tres de març de 1930, on diu clara-

ment: "Durant el dia de dilluns, podries anar al Politecni-

cum a dir que aquella nit no hi puc anar a donar classe?".

El gener del 1931 la Diputació de Barcelona decidí

reorganitzar les institucions culturals creades per la

Mancomunitat de Catalunya dissoltes en desaparèixer aquest

organisme. "Entre aquestes institucions hi havia l'EET, la

qual fou confiada a la direcció d'Arnau Margarit. Amb motiu

d'aquesta decisió hom acordà extingir el Polytechnicum

Postal i, alhora, passar-ne automàticament els alumnes a

l'EET a partir de l'u d'abril. En ésser constituïda la

Generalitat de Catalunya, l'EET passà a dependre'n com a

escola postal. Fou a partir d'aquest moment quan Maseras

inicià la seva tasca continuada -ja fins al 1939- com a

secretari de l'Extensió d'Ensenyament Tècnic, dirigida

durant tots aquests anys per Arnau Margarit. Anna Murià, al

llibre Anna Murià. àlbum de records declara que va conèixer

Maseras l'any 1936: "Recordo que jo encara no havia entrat

a treballar a la Institució de les Lletres Catalanes,

treballava a Extensió d'Ensenyament Tècnic, que era una

escola per correspondència, i allà hi havia de secretari

l'Alfons Maseras".8

Des del 1931, i durant tota la dècada dels /anys

trenta, Maseras utilitzà com a paper per als manuscrits i
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mecanoscrits de les seves obres de creació el revers dels

múltiples impresos, en ocasions datats, que l'Extensió

d'Ensenyament Tècnic utilitzava per a dur a terme els seus
g

cursos per correspondència. Aquest costum permet també de

confirmar que durant tots aquells anys i fins al final de

la guerra l'escriptor treballà, sense interrupcions, en

aquella institució. La quantitat d'impresos ben diversos

que utilitzava per a escriure les seves obres evidencia

també un accés franc als materials de secretaria lògic pel

càrrec administratiu que ocupava al Servei,

Hom establí, a l'Extensió d'Ensenyament Tècnic,

estudis de Tecnologia mecànica, Tecnologia elèctrica,

Ensenyaments agrícoles i un curs de Gramàtica catalana per

a mestres i funcionaris. L'EET continuà la publicació de

textos tècnics que ja havia iniciat en la primera etapa,

durant l'existència de la Mancomunitat. Els professors de

l'EET i redactors especialitzats col·laboraven en aquesta

tasca. El curs de català per correspondència adreçat a

mestres i funcionaris tingué una importància i significació

molt especials. Els exercicis que -junt amb llibres sobre

llengua catalana- es trametien als alumnes eren corregits

per un equip de tretze persones, un cap, dos ajudants i deu

professors-correctors que atenien també les consultes dels

alumnes. Encara que Lluís Marquet al seu minuciós arti-

cle "Arnau Margarit i l'Extensió d'Ensenyament Tècnic" no

cita Maseras com a corrector -ja que la seva funció era la

de secretari- ens consta que també col·laborava en la tasca

pedagògica. La filla de l'escriptor ha donat testimoni del

fet que el seu pare fou professor de català de l'Extensió
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d'Ensenyament Tècnic en el servei concret d'ajut als

mestres de la Generalitat. El darrer trimestre del 1938

s'impartí un curs intensiu de català que la Generalitat

facilità, mitjançant l'Extensió d'Ensenyament Tècnic, als

12mestres que encara no posseïen el Certificat de Català.

Probablement Maseras intervingué directament com a profes-

sor-corrector del curs en aquells difícils moments en què

devia mancar gran part del personal docent habitual en

1'entitat.

Així mateix, Maseras mantingué el contacte amb la

Institució d'Estudis Comercials, dependent de la Diputació,

que el 1930 reprenia les activitats de l'Escola d'Alts

Estudis Comercials suprimida per la Dictadura, de la qual

havia estat professor fins al 1924. No ens consta que

prosseguís les seves antigues responsabilitats d'ensenyant,

tanmateix col·laborà indirectament amb la Institució en

redactar el llibre Resum d'Història del Comerç -publicat a

l'Editorial Barcino el 1934 -, clara i completa síntesi

de la història d'aquesta activitat humana enfocada amb una

visió oberta i progressista. Al llibre, sota el nom de

l'autor, hi consta l'aclariment: "Ex-professor de l'Escola

d'Alts Estudis Comercials, de la Mancomunitat de Catalu-

nya" , la qual cosa permet deduir que ja no exercia aquesta

feina en la segona etapa de funcionament de la Institució.

Al pròleg, l'escriptor explica la gènesi del llibre com a

fruit del seu contacte amb l'ensenyament dels estudis

comercials en els anys precedents i proposa l'obra com una

eina de treball en la nova Institució d'Estudis Comercials

sostinguda per la Generalitat. Tanmateix, no es manifesta
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tampoc en cap cas lligat a l'Escola com a professor. Les

seves paraules són aclaridores al respecte: "Ens decidírem

a començar aquest resum ja fa alguns anys, quan amb

l'Escola d'Alts Estudis Comercials, 1'extingida Mancomuni-

tat de Catalunya es proposà d'intensificar els estudis

econòmics i mercantils a casa nostra. Pensàvem de contri-

buir a les seves tasques amb la difusió dels coneixements

bàsics que constitueixen la Història del Comerç. La

dissolució de la Mancomunitat i de les escoles creades per

ella, va interrompre el nostre treball. L'hem reprès

darrerament, per deixar-lo llest, en considerar que la

Generalitat de Catalunya, hereva de les tasques de l'antiga

Mancomunitat, es preocupa també de fomentar i d'organitzar

els estudis comercials, que cada dia són arreu més impor-

tants i ja vénen a formar part de la cultura general.

Potser aquest breu resum tindrà la seva utilitat en la

Institució d'Estudis Comercials que sosté la Generali-

tat."16

L'activitat professional no literària de Maseras als

anys trenta estigué, doncs, lligada a l'ensenyament. La més

representativa de les tasques d'aquesta etapa fou la de

professor de francès a l'Escola Industrial. Són diversos

els testimonis encara vius d'aquell quefer de l'escriptor.

El senyor Miquel Grau, industrial de Barcelona, recorda

haver tingut com a professor de francès durant dos cursos

i escaig, entre el 1936 i el 1939 -el darrer quedà inter-

romput per la guerra- el professor Alfons Maseras. També

el senyor Lluís d'Alòs-Moner deixa testimoni escrit del fet

que assistí durant el curs 1930-31 a les classes de francès
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impartides per l'escriptor a l'Escola d'Enginyers Indus-
1 fl

trials. Així mateix, a l'Arxiu Maseras es conserven tres

horaris mecanografiats en folis encapçalats amb el rètol

imprès "Escola Industrial. Barcelona" corresponents a

primer, segon i tercer curs, en un dels quals -el de

primer- consten les hores de classe que impartia Maseras,

19al costat de les dels seus companys de claustre.

Com hem pogut veure són variades i plurals les fonts

d'informació sobre l'activitat professoral de Maseras als

anys trenta. Aquestes informacions vénen reblades pel

testimoni personal de la filla de l'escriptor, Margarida,

que recorda clarament les diferents tasques laborals del

seu pare durant aquella època i les ha explicades a

bastament en diverses ocasions. A les dades exactes sobre

els llocs de treball del pare, la filla afegeix el record

concret del costum que ella i la seva mare havien pres

d'anar a recollir l'escriptor a l'Ateneu després que ell

havia passat tota la tarda treballant a la Biblioteca. La

família tenia l'habitud de reunir-se sovint d'aquesta

manera i després dirigir-se al domicili del carrer de

Casanova on la filla de Maseras recorda com el seu pare

encara prosseguia les seves tasques -en aquella hora i

situació normalment es tractava de feines mecàniques com

correccions- fins a altes hores de la nit. El testimoni de

Margarida il·lustra l'opinió compartida per tots els

intel·lectuals de l'època que Maseras era un treballador

infatigable.

Les altres activitats professionals que l'autor dugué

a terme des del 1929, al marge de l'ensenyament, foren la
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traducció d'obres literàries de diverses llengües al

català, la redacció de llibres tècnics, assaigs i biogra-

fies per a distintes editorials, la crítica d'art en

publicacions diverses -en especial al Diario de Barcelona.

on signà la secció "Arte y Letras" entre 1931 i 1937- i

nombroses col·laboracions periodístiques en múltiples

òrgans de premsa sobre temàtiques variades, en especial

literatura i art.

Des del punt de vista familiar Maseras visqué un

profund disgust en sofrir el 13 de març de l'any 1934, la

pèrdua del seu pare, el Dr. Miquel Maseras i Ribera.

Altrament, la seva vida anà discorrent entorn d'un eix

centrat en la literatura i en les activitats que en

depenen. Entre el 1932 i el 1936 la família estiuejà a

Pineda de Mar , on l'escriptor es desplaçava només els

caps de setmana o com a màxim alguns dies del mes d'agost.

Fou a Pineda on el grup familiar es veié sorprès per

l'esclat de la guerra civil, la dissortada situació que dos

anys i mig més tard hauria de ser la causa de la destrucció

de la família i de la vida de l'escriptor.

2. L'activitat intel·lectual i les relacions literàries a

Barcelona. Connexions amb Europa (1929-1939).

En aquest apartat descriurem l'activitat intel·lectual

que Maseras dugué a terme a Barcelona en la dècada dels

anys trenta no centrada exclusivament en la seva obra li-

terària ni periodística i amb especial incidència en el

context social català. Veurem la missió voluntària de
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l'escriptor sempre compromès amb Catalunya i especialment

amb la llengua i la societat catalanes, així com les

relacions d'amistat que establí amb literats catalans o

procedents d'altres indrets de l'Estat espanyol i del

francès.

Des del 1929 i fins a l'any 1936, en què esclatà la

Guerra Civil, Maseras es dedicà especialment a l'activitat

literària de creació i al treball editorial, que comprenia

encàrrecs de diverses menes: biografies, llibres tècnics i

de divulgació, traduccions, etc. En definitiva, per a

l'escriptor eren vàlides totes les feines que, depenent de

la ploma i essent dignes, elegants, i positives per Catalu-

nya, li proporcionaven una remuneració econòmica. Jaume

Passareu al seu llibre de memòries La Publicitat, diari

22català recorda Maseras durant els anys trenta i el defi-

neix a partir de la seva inesgotable capacitat de treball.

Encara que la visió que en dóna s'ajusta en general a la

realitat, per altra banda cal remarcar que Passareu és

inexacte en els comentaris que realitza en el llibre sobre

la vida de l'autor. Té raó i encerta, malgrat la hipèrbole,

quan fa apreciacions globalitzadores i superficials sobre

l'activitat de Maseras a La Publicitat i també en general,

sobre tots els seus afers literaris: "L'Alfons Maseras, que

era un romàntic exacerbat i un sentimental com una casa de

pagès hi publicava articles de caràcter literari. A

Barcelona no havia tingut ocasió de tractar-lo. Només el

coneixia de vista. A França, on es va haver d'exiliar, em

va vagar de conèixer-lo.
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Era el romanticisme fet una persona de carns i ossos.

Caminava sempre pels núvols. Si per inadvertencia tocava un

moment de peus a terra, el contacte li feia mal a la

corpora, però encara més a l'ànima.

Pobre Maseras! A Barcelona havia de treballar, no pas

com un negre o dos, com deia l'Apa d'ell mateix, sinó com

sis o set, en tota mena de literatures, per tal de guanyar-

se la vida. Novel·les, contes, articles, traduccions, etc.

Era un forçat de la ploma. Vivia exclusivament del que

bonament en podia treure i es veia obligat, per tant, si us

plau per força, a haver de tocar totes les tecles de
A4

l'orgue literari del país."

A la resta del text dedicat a l'escriptor, Passareu

cau en inexactituds flagrants sobre l'última etapa de la

seva vida, com afirmar que "Els tres anys que va durar el

seu exili se'ls va passar escrivint cartes i més cartes

[...]' per tal d'obtenir notícies del fill desaparegut

al front. També s'equivoca en donar per segur que l'escrip-

tor va morir a l'hospital de Tolosa "al cap d'uns quants
Br

dies d'haver ingressat". Es tracta d'aproximacions que

cauen en l'error ja que, desgraciadament, Maseras morí quan

feia pocs mesos que era a l'exili i, a més, no tingué

ocasió de restar a l'hospital més que unes hores ja que

fina el mateix dia que l'havien ingressat. Malgrat les

deformacions de la realitat que hi hem pogut detectar, les

memòries de Passareu donen una imatge molt vàlida del

Maseras dels anys trenta a Barcelona, quan, encara ple de

vida, es donava íntegrament al treball intel·lectual per

tal de portar la família endavant.
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Arab tot, l'escriptor dugué a terme en aquests anys

algunes activitats totalment abocades a l'ideal literari i

catalanista amb particular i viu interès. Es tracta de la

seva participació directa en l'estudi i en la perllongació

del felibritge -i de les relacions entre Catalunya i Oc-

citània-, en els actes de l'any Mistral el 1930, en l'orga-

nització de la Biblioteca de Perpinyà, en el Centenari de

la Renaixença, en els actes d'homenatge a Catalunya per

part dels intel·lectuals castellans arribats a Barcelona el

1930, i en molts altres actes literaris amb incidència

social, on Maseras deixà part de la seva experiència in-

tel·lectual. En aquesta època mantingué també relació

d'amistat i literària -que sovint es traduïa en fruits

concrets com publicacions, conferències, tertúlies i altres

projectes- amb homes de lletres d'antiga coneixença com

Schneeberger, Lluís Nicolau d'Olwer, Unamuno, etc., i amb

amics de la joventut com Joan Oller i Rabassa, Joaquim

Biosca, Plàcid Vidal i molts d'altres.

Entre 1936 i gener del 1939, Maseras s'aferrissa

notablement en el seu paper de resistent cultural i

catalanista davant els esdeveniments bèl·lics a l'Estat

espanyol, que atorguen una nova significació a les actituds

intel·lectuals. Es declara des del primer moment -i actua

en conseqüència- partidari i defensor a ultrança de les

institucions republicanes i autonòmiques. La seva activitat

és, en aquests dos anys i escaig, decidida i arrauxada

quant a la posició envers la nació, la llengua i la

literatura de Catalunya, i es pot afirmar que la seva tasca

va adreçada gairebé exclusivament a defensar-les i donar-
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los la màxima solidesa en el moment d'iniciar-se les

doloroses esquerdes que havien d'anorrear-les durant molts

anys. És per aquest motiu que Maseras actua sistemàticament

durant aquest temps defensant la llengua i la cultura

catalanes en actes públics i a través d'intervencions en

mitjans de comunicació de gran abast. El trobem al Diari de

Barcelona. d'Estat Català, des de l'agost del 1936 fins al

darrer número, de juliol del 1937 i posteriorment a la seva

perllongació, el Diari de Catalunya; escriu també a Meridià

el 1938, i a la revista Ràdio Barcelona el 1936 i 1937; es

vincula a l'Agrupació d'Escriptors Catalans, on s'aglutina

el gruix dels intel·lectuals catalans i de la qual és

membre, des del setembre del 1936, com a comissionat de

relacions exteriors; el trobem, des del 1937, relacionat

amb la Institució de les Lletres Catalanes, amb les

publicacions dels Serveis de Cultura al Front i amb La vida

literària a Catalunya, la Gaseta setmanal radiada de la

Institució de les Lletres Catalanes. El trobem, doncs,

difonent missatges des de Ràdio Associació de Catalunya i

Ràdio Barcelona; pronunciant-se, mitjançant articles i

al·locucions, en la diada del llibre pel juny del 1937 i

del 1938; actuant dintre el grup Oasi el 1938, i formant

part de la junta de l'Ateneu, el seu àmbit físic d'acció i

de creació preferit en els anys trenta. I el trobem, a

finals del 1938 -quan ja tenia el fill en els primeres

rengles de foc, prop de l'Ebre-, encara compromès en

projectes, com és el dels actes del Centenari de Fortuny,

ja que formava part del Comitè amb d'altres escriptors i

autoritats, i coordinava el llibre d'homenatge Fortunyt

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



501

que i malgrat tenir íntegrament preparat, no arribà a sortir

a la llum a causa de l'arribada de les tropes franquistes

a Barcelona.

Per tal d'iniciar el repàs de les activitats dutes a

terme per l'escriptor, ens remetrem al final de la dècada

dels vint, quan encara Catalunya es trobava sota el pes de

la Dictadura de Primo de Rivera.

Maseras deixa, en la tardor de 1928 -al cap de pocs

mesos de ser a Barcelona-, una empremta literària de

l'amistat que l'uní a la poetessa italiana Ada Negri, de la

qual es conserven a la biblioteca de l'escriptor diversos

llibres amb endreces datades el 1925 des de Milà, i a qui
«e

ja havia dedicat algun article periodístic el 1927.

Maseras també publicà dos anys després la traducció del

27conte "En la boira" d'aquesta escriptora a D'ací d'allà ,

2Ri el 1928 reproduí a l'exquisida revista Joia de Badalo-

na, que dirigien Sebastià Sánchez-Juan i Xavier Benguerel

entre d'altres, la traducció de la seva prosa "L'espill".

29El 1935 realitzà la versió catalana del llibre El diner

i publicà un extens article sobre l'obra poètica d'Ada

Negri a La Publicitat.

El retorn a Barcelona vingué presidit per la recupera-

ció i la perllongació de les relacions epistolars i perso-

nals amb escriptors i amics de diversos àmbits. És el cas

de la continuació de l'amistat, feta de confiada col·labo-

ració, amb Lluís Nicolau d'Olwer, a qui Maseras demana

ajuda o n'ofereix en diverses cartes i notes a començaments

de la dècada dels trenta. Ambdós intel·lectuals ja havien

coincidit i s'havien vist a París durant l'exili i aquesta
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relació prossegueix a Barcelona. La primera carta que ens

consta després del sojorn parisenc és del 20 d'abril del

1929. Maseras l'adreça a Nicolau d'Olwer per pregar-li que

revisi -seguint les ordres d'Estelrich, "Estel", a la

lletra- un article "sobre la situació de la "minoria"

nostra" que ha escrit per a una publicació de Munic.

Probablement és del 1930 una nota interior de l'Ateneu que

Maseras també adreça a Nicolau d'Olwer, que, al seu torn

l'ha cercat per l'entitat. S'hi parla d'un veredicte i d'un

imminent viatge del segon. El 27 de febrer de 1930

Maseras s'acomiada del seu amic abans de marxar a Avi-

nyó. Resten tres notes creuades entre els dos escriptors

de pura i quotidiana col·laboració intel·lectual. Nicolau

d'Olwer prega a Maseras la traducció d'uns paràgrafs -en

nota sense data- i Maseras li participa, en succinta

carta amb data incompleta, el retard de quinze dies en la

celebració dels "Jocs de la Barceloneta". Una altra nota

on demana una cita a Nicolau d'Olwer. per a fixar amb ell la

llista del comitè o comitès "que s'han de nomenar a Espanya

pel Congrés d'Art Popular"35 ens situa pel maig de 1927,

ja que el Congrés Internacional de les Arts Populars

organitzat per l'Institut Internacional de Cooperació

Intel·lectual es celebrà a París durant la primavera de

1928. L'Exposició Internacional d'Art Popular es deixà per

l'any següent. Maseras dedicà un llarg article , pel

juliol de 1927 -quan es trobava a París-, a parlar d'aques-

ta celebració internacional, on recollia la notícia que

l'època fixada per al Congrés era la primavera del 1928. El

setembre de 1928 tornà a donar notícia dels preparatius del
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Congrés, duts a terme a Praga, en un altre article de La
40

Veu de Catalunya t És molt probable que Maseras fos el

contacte entre l'Estat Espanyol i l'Institut Internacional

de Cooperació Intel·lectual per al Congrés d'Art Popular,

segons el contingut de la carta adreçada a Nicolau d'Olwer

pel maig del 1928, en les primeres setmanes de trobar-se a

Barcelona,

El recull de breus lletres i notes delata una relació

de treball en projectes comuns però de poca importància en

els quals Nicolau d'Olwer troba un ajudant sol·lícit en

Maseras, i aquest cerca un conseller i un suport intel·lec-

tual en l'estudiós i erudit.

L'escriptor reprèn a partir de 1929 la relació amb

companys de joventut com Joaquim Biosca, Plàcid Vidal,

Ramon Vinyes, i especialment amb Joan Oller i Rabassa, amb

qui manté amistat personal i també epistolar. No pertany en

aquests anys de manera fixa a una colla o tertúlia. És home

de moltes connexions intel·lectuals i molt diversificat en

les seves activitats, per la qual cosa el trobem relacionat

amb diversos àmbits del món de les lletres. Freqüentava

l'amistat de membres de la penya de l'Hostal del Sol, sabem

que acudia a les reunions artístiques i literàries de can

Sastre, i que era molt fidel a la ideologia del felibritge,

entre els seguidors de la qual es comptava Alexandre Bulart

i Rialp, el membre més conegut del grup on Maseras es

trobava més ben situat i on es desenvolupà la seva amistat

amb Joan Oller i Rabassa.

En el transcurs de la tardor de 1928 Maseras reinicià

la seva vida social barcelonina assistint a les vetllades
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que l'arquitecte Sastre celebrava els dimarts a la nit a

39casa seva tot oferint lectures literàries i concerts.

Maseras coneixia Sastre, amb qui havia coincidit en alguna

ocasió a París en els anys anteriors, que, al seu torn, era

amic d'Albert Schneeberger. Plàcid Vidal testimonia que

"Aquella tardor [de 1928] es reprengueren les sessions de

can Sastre i en una d'elles va comparèixer Alfons Maseres,

que havia arribat de París. S'hi celebrava un concert, i

aquell nou concurrent, observant que a l'acte les dones

s'aposentaven separades dels homes, digué: -Això és un

costum únicament ibèric." Aquelles sessions eren fre-

qüentades per molts escriptors i artistes, entre els quals

anotem només -per la seva vinculació amb Maseras- Joan

Estelrich, Plàcid Vidal, Joaquim Biosca, i també Xavier

Benguerel, Sebastià Sànchez-Juan i Tomàs Roig i Llop, que

en aquells mesos maldaven per mantenir l'exquisida revista

Joia de Badalona, on Maseras féu, com hem vist, una de les

primeres intervencions en les lletres catalanes en arribar

a Barcelona.

A finals de l'any 1928 l'autor també connectà nova-

ment, al cap de poc temps de ser a Catalunya, amb el seu

amic de joventut Ramon Vinyes, que aquella mateixa tardor

havia tornat d'Amèrica. Maseras formà part d'una comissió

d'homenatge a l'escriptor de Berga que per la primavera de

1929 volgué fer una edició d'honor de la seva obra de

teatre -Qui no és amb mi...-, estrenada a Barcelona el

gener d'aquell any entre moltes discussions i polèmiques

per part dels altres autors de teatre. Maseras col·laborà

en la comissió d'homenatge al seu amic amb Prudenci
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Bertrana, Antoni Rovira i Virgili, Ambrosi Carrión, Leandre

Cervera, Josep Roure, Artur Perucho, Carles Capdevila i

19Domènec Guansé. El llibre d'honor, que anà acompanyat

d'un retrat de Vinyes dibuixat per Biosca, tornà a unir els

amics d'adolescència, encara que per poc temps ja que

Vinyes partí altre cop cap a Colòmbia, el 27 de novembre de

1929 , i Joaquim Biosca contragué una terrible malaltia

que li fou diagnosticada pel setembre del 1932 i li

arrabassà la vida a les acaballes d'aquell mes. Maseras

visqué de molt a prop l'agonia i la mort del seu millor

amic de joventut, i, encara, el més estimat en la vida

adulta. Plàcid Vidal recull amb exactitud l'episodi de

la mort i l'enterrament del pintor, al qual acudí adolorit

Maseras, que formà part del dol amb Antoni Fuster Valldepe-

ras, Plàcid Vidal, Ventura Gassol, un parent del difunt i

el capellà. Maseras dedicà al Diario de Barcelona, on

llavors feia de redactor d'arts i lletres, un article al

seu amic titulat "Muerte de Joaquín Biosca"." Plàcid

Vidal valora l'amistat profunda entre Maseras i Biosca

afirmant: "Alfons Maseras era l'amic amb el qual Joaquim

Biosca s'havia relacionat més sovint i més directament, ja

del primer temps de l'adolescència. Joaquim Biosca, en

vida, mai no havia pogut abstreure's de la influència

d'Alfons Maseres [...]. "46

El grup literari amb qui s'identificava més plenament

Maseras a Barcelona durant els anys trenta fou, sens dubte,

de caire tradicional, lligat amb les activitats del feli-

britge i amb les relacions establertes amb els poetes

occitans. La personalitat més coneguda del grup fou
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Alexandre Bulart i Rialp, cinc anys més jove que Maseras,

un escriptor que exercia com a advocat especialitzat en

temes mercantils. Bulart actuà com a secretari de la

Mantenidoria Catalana del Felibritge i estimulà les

relacions entre Occitània i Catalunya. Aquest aspecte fou,

sens dubte, el que l'uní amb Maseras i amb Joan Maria

Guasch durant els anys trenta. Joan Maria Guasch era un

poeta sis anys més gran que Maseras, proclamat Mestre en

Gai Saber el 1909, i de fina sensibilitat modernista, molt

vinculada al maragallianisme en la seva poesia. Maseras,

Bulart i Guasch tenien en comú el fet de ser uns despla-

çats, des del punt de vista estètic, respecte a la litera-

tura catalana, i especialment la poesia, dels anys trenta.

Enfront del grup surrealista de Dalí, Gasen, Montanyà i

Foix, ells simbolitzaven l'extrem oposat, aferrats com

estaven a la tradició floralesca i al felibritge occità

vinculat a la Renaixença catalana. Al grup s'hi afegia

també Joan Oller i Rabassa, a qui Maseras professava una

fonda amistat ja des de la joventut. Anna Murià, a la

conversa mantinguda amb Quirze Grifell el 1992, en definir

les "capelletes" intel·lectuals barcelonines en aquests

anys afirma que "Els del grup d'en Maseras eren potser més

tradicionals, i els altres eren més moderns". En dir

"els altres" es refereix a la colla de Sabadell, amb Pere

Quart, Armand Obiols, Francesc Trabal, etc. Per això, en la

mateixa entrevista, diu Murià: "A Alfons Maseras, jo li

tenia afecte perquè treballava amb ell, però era un home

biliós, era furibund, i a més era d'una capelleta ad-

versària de la d'Edicions Proa on hi havia el grup de
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Sabadell i tots els seus amics." A la pregunta "Quins

escriptors hi havia al grup de l'Alfons Maseras?", Anna

Murià respon: "-Hi havia el fill d'en Narcís Oller, Oller

i Rabassa, i després n'hi havia d'altres de menys impor-

tants, molts que estaven en contacte amb el Felibrige. Saps

què era el Felibrige? Doncs tots aquests eren del Felibri-

ge. N'hi havia un que es deia Bolart, em sembla. Altres de

poca importància. Els més importants eren en Maseras i

l'Oller i Rabassa."49

La colla d'en Maseras era subsidiària, per la persona-

litat dels seus membres, d'aquella del Cafè Colom que

s'aplegava entorn de la figura venerable de Francesc Matheu

i era formada per escriptors provinents de la Renaixença,

ja d'edat avançada o bé d'esperit ben proper al d'aquella

etapa romàntica de la llengua i la literatura catalanes,

ben superada ja en els anys trenta. Aquesta colla constitu-

ïa una reserva anacrònica d'escriptors estèticament i

gramaticalment adscrits a la Renaixença, o bé, en algun

cas, es tractava de contertulis curiosos o eclèctics en la

seva definició literària. El mateix Maseras, al seu article

"Els llibres de "La Colla", publicat a La Publicitat el

febrer del 1936 , defineix quins eren els autors que

freqüentaven aquell grup: "La Colla del Colom" és una penya

d'amics, tots ells lletraferits o amants de les nostres

lletres, que s'apleguen diàriament al cafè Colom, entorn de

Francesc Matheu, l'actual patriarca de les lletres catala-

nes. Els més assidus d'aquesta penya són actualment, entre

altres, els senyors Joaquim Cabot, Joan M. Guasch, Alexan-

dre Font, Rafel Puget i Joan Santamaría. Quan és a Barceló-
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na no hi manca mai el restaurador de Poblet, Eduard Toda."

Maseras cita també, com a membres ja desapareguts de la

tertúlia, Amadeu Vives, Ferran Agulló, Enric de Fuentes, i

també anomena els seus amics Alexandre Bulart, Joan Oller

i Rabassa i altra vegada Joan M. Guasch entre els col·labo-

radors dels tretze volums que "La Colla" publicà en

reduïdes edicions d'amistat. Observem, doncs, com, malgrat

no ser membres "titulars" d'aquest aplec literari, les

afinitats estètiques situen ben a prop els membres del grup

de Maseras de la colla venerable de Matheu, i els connecta

amb uns conceptes artístics anacrònics i endarrerits, tan

estèticament com des del punt de vista gramatical i

ortogràfic.

La relació amb aquest grup, de llarga tradició, quallà

en algunes activitats socio-literàries com la col·laboració

estreta de Maseras i Bulart amb els Jocs Florals de

Barcelona, del Consistori dels quals formaren part ambdós

amics l'any 1931. En ser entrevistat Bulart a La Veu de

Catalunya sobre aquest fet, contesta tot situant-se ell

mateix i també Maseras en l'àmbit dels prohoms de la

Renaixença: M'ha afalagat d'ésser secretari dels Jocs

Florals de Barcelona d'enguany. Francesc Matheu és un

excel·lent amic! Els meus companys són persones de relleu

innegable: El P. Miquel d'Esplugues, Serra Hunter, Joan M.

Guasch, Alfons Maseras, Marià Manent i l'historiador Mestre

Noè tenen personalitat pròpia."

Aquests amics formaven també part regularment de la

mantenidoria catalana del felibritge. Així, el mateix any

1931, pel mes d'abril, consta que junt amb Francesc Matheu
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col·laboraren en la festa de les lletres occitanes, tal com

concreta la ressenya apareguda a La Veu de Catalunya en

aquestes dates: "S'ha celebrat la "taulejado" anyal amb

gran concurrència de felibres barcelonins, destacant-se la

venerable figura de Francesc Matheu, Joan M. Guasch, Alfons
C4

Maseras, Alexandre Bulart i Rialp i molts d'altres.

Maseras sentia gran admiració i respecte cap a la

figura gairebé mítica de Francesc Matheu. Testimoni

d'aquest sentiment és l'afectuosa tarja que li va adreçar

en complir aquell escriptor vuitanta anys, l'octubre del

1931, l'any en què compartiren el Consistori dels Jocs

Florals Catalans i dels Occitans.

Tanmateix, sostingué la relació epistolar més fecunda

d'entre els membres de la colla amb Joan Oller i Rabassa,

a qui adreçà lletres sense exacta regularitat però amb

fidelitat durant molts anys de la seva vida. Així, a banda

de les contínues referències i records que li dedica en les

cartes que adreça al seu pare, Narcís Oller, des de París

en la segona dècada de segle, també es conserven algunes de

les llargues lletres que li escrigué: la del 27 de febrer

de 1914, ja comentada al seu moment, i dues corresponents

als anys trenta, del 22 d'octubre de 193054 i del 21 de

novembre del 1933. A ambdues cartes Maseras dedica

gairebé tot l'espai a la crítica minuciosa d'obres de Joan

Oller. A la primera esmerça quasi dues pàgines en el

detallat comentari de la novel·la Quan mataven pels

carrers t que l'any següent hauria d'obtenir el premi

Fastenrath. La segona carta dedica altre cop una pàgina

i mitja a la crítica profunda de la darrera novel·la
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d'Oller i Rabassa, que, atesa la data i el comentari, ha de

ser La barca d'lsis. del 1933. Pel maig del 1936 dedicà un

extens article de la secció "Lletres" de La Publicitat a

57
glossar la novel·la Amb el bec o amb les dents.

Maseras conservà al seu Arxiu personal alguns records

i mostres de l'amistat amb aquests escriptors. Així s'hi

troba un plec solt editat amb el sonet en francès que el 19

d'abril de 1933 oferí, amb el seu nom com a títol, a Joan

Maria Guasch amb motiu de la seva nominació dins la Legió
ro

d'Honor francesa. Del maig de 1935 es conserva una

fotografia on ambdós amics acompanyats d'altres escriptors,

probablement occitans i rosselloneses, es troben a Per-

pinyà, ciutat amb la qual estaven molt vinculats a causa de

les relacions occitano-catalanes i rosselloneses, i també

pel fet que Maseras formava part de la Comissió de la

Biblioteca de Perpinyà junt amb el seu company de lletres

Joan Oller i Rabassa. En lletra del 21 de novembre del 1933

Maseras comunica a Oller i Rabassa: "Suposo que demà,

dimecres, hi haurà sessió del Comitè de la Biblioteca de
ca

Perpinyà, que hi assistiràs i que ens veurem". També

durant l'any 1934, Maseras ocupa alguns assaigs perio-

dístics en la descripció de la Biblioteca de Perpinyà i en

la glossa d'activitats que s'hi relacionen. Pel maig d'a-

quest any publicà l'article "La Biblioteca Catalana de

Perpinyà" a La Publicitat . i pel juny ho féu a la Revis-

ta de Catalunya.

L'escriptor es donà a conèixer públicament com un clar

impulsor del felibritge arran de la celebració de l'any

Mistral, el 1930, i després es mantingué actiu en aquest
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aspecte en els anys successius, sempre amatent a l'inter-

canvi literari entre Catalunya i Occitània. De fet, la seva

funció bàsica en la celebració del Centenari de Mistral fou

la d'actuar com a difusor de l'ideari del felibritge i de

la figura de l'autor occità. El 1927 ja havia anunciat a La

Veu de Catalunya la decisió del consistori del Felibritge

per la qual la celebració dels actes del Centenari es
¿s

fixava per al 1930. L'any 1927 donà ocasionalment el nom

de "Notes Occitanes" o "Lletres occitanes" a la seva

col·laboració de La Veu de Catalunya, i entre 1927 i 1930

dedicà articles solts a la cultura provençal.

Pel novembre de 1929 Maseras protagonitzà des dels

diaris La Veu de Catalunya i Comoedia un afer polèmic

relacionat ben de prop amb la figura de Mistral i que, a

causa del ressò periodístic que tingué, serví, indirecta-

ment, per començar a preparar les celebracions del Centena-

ri mistralenc. El dia 12 d'aquell mes publicà simultània-

ment a La Veu de Catalunya" i a Comoedia^. els dos dia-

ris on era col·laborador habitual, un llarg article que

donava a conèixer l'existència d'un bon nombre de cartes

d'escriptors felibres del segle anterior adreçades a

l'autor català de la Renaixença Albert de Quintana. En el

gruix de la correspondència, que Maseras havia vist a París

l'any 1925 mostrades pel seu posseïdor -l'estudiós Màrius

André-, hi havia quaranta lletres de Frederic Mistral.

L'any 1929 les cartes eren en mans de la vídua d'André -

mort el 1927 -, que pretenia vendre-les a una biblioteca

0 particular. Maseras esbrinà amb tot detall la procedència

1 la història de les cartes parlant amb el nét de Quintana
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i amb el nebot i la vídua de Mistral. El fet era que Màrius

André no les tenia en propietat sinó que li havien estat

confiades l'any 1915 pel fill de Quintana amb la intenció

que André i altres estudiosos de les relacions entre

felibres i catalans poguessin fer-ne un estudi. El desig

del fill de Quintana era que, en finalitzar, les lletres

fessin cap a la Casa-Museu de Mistral a Mallana. Els

diversos treballs sobre la correspondència restaren inaca-

bats. Des d'aleshores les cartes havien passat a formar

part, erròniament, de les propietats de la vídua André. La

polèmica entre aquesta senyora i Maseras ocupà durant

alguns dies la premsa catalana i francesa , malgrat que

la posició documentada i amb suport de testimonis, com els

hereus dels corresponsals per ambdues bandes, demostraren

clarament que la veritat era de part de Maseras. La inter-

venció del nét de l'escriptor català, anomenat Albert de

Quintana de León, clogué l'afer sense cap mena de dubte ni

escletxa a la raó. Maseras havia aconseguit fer girar

l'atenció pública cap a l'insigne fundador del felibritge

i iniciar gloriosament els actes i les festes en el seu

honor.

La intervenció de Maseras en aquests actes fou àmplia

i compromesa ja que hi prengué un fort protagonismo.

Treballà com a impulsor de la figura de Mistral i dels

actes del Centenari que es celebraren a la Provença i a

Barcelona des dels seus articles a La Veu de Catalunya i a

Comoedia. Viatjà a les terres de Mistral i visità la

família de l'escriptor pel març del 193068, abans d'ini-

ciar els actes d'homenatge. Desenvolupà un interessant i
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progressiu treball de divulgació de les doctrines felibres

i de l'obra d'estudiosos i autors del moviment també des de
en in

La Veu de Catalunya i des del Diari de Mataró. I rea-

litzà el reportatge detallat de tots els actes del Centena-

ri celebrats a la Provença entre el 7 i el 14 de setembre

del 1930, dels quals fou participant actiu a més de cronis-

ta. També inicià i clogué l'any amb assaigs periodístics

descriptius dels paisatges mistralencs -dues sèries a La

VeudeCatalunya anomenades "Per les terres de Mistral"^-

i amb un article d'obertura i un de cloenda de "L'any de

Mistral" el primer i darrer dia de l'any respectivament.13

El 1930 Maseras publicà també una selecció i traducció de

rondalles de Frederic Mistral amb el títol Rondalles74,

que precedí d'un llarg prefaci on féu una profunda valora-

ció de la figura de l'autor provençal i del moviment

felibre en relació al món literari i cultural del 1930. Ma-

seras destaca en aquest prefaci els tres elements bàsics de

la personalitat de Mistral. Per a ell, cal tenir en compte

el fet que "fou l'endegador del renaixement literari

provençal, fou el faisonador de la germanor occitana i fou,

finalment, el profeta de l'amistat dels pobles llatins. "?S

L'any Mistral començà, com molt bé indicava Maseras a

l'article d'obertura, I'l de gener de 1930. Tanmateix els

Primers actes oficials tingueren lloc a Barcelona, pel

juny, i a diversos indrets de la Provença, el mes de

setembre. En l'endemig Maseras anava publicant els seus

articles il.lustratius sobre el felibritge.

El Comitè Català del Centenari de Mistral preparà

sèrie d'actes a Barcelona en honor de l'escriptor

una

que es
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celebraren els darrers dies de juny de 1930. Aquest mateix

Comitè -format per Francesc Matheu, Joan Maria Guasch,

Alfons Maseras, Carles Grandó -de Perpinyà- i Alexandre

Bulart- es desplaçà a Avinyó entre el 7 i el 14 de setembre

per tal d'assistir a l'homenatge que es celebrà en terres

de Provença. Els actes de Barcelona , presidits per una

delegació d'escriptors occitans encapçalada per Màrius

Jouveau, el "capulié" del Felibritge, tingueren com a

sessió central una vetllada a l'Ateneu el 26 de juny, on

Maseras pronuncià una conferència glossant "El país de

??Mistral" al costat de Pere Coromines, president de la

institució, que hi pronuncià un discurs reproduït a les

78 Î9seves memòries i a La Veu de Catalunya. Maseras con-

fessava haver-se desplaçat a la Provença poc temps abans

dels actes celebrats a Barcelona. Encapçalà el discurs amb

aquestes paraules: "Jo només us oferiré, senyors, aquest

vespre, i a la glòria de Mistral, una fugissera visió del

país del poeta, un reco d'aquesta Provença assoleiada que

tant va estimar; el reco, precisament, on va viure i on va

morir i on avui reposen les seves despulles. Jo hi he anat,

no fa gaire, gairebé com qui va a un romiatge. Permeteu-me,

doncs, que assagi de trametre-us l'emoció que m'hi va

colpir."80

En definitiva, Maseras participà com a organitzador,

divulgador i cronista en els actes del Centenari de

Mistral, el poeta sota l'advocació del qual escrigué durant

els anys trenta, i que, en darrer terme, volia recordar

anacrònicament en un ambient literari català que es movia

amb impulsos molt allunyats de l'estètica felibre.
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Dos dels companys en els actes de l'homenatge a

Mistral continuaren connectats amb la tasca intel·lectual

de l'escriptor. Així, l'any 1931, Maseras traduí el llibre

Estances del mortal somriure -publicat a les edicions de

"La Revista"~ de Gabriel Boissy, col·laborador del Centena-

ri i redactor en cap de Comoedia de París, periòdic

literari en què col·laborava. Per altra banda, el 1932

publicà a l'editorial Barcino un Resum de literatura

provençal en col·laboració amb Màrius Jouveau, el "capulié"

del Felibritge durant les festes del Centenari.

El mes de març de 1930 arribà a Catalunya una altra

delegació d'escriptors. Es tractava d'una nodrida represen-

tació d'intel·lectuals castellans que s'havien pronunciat

com a defensors de Catalunya durant la Dictadura, gairebé

esgotada des del 28 de gener d'aquell any. Maseras fixà per

escrit aquesta arribada en un article a La Veu de Catalunya

on destacava la càlida rebuda que Catalunya dispensà a "la

flor i la nata de la intel·lectualitat castellana".

També hi ressenyava el banquet de germanor que es celebrà

en aquesta ocasió i destacava en especial la cordialitat i

la comprensió com els dos elements essencials per a la bona

harmonia dels pobles peninsulars. Maseras havia sostingut

amistat epistolar amb un intel·lectual castellà a qui

admirava profundament, Miguel de Unamuno, i amb el qual es

cartejava encara el 1932. Des del 1924, i durant els anys

en què remangué a París, havia seguit ben de prop l'estada

a Fuerteventura de l'escriptor espanyol i el posterior

exili a París, i n'havia donat completa informació des del

periòdic que dirigia, Le Courrier Catalan. El 18 de febrer
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de 1930, pocs dies abans de l'arribada de la delegació

castellana, Maseras es feia ressò des de La Veu de Catalu-

nya82 del retorn a l'Estat espanyol de "Don Miguel" a qui

atorga el qualificatiu de "figura valenta i cavallerívola"

i de qui glossa l'actitud i l'obra dels anys de forçós exi-

li. El veu retornar "íntegre, irreductible, a la palestra

de les idees en el vastíssim i caòtic camp peninsular." De
OJ

l'any 1932 es conserva una breu lletra en què Maseras

sol·licita a Unamuno de part del "Comitè Internacional de

Socorros a Rusia" la seva col·laboració -ja requerida per

aquesta institució amb anterioritat- en un llibre en

diversas llengües que vol editar a benefici del poble rus.

També fou l'any 1930 quan Maseras fou condecorat amb

el guardó de cavaller de la Legió d'Honor francesa per la

seva col·laboració en les lletres de França. Domènec de

Bellmunt glossa aquesta notícia en diverses ocasions i amb

tonalitats variades, fet que fa comprendre l'abast de la

condecoració. A Cinquanta anys de periodisme català diu:

"Alfons Maseras havia estat honorat pel Govern francès amb

la roseta d'"Of f icier d'Instruction Publique", condecoració

que l'afalagà profundament car hi veié com una prova

d'agraïment als importants serveis culturals que havia
Q«

retut a França". També en un article del diari Avui

sobre Maseras, el 1977, reiterava la importància del

guardó: "Tenia la "rosette" d'oficial de l'acadèmia, que és
OC

una mena de Legió d'Honor dels literats francesos".

Tanmateix, el mateix escriptor i amic recorda a Anecdotari

inèdit de cinquanta anys de periodisme català (1920-1978)

que al final dels seus dies, essent a l'exili, reduït a la
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misèria i ja malalt de mort, Maseras es queixava de la

inutilitat de la condecoració. Explica Bellmunt: "Un dia

amb les llàgrimes als ulls em digué:

-La meva llàntia encesa s'apaga. Ja ho veieu com

acabo: com un "clochard" a la caserna dels Bombers.

I assenyalant la seva "rosette" d'Oficial d'Acadèmia

que sempre duia al trau, afegí:

-De què em serveix ara "això"? Em vénen ganes d'en-

flfiviar-ho a París perquè el ministre s'ho f... on vulgui."

Alguna revista d'exili donà la notícia de la concessió

d'aquest guardó en la ressenya necrològica que féu de

Maseras l'any 1939. És el cas de Catalunya de Buenos Aires,

on podem llegir "Des de l'any 1930 era cavaller de la Legió

d'Honor. "8? Tanmateix, ja el 1930 L'Esquella de la Torrat-

xa. en un article signat per "Virai" comentava el fet que

"Maseras ha estat honorat amb la roseta de cavaller de la

Legió d'Honor" i afegia una valoració del fet, on es pot

llegir: "Alfons Maseras mereix aquesta i totes les distin-

cions. Les mereix per la seva obra, una de les més impor-

tants en la novel·lística catalana, i pels intel·ligents i

lúcids comentaris crítics que ha posat a l'obra d'al-

tri."88

El 1930 fou també l'any en què Maseras manifestà, en

la llarga i intensa presentació del llibre Poesías.

l'admiració pel seu autor, el poeta Joaquim Folguera, i per

la seva traductora al castellà, la poetessa cubana Emília

Bernal, amb qui l'unia una profunda amistat des de la

primavera de 1927, quan conegué l'escriptora a París i

aprofundí amb ella en el coneixement de la literatura
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americana i portuguesa. Això succeïa abans que Emília

Bernal fes estada a Mallorca el 193l80 i 1932, i abans que

visqués la relació sentimental amb Llorenç Vilallonga que

hauria de quedar fixada literàriament a la comèdia de

l'escriptor mallorquí Silvia Ocampo el 1935. Maseras i Pere

Guilanyà -poeta i redactor de La Veu de Catalunya. La

Revista i la Nova Revista- actuaren a París com a revela-

dors de la lírica catalana per a Emilia Bernal, que el 1928

visqué a Madrid, on donà a conèixer mitjançant recitals

poetes catalans com Maragall, Alcover, Carner, Qassol i

Folguera. El 2 de gener de 1929 la poetessa, que passava un

temps a Barcelona, féu un recital de poesia a l'Ateneu

Barcelonès. Declamà composicions pròpies alternades amb

traduccions portugueses i catalanes, entre les quals hi

havia poemes de Folguera, Gassol i Maseras. Aquest darrer

dugué a terme la presentació, que constituí, a més d'un

breu estudi de la poesia d'Emilia Bernal, una abrandada

defensa de la lírica femenina, amb la inclusió en el

discurs de comparacions entre l'obra de Bernal, la de Mme.

de Noailles i la d'Ada Negri. Maseras hi confirmava el fet

que havia conegut Emilia Bernal a París durant l'exili:

"Quan vaig trobar per primera vegada Emília Bernal, a

París, la poetessa havia fet una llarga estada a Portugal,

on havia estudiat i traduït alguns poetes d'aquell interès-

41sant país". La Veu de Catalunya ressenyà la intervenció

completa de Maseras en una completa crònica de l'acte,

publicada l'endemà, que incloïa el seu discurs. El mes de

maig del mateix any l'escriptor inclogué un llarg article

a La Veu de Catalunya on comentava les versions que Emilia
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Bernal havia fet de les poesies de Folguera. La poetessa es
^

trobava, segons paraules de Maseras, altre cop a Cuba des

de principis d'any i li havia anat trametent les traduc-
Qfl

cions del poeta català. Maseras fa a l'article un deta-

llat i elogios comentari de les versions tot desitjant que

Bernal completi tota l'obra de Folguera: "Amb una mica més,

Emília Bernal incorporava de cop a la lírica castellana

tota l'obra poètica del malaguanyat amic. És gairebé segur

que, per tan poc, Emília Bernal no deixarà de fer-ho."

En acabar aquesta traducció, Bernal encarregà a Maseras la

presentació del llibre, titulat Poesías. Aparegué el 1930

a l'editorial Ariel, en una acurada edició precedida per un

dibuix de Folguera fet per Josep Obiols. Maseras reprodueix

al prefaci fragments del pròleg d'Emilia Bernal al seu

llibre Exaltación, editat a Madrid el 1928, on recull en

versions pròpies diversos poemes dels autors catalans abans

esmentats. Hi selecciona els textos on Bernal compara

Folguera amb Leopardi, un dels poetes preferits de Maseras,

i, en acabar, dona completa notícia de la revifada de la

poesia lírica femenina americana en els darrers anys. A la

presentació es posen en relació algunes poetesses america-

nes amb Ada Negri i amb Mme. de Noailles, les altres dones

de lletres amb qui Maseras havia fet fonda amistat durant

els anys vint. Acaba relacionant la poesia de Folguera amb

la d'Emilia Bernal, qualificada en ambdós casos d'ar-

bitrària i imaginària: "en ambos hay exacerbación de

sensibilidad, y, sobre todo, un anhelo constante, el anhelo

que comunica la excesiva comprensión de las propias

angustias y la indecible necesidad de evadirlas. En ambos
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el anhelo no es más que la evasión hacia un mundo me-

jor."94

Hem pogut observar com Maseras fa amistat durant els

anys vint amb poetesses de diversos països -França, Itàlia,

Cuba- sobre les quals escriu en moltes ocasions, sempre en

termes positius i destacant especialment el valor de les

dones dedicades a l'activitat intel·lectual, per qui serva

una especial estima, sobretot en el cas que es lliurin a la

poesia.

Tanmateix, l'amistat amb altres intel·lectuals dugué

Maseras a obres fins i tot conjuntes. És el cas de la

magnífica biografia sobre Fortuny que escrigué amb Carles

Fages de Climent l'any 1932. Aquest escriptor, que col·la-

borà amb Maseras en l'elaboració de l'obra, el 1933

reconeixia en la dedicatòria del llibre Climent sobre la

seva saga familiar que Maseras l'havia introduït en els

estudis biogràfics. El llibre de Fages, conservat a la

biblioteca familiar de Maseras, diu exactament: "Al meu

generós i lleial amic Alfons Maseras, el meu iniciador

també en l'art de la biografia". L'obra que feren conjunta-

ment es titulà Fortuny, la mitad de una vida, fou editada
AT

a Espasa-Calpe i té encara actualment un extraordinari

valor per conèixer la personalitat del pintor. De fet,

l'any 1932 Maseras ja havia treballat sobre Fortuny en

altres àmbits. Així, el mes de març es traslladà a París on

pronuncià una conferència dins del cicle "La peinture

catalane aux XIXe. et XXe. siècles" organitzat per la

Fundació Cambó per a 1'"Art i la Civilització de Catalunya"

-"Fondations pour l'Étude des Arts et des Civilisations de
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la Méditerranée"- a l'Institut d'Art i Arqueologia de la

Universitat de Paris. Les 10 conferències foren pronuncia-

des entre el 17 de febrer i el 16 de març. A la sessió

impartida per Maseras el 5 de març hi assistí el fill de

Fortuny, arribat aquell dia de Venècia, entre d'altres

artistes residents a París. La Veu de Catalunya publicà un

llarg resum de la conferència de Maseras el 13 de març,

vuit dies després de l'acte, amb el títol "Fortuny i la

seva escola" per Maseras". El Butlletí dels Museus d'Art de

Barcelona ressenyà també la dissertació al seu número de
AC

maig del 1932. Durant els mesos de febrer i març, l'es-

criptor havia ja publicat en aquest Butlletí l'estudi en

dues parts "Notes per a contribuir a la història del quadre

de Marià Fortuny conegut amb el nom de "Batalla de Te-

tuan".9'

Maseras servà en la maduresa l'amistat amb alguns

artistes amics de joventut, dels quals glossà l'obra en les

seves col·laboracions de premsa. És el cas del pintor Pere

Ynglada, que havia compartit amb ell el primer llarg sojorn

a París durant la segona dècada de segle, a qui dedicà dos

articles. Un, titulat "El dibujante y animalista Ynglada,

aparegué el 1933 al Diario de Barcelona.88 L'altre, il.-

lustrat amb fotografies de les obres del pintor, fou inclòs

el 1934 a Art amb el títol "Pere Ynglada, dibuixant

animalista".99

A les darreries del mes de març de 1933, Albert

Schneeberger visità Barcelona. Alfons Maseras fou el

responsable de l'acolliment de l'hoste. Plàcid Vidal

recorda els diversos actes d'homenatge que la intel.lectua-
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litat de Barcelona dedicà a l'escriptor i crític fran-

cès.1"" Malgrat el malentès entre Maseras i Vidal que

deixà sol Schneeberger en el moment de l'arribada a la

ciutat, els dies d'estada de 1'intel.lectual foren plens

d'activitats. La Conselleria de Cultura de la Generalitat

li dedicà un banquet presidit per Ventura Gassol -

aleshores Conseller-, per l'homenatjat, i per Alfons

Maseras, antic amic de Schneeberger. Hi assistiren, entre

d'altres personalitats del món de les lletres, Carles Riba,

Josep M. López- Picó, Ramon Sastre, Jaume Massó i Torrents,

Josep Millàs-Raurell, Joan Alavedra i Melcior Font. Vidal

recorda com Maseras en el trajecte que els duia a Pedral-

bes, on tingué lloc el dinar d'homenatge, s'adreçava als

seus companys d'automòbil -que no identifica- amb les seves

queixes habituals sobre la situació de l'escriptor català,

obligat a "dedicar-se a missions alienes als seus ideals

per a poder viure".

Com es veu, l'autor en aquesta època, gairebé a punt

de complir cinquanta anys, i immergit en activitats edito-

rials que l'allunyen de la seva vocacional tasca creativa,

continua amb la mateixa sensació d'incomprensió per part de

l'entorn social i cultural que havia manifestat des de

sempre. Potser per aquest motiu Maseras participava en

molts actes culturals dels anys trenta, i es situava

intel·lectualment prop de Ventura Gassol -per qui sentia

admiració i afecte-, amb els ideals culturals i nacionalis-

tes del qual s'identificava, i trobava així en certa mesura

el lloc que li corresponia. Maseras era molt més a prop de

la colla del felibritge, amb Francesc Matheu, Alexandre
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Bulart, Joan Oller i Rabassa i Joan M. Guasch entre

d'altres, que de la penya de l'Hostal del Sol, de la qual

formaven part molts dels seus companys de lletres. Entre

aquests darrers s'hi trobaven amics -com Plàcid Vidal i

Joaquim Biosca-, crítics que coneixien bé la seva obra -com

Rafael Tasis i Marca-, escriptors consagrats com Prudenci

Bertrana, i en els darrers temps altres companys amb qui

havia tingut menys coneixença, com Josep M. Boix i Selva,

Ramon Bech i molts més. Aquesta tertúlia era àmplia i

oberta, i hi assistien persones vinculades directament amb

Maseras, per la qual cosa l'escriptor s'hi relacionà tot i

no ser-ne membre constant.

Tanmateix, Maseras era eclèctic i independent en els

afers de relacions literàries i afectives. Com hem dit,

sentia especial veneració per Ventura Gassol, amb qui l'uní

l'amistat, que el portà a col·laborar en actes i empreses

culturals de caràcter oficial entre el 1931 i l'octubre del

1934 -en què Gassol fou empresonat-, i des del març de

1936, mentre fou Conseller de Cultura. Maseras i Gassol

mantingueren un amistós contacte durant l'any i tres mesos

que durà la captivitat del segon. L'li de febrer de 1935

Gassol dedicà al seu amic el poema dramàtic La mort de

1*ós, acabat al penal de Cartagena, des d'on l'hi trameté

amb una afectuosa endreça: "A Alfons Maseras poeta amic de

l'ànima amb una abraçada de record d'aquells temps! i amb

esperances".104 El 28 de gener del 1936 el periòdic Última

hora publicà el poema de Gassol "Oda X" -del llibre Odes

d'Horaci-. també inserit al n. 1 de Rosa dels Vents .

l'abril de 1936, dedicat en ambdues ocasions a Alfons
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Maseras i signat al Penal de Cartagena el 21 de gêner. En

correspondència, Maseras escriu pel febrer a Comoedia

l'article "Le poète au bagne. Ventura Gassol sera-t-il

libéré? , on explica l'aventura política del Conseller

empresonat i glossa amb detall la seva darrera obra

literària desenvolupada al presidi. Escriu l'article amb to

de reivindicació nacionalista i alhora d'admiració li-

terària per l'home que continua creant i traduint al català

des del penal de Cartagena.

El 25 de juliol de 1933, diada de Sant Jaume, Maseras

visqué una de les jornades més emotives de la seva vida. El

poble de Sant Jaume dels Domenys -on havia nascut- li reté

un homenatge popular ple d'admiració i simpatia. Maseras hi

assistí acompanyat només del seu amic Joan Oller i Rabassa.

La minsa resposta dels seus companys de lletres davant

l'acte d'homenatge fou l'únic element negatiu d'aquell dia

de plenitud per a l'escriptor. Conta Plàcid Vidal: "havíem

promès assistir a la festa nombrosos amics escriptors i,

d'entre tota la colla que s'esperava, solament van presen-

tar-s'hi l'indicat Alfons Maseras i Joan Oller i Rabas-
1 n?

sa". També diu Vidal que Oller i Rabassa li comentà

com, en el viatge de tornada amb tren a Barcelona, ell i

Maseras lamentaren "la manca de constància de la societat

intel·lectual" i "gosaren detallar, fent història particu-

lar d'informalitats, mesquineses i desequilibris d'uns

contemporanis nostres que, amb la gran significació i

autoritat com tenien en el món de les lletres catalanes,

representaven una terrible paradoxa amb el mal exemple que

individualment donaven."108 Plàcid Vidal explica tot
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seguit i amb tot detall les causes per les quals no assistí

a l'acte de Sant Jaume dels Domenys. La Veu de Catalu-

nya110. La Publicitat111. El Matí112. L'Opinió113, el

Diario de Barcelona , i Premsa Comarcal Associada es

feren minuciós ressò de la festa d'homenatge, a la qual

s'adheriren el Conseller de Cultura de la Generalitat,

Ventura Gassol, i els escriptors Alexandre Bulart, Alexan-

dre Font, Octavi Saltor, Tomàs Roig i Llop i molts d'al-

tres. El governador civil de Tarragona hi assistí com a

pricipal autoritat, al costat de les forces locals.

S'aixecaren castells, es feren parlaments, s'inaugurà una

placa commemorativa a la casa on nasqué Maseras -can Forés-

1 Ïfi
i, per acabar, l'ajuntament de la vila obsequià l'ho-

menatjat amb un banquet. El més destacable, a banda del

caliu popular i humà que tingueren els actes, fou l'amistós

discurs de Joan Oller i Rabassa, que, en representació dels

escriptors adherits a l'homenatge, parlà sobre la signifi-

cació universal de l'obra literària de Maseras. Aquest, al

seu torn, respongué amb mots poètics que traïen el seu

sentir com escriptor i resultaren ser una declaració de la

seva poètica personal i del seu nacionalisme fervent. Entre

altres idees interessants, Maseras observà la importància

de mantenir-se fidel a la terra de naixement i a la pròpia

llengua, que és tot u: "aquesta llengua que jo he après de

balbucejar en aquest poble, on s'escolaren els meus dies

més tendres, quan l'infant obre meravellat els ulls al món

i comença a aprendre els noms de les coses. Jo només vull

recordar-vos aquesta fidelitat al sentit de la terra, per

a pregar-vos que vosaltres no hi manqueu, sobretot en
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aquest temps, en què és tan necessària. Perquè si Catalunya

era per a nosaltres fins avui una bandera i un ideal, i

necessitava de l'amor dels seus fills, ara que tot just

comença a ésser una realitat, necessita de l'amor i de

117
l'abnegació i del treball conscient dels seus fills."

El to admonitor! del discurs de Maseras anuncia el que

emprarà els seus darrers cinc anys de vida, a partir dels

cinquanta d'edat. L'escriptor, especialment durant la

guerra, es dedicarà a fer parlaments de to nacionalista, en

defensa de la llengua, de la literatura i de la cultura

catalanes. L'experiència i el sofriment el porten a

utilitzar aquest to reflexiu i greu, que caracteritzarà les

intervencions públiques de l'última època de la seva vida.

Simultàniament anirà esdevenint -malgrat el magne esforç

del seu treball intel·lectual, concretat en obres com la

traducció completa de Moliere- un intel·lectual antic i

marginat en una societat que oblida els escriptors de les

glorioses dècades anteriors. L'homenatge de Sant Jaume dels

Domenys, amb l'absència física dels companys de les lletres

és el primer símptoma de l'abandó i de l'oblit en què

progressivament fou sepultat Maseras, un modernista fins a

la f i, i ja anacrònic en els seus darrers anys d'exis-

tència.

L'any 1934 i 1935 estigué en relació amb Tossa de Mar

perquè publicà diversos articles sobre la vila. A l'arxiu

de l'autor es conserva una fotografia de Maseras a la

muralla medieval de Tossa gairebé idèntica a la reproduïda

-com a paisatge, sense la seva presència- en un dels

articles sobre el poble. La fotografia proporciona una de
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les darreres imatges de l'escriptor abans de la Guerra

Civil, quan era encara jove i ple de vida. Maseras es degué

traslladar a la vila de la Costa Brava per dur a terme

treballs de divulgació turística d'aquella zona per a les
1 4 0 1 1 Q

revistes El Viajero i Ràdio Barcelona , en el seu

constant esforç per a guanyar-se la vida al marge de la

literatura de creació.

També de 1934 i 1935 es conserven dues cartes de

l'autor adreçades a Joan Givanel i Mas per resoldre

qüestions de tipus literari. El 1934 Maseras trametia a

120Givanel un llistat -incomplet- dels seus pseudònims ,

i el 1935 li formulava una pregunta sobre els títols

originals d'algunes obres de Molière adaptades per autors

catalans que Givanel cita en un dels seus estudis.

L'activitat de Maseras era, com es pot veure, inces-

sant en aquesta època gairebé en tots els àmbits intel·lec-

tuals. Així, el 6 de juliol de 1934 presidí els Jocs

122Florals de Terrassa , al Jurat dels quals hi havia també

Octavi Saltor, Sebastià Sánchez-Juan, Josep Pous i Pagès i

Carles Riba, que fou absent de la festa. Probablement

Maseras fou President del Jurat pel fet d'haver obtingut

poc temps abans, també el 1934, el Premi Concepció Rabell

dels Jocs Florals de Barcelona pel seu llibre de proses

Estampes. La fama del recent guardó el degué situar al lloc

privilegiat en els Jocs Florals de Terrassa, on pronuncià

un interessant discurs que conté algunes de les idees

bàsiques de l'escriptor sobre poesia i sobre l'adscripció

dels poetes en els diversos grups literaris catalans.

Maseras parlà a la dissertació sobre les característiques
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de la poesia catalana, i confessà que "no n'havia de tenir

d'altres que la d'expressar-se en català [...] i això

perquè no existeix enlloc una poesia específicament

nacional [ . . . ] la poesia no té fronteres i és pertot la

mateixa. La llengua la condiciona, naturalment, però no

n'altera l'essència i el poeta s'expressarà precisament amb

la llengua pròpia per no trair o trair el menys possible el

seu esperit; no per patriotisme, precisament, sinó per

sinceritat." Maseras també al.ludí, com hem dit, a la

divisió dels poetes, a casa nostra, en floralescos i no

floralescos. Cerca la causa d'aquesta divisió en el rebuig

comprensible dels poetes més moderns cap a la parafernàlia

que comporten els Jocs Florals, en molts sentits contraris

a l'esperit íntim de la lírica: "[•••] Aquests elements

espectaculars de la nostra festa potser desvirtuen un xic

l'essència poètica que hauria de mantenir el certamen;

potser això explica que hi hagi a Catalunya poetes flora-

lescos i poetes que no en són; potser la deserció d'alguns

poetes il·lustres del clos dels Jocs Florals respon als

justificats escrúpols d'atorgar a la munió congregada en

una sala una menja espiritual delicadíssima més pròpia per

a la intimitat". Malgrat aquest subtil atac a les

fórmules caduques dels Jocs Florals, tan criticades per les

generacions dels moderns escriptors amb els quals Maseras

s'assimila en algun grau, l'escriptor clogué el parlament

amb una defensa de la Institució perquè els Jocs predispo-

sen al "coneixement pregon i intuïtiu que volia Goethe". El

discurs fa, per acabar, una crida a l'acció a favor de

Catalunya des del món de la literatura.
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El 1935 també féu una al·locució -gairebé premonitòria

de les que hauria de fer el 1937 i 1938- en la Diada del

Llibre. En aquesta ocasió fou al poble de Sant Feliu de

Llobregat. Les seves paraules, que destil·len especialment

amor a Catalunya i al llibre -ambaixador de la cultura, de

la civilitat i de la germanor-, restaren conservades al

Butlletí de L'Amic de les Arts i de les Lletres, periò-

dic mensual portaveu de l'entitat local que esmenta el

títol.

Aquest paper de difusor de la cultura i de l'amor al

saber fou el bàsic de Maseras en l'aspecte social durant

els anys immediatament anteriors a la Guerra Civil i també

durant el temps de la tràgica contesa. A partir d'aquesta

època sovintejaran encara més els actes públics en què

l'autor manifestarà la seva professió de fe en el paper

social de la cultura i en la tasca de l'intel·lectual,

lluny de les posicions literàries partidistes o de "cape-

lleta", i només amatent a forjar els esperits amb el

sentiment de l'amor a la pàtria catalana i amb el delit de

la cultura.

A partir del 1936 Maseras es continuarà definint pel

seu paper d'intel·lectual compromès amb la societat i

d'escriptor al servei de Catalunya. Per aquest motiu el

trobem, com tants altres autors de l'època, integrat a

l'Agrupació d'Escriptors Catalans i treballant intensament

durant la guerra en col·laboració amb les novea institu-

cions culturals creades per la Generalitat, amb editors i

amb tota mena de projectes a favor de la cultura catalana.
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Durant la guerra Maseras augmenta, si és possible, la seva

tasca intel·lectual. Continua col·laborant a la secció

"Lletres" i "Les Arts"-que comparteix amb Anna Murià- dins

el Diari de Barcelona, ara portaveu d'Estat Català, i,

després del juliol del 1937, al seu continuador Diari de

Catalunya. Des d'aquestes seccions pren el pols literari

quotidianament a Catalunya, informa, estimula i interpreta

tota mena d'esdeveniments culturals. Persisteix en la seva

labor admonitora des de diversos mitjans de comunicació,

inclosa la radiofonia, i augmenta el seu treball d'escrip-

tor i traductor. Els anys 1937 i 1938 projecta, publica i

reedita diversos llibres, malgrat la precària situació de

les impremtes catalanes, i col·labora amb entitats públi-

ques -Institució de les Lletres Catalanes, Serveis de

Cultura al Front- i privades: amb el grup literari Oasi,

amb l'editor Josep Janés i Oliver, amb editorial Barcino,

Llibreria Verdaguer, Editorial Forja, etc. Pel gener de

1939 publica encara un dels darrers llibres catalans

editats abans de l'arribada dels franquistes a Barcelona;

es tracta d'una exquisida reedició d'Èglogues i el Poema
I Al»

dels Camina"', un simbòlic i gairebé luxós testimoni de

comiat de l'escriptor i de la literatura catalana abans

d'entrar en la seva etapa de catacumbes.

A mitjan agost del 1936 Maseras s'inscriví dins

l'Agrupació d'Escriptors Catalans1 , constituïda a prin-

cipis d'aquell mes, definida a partir de l'adhesió a les

institucions republicanes -especialment al Govern de la

Generalitat-, i vinculada a la UGT, sindicat dependent del

PSUC. El nucli inicial de l'Agrupació fou el Club dels
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Novel·listes, que nodrí part del primer comitè de l'enti-

tat: Francesc Trabal, Joan Oliver, Mercè Rodoreda, Joan

Santamaría, Xavier Benguerel, Ramon Xuriguera i Jeroni

Moragues. L'Agrupació es proposava centralitzar "les

128edicions més importants que es facin al nostre país" i

actuar prop de les editorials privades autònomes -com la de

Josep Janés i Oliver- i de les intervingudes per la

Generalitat, com la Fundació Bernat Metge i d'altres.

Maseras treballà respecte a la pròpia obra -entre 1936 i

1939- en col·laboració amb les empreses i institucions

protegides i controlades per l'AEG, ja que aquesta agrupa-

ció fou "l'encarregada per la Conselleria de Cultura de

19Ql'organització del règim editorial". A principis de

setembre del 1936 s'elegí el comitè directiu de l'AEC.

Maseras formà part de la Comissió de relacions exteriors,

junt amb C. A. Jordana -que també era membre del Comitè

directiu- i Josep Pous i Pagès. "El delegat de la Generali-

tat a l'AEC fou Francesc Trabal" i "el seu estatge era, en

paraules de l'època, l'ex-palau Robert". Maseras enfor-

tí notablement els seus lligams amb els escriptors catalans

que formaven part del Comitè directiu i de les diverses

comissions de l'AEC, molts dels quals es retrobaran a

partir de l'any següent a la Institució de les Lletres

Catalanes. Amb aquestes activitats l'escriptor es vinculà

lleugerament a un àmbit literari diferent del que havia

freqüentat fins aleshores, tot aproximant-se, per raons

socio-politiques i culturals més que no pas literàries, a

grups intel·lectuals més joves i moderns, com la colla de

Sabadell. Tanmateix, no s'introduí a penes a la publicació
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més emblemàtica de la colla, el setmanari Mirador, on

publicaven sistemàticament intel·lectuals més joves o, si

més no i vinculats intel·lectualment amb aquest grup de

Sabadell: R, Tasis i Marca, Enric F. Gual, C. Soldevila,

Josep Sol, Navarro-Costabella, J. Roure-Torent, Joan

Oliver, Lluís Montanyà, Xavier Benguerel, Josep M. de

Sagarra -amb la seva coneguda secció "L'Aperitiu"-,

Jordana, Bartra, Miquel i Vergés, Martí de Riquer, entre

molts d'altres.

A partir del setembre de 1937 Maseras actuà també prop

de la nova Institució de les Lletres Catalanes creada,

mitjançant un decret del 13 de setembre, per la Generalitat

per tal de "fonamentar la publicació de llibres en ca-

132talà", fixar les col·leccions literàries catalanes

bàsiques i "vetllar pel millorament de la qualitat de la

producció literària catalana en general i per la constant

dignificació professional dels escriptors" , entre

d'altres missions fonamentals. La Institució es relacionà

amb els Serveis de Cultura al Front, creats a partir d'un

decret complementari a l'anterior. De fet, totes aquestes

entitats, dependents de la Conselleria de Cultura de la

Generalitat i del Comissariat de Propaganda, ja creat el

1936, estaven interrelacionades entre si. Maseras hi

col·laborà des de diversos fronts. Així, durant els anys de

la guerra publica nombrosos llibres de creació i traduc-

cions, forçant al màxim la normalitat i col·laborant a la

constitució d'un patrimoni cultural català enmig de les

mancances de tot ordre. És molt més representativa la seva

aportació en el camp del llibre que en el periodístic.
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Potser es feia seves les afirmacions que ell mateix

aplicava als intel·lectuals a l'editorial del Diari de

Barcelona pel maig del 1937: "La història ens diu que quan

s'ha produït, tant a Catalunya com a altres països, una

renaixença nacional, àdhuc una revolució, ha estat sempre

per obra dels poetes i en general dels escriptors i dels

artistes, això és, dels intel·lectuals autèntics. [...]

l'esperit dels pobles ha estat sempre mantingut i exaltat

per una selecció lliure i agosarada que l'ha conservat i

enrobustit, principalment en les seves obres li-

teràries."134

L'any 1937 la seva activitat creativa el portà a

publicar un llibre de poesia, Poemes minúsculs , amb un

tiratge molt curt i acurat. El llibre de poemes Segons el

vent, les veles, que aparegué anunciat a la Biblioteca de

la Rosa dels Vents, no arribà mai a sortir. Tampoc no

aparegué mai editat el llibre La dona de Sócrates i altres

13?contes ni el recull de poemes Els turments inefa-

138bles , ambdós datats el 1937. Aquest any fou també el de

la publicació de la traducció catalana de L'Arbre del Bé i

del Malf en dos volums, a la Biblioteca de la Rosa dels

119
Vents. L'any següent aquesta novel·la obtingué el Premi

dels Novel·listes 1938. El premi era dotat econòmicament

per l'Ajuntament de Barcelona i véhiculât per la Institució

de les Lletres Catalanes. Fou al palau Robert, seu de la

Institució, on l'u d'agost es reuní el Jurat, constituït

per un representant de la Institució de les Lletres

Catalanes que actuava com a president -Josep M. Capdevila-

i els vocals Alfons Nadal -per l'Ajuntament-, Xavier
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Benguerel -per l'Agrupació d'Escriptors Catalans- i Anna

Murià -pel Grup Sindical d'Escriptors. L'adjudicació

del premi a Maseras fou molt ben rebuda per la premsa, i la

crítica manifestà gairebé a l'uníson que el guardó era un

just reconeixement al gran treball dut a terme per l'es-

criptor durant tota la seva vida i a la ja important obra

que tenia acumulada com a autor.

Tanmateix, potser l'esforç més important de Maseras en

els anys de la guerra fou l'esmerçat en les traduccions:

149Germinal t de Zola, Primer centenari de Leopardi 1798-

1837**3, Història de la meva joventut1** , de Francesc Ara-

gó, i tres llibres d'Antoni de Capmany sobre l'antiga

ciutat de Barcelona.

El 1938 publicà dos llibres de poesia -Invocació i

altres poemes i A Europa -t una biografia -El pintor

Fortunjsf -, i encara deixà sense publicar una llarga Vida

de Narcís Oller . un llibre col·lectiu -Fortunar - que

tenia preparat el desembre d'aquell any, ja gairebé a punt

d'impremta, i dues represes de poesia de la primera dècada

de segle actualitzades, El nou gènesi i Petit saltiri

d'amor. També edità la traducció catalana de les Poe-

sies de Teixeira de Pascoaes i els Cants de Leopar-

di.15ï

El 1939 deixà publicada, en tres tiratges exquisits,

la segona edició de les Èglogues seguides del Poema dels

Camins. que ja ha estat comentada.

Encara que Maseras publicà en editorials privades -la

de Josep Janés (en especial a La Rosa dels Vents i Oreig de

la Rosa dels Vents), Barcino, Proa, Forja, Llibreria Verda-
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guer, la del grup literari Oasi i Oliva de Vilanova- també

col·laborà en projectes oficials. El 1938 participà en el

llibre col·lectiu Poesia de guerra . editat pels Serveis

de Cultura al Front. El contingut del llibre fou seleccio-

nat per Josep Janés i Olivé, molt vinculat a aquests

Serveis de Cultura al Front, per als quals també editava la

publicació Amic. Maseras hi inclogué el llarg poema A

Europa, que el mateix any publicà també solt a l'editorial

Forja confrontat amb la traducció francesa.

Els anys 1937 i 1938 l'escriptor intervingué amb

vehemència a les dues Fires anuals del Llibre que el

Departament de Cultura de la Generalitat havia creat per a

substituir la Diada del Llibre, habitualment celebrada per

Sant Jordi. Era una forma de reforçar l'aspecte cultural

tan necessari en aquella dramàtica i precària situació

bèl.lica. El 1937 es celebrà durant els dies 3, 4 i 5 de

juny, i el 1938 només tingué lloc durant el dia 15, »entre

part de Catalunya ja era ocupada per les tropes franquis-

tes. En ambdós casos es tractava, a més de fer propaganda

del llibre català, de "procurar la recollida de donatius en

llibres per al Servei de Biblioteques del Front". Els

dos anys la premsa barcelonina es féu ampli ressò de la

Fira. Maseras intervingué el 1937 des del Diari de Barcelo-

na amb dos articles apareguts consecutivament els dies 3 i

4 de juny: "Honorem el llibre català" i "El llibre

català". En aquest segon escrit -llarga crida vehement-, fa

un resum del paper del llibre com a motor de la recuperació

i manteniment de la identitat catalana i insta la societat

a aproximar-s'hi: "Però avui existeix un públic català,
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cada dia més nombrós i més entusiasta, que es fa digne dels

esforços dels escriptors C « . . ] Eixamplar el mercat del

llibre català i encoratjar l'obra benemèrita dels escrip-

tors catalans és, sens dubte, una tasca patriòtica.

Recordeu la florida inesperada que en els tristos dies de

la Dictadura va assolir el llibre català. Com que l'esperit

de la terra no podia palesar-se d'altra manera que amb el

llibre, en aquells moments l'entusiasme per les lletres

catalanes va salvar aquell esperit. [...] Tenim poetes i

prosistes dignes de renom universal i, si no tenen aquest

renom, és precisament per la poca extensió del nostre

mercat i per les dificultats que existeixen perquè les

obres dels autors catalans siguin traduïdes a altres

llengües. Així i tot, conscients d'aquesta limitació, que

accepten de bon grat, els autors catalans segueixen fidels

a la llengua i a l'esperit de la terra, sense els quals no

serien, certament, el que són." Les paraules traspuen

l'actitud de Maseras -amatent sempre a projectar la litera-

tura catalana a l'estranger i a la mateixa societat

catalana amb esforç i constància- concretada en un treball

literari intens i exigent.

A l'article "Honorem el Llibre Català" les seves

paraules conformen una demanda ben precisa a la societat:

"En l'avinentesa de la Fira del Llibre tot català ha

d'afirmar la seva catalanitat i ha de tenir especial

interès a propagar el llibre català. Una de les finalitats

de la Fira és suscitar la generositat del poble i recollir

volums per a les biblioteques del front. [...] Una vegada

més cal repetir que la llengua és l'expressió de l'esperit
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i és el senyal distintiu de tota ànima col·lectiva. El

recobrament de la llengua ha estat per a algunes nacions

que hom creia mortes, el senyal del desvetllament. El

triomf de la llengua pot ésser el senyal de la deslliuran-

ça. [...] La Fira del Llibre és una festa espiritual. La

Fira del Llibre, a Catalunya, ha d'ésser, especialment, una

festa de l'espiritualitat catalana. La Fira del Llibre ha

de provar que aquesta espiritualitat no defalleix, sinó que

brolla més esponerosa enmig de les runes i de l'angoixa. La

Fira del Llibre ha d'ésser, pel damunt de tot, la Fira del

Llibre Català."157

Maseras publicà la seva obra Poemes minúsculs durant

la Fira del 1937. El colofó del llibre assenyala que els

poemes foren "acabats d'imprimir als tallers de la impremta

Altés de Barcelona el dia 1 de juny del 1937". Aquesta fou

una més de les seves aportacions a la celebració.

El 7 de juny de 1938 féu, també amb motiu de la Fira

del Llibre, una al·locució radiofònica que reproduïa gran

part de l'article del 3 de juny de l'any anterior titulat

"Honorem el Llibre Català". Aquesta emissió formà part del

cicle que la Comissió Executiva de la Diada del Llibre en

col.laboració amb la Direcció General de Radiodifusió

organitzà entre el 4 i el 15 de juny del 1938. Dotze

escriptors s'encarregaren, amb les seves paraules de

dignificar i donar impuls a la Fira del Llibre d'aquell

any.158

Les intenses i constants manifestacions de Maseras a

favor de la llengua i del llibre catalans s'havien iniciat

ja l'any 1936. Just abans de començar la Guerra Civil havia
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publicat, al diari republicà El Diluvio, l'article "Per la

difusió del llibre català".159 L'abril del 1936 redactà un

missatge de l'Asociació Protectora de l'Ensenyança Catala-

na , adreçat als catalans residents a l'estranger, en

termes d'agraïment i, un cop més, en defensa de la llengua

catalana i de l'ensenyament escolar en aquesta llengua com

a pilar de sustentació de la cultura catalana. Aquest

missatge fou llegit per Maseras a la Ràdio Associació de

Catalunya dins "L'hora setmanal dedicada als catalans

absents de la Pàtria." L'any 1937 havia inclòs al Diari de

Barcelona un escrit exposant la situació de la llengua

catalana en aquells dies de guerra i canvis socials. El to

de l'article és programàtic i encoratjador, especialment

amb els mitjans de comunicació bàsics en el moment, la

ràdio i la premsa: "Per a fer-la [la llengua] més forta i

més nostra no hem pas de combatre els forasters que, per

naturalesa, en parlen una altra. El que hem de fer és

preservar la nostra dels castellanismes que nosaltres

mateixos hi incrustem. I això, no per raons de pueril

orgull, sinó per la major justesa de l'expressió i, per

tant, pels furs de l'esperit. Fa pena, sovint, de llegir en

els nostres diaris catalans els castellanismes més barroers

i més absurds. [...] La millor manera, doncs, de defensar

la nostra llengua de futures escomeses del castellà, per

raó de la forta immigració que observem, és purificant-la

i depurant-la, a cada moment i en totes les seves avinente-

ses. La ràdio amb la seva gran influència i la seva

exemplaritat, hauria d'ésser una escola de ben dir i de ben

pronunciar; la nostra premsa hauria d'ésser, en aquest
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aspecte, modèlica. És clar que els poders públics tenen, a

hores d'ara, problemes molt greus a resoldre; però no seria

cap cosa fora de lloc demanar-los que es preocupessin

d'aquesta qüestió, no tan negligible com sembla."161

Com veiem, l'activitat de Maseras durant la Guerra

Civil fou constant i centrada especialment en la defensa i

projecció de la llengua i la literatura catalanes, dintre

dels Països Catalans i a l'estranger. Per aquest motiu

estigué en directa relació amb la Institució de les Lletres

Catalanes i amb els seus funcionaris i col·laboradors. És

el moment en què entra en contacte amb escriptors com

Francesc Trabal, secretari de l'entitat -a qui també

retroba el 1938 a Meridià-, i manté la relació que tenia de

temps amb Josep Pous i Pagès, president, i també amb Mercè

Rodoreda i Anna Murià, funcionàries de la Institució .

A aquesta darrera escriptora l'unia una franca coneixença

a causa del seu treball de col·laboració a la secció de

lletres del Diari de Barcelona» El lligam amb aquests

autors provenia -al marge dels molts contactes personals

previs a la Guerra que Maseras ja havia tingut amb molts

d'ells- de les activitats al tombant de l'AEG, antecedent

de la Institució de les Lletres Catalanes creat l'any 1936,

i de la tasca duta a terme entorn dels Serveis de Cultura

al Front, del Servei de Biblioteques del Front, de les

Fires del Llibre, de la Gaseta setmanal radiada de la

Institució de les Lletres Catalanes -La vida literària a

Catalunya-f de les diverses edicions de Maseras realitzades

a l'ombra d'editorials lliures però relacionades amb

l'entitat -la de Josep Janés i Olivé, Proa, Forja, Llibre-
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ria Verdaguer etc.-, i d'altres accions de caràcter

cultural. També relacionà Maseras amb els escriptors de la

Institució el fet de ser guardonat per L'Arbre del Bé i del

Mal amb el Premi dels Novel·listes de l'any 1938 concedit

a la millor novel·la editada el 1937. Els escriptors

membres del Jurat -Josep M. Capdevila, Xavier Benguerel,

Anna Murià, entre d'altres- coneixien Maseras i la seva

ingent tasca intel·lectual en favor de Catalunya. Sens

dubte, el Premi estrenyé més fortament els llaços de

l'escriptor amb alguns dels literats vinculats a la

Institució. Fins i tot, en el moment dramàtic de l'exili,

la sortida de Catalunya de Maseras, el 23 de gener del

1939, es produí des del Palau Robert -seu de la Institució

de les Lletres Catalanes i de la Conselleria de Cultura de

la Generalitat- en companyia d'alguns d'aquests intel·lec-

tuals, entre els quals es comptaven Anna Murià i Xavier

Benguerel, que han deixat profunds i clars testimonis

d'aquests contactes i de la marxa cap a l'exili en diversos

llibres de memòries, entrevistes i de testimonis perso-

nais.163

Encara que la tasca de periodista no fou la prio-

ritaria de Maseras en els anys de la guerra, destaca la

diversitat de les publicacions on col·laborà. Així, entre

d'altres menys importants, el 1936 escriví de forma fixa al

Diari de Barcelona i esporàdicament a El Diluvio. Ràdio

Barcelona, i a La Tribune des Nations de París. El 1937

prosseguí com a redactor al Diari de Barcelona t al seu

continuador, el Diari de Catalunya, a Ràdio Barcelona i al

Butlletí dels Museus d'Art de Barcelona. També escriví es-
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poràdicament al setmanari Mirador, a la revista Moments i

a La Vanguardia. L'any 1938 fou col·laborador fix de

Meridià i inclogué alguns articles a la Revista de Catalu-

nya i a La vida literària a Catalunya« entre d'altres

òrgans de premsa i ràdio del moment.

Maseras, que sempre havia estat un soci actiu dins

l'Ateneu Barcelonès, formà part d'algunes Juntes de

Direcció de l'entitat durant la guerra, i, en especial, de

la darrera directiva, que prengué possessió pel desembre

del 1938. Durant els anys trenta, en arribar de l'exili de

París, havia transformat l'Ateneu en la seva segona llar.

Passava pràcticament totes les tardes treballant a la

biblioteca, escrivint i consultant llibres. Dins l'Ateneu,

estava molt més vinculat a l'activitat intel·lectual i

lectora que a les tertúlies de les penyes. Tanmateix, era

membre actiu i preocupat per la casa, fet que s'evidencià

especialment durant els anys de la guerra civil.

Existeixen nombroses aportacions escrites que testimo-

nien el constant treball de Maseras a l'Ateneu. Cèsar A.

Jordana, Rafael Tasis i Marca, Alexandre Bulart, Sempronio,

i altres intel·lectuals que freqüentaven l'entitat en

aquells anys n'han deixat detallada i fidel explicació.

Així, el 1934, C. A. Jordana, dedica una de les seves

"Excursions literàries" de Mirador a Alfons Maseras i es

refereix, amb una certa ironia, a aquest constant treball:

"L'extensió de la seva tasca no estranyarà a ningú que

l'hagi vist a la biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, assegut

i callant. Ben proveït d'armes en forma de llibres de

consulta, el veureu amatent a les seves caceres literàries,
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no pas ben disposat a deixar-se distreure per una cosa tan

secundària com un amic parlaire. Amb la ploma enfocada

empaita i atrapa implacablement Esganerels, Cleonts i

Celimenes, o fauves, dadàs i cubiquers, o bé una rima rebel

que manca per a 1'infantament d'una idea."

Rafael Tasis, a la seva novel·la Tres. exalta també la

febril activitat de l'escriptor en un íntim homenatge

intraliterari que sitúa Maseras a l'Ateneu a principis de

1935: "A l'Ateneu les tertulies ja s'havien traslladat al

pati, entorn del brollador minúscul i de la palmera

domesticada que posava una nota oriental en l'interior

barceloní voltat de terrats i galeries. Els balcons de la

biblioteca estaven oberts, i, al darrera dels pupitres,

abocats sota la claror dels pàmpols verds, els intel·lec-

tuals treballaven. En Xavier s'assegué en un silló de vímet

i va entretenir-se a identificar aquells perfils distants

o les espatlles corbades dels qui, al pis de dalt, llegien

0 feien literatura. En coneixia molts, si més no de vista,

1 els admirava pel seu heroisme entere i mal recompensat.

Era aquell infatigable Alfons Maseres, mai desvagat, que

devia estar acabant un nou llibre de versos, o una no-

vel·la, o l'encàrrec d'una traducció del francès. O

l'enciclopèdic Feliu Elias [,..]".IM

També el seu amic Alexandre Bulart i Rialp destacà

aquest vessant de les habituds intel·lectuals de l'escrip-

tor: "Per això és d'una activitat cerebral que corprèn i

d'un rendiment de treball insospitat. Els que el veuen

totes les tardes d'hivern i la major part de l'estiu a la

mateixa taula de l'Ateneu, amb una rimera de llibres que
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consulta, emplenant quarteles i bebent a petits xarrups la

seva quotidiana taça de cafè bo i caragolant-hi de tant en

tant una cigarreta, no els estranya que Alfons Maseras

sigui un dels escriptors més prolífics de Catalunya."

Sempronio, en el seu llibre de records Barcelona a

mit.ia veu, també fa memòria de la presència de Maseras

entre els intel·lectuals de seient fix a la biblioteca de

l'Ateneu: "D'esquitllentes, diré que, en aquell temps, a la

biblioteca ateneísta, regida per l'exemplar funcionari

Manuel Costa, alguns socis tenien taula "pròpia". Vull dir

que els altres els la respectaven escrupolosament, tant si

els beneficiaris hi eren com si no. Una mena de privilegi

no degut al favor, sinó a la presència perllongada. A la

taula d'en Cabot, que dic, podria afegir-s'hi la d'en Cèsar

August Jordana, la de l'Agustí Esclasans,la de l'Aureli

Capmany, la d'en Josep Artís, la de l'Alfons Maseres...

Eren escriptors que trobàveu sempre instal·lats al mateix

lloc. I quan n'eren absents, damunt de la taula, a tall de

simbòlic títol de propietat, romanien els seus llibres, els

seus papers, les seves ulleres, les seves pipes en el cas

de fumar-hi..."1"

En arribar el 1936, Maseras amplià la seva activitat

a l'Ateneu, centrada gairebé exclusivament fins aleshores

en el treball a la biblioteca, només abandonat per partici-

par en actes i conferències, dels quals algunes vegades era

protagonista. Recordem, a tall d'exemple, les vetllades de

1930 en honor a Mistral i als intel·lectuals castellans.

L'I de juliol de 1936 l'escriptor prengué possessió del seu

càrrec de vocal dins la Junta presidida per Amadeu Hurtado,
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conseller polític del republicanisme català. El vice-

Président era Pere Domingo, el secretari, Joan Santamaría

i el tresorer, J. Tarradellas. A més de Maseras, eren

vocals Gustau Gili, L. Guarro i d'altres. Aquesta Junta

arribà en un moment molt neutre per a l'entitat, de poc

compromís polític i social. Diu Jordi Casassas sobre

aquesta època: "De fet hem de concloure aquest període amb

una constatació que resulta evident a la vista de l'exposi-

ció dels actes que centren la vida de l'ateneu Barcelonès

en els darrers temps de la República. Aquesta entitat ja no

reflecteix des de cap punt de vista el ritme de la vida

barcelonina; tampoc en l'àmbit cultural. [...] En l'ordre

social i polític, hi ha participació activa d'alguns socis

individuals. [...] Però l'entitat com a tal sembla restar

al marge de tot; de la seva vida interna quasi no es

desprèn res d'aquell procés d'augment de les tensions

ïfiAeconòmiques, polítiques i socials". La Junta de què

formà part Maseras només actuà amb normalitat fins al 22 de

juliol, ja que a partir d'aquesta data la Generalitat

s ' incauta de l'edifici de l'Ateneu. Joaquim Borralleras fou

nomenat Delegat provisional del Govern, i Amadeu Hurtado,

des de la primera Junta celebrada després de la incautació

-I'l d'agost-, va declinar tota responsabilitat del que,

segons el nou decret de la Generalitat, fos responsabilitat

del nou delegat. Tanmateix, la constant proclamació de

decrets i mesures sobre l'entitat aconseguiren salvar-la

tot donant-li els recursos necessaris perquè retornés a la

normalitat un cop acabada la guerra. Segons Casassas semblà

haver-hi una voluntat tàcita per part de tothom "perquè
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l'Ateneu no es polititzés excessivament [...] i continués

presentant-se com un centre de cultura fora de la dinàmica

1 fiQ
dels partits i dels fets polítics puntuals." Per tots

aquests motius exposats la vida de l'Ateneu fou relativa-

ment tranquil·la durant tota la guerra civil.

El 9 de febrer del 1937 es constituí l'associació

Ateneistes de Barcelona, presidida per Josep Pous i Pagès,

amb la finalitat de garantir la continuïtat de la casa, ja

que aplegava tots els socis als quals es considerava

propietaris dels béns que contenia l'edifici 'incautat.

Maseras fou membre dels Ateneistes i, com a tal, formà part

també de la darrera Junta de la casa, dita d'Ateneistes,

constituïda el 22 de desembre de 1938. La presidia Josep

Andreu i Abelló, el vice-president era Pompeu Fabra i el

17flsecretari Alfons Maseras. L'escriptor es trobava en

aquells dies en una situació econòmica i familiar molt

difícil i abans d'una setmana d'aquesta data hauria de

perdre el fill de dinou anys al front de l'Ebre. Tanmateix,

fins als darrers moments de la contesa bèl·lica mantingué

el caliu del treball intel·lectual i protegí amb esforç

aquesta institució catalana que sempre l'havia acollit en

la seva feina d'escriptor.

Tot i que els anys 1936 i 1937 foren molt pobres en

actes a l'Ateneu, el 1938 es recuperà la tònica de con-

ferències, en gran mesura gràcies a la col·laboració de

l'Ateneu Professional de Periodistes. Va ser també pel

febrer d'aquest any quan Maseras prengué part en els

recitals que el grup literari Oasi, al qual pertanyia,

organitzava a l'Ateneu,
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Maseras formà part de la penya Oasi i del grup

literari Oasi , que dugueren a terme la seva actuació a

Barcelona des del 1936 i el 1937 respectivament. In primer

lloc es fundà la penya, sembla que pel setembre del 1936.

Segons Manent "N'eren membres sobresortints alguns poetes

0 prosistes llorejats als jocs Florals de Barcelona. La

presidia Prudenci Bertrana i, quan s'establí a Vilada, el

patriarca en fou Joan Oller i Rabassa. També hi assistien

Joan Maria Guasch, Plàcid Vidal, Joan Llongueras, Pere

Català i Pic, Ramon Vinyes, J. Rossich i Catalan, Alfons

Maseras, Ramon Tor, Enric Lluelles, Felip Graugés, Jaume

Térmens (enginyer i poeta), el ceramista Josep Guardiola

(que al cap d'uns quants mesos s'exilià a França), Josep M.

Prous i Vila, Rossend Pich i Salarich (nebot de Joan Pich

1 Pon), Rafael Tasis i Marca, l'escultor Coscolla [...],

Miquel Saperas, [...] Josep M. de Sucre, [...] Joan Ots,

[ . . . ] Jaume Rosquelles, Leandre Amigó, mossèn Vilar i Costa

[...] Joan Arús, Josep M. Rovira i Artigues, Manuel Serrat

i Puig [...] l'advocat Manuel Regaña, lu Pons, Josep

Gimeno-Navarro, Agustí Bartra, Frederic Alfonso i Orfila,

Palmira Jaquetti, Jaume Casadevall, Ramon Bech i Taverner,

Josep M. Fabra, Josep Ros-Artigues, Joan Janer i Vinyes..."

La penya es reunia cada dissabte al cafè Oasi, al carrer de

la Canuda. Per a Anna Murià es tractava "d'una altra

capelleta". I afegeix: "En deien el Grup Oasi perquè es

reunien al cafè Oasi, que era al carrer de la Canuda, a la

mateixa banda de l'Ateneu Barcelonès però abans d'arribar-

hi, més a prop de la Rambla. Ara el cafè ja no existeix.

D'aquest grup n'era l'Agustí Bartra, N'era en Josep Sol i
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n'era en Terrades, en Ramon Bec em sembla que també.

Aquests deien mal dels uns i dels altres. Els trobaven

dolents tots. [...] No era un grup polític. Bé, naturalment

tots eren de sentiments d'esquerra, això sí. Però era

literari. I es reunien a parlar de literatura. Essencial-

ment parlaven de literatura."

Maseras assistí, doncs, a les reunions dels dissabtes

de la penya Oasi. Tanmateix on tingué un protagonismo més

marcat fou al grup literari Oasi, fundat I'l d'abril del

1937 amb la missió d'aplegar "els poetes joves que la

guerra es pot endur per a sempre més [ . . . ] sota un signe

únic: poesia". [...]" El seu fundador afegeix: "Es tracta

de fer-los actuar immediatament, que Catalunya s'adoni de

la seva existència per si no tornen mai més". A partir

d'octubre del 1937 el grup literari Oasi inicià unes

sessions literàries a l'Ateneu Barcelonès amb el nom de

"Cicle de poesia catalana moderna", en les quals setze

poetes -alguns participants en les tertúlies de la penya,

com Bartra, Bech, Fabra, Alfonso...- llegiren les seves

obres. En aquest primer cicle també intervingueren figures

com Joan Oliver i l'editor i escriptor Josep Janés i Olivé.

Però no fou fins al febrer del 1938 quan Maseras

participà en una de les sessions que el grup celebrava a

l'Ateneu. Fou després que, pel gener d'aquell any, en

fossin aprovats els estatuts. El 1938 el cenacle augmentà

força les seves activitats, entre les quals es comptava

l'inici de la sèrie d'"Edicions Oasi", on Maseras també

hauria de publicar un dels seus darrers llibres.
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El 23 de febrer del 1938 Maseras participà, amb la

lectura de les seves poesies, en un dels "Sis moments de

poesia a Catalunya", a l'Ateneu Barcelonès. Els sis

"moments" constituïen un cicle de lectures. Maseras fou

presentat pel cap del grup Oasi, Josep Gimeno Navarro, que

destacà en especial "la tasca d'Alfons Maseres a favor de

Catalunya".1'* Acte seguit, el poeta explicà "com des de

l'aparició de La llàntia encesa l'any 1927 ha estat cada

vegada més exigent amb ell mateix, esforçant-se per arribar

175a una depuració poètica". També aprofundí en la posició

del poeta, que, davant el món "pot seguir dos camins: o bé

n'intenta una explicació, si és que aquesta és possible, i

adopta una actitud metafísica, o bé es fon amb els fenòmens

17fidel món per entendre'l. Els poemes que llegí en aque-

lla ocasió pertanyien tots al seu llibre inèdit Els

turments inefables1*'; "La Mort", "Turments inefables",

"El riu", "La veu interior" i d'altres.

El mes d'octubre1*8 de 1938, les "Edicions Oasi"

publicaren els Cants de Leopardi traduïts per Maseras. Se'n

féu un tiratge especial, de cinc-cents exemplars, ja que el

normal era fer-los de dos-cents. El traductor rebé mil

pessetes per l'edició. Abans de la tardor ja s'havien

publicat sis llibres de poesia. Entre la tardor i l'hivern

en van sortir tres més, entre els quals hi havia la

traducció de Maseras, i els dos darrers, de Josep M. Fabra

i Ramon Vinyes, ja no pogueren ser publicats a causa de

l'ocupació franquista de Barcelona. Albert Manent creu que

la sèrie d'Edicions Oasi "fou l'aportació més perdurable
t «A

del grup a la poesia durant aquella època atziaga".
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Durant l'any 1938 Maseras dugué endavant un projecte

que, com tants, restà inacabat, ja que els esdeveniments

polítics no en permeteren la coronació. Es tracta del

llibre col.lectiu Fortuny, del qual ell fou el coordinador,

a més de participant amb una col·laboració signada i una

altra sense signar. El llibre, mecanoscrit, es troba a

180l'Arxiu de l'autor. Hi consta el projecte de portadella

i l'índex, amb catorze col·laboracions ressenyades, de les

quals només manca la de Folch i Torres. Tampoc no es

conserva el "Pròleg-presentació", que probablement havia de

ser de Carles Pi i Sunyer, el Conseller de Cultura, ja que

els seus cognoms apareixen, entre parèntesi i amb interro-

gant, a l'índex. Es tracta, doncs, d'un llibre acabat,

llevat del pròleg. Els capítols, nets i ordenats, recullen

les participacions de personalitats catalanes i estrange-

res, algunes fins i tot desaparegudes: Joaquim M. Bartrina,

Josep Puiggarí, Joaquim Ciervo, Teòfil Gautier, Baró

Davillier, Josep Yxart, S. Sampere i Miquel, F. Miquel i

Badia, Josep Clara, Feliu Elies, Francesc Pujols i Alfons

Maseras, que inclou dues col·laboracions pròpies, la

primera de les quals, situada després del pròleg, no va

signada. L'obra té un to miscel·lani, pel fet que les

Iftlcol·laboracions tracten temes molt diferents. La rique-

sa dels continguts, però, traça un dibuix complex i variat

del personatge homenatjat.

Entre la documentació del llibre en projecte, hi

consta també l'esborrany -amb lletra de Maseras- de la

sessió commemorativa celebrada al Palau de la Generalitat
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l'li de juny del 1938, el dia exacte del Centenari de

Fortuny. L'acta, escrita a posteriori diu:

"En virtut d'un acord del Comitè del Centenari de la

naixença de Fortuny, hom va celebrar el dia 11 de juny del

1938, al Palau de la Generalitat, una solemne sessió

commemorativa en la qual prengueren part:

El Secretari de l'esmentat Comitè, Sr. Antoni Fuster

Valldeperas.

Els senyors: Joaquim Ciervo, periodista, crític d'art.

Alfons Maseras, escriptor.

Francesc Pujols, escriptor.

, Alcalde de Beus.182

Víctor Colomé, Conseller de Cultura de l'Ajuntament de

Barcelona.

Carles Pi i Sunyer, Conseller de Cultura de la

Generalitat de Catalunya."

Els vocals del Comitè del Centenari -Maseras, Ciervo,

Pujols- intervingueren també al llibre, que devia consti-

tuir un dels projectes del dit Comitè. El fet que el

manuscrit de l'obra restés en possessió de Maseras fonamen-

ta, a més, la possibilitat que ell fos, com hem dit, el

reponsable de l'edició. Maseras, aquell mateix any -i

dintre del marc del Centenari-, publicà a Meridià l'article

"L'exemplaritat de Fortuny" i, a l'editorial Barcino,

184la biografia resumida El pintor Fortuny . amb motiu,

també, del Centenari del naixement del pintor. El 1932

havia publicat una àmplia biografia del personatge en

col·laboració amb Carles Pages de Climent, ja comentada.

Ambdós llibres atorguen a Maseras el valor de coneixedor
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profund de Fortuny i, per tant, abonen encara més la idea

que Maseras fos considerat l'escriptor més apte del Comitè

per a dur endavant la publicació de l'obra col·lectiva.

Com veiem, el final de la guerra sorprengué Maseras en

plena febre creativa i d'activitat cultural pública. Per a

ell, un escriptor amatent a salvaguardar la llengua

catalana i la literatura en català, ple de vida i de

projectes tot just començats, aquell inici de l'any 1939

havia d'esdevenir la fi de tots els esforços intel·lectuals

i el principi d'un breu camí, ple d'incertesa i de dolor,

cap a la mort i l'injust oblit.

3. El darrer any de la vida de Maseras (tardor 1938 -

tardor 1939): la tragèdia al final de la guerra.

Hem vist en els apartats anteriors la febrosa activi-

tat intel·lectual de Maseras durant els anys de la guerra.

El seu esforç per deixar obres en català -pròpies i també

alienes, mitjançant les nombroses traduccions- sembla un

intent de neutralitzar la desgràcia que es cerneix sobre

Catalunya tot col·laborant a augmentar el bagatge cultural

i literari del país. Tanmateix, des de l'any 1936 els

problemes econòmics i les dificultats per mantenir la

família foren cada cop més importants per a l'escriptor, i

el seu estat de salut es ressentí també del destret de la

guerra. Diversos testimonis evidencien aquesta situació. La

senyora Rosa M. Gironès Casas, de Montgat, que durant la

guerra treballava a la Conselleria d'Economia de la

Generalitat, ens ha proporcionat una informació directa de
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l'estat de Maseras i de la seva família en aquella èpo-

1 ftSca. Recorda com l'escriptor li pregà de forma convin-

cent que li facilités alguns dels tiquets expedits pel

Departament on ella treballava. S'identificà com a poeta i

comentà que ell i la seva esposa passaven fortes dificul-

tats econòmiques. Un cop solucionada la qüestió, Maseras

agraí a la senyora Gironès el seu gest de favor duent-li un

exemplar dedicat de La llàntia encesa. Aquest testimoni

coincideix amb el de la filla de l'escriptor, que recorda

com durant la guerra la família anava a fer els àpats,

mitjançant tiquets de menjador econòmic, al restaurant "Can

Parelladeta", situat al número 193 del carrer Casanova,

exactament al costat de la casa on residia, al número 195.

186La senyora Elvira Gimbernat Maseras , cosina segona

d'Alfons Maseras, ha donat testimoni de com, per casuali-

tat, el gener de 1939 es trobà a la frontera amb el seu

cosí, a qui no coneixia, i que li fou presentat pel seu

marit, Jaume Simó -advocat i polític-, que tenia coneixença

amb l'escriptor. Segons la senyora Gimbernat, després de la

trobada fortuïta, el matrimoni rebé a Montpeller dues

cartes de Maseras, a la primera de les quals explicava que

es trobava malament dels pulmons i que ja feia dos o tres

anys que patia tuberculosi. Aquesta informació ve reblada

per la de Margarida Maseras, que recorda el seu pare en una

situació física precària des de 1937, quan la malaltia, les

privacions i les preocupacions de tota índole l'enfonsaren

en una senilitat prematura que transfigurà la seva imatge

en pocs mesos. Ferran Callicó copsà el dolor, la tristesa

i el desgast físic de Maseras el 1938 en un dibuix al
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llapis plora que il·lustrà l'edició de les Èglogues de 1939.

Tanmateix, és durant el darrer trimestre de 1938 quan

es precipiten els esdeveniments que enderrocaran definiti-

vament l'escriptor i seran causa directa de la seva mort.

A partir del setembre del 1938, el seu fill Jordi -de vint

anys- fou destinat a la 15a. Brigada Internacional, des de

la qual prengué part en les darreres operacions de l'exèr-

cit republicà al front de l'Ebre. Jordi era un jove de

sòlid esperit cristià, ple d'una insòlita bondat i genero-

sitat que dugué a la pràctica durant tota la seva vida, i

especialment en aquella situació de guerra. Enamorat de

l'estudi i de la vida reflexiva, sembla que havia manifes-

tat en alguna ocasió la seva voluntat d'ingressar en un
j OB

orde religiós , així com d'aprofundir en els estudis de

sanitat, gairebé els únics que, d'acord amb les seves

1 88idees, podia dur a la pràctica al front. En un article

necrològic que li dedicà Antoni M. Badia i Margarit -que

havia estat company seu a l'Escola Blanquerna i també havia

189compartit amb ell uns dies a l'exèrcit republicà -,

se'ns confirma el lliurament absolut del jove a l'ideal

religiós, que sustentà les seves doloroses vivències al
1 AA

front de guerra.

Segons informacions familiars, reblades pel testimoni

de l'article d'Antoni M. Badia i Margarit, Jordi Maseras

s'havia negat a ésser incorporat a les files de l'exèrcit

republicà per raons ètiques i religioses. La seva negativa

fou castigada amb la destinació a una Brigada Internacio-

191nal , on aconseguí, almenys, d'ésser inclòs com a sani-
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tari, l'única missió que acceptava des de la seva mentali-

tat absolutament pacifista i humanitària.

Jordi Maseras, després d'haver passat per l'Escola de

Sanitat, fou incorporat a la 15a. Brigada (60 Batalló, la.

Companyia) de l'Exèrcit Republicà com a sanitari, a la 35

Divisió. Seguí durant gairebé quatre mesos -entre setembre

i finals de desembre del 1938- un dolorós i cruel itinerari

que començà a Montblanc i Maials i continuà cap a la costa

el mes de desembre, quan la Brigada arribà a Mont-roig -on

es trobava per Nadal- i a l'Hospitalet de l'Infant. El 26

de desembre anà amb tren fins a Vinaixa i amb camions fins

a La Granadella, on caigué mort entre el 27 i el 29 de

desembre en anar a recollir un company ferit en la retira-

da.I9Z

La família mantingué una freqüent relació epistolar

amb el jove, durant els gairebé quatre mesos que es per-

llongà la seva mobilització, de la qual resten només set

193targetes postals del fill i una del pare , que el 10 de

gener del 1939 fou retornada a la família des del front amb

el rètol succint i tràgic de "Muerto" al damunt de l'adre-

ça. A partir d'aquell moment s'inicià el drama del pare -

que ja es venia gestant- per tal de ratificar la terrible

notícia amb seguretat. La recerca angoixada del fill,

iniciada per Alfons Maseras a Barcelona, restà interrompuda

per la seva partença a l'exili, el 23 de gener, i prosseguí

a França, amb gran quantitat de gestions fetes des de

Tolosa, on, a partir del febrer, l'escriptor remangué per

sempre. El temps transcorregut entre febrer i finals

d'agost -en què Maseras es convencé, ja amb multitud de
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proves, de la mort del noi- fou per a ell d'un dolor

continu que el dugué, irremeiablement, a la mort, sobrevin-

guda a Tolosa el 27 d'octubre d'aquell mateix any, dos

mesos després d'haver confirmat el traspàs de Jordi,

succeït deu mesos abans i no acceptat fins llavors, en un

suprem gest d'esperança que llevà les darreres energies de

la seva precària salut.

No es conserva cap carta de Jordi Maseras, tot i que

en algunes de les targetes fa referència a lletres que

194 195
creua amb la família . Les set postals són testimoni

de la personalitat del noi i de les seves relacions amb els

pares, l'àvia, la germana i altres membres del grup

familiar. S'hi coneix un esperit ple de bondat, paciència

i capacitat per al sofriment. La seva principal preocupació

fou sempre tranquil·litzar els pares i explicar-los amb

19ß
detall la seva situació. En correspondència, Maseras i

la seva muller estaven absolutament pendents del fill, a

qui adreçaven constantment paquets amb aliments i objectes

d'ús personal. Jordi protesta per aquesta magnanimitat i

prega als pares que no enviïn més paquets i que tinguin

cura d'ells mateixos. Es pot dir que les targetes postals

giren molts cops al tombant de la tramesa i la rebuda dels

paquets, en especial en el cas de l'enviament d'unes

sabates, que Jordi assegura no haver de menester i que, dut

per la seva natural generositat, acaba cedint a un company

que va descalç.

Tot plegat ens ajuda a comprendre el gran afecte mutu

que el fill i els pares es professaven i la profunda

relació que els unia. Maseras estigué absolutament lliurat
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a la causa del fill mentre aquest remangué al front. La

dedicació fou ja del tot abnegada a partir del 10 de gener,

quan la notícia -durant mesos no confirmada- de la mort del

jove arribà a la família. Els testimonis epistolars i les

explicacions precedents ens ajuden a comprendre l'estreta

amistat entre pare i fill, plena i absoluta malgrat les

diferències de credo entre els dos. El caràcter dolç i

pacient, la disposició per al sacrifici envers els altres

i la capacitat per a lliurar-se en 1*afecte eren comuns en

ambdós i encara superats pel fill. Aquesta pregona estima-

ció ens fa comprendre el desesper i el dolor del pare, el

qual -com afirmen tots els testimonis d'aquelles hores

tràgiques, i utilitzant paraules de Domènec de Bellmunt-

19ft
restà tan afectat "que ja no féu res més de bo després

de la desaparició de Jordi, el fill malaurat en plena jo-

ventut.

3.1. L'exili i la recerca angoixada del fill.

Alfons Maseras visqué a partir del 10 de gener de 1939

amb el dubte torturant de la mort del seu fill. Encara que

la prudència i el sentit comú aconsellaven de pensar el

pitjor, l'esperança de retrobar-lo amb vida creixia al
t fla

redós dels comentaris optimistes d'amics i familiars.

Els últims dies de la seva estada a Barcelona degueren ser

patètics, a jutjar per la imatge que d'ell donen els

escriptors que van esdevenir testimonis de la darrera etapa

de la seva vida. Domènec Ouansé, en descriure l'aspecte de

Maseras a l'exili, es remunta també, per justificar-lo, als
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epígons de la seva existència a Barcelona: "A Alfons

Maseras bastava veure'l per adonar-se que en ell aquest

sentiment de desesperança s'acusava d'una manera tràgica.

Silenciós, hermètic, la mirada gairebé cristal·litzada, el

posat ombrívol, era la imatge mateixa del dolor. Un

pensament perenne el torturava: el de la incertesa de la

vida o mort del seu fill únic, del qual, soldat dels

exèrcits de la República, no havia pogut ni acomiadar-se

abans de sortir de Catalunya. Sota aquesta impressió, més

que un home mortal, pot dir-se que ja feia temps que era un

fantasma."200

En aquells dies en què la caiguda de Barcelona era

imminent Haseras decidí exiliar-se amb la seva família. La

seva muller, tanmateix, preferí de romandre a la ciutat per

tal d'esperar el possible retorn del seu fill. Es cregué,

doncs, oportú que Margarida, la filla petita, marxés amb el

pare cap a França.

Maseras fou un dels molts intel·lectuals que s'acolli-

ren a-l'ajut de la Conselleria de Cultura de la Generali-

tat, la qual, quatre dies abans de l'arribada de les tropes

franquistes a Catalunya, posà el Bibliobus de la Institució

de les Lletres Catalanes i diversos camions a disposició

dels escriptors per tal de facilitar-los la fugida cap a

França en condicions de seguretat. Segons Anna Murià, un

d'aquests viatges de fugida -el que ella compartí amb

Maseras entre d'altres intel·lectuals- s'inicià el dia 23

de gener a les sis del matí*"1, però les Memòries 1905-

1940 de Xavier Benguerel permeten de reconstruir aquesta

mateixa sortida el dia 25 de gener. Si tenim en compte
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que Fabra havia marxat abans que el grup de Benguerel,

Murià i Maseras, les dades que Bladé i Desumvila dóna sobre

la partença de Fabra a Pompeu Fabra. Biografia essencial

són aclaridores al respecte. Diu: "el dia 23 de gener de

1939 [Fabra] encara assistí a una reunió convocada a la

Conselleria de Cultura [...] L'endemà mateix Pompeu Fabra

deixava Barcelona, la qual ja no havia de veure més. Anava,

amb d'altres intel·lectuals, en un vell bibliobus de la

Conselleria de Cultura."201 Si Fabra partí el dia 24, el

grup on anava Maseras ho féu l'endemà.

Segons Murià la partença es produí a les 6 del matí,

i per Benguerel fou després de les vuit. Una estona abans

del moment de sortir, Maseras s'adreçava a la Conselleria

de Cultura, al capdamunt del Passeig de Gràcia -actual

Palau Robert-, decidit a marxar amb Margarida. Tanmateix,

segons el testimoni de la filla de l'escriptor, el d'Anna

Murià i el de Xavier Benguerel a la seva novel.la-crónica

Els vençuts i al moment de partir, la muller de Maseras

convencé la noia -ja dalt del camió- perquè baixés i restés

amb ella a Barcelona. El dolor de la futura soledat

immergida en el dubte de l'existència del fill portà

l'esposa de Maseras a retenir la jove -llavors de 16 anys-

amb ella just en el moment de la partença del vehicle,

gairebé sense poder plantejar-se el fet. Margarida recorda

la imatge del pare, desolat i sol en el camió descobert,

camí de l'exili, d'on no tornà. El moment, patètic, és

narrat per Margarida Maseras i per Anna Murià gairebé amb

les mateixes paraules. Aquesta darrera formalitza el seu

record amb tot detall: "L'endemà, a les sis del matí,
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sortíem del capdamunt del Passeig de Gràcia en un camió de

càrrega. Érem dotze i no he pogut mai recordar el nom de

tots. Sé que hi havia en Maseres. D'ell, me'n reordo molt

bé perquè va anara a acomiadar-lo la seva dona i ell havia

decidit d'endur-se'n la seva filla, quan la noia ja era

dalt del camió, la seva mare la va convèncer perquè baixés

i es quedés, i aleshores ell...pobre home, va morir al cap

d'alguns mesos de ser a Tolosa, d'enyorament i d'exi-

li. Margarida Maseras afegeix a la narració dels fets

el fort sentiment de dolor per la marxa del pare tot sol i

també la sensació d'impotència davant la situació creada en

aquell moment. Creu errònia la decisió de romandre a

Barcelona i suposa que l'acció encertada hauria estat la de

marxar tota la família. Una darrera esperança en la vida de

Jordi dugué Alfons Maseras en soledat a l'exili, i en

última instància a la mort, en constatar des de Tolosa la

defunció del jove.

Anna Murià no recorda amb exactitud qui foren els

companys de viatge. A més d'ella mateixa i Maseras afegeix

algun altre nom a la seva llista dels dotze intel·lectuals

que ocupaven el vehicle de càrrega el dia 23: "Em sembla

molt que al camió també hi havia en Sebastià Gasch, en Pau

Vila..., però quan compto, dic, em sembla que hi havia

aquest, aquell i potser... i no arribo a fer els dotze;

això que nosaltres ja érem quatre de la meva família -els

meus pares, el meu germà de divuit anys i jo.

Xavier Benguerel ens permet reconstruir la llistada,
C ' ' '. '

r ...-- •*-• _

partir de les seves Memòries 1905 -1940; MA1 saló/de la
•"". \

planta baixa [de la Conselleria de Cultura], passejaht-se
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com engabiats, en Sebastià Gasch, l'Alfons Maseres, en

Josep M. Francès, i algú altre que no coneixia. [...] Vaig

donar un altre cop d'ull al meu entorn: no arribàvem a
9 ft fi

deu." Més endavant afegeix: MVam baixar. Havien arribat

l'Avel.lí Artís i la seva filla Rosa, la senyora Peris,

l'Anna Murià amb els seus pares. En aquell moment arribava

en Domènec Guansé [...]".

De Barcelona, el camió es dirigí a Girona. Anna Murià

informa: "Vam arribar a Girona i hi vam passar dos dies. La

ciutat estava atapeïda de gent, pel carrer, dormint per

terra, una cosa horrorosa de tanta gent que fugia de

Barcelona i de tot arreu." Ramon Vinyes explica com "el

segon dia del gran èxode" es trobà a Girona amb Mase-
911ras. Un altre testimoni, l'escriptor Josep M. Francès -

que, segons Benguerel, sortí de Barcelona amb el grup on hi
414

havia Maseras- , explica com amb una colla d'intel·lec-

tuals s'uní a Bescanó, molt a prop de Girona, amb la

formada per Trabal, Maseras i altres escriptors, alguns

dels quals oculta rera un nom fals al·lusiu. Francès

critica agressivament alguns personatges -entre els quals

no situa Maseras- i els acusa d'haver-lo ignorat o ferit,

en aquelles hores, amb el tracte: "Permanecimos un dia y

medio en aquel lugar. Alfonso Maseras, Pompeu Fabra, Ramon

Vinyes i el propio Jordana, me trataron como a un ser

humano. Los demás, en especial Zeni de Vals i la repulsiva

Rodoendros, me hicieron objeto en lo sucesivo de las peores

desconsideraciones." L'explicació de Francès ens permet

conèixer l'estada breu a Bescanó. Durant dos dies Benguerel

restà al llit, malalt, a can Pol de Montf ullà1", entre-
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tant Maseras degué romandre a Bescanó, amb Ramon Vinyes,

Pompeu Fabra, O.A. Jordana i el grup de Trabal, segons

testimoni del mateix Josep M. Francès.

A Girona els diversos grups d'intel.lectuals fugitius

s'havien dispersat i cadascun s'havia refugiat com havia

pogut a Girona i rodalies. Passats un parell de dies es

tornaren a reunir per prendre el camió de càrrega que els

havia de dur al mas Perxers de l'Agullana. Desconeixem amb

detall la situació exacta de Maseras a Girona. No apareix

citat per Benguerel, però sí per Francès, que, com hem

vist, el situa en una masia de Bescanó quan ell arriba a la

ciutat. Els diversos grups partiren dels afores de Girona -

masies com la de Bescanó, on era Maseras amb la majoria, i

la de can Pol de Montfullà, on romangué Benguerel- cap al

27 de gener. Per a Anna Murià la partença es produí des de

la mateixa capital -, on el grup, engruixit, es dirigí

al mas Perxers de l'Agullana -un refugi d'intel·lectuals i

d'obres d'art que la Generalitat tenia instal·lat molt a

prop de la frontera-, on romangué fins al dia 31, en el cas

de les dones, criatures i homes més grans de 50 anys,

segons el relat de les Memòries de Benguerel. Al mas

Perxers s'hi instal·laren fugitius de totes menes, escrip-

tors, diputats al Parlament de Catalunya, el president

Companys, el president d'Euskadi i el president de les

Corts de la República, Martínez Barrio. La vida al mas

Perxers fou difícil però es facilità amb la col·laboració

de tothom, en especial de les dones, que agençaren les

qüestions domèstiques. Per a Montserrat Casals i Couturier,

A MR r ne Rodoreda, "No es difícil de comprendre,
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doncs, que, malgrat la rudesa i la crueltat que suposava

per a tots haver perdut una guerra, l'estada al mas Perxes

arribés a significar, per a la majoria de tots ells, com a

mínim l'etapa de reviscolament humà que els hauria de ser

tan necessari poc després per sobreviure, amb un punt de

moral, la indignant rebuda que se'ls va concedir a l'altra

banda de la frontera."

Maseras formava part del grup d*intel.lectuals majors

de cinquanta anys que, amb dones i criatures, viatjaven

sota la responsabilitat de la Conselleria de Cultura de la

Generalitat, i això garantia en alguna mesura una millor

rebuda a França. Aquest grup, tutelat per Pompeu Fabra amb

afecte i comprensió -"Pompeu Fabra ens confortava afectuo-
fl| Q

sament -, féu la seva entrada al país veí el darrer dia
O Í A

de gener pel Portús, on, segons testimoni d'Anna Murià,

encara no deixaven creuar la frontera: "Hi havia posades

unes cadenes. Vam passar pel Portús. Allí en Bosch i

Gimpera va parlar amb les autoritats franceses. Dúiem un

únic passaport, un paper amb el nom de tots." Jaume

Serra Hunter diu exactament la data en què Maseras i els

seus companys creuaren la frontera: "[Maseras] Havia passat

amb altres escriptors catalans la frontera de França el dia

1 de febrer, i junts havíem arribat al cap de pocs dies a

Tolosa del Llenguadoc, on fórem acollits pel Comitè

Universitari d'ajut a l'Espanya republicana.""1 Per a A.

Bladé i Desumvila a Pompeu Fabra. Biografia essencial, "el

dia 31 de gener, i fent encara ell [Fabra] de capdavanter,

passant entre una llarguíssima i doble renglera de camions

i cotxes abandonats, maletes esbotzades, matalassos i
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coixins, sacs i fardells, tot el que deixava enrera l'èxode

multitudinari, Fabra i els seus amics van passar el coll
nn A

del Portús, on l'exili començava."

Del Portús el grup es dirigí al Voló on pernoctà: "Uns

vàrem passar la nit a l'autocar, d'altres a cases on els

van acollir i d'altres en una pallissa... Et tractaven

223bastant bé aquells pagesos." El testimoni de Josep M.

Francès encara és més explícit: "Proseguimos la marxa y

recalamos el el Boulou, donde cenamos en un hotel decente.

[...] Después de cenar, volvimos a los coches, para

acurrucamos allí. El pueblo estaba atestado de gendarmes

que nos miraban de reojo. Alfonso Maseras nos hizo elogios

de un granero cercano, donde podríamos dormir muy bien con

paja hasta el cuello. Allí nos instalamos, con la familia

Serra-Húnter y el propio Maseras. Pero al poco rato llegó

una mujer de gran corpulencia, e insistió mucho para que

nos alojásemos en su casa. Se llamaba la Raymonde y era una

campesina del Boulou. [...] Su esposo y ella, abrieron

balas de paja nuevecita y sacaron-de sus armarios cobijas,

colchas y todo lo que pudimos apetecer í . . . ].

Anna Murià prossegueix l'explicació de l'èxode en

aquest punt: "L'endemà vàrem anar a Perpinyà. Vam dormir al

Casino Espanyol de Perpinyà, en una gran sala d'actes que

hi havia. La van omplir de palla neta i allà ens van deixar

dormir, sobre la palla. Hi vam estar tres dies i llavors

ens van dir que tots nosaltres, tots els intel·lectuals,

anéssim a Tolosa, on s'havia format un comitè universitari

d'ajut als intel·lectuals espanyols refugiats, presidit pel
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Doctor Soula, que era el rector de la Universitat de Tolosa

225i ens en vam anar cap allà."

L'arribada a Tolosa es degué produir, doncs, cap al 3

de febrer. Anna Murià detalla amb exactitud la forma com

foren allotjats a la capital del Llenguadoc pel comitè

d'ajut dirigit pel Dr. Soula: "De moment, perquè encara no

ens tenien allotjament a punt, vam haver d'anar a dormir a

l'hotel i el dinar i el sopar ens el donaven a la "Maison

des étudiants". Potser érem uns dos-cents, molts, i encara

vàrem augmentar.

Més tard ens van acomodar en una antiga caserna de

bombers, que feia com petits pisets i, aleshores, allà, ens

hi van posar llits, amb màrfegües de palla i ens hi vam

poder posar a viure, les famílies en els pisets i les

persones soles, en una habitació. En aquests pisets, a

dintre, s'hi podia fer una mica de menjar, l'esmorzar, per

exemple, amb un fogó que ens procuràvem, ja us dic... com
ftftfi

un piset, una cosa molt reduïda [...]."

Maseras compartí l'habitació amb Ramon Vinyes, que

esdevingué el testimoni més directe dels darrers temps de

l'exili de l'escriptor: "Ens trobàrem a Girona el segon dia

del gran èxode i el seguírem junts, companys de cambra, de

projectes i de batzegades, fins al dia de la seva mort. No

debades ens lligaven 33 anys d'amistat mai trencada!'

Ambdós escriptors convisqueren, doncs, a l'exili fins a la

fi, llevat d'un petit parèntesi en què Vinyes féu tràmits

per tal de marxar de Tolosa i anar a viure a París, on

pensava també compartir habitació amb el seu company.

Aquests plans quedaren truncats a partir de primers de juny
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del 19391 quan des del camp de concentració de Barcarès

l'escriptor rebé les primeres notícies esperançadores sobre

el seu fill, les mateixes que el mes d'agost haurien de

restar segades per sempre. Ramon Vinyes explica aquests

plans en una carta adreçada a la muller de Maseras el 29 de

desembre de 1939, escrita amb la dolorosa missió d'assaben-

tar-la de la mort del seu marit. La lletra també fa re-

ferència al precari estat de salut que dugué Maseras a un

final tràgicament precoç, agreujat pel terrible disgust que

representà la confirmació de la mort del seu fill. En la

carta, condicionada en llengua i contingut per la censura

del moment, Ramon Vinyes diu: "Si hubiera sabido su

dirección yo mismo le hubiera escrito los detalles de la

muerte de Alfonso (q. e. p. d.). Tenia un catarro crónico,

la enfermedad de la piel etc. Yo estaba en París cuando

ingresó por primera vez al hospital. Salió muy mejorado. El

tenia que venir a Paris conmigo donde yo le tenía ya

buscada habitación, pero fue cuando recibió las primeras

noticias esperanzadoras del hijo y no quiso moverse por

228estar mas cerca de los lugares de información."

Xavier Benguerel dedica un capítol de les seves

Memòries 1905-1940 a comentar la convivència dels in-

tel·lectuals catalans a la caserna de bombers de Tolosa.

Descriu les diverses actituds, estats d'ànim i projectes de

tots ells. Destaquen les descripcions de C. A. Jordana,

Domènec Guansé, Rovira i Virgili, Serra-Húnter, Feliu

Elies, Josep Miracle i Àngel Ferran, entre d'altres.

Descriu -amb una certa ironia i superficialitat, provocades

probablement per la desconeixença dels seus problemes
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personals- l'existència de Maseras als "pompiers", lligada

a la de Ramon Vinyes: "Una altra parella tristaf aculada al

fons d'un carreró sense sortida, assaboria interminables

nostàlgies: en Ramon Vinyes i l'Alfons Maseres. De

passejada freqüent però curta, recorrien fraternalment els

carrers de la ciutat.

- Anem, Vinyes?

- Anem, Maseres.

- Anem, Maseres?

- Anem, Vinyes.

En Ramon Vinyes sempre portava un llibre rar a la

butxaca. Ho havia llegit tot, però semblava que escrivís

d'amagat, a hores insòlites, i quan publicava o estrenava

era com si hagués passat "la cosa" de matuta. Ho dic amb el

més gran respecte, però ja abans de la guerra, les compta-

des vegades que el vaig veure, sempre vaig trobar que tenia

cara de pallasso distingit, dels de categoria. Fins i tot

em semblava que no s'havia desenfarinat mai del tot i que

al fons dels ulls -li havia quedat la màgica claror del

circ. L'Alfons Maseres, anava pansit, criant tristeses com

qui cria canaris, alimentant-les a hores fixes, escoltant-

les cantar. El veia, pobre Maseres, vell Cavaller de la

Legió d'Honor, com si anés despullant-se de records,

desfullant-se com un arbre o un llibre de poc èxit,

enlluernat encara i enyorant-se de quan Rafael Marquina li

traduïa Ildaribal i, Salvatore Lo Presti, La fira de

Montmartre ; de quan ell mateix escrivia directament en

francès L'Arbre du Bien et du Mal, publicada a París

(1911), í el seu poble, Sant Jaume dels Domenys, l'any
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1930, el nomenava fill predilecte i col·locava una lápida

a la casa on havia nascut... Penso en la llarga, intensa i

fatigadíssima mirada que devia donar al món a l'hora de la

mort."230

Abans que Ramon Vinyes planegés marxar de Tolosa i

anar a París amb Maseras, aquest darrer visqué un temps dur

d'adaptació a la nova situació, junt amb els altres

intel·lectuals catalans que corregueren la seva mateixa

sort en un primer moment, abans de prosseguir molts d'ells

l'exili a Amèrica. Alguns d'aquests escriptors deixaren

testimoni escrit del seu pas pel refugi que la Universitat

de Tolosa, amb el rector Émile Soulà al front, establí per

als intel·lectuals catalans a l'antiga caserna de bombers

de la ciutat. Entre la nòmina gairebé completa dels

escriptors exiliats que consta habitualment en aquests

testimonis vius apareix sovint la figura adolorida, malalta

i envellida de Maseras, que tothom coincideix a descriure

com un personatge en una situació física molt delicada i

amb un estat d'ànim torturat. Artur Bladé i Desumvila al

seu llibre Antoni Rovira i Virgili i el seu temps dóna una

incompleta relació de noms d'exiliats i dibuixa lleugera-

ment amb ells l'ambient del refugi: "Allí van trobar-s'hi

Alexandre Galí i els seus fills, Raimon i Francesc, Jaume

Serra Hunter i família, l'Alfons Maseras, Cèsar Jordana i

família, Domènec Guansé, Alfons Serra Baldó i Maria Baldó

de Torres, el doctor Joan Petit i la seva muller Margarida

Fontserè, etc." També Josep Miracle, en les seves memò-

ries, fa al·lusió a la seva estada a Tolosa i als molts

intel·lectuals que trobà allí refugiats, entre els quals

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



568

destaca especialment Maseras i Josep Maria Francès, amb qui

féu una amistat fonda i mantingué interessants converses:

"Allà hi havia metges, escriptors, professors, periodistes.

Uns hi eren de pas, camí d'Amèrica o de París o d'altres

colònies franceses; d'altres hi eren amb caràcter perma-

nent. Descomptant els que m'han fugit de la memòria, allà

hi vaig trobar Carles Riba, Alfons Maseres, Jesús M.

Bellido, Josep M. Francès, Domènec de Bellmunt, Lluís

Capdevila, Joan Petit, Alfons Serra i Boldú, Jaume

Passerell, Àngel Ferran, J. Navarro Costabella, Josep

Peipoch, Salvador Vives, Agustí Bartra, Ramon Vinyes, L.

Nicol, Josep Isern, Amadeu Serch, Joan Esteller, etc.

Teníem una absoluta llibertat de moviments i passàvem el

temps de la manera que millor ens abellia. Generalment, amb

l'Alfons Maseres, en Jaume Passerell i en Josep M. Francès

fèiem llargues passejades vorejant el canal i parlant sobre

els temes més diversos. Això els matins. A les tardes

matàvem les hores en un bar veí, sobretot en Maseres i jo,

on llegíem les Causeries des lundi, de Sainte-Beuve, que en

Maseres no sé d'on es treia." Josep Miracle amplificà

oralment aquest record l'any 1990 en afegir que conegué

Maseras al refugi de Tolosa i que en les converses del "ben

dinat" -com ells les anomenaven- l'escriptor li feia con-

fidències, en especial quan faltava Passareu. Explica

Miracle que Maseras es trobava anguniós pel fet de trobar-

se separat de la família, encara que, reservat com es

mostrava, donava poques precisions sobre la seva vida

privada.̂  També fa referència al pressentiment de la

mort que acompanyava Maseras en aquells dies, quan, malgrat
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l'aspecte malaltís -"prim, amb el cabell blanquinós i

xuclat de galtes"-, tenia encara ànim per conversar i ser,

segons Miracle "un perfecte causeur", mesurat i amb la

resposta justa en cada cas.

La imatge i l'actitud de Maseras en els dies de

l'exili han estat descrites de forma coincident per molts

dels escriptors que convisqueren amb ell a Tolosa del

Llenguadoc. Des de les afectuoses glosses de Ramon Vinyes,

Jaume Serra Hunter i Domènec Guansé a les més superficials

visions degudes a la ploma de Domènec de Bellmunt, Josep M.
«flr fl*C

Francès i Ferran Canyameres -entre d'altres-, totes

les descripcions coincideixen a dibuixar un home envellit

precoçment, adolorit i vençut, molt allunyat d'aquell

escriptor apassionat i emprenedor que es movia en els

cercles barcelonins abans de la dramàtica partença de

Catalunya. En gran mesura, la decadència física estava

causada per l'angoixa de la mort no confirmada del seu fill

a la guerra. Així es dedueix de la carta que Vinyes adreçà

a Dolors Baltà, el desembre de 1939: "Su vida, en estos

últimos tiempos? Triste, angustiada, pendiente del resulta-

do que darian las pesquizas (sic) que hacia para averiguar

el paradero de su hijo. Hacia poco que habia recibido un

ofrecimiento para ir a Londres. No sabia que hacer. La

guerra cortó sus vacilaciones, por imposibilidad de viaje."

[ . . . ] Los últimos tiempos, si bien moralmente sufrió mucho,

materialmente los fue pasando, sin holgura, pero tampoco

sin miseria." Són molts els escriptors que llegiren en

el posat de Maseras el dolor agut del pare. Per a Serra

Hunter "en ell 1*exili esdevingué particularment tràgic.
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Mesos i mesos ha esperat el retorn del fill desaparegut,

fins que als darrers dies tenia ja la seguretat, endevinada

pel seu subconscient, per bé que li fos amagada pels amics,

23fique l'havia perdut per a sempre." Domènec Guansé enten-

gué que "un pensament perenne el torturava: el de la

incertesa de la vida o mort del seu fill únic, del qual,

soldat dels exèrcits de la República, no havia pogut ni

acomiadar-se abans de sortir de Catalunya. Sota aquesta

impressió, més que un home mortal, pot dir-se que ja feia

temps que era un fantasma." També Domènec de Bellmunt

descriu el Maseras decrèpit de l'exili a partir del dolor

torturant del pare dubtós de l'existència del seu fill:

"L'Alfons Maseras de l'any 39, a Tolosa de Llenguadoc,

estava envellit de 50 anys comparant-lo amb el poeta de

l'any 1925 a París. L'èxode de la nostra guerra in-civil

tenia proporcions fabuloses al costat de l'exili daurat

dels anys 1924-30. Les personalitats eren engolides per la

massa, preteridos o oblidades. Això, i l'angoixa paternal

per la pèrdua del seu fill Jordi al front en els darrers

mesos de la guerra, havia aclaparat Maseras de manera

impressionant." En una altra ocasió destaca l'afonament

absolut del seu company a partir de la confirmació de la

mort del noi: "La mort del seu fill únic al front l'afectà

profundament i mai més tornà a ésser el Maseras d'abans, el

de "La Llàntia encesa" i de les seves cròniques à la Veu i

del temps parisenc del Figaró i del Courrier Catalan".

L'enyorança de Catalunya i la profunda pena per

l'esclat d'una nova guerra europea -a més de la malaltia

crònica que li anava minant la salut-, foren també causes
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determinants del pregon desànim i, en última instància, de

la mort de l'escriptor. Ramon Vinyes llegí en els ulls de

Maseras el desig de retrobar Catalunya ja en els primers

temps de l'exili i evoca amb precisió aquell moment :

"Recordaré sempre el primer dia que, des del Pont Nou de

Tolosa, un captard sense boirines, se'ns van deixar veure

els cimalls dels Pirineus. Mentre hi hagué llum, els ulls

de Maseras no s'apartaren de les muntanyes: "Aquestes

muntanyes, que tan altes són..." I anava dient-se, com una

oració, la "Glossa" de Joan Maragall. Pel camí, de retorn

242al nostre alberg, sentírem densa la fosca que queia."

Serra Hunter veu en l'enyorament la clau sentimental del

temps d'exili compartit amb Maseras a Tolosa: "Hem convis-

cut amb ell durant aquests mesos, compartint el dolorós

dilema de 1'expatriació indefinida i de la nova guerra, que

ens ha sorprès en aquesta nació germana que tan generosa-

ment ens ha estatjat. Per a ell com per a tots l'enyorança

ha anat afeblint les nostres forces físiques sense que per

això hagi minvat les conviccions que ens havien posat al
Al 4

costat de la República." Domènec Guansé, així mateix,

destaca com el desig més fervent de Maseras a l'exili era,

segons pròpies declaracions, poder retornar a Catalunya:

"Quan algú li preguntava quins projectes tenia; què pensava

fer per organitzar la seva nova vida, si obtenia alguna

resposta d'aquells llavis marmoris, era la de què no

pensava ni volia altra cosa que tornar a Catalunya. Tornar-

hi tot seguit que, materialment, no fos impossible. Però no

hi podia tornar! Sabia que en el cas d'intentar-ho, el camp

de concentració, com a mal menor l'esperava. L'article
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necrològic sobre Maseras aparegut a El Poble Català.

Setmanari dels catalans a França evidencia també especial-

ment aquest aspecte: "L'exiliï l'enyorament i la desespe-

rança de l'exili és el que ara l'ha mort, acusats pel fet

d'haverse'n hagut d'anar sense saber res d'un dels seus

fills, soldat de la República, i per haver-ne sabut, encara

després, la seva mort com a soldat."

La declaració de guerra que França i la Gran Bretanya

feren a Alemanya el 3 de setembre de l'any 1939 fou un

altre fort cop que afonà encara més Maseras en engruixir

les tristeses que permanentment l'acompanyaven. Tanmateix,

el desengany no li impedí d'escriure un article -el darrer

de la seva vida- analitzant les causes de la Segona Guerra

Mundial i les ideologies que s'hi enfrontaven. Les seves

paraules esdevenien aleshores un ressò de les que ja havia

pronunciat i escrit moltes vegades durant la primera gran

conflagració. Aclareix que es tracta "d'un conflicte de

dues ideologies i no [...] d'una guerra civil" i dedica

el moment culminant de l'article a comentar la posició de

Catalunya en la contesa. Com en el cas de la Gran Guerra,

Maseras predica que "l'esperit català només pot posar-se

cordialment i sincerament al costat dels bel·ligerants que

defensen i representen la llibertat dels pobles, o sigui

l'essència d'aquesta civilització mil·lenària sense la qual

el món tornarà a les tenebres."" Els termes utilitzats

en aquest cas són -com havien estat ja en el passat-

pacifistes però, tanmateix, vinculats als aliats. L'article

té tot un to de testament ideològic i recull el dolor per

Europa i el to profètic del seu llarg poema A Europa.
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publicat el 1938. Maseras havia escrit aquest treball per

a la revista Catalunya, que l'inclogué, pòstum, al seu

número de novembre, un mes escàs després de la mort de
»t ig

l'escriptor. Les darreres paraules de Maseras en aquest

article, amarades d'amor a Catalunya, i probablement les

darreres que escriví en la seva vida, són -paradoxalment,

si tenim en compte el seu estat d'ànim- optimistes i

esperançades, i esdevenen tot un llegat patriòtic. La

revista Catalunya reproduí en facsímil el manuscrit

d'aquests darrers i emblemàtics mots de l'escriptor:

"Catalunya, que tantes coses ha perdut en aquests darrers

temps, en perderla encara moltes més si en aquesta nova

guerra europea fossin vencedors els totalitaris. El signe

de la seva resurrecció només pot ésser la victòria anglo-

francesa; aquesta victòria -de la qual hom no pot dubtar-

li assenyalarà certament en el seu dia els camins de la

llibertat. Alfons Maseras."249

Malgrat la malaltia i el desànim, Maseras dugué a

terme algunes activitats intel·lectuals a l'exili, que en

moltes ocasions eren el fruit de la pressió dels seus

companys, en especial de Ramon Vinyes, que l'instava tot

sovint a escriure. Serra Hunter recorda com encara poques

hores abans de morir impartia classes de francès: "Des de

feia temps el nostre company sofria una malaltia que

esdevingué incurable. Però l'amor al treball no l'abandona-

va. Fins dos dies abans de la seva mort feia per als joves

exiliats la seva classe de llengua francesa, que ell

coneixia i parlava amb perfecció. Durant molts anys havia

professat a Catalunya amb veritable aplaudiment aquella
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matèria a la Universitat Industrial. Tampoc no havia perdut

l'esperança d'una continuïtat de la seva obra literària
n r A

però les energies físiques li mancaven." Tanmateix,

l'activitat de creació fou minsa en els seus darrers temps,

ja que li mancava la serenitat necessària per a crear.

Ramon Vinyes evoca el Maseras deprimit d'aquells dies i

recorda la forma com ell l'animava a escriure, sense

aconseguir, però, que el literat donés gaires fruits durant

el temps que li restava de vida: "Ai, l'Alfons Maseras del

temps de l'exili! Malalt, alacaigut, tot ell -de dintre a

fora-, amb la mateixa ombra de les seves robes negres, no

albirava pas dies millors. El pessimisme l'aclofava. En

instar-lo perquè treballés, mig prometia però li mancava

l'alè. Un dia em va dir que volia fer una nova traducció

catalana de les estances d'Ornar Khayyan. Calelhon, el

Mestre en Gai Saber del Llenguadoc, li havia fet a mans les

seves interpretacions dels "robayyat". Maseras no va passar

d'acaronar el seu projecte. Deixa inèdites, en el seu

poder, unes traduccions franceses que havia fet del seu

"Poema dels camins". Es gairebé tot el que ha fet a

l'exili. Això, i sospirar per la nostra terra i per la seva

casa esquarterada."

La recerca del fill començà per a Maseras en el mateix

moment que petjà terra francesa. En arribar a Tolosa inicià

contactes amb persones conegudes que li poguessin facilitar

informacions del noi, i per aquesta via aconseguí de saber

una notícia transcendental de la qual, amb el temps,

comprovà la falsedat. Exactament el 6 de juny envià un

telegrama a la seva muller on explicitava aquesta nova:
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"Alegría inmensa. Saber regreso Jorge. Escribid detalles.

Abrazos. Alfonso". La primera de les seves investiga-

cions prop del camp de concentració de Barcarès li havia

proporcionat una pista falsa, que no pogué confirmar com a

negativa fins a finals de setembre, tot i que, en l'ende-

mig, altres informacions l'havien situat en el dramàtic

camí de la veritat, que ell no volgué reconèixer fins que

es féu absolutament palpable. La notícia, com s'evidencia

pel text del telegrama, afirmava que el jove havia retornat

a Catalunya. Al cap de pocs dies un altre telegrama de

Maseras a la seva muller explicitava que el dia del retorn

era el 25 de maig, i en dues targetes postals trameses

en dies molt pròxims al segon telegrama insistia en aquesta

data i en la del 28 de maig com la d'arribada a Catalunya,

al mateix temps que pregava dades a la família del retorn

del noi a Barcelona.

Després d'aquestes notícies, Maseras continuà les

seves recerques epistolars prop del servei d'informacions

del camp de Barcarès, i d'algunes persones que es posaren

en contacte amb ell després d'haver inclòs un anunci en un

diari francès -abans del 6 de juny- demanant notícies de

Jordi."5 El recull de totes les gestions que dugué a

terme entre l'arribada a Tolosa, pel febrer, i el mes

d'agost, així com el resultat final de tantes investiga-

cions -negatiu i desolador, però ja absolutament cert-

resten en una llarga i dramàtica lletra que Maseras adreçà

a la seva muller el 23 de setembre de 1939, un mes i quatre

dies abans de morir. La carta, escrita en castellà a causa

de la censura, permet de seguir fil per randa el procés dut
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a terme per l'escriptor amb la finalitat de trobar el seu

fill, així com el cúmul de proves i testimonis que,

finalment, en confirmaven la mort. Maseras adreçà aquesta

lletra als seus cunyats, Vicenç Meseguer i Isabel Baltà,

amb la intenció que se'n fessin dipositaris i la lliuressin

a la seva muller en un moment propici. La nota que acompa-

nyava la carta manifestava aquesta voluntat de moderar en

el possible el cop definitiu que havia de rebre la mare en

llegir-la.256

Les gestions que realitzà Maseras per tal de saber

noves del fill apareixen totes resumides a la lletra. Són

moltes i complexes, tanmateix l'ordre i la minuciositat amb

què hi són explicitades ens permeten d'entendre el llarg

calvari pel qual passà l'escriptor. En primer lloc es

refereix a la ratificació -rebuda des del servei d'informa-

cions de Barcarès el 9 d'agost- de l'estada del seu fill en

257aquell camp. Aquesta notícia era totalment oposada a

d'altres que li havien arribat, per la qual cosa, Maseras

indagà fins a posseir la certesa de la fi del seu fill.

Inicià la recerca prop d'un ex-oficial refugiat a Barcarès,

amb el qual es posà en contacte gràcies a un conegut

resident a Tolosa. Aquest ex-oficial li trameté una carta

el 25 d'agost on li feia saber que després d'una minuciosa

recerca personal i burocràtica al camp, no havia aconseguit

cap traça definitiva i concreta del noi, que semblava, per

2S8altra banda, no haver estat mai en aquell lloc. Maseras

en aquest punt arribà a una tràgica conclusió: "Como sea

que desde un principio me respondían que Jorge no estaba en

Barcarès, que al cabo de 3 meses se me devolvió una postal
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que allí le dirigí, que en España no dan razón de él y que

él, cuerdo e inteligente como era, no da señales de vida,

es hora ya de dar fe a las versiones y testimonios que he

recibido de su triste fin y que hasta ahora no me he creido

en el deber de comunicarte, ya puedes imaginar con que
A C Á

dolor y con que angustia."

La confirmació de la mort del noi havia arribat ja a

Maseras -malgrat que ell no la volgué acceptar- en carta

datada el 6 de juny per Antoni Mares i Mares, carter del 60

Batalló, on havia estat Jordi. La tràgica notícia deia:

"Recibida su carta por mediación del compañero Armengol

y enterado de cuantas preguntas a Vd. interesa, he de

comunicarle que, conociendo a su hijo, por haber perteneci-

do a mi batallón y haber estado en su compañía bastante

tiempo, he de comunicarle los datos siguientes, después de

haberlos recogido de otros compañeros de la misma unidad,

que desgraciadamente su hijo cayó en la primera o segunda

retirada que se verificó en el sector de Granadella incluso

me han asegurado que murió con las dos piernas cortadas, o

sea que coinciden con los primeros datos que le envió el

compañero Armengol tomados directamente de mi ; muy dolorosa

es la noticia, pero puede Vd. hacerse ya la cuenta de que

9A1
su hijo, desgraciadamente, es muerto. " Maseras també fa

llarga referència a la carta d'Armengol, datada el 23 de

maig, on ja li donava la notícia de la mort de Jordi,

recollida del mateix Mares, el qual, com hem vist, l'escri-

ví personalment per confirmar-li la nova al cap de pocs

dies.
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Arran de l'anunci inclòs en un diari francès, Maseras

entrà en contacte amb un jove de Montbrió del Camp, Josep

Folch Marcó, refugiat a Barcarès, que havia esdevingut bon

amic de Jordi al front. Josep Folch adreçà una primera

carta a Maseras per ratificar si la identitat del seu fill

coincidia amb la del company que havia tingut a la guerra.

L'escriptor confirmà la personalitat del desaparegut i rebé

posteriorment una lletra del jove que aclaria absolutament

les circumstàncies de la mort del seu fill. Folch fou així

mateix entrevistat per l'ex-oficial refugiat a Barcarès a

qui Maseras al·ludeix al principi de la carta, que tingué

molt d'interès a esbrinar la fi de Jordi. Tant la carta de

Folch com la de l'ex-oficial coincideixen en l'explicació.

Diu el primer: "Pues aun que las noticias que tengo de

darle son muy malas, le voy a contar para que de una vea

pueda saberlo en concreto, pues su hijo murió delante de mi

en la retirada que tuvimos en la Granadella, pues estábamos

en retirada y cayó un herido, y él y dos camilleros fueron

a recogerlo para curarlo, cuando habían andado dos pasos un

9fi9obús les cayó en medio y les hizo polvo a los cuatro. 4

L'ex-oficial descriu, a partir de l'explicació de Folch, el

mateix fet, amb algun detall complementari: "La muerte

ocurrió así: Entre el 27 y el 29 [de desembre] (eso se

puede saber exactamente) allá por el mediodía, Jorge

Maseras acompañado de dos camilleros recogió a un herido en

La Granadella. No habían dado dos pasos, cuando un obús

estalló en medio de ellos. La muerte fue instantánea y en

plena fiebre de acción, mientras cumplía con su deber de

sanitario. Murió bellamente, sin darse cuenta de ello. No

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



579

sufrió las angustias del hospital ni la de saberse condena-

do sin remedio. Quedó con las dos piernas seccionadas,

destrozado por la metralla. El testimonio era amigo suyo y

además el Estado Mayor de la brigada vio también el hecho.
At*4

Como se puede ver, no cabe la menor duda."

El darrer paràgraf de la carta de Maseras recull tot

el seu dolor, vessat en confirmar-se la mort del jove. Les

ultimes paraules de la lletra a 1'esposa estan amarades de

desengany i tristesa, i són les darreres que li adreçà

abans de morir. Evidencien la impotència davant la mort i

la ferida inguarible que la desaparició del fill obrí en el

seu ànim: "Desde que he tenido estas terribles pruebas,

desde que toda esperanza se ha disipado, estoy, como puedes

pensar, atribulado, reflexionando cuando y como te lo había

de decir. Y sin esperar más en que sea cierto lo de

Barcarès, sin esperar ya en ningún milagro, ahora que se ve

claramente que las afirmaciones del servicio de informacio-

nes de dicho campo es simplemente un estúpido error de

burócrata, no puedo esperar ni haceros esperar y te lo

comunico todo, pues no es posible que sigáis viviendo en el

engaño, por débil que la esperanza sea. Dios lo ha querido

así! No puedo escribir más pues la angustia me oprime el

corazón y os abrazo a todos en el común dolor. Alfon-

so.»™

3.2. La malaltia i la mort.

Els darrers temps de la seva estada a Barcelona, abans

d'exiliar-se, Maseras tenia ja una salut delicada. Patia
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una afecció crònica de pulmó, reumatismo articular i una

265malaltia de la pell. Els problemes físics i psíquics

que li comportà la guerra -mala alimentació, manca de

comoditats i el profund disgust del fill- deterioraren

encara més el seu estat general, que empitjorà rotundament

a l'exili. Hem vist com tots els testimonis coincideixen a

afirmar que el seu estat de salut era molt delicat i, en

paraules de Domènec de Bellmunt "afeblit per una vellesa

precoç".266

Qui conegué millor les afeccions de Maseras fou Ramon

Vinyes, que l'acompanyà els mesos d'exili i l'assistí en la

267malaltia i la mort. Altres exiliats confirmen el que de

forma evident explicita Vinyes en diverses ocasions. Així,

al·ludint a la pitjor de les seves afeccions, la pulmonar,

Jaume Serra Húnter afirma: "Des de feia temps el nostre
Äfift

company sofria una malaltia que esdevingué incurable."

També Elvira Gimbernat Maseras, neboda de l'escriptor, ha
«CA

donat testimonis clars en aquest sentit. Tanmateix, qui

explica millor el procés d'aquesta malaltia és Ramon

Vinyes. Ho fa en sengles cartes que escriví a la madrastra

i a la muller de Maseras per a fer-los saber la mort

d'Alfons, i també a l'article necrològic que escriví per a

Catalunya de Buenos Aires. Així, explica a Dolors Baltà

l'agreujament de la malaltia, motivat en gran mesura pels

darrers disgustos: "Una vez convencido de la muerte del

hijo, no tuvo un momento de tranquilidad. Lo vi llorar

muchas veces y lo oí, por la noche, ya que dormíamos en la

misma habitación, ya de regreso yo a Tolosa lamentar su

desgracia. La enfermedad, mientras tanto, se iba apoderando
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de él. Es dirigeix en termes molt semblants a la ma-

drastra de l'escriptor, Emma Chacón, quan li diu: "Hacía

tiempo que se hallaba enfermizo, debido al catarro crónico

que padecía, y a sus otras dolencias. La confirmación de la

muerte de su hijo acabó de enfermarlo. Eran muchas las

noches en las que yo le había oido sollozar. Ocupábamos la

misma habitación y yo le aconsejaba resignación, sin que

271mis palabras fueran muy eficaces". Es també Vinyes qui

recorda l'actitud i els comentaris de Maseras davant la

seva possible mort: "Estic convençut, però, que l'Alfons

Maseras mai no va pensar que tingués propera la mort com la

hi tenia. "Em voldria morir" deia sovint, però seguia les

prescripcions dels metges amb tossuderia. [. . .] La bronqui-

tis crònica que havia portat de Barcelona el turmentava

272força però l'anava suportant."

L'agreujament de la malaltia pulmonar dugué amb

rapidesa Maseras a la mort. Vinyes fou testimoni directe de

l'agonia i el traspàs de l'escriptor. La seva narració dels

fets estalvia tota mena de comentaris i interpretacions:

"El dia 24 del pasado octubre empezó a sentirse peor.

Perdió el apetito y la tos se le hizo más persistente.

Consultó un médico y le recomendaron un específico que no

le dio ningún buen resultado. Pasó el 25 como pudo, y sin

quererse meter a la cama. La tos se le había calmado mucho,

pero la respiración se le hacía difícil. Contaba los días

que habian transcurrido des del que les notificó los

detalles de la muerte de su hijo y se dolía de que üds. no

le hubieran contestado. El 26 lo pasó quejándose mucho y

espectorando [sic] con dificultad. La noche del 26 al 27
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fue la peor. Se ahogaba. Se levantó muchas veces por la

noche y gimió toda ella. A la madrugada fuí a buscar el

médico. No dio tampoco malos informes, pero dijo que sería

conveniente llevarlo al Hospital, pues en nuestra habita-

ción era un poco difícil prestarle los cuidados que eran

necesarios. El mismo médico hizo las diligencias pertinen-

tes. Mientras tanto yo hice venir dos médicos más. Uno de

ellos lo encontró gravísimo y aconsejó su entrada al

Hospital sin perder tiempo. Y el día 27 fue pasando el

único día que A. Galtes se quedó en cama. A las cuatro de

la tarde vino el permiso de ingresar al Hospital. Lo vestí

y, al vestirlo, me dio la impresión que vestía un cadáver.

Como a las seis de la tarde salió de la habitación y ya

casi no conocía a los que lo bajamos la escalera a brazos.

En el patio lo colocaron en una camilla y se lo llevó la

ambulancia. Al llegar al Hospital lo desnudaron, lo

lavaron, y intentaron darle una sangría. La sangre ya no

salía, se había cuajado. Murió de una congestión pulmonar,

a las 8 de la noche. "Zîî

La narració adreçada a Dolors Balta és molt paral·lela

a l'anterior però afegeix alguns detalls nous: "Arreció la

tos y hubo un momento en que se notó que empeoraba; perdió

el apetito. Los médicos no le dieron importancia, pero yo

sí. Quise imponerle que se quedara en cama, pero no lo

quiso, pretextando que la cama era peor para los enfermos.

Así pasaron cuatro o cinco días hasta que vino una noche

que la pasó gimiendo. Así que amaneció fui a buscarle un

médico y dijo que sería mejor que volviera al hospital,

pues estaría mucho mejor atendido. Mientras se hacían estas
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gestiones yo fui a buscar otros médicos. El de cabecera me

habia dicho que era la enfermedad crónica. Uno de los que

vino opinó que podía morir de un momento a otro. El no se

daba cuenta de nada. Así pasó el día hasta las cinco de la

tarde que vino el automóvil de la ambulancia para llevarlo

al Hospital. Lo vestí y noté que ya no se daba cuenta de

las cosas. Lo llevamos al hospital a las seis de la tarde.

Lo dejamos ya sin conocimiento. A mi me preguntó quien era.

Los médicos dijeron que lo sangrarían, para ver el efecto

de la sangría. Salimos del hospital y el quedó como unas

dos horas solo. La sangría no dio resultado y a las horas

ocho de la noche falleció. Falleció sin darse cuenta que se

iba."274

La mort de Maseras fou ràpida i inesperada segons els

seus companys d'exili. Serra Húnter destaca: "[••«] aquest

desequilibri ha arribat sobtadament a un desenllaç que

ningú no creia que fos tan ràpid, per bé que el sospitàvem

imminent. Els primers freds han sorprès el seu organisme

feble, i la soledat de l'esperit l'ha portat a les ombres

275de l'eternitat. És altra vegada Vinyes qui comenta la

rapidesa amb què s'esdevingué l'agonia i la mort de

l'escriptor i les resumeix per a la revista Catalunya de

Buenos Aires: "Fou amb rapidesa que vingué l'agreujament:

una nit d'angoixa, un matí sense esma de llevar-se, un

diagnòstic de congestió pulmonar donat pel metge, una

sagnia sense efecte i la mort, el dia 27 d'octubre d'aquest

fatídic 1939.̂  No morí a la cambra que ens partíem. Morí

a l'hospital, dues hores després d'haver-1'hi traslla-

dat."2"
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Maseras fou acompanyat en la mort per alguns dels seus

camarades d'exili. Ramon Vinyes deixa testimoni d'aquests

emotius moments: "En emportarse'1 l'ambulància! li vaig

estendre damunt el cos el seu abric negre. En un trau de

l'abric, hi sagnava la cinteta de la Legió d'Honor france-

sa. Després de mort, junt amb els companys doctor Serra

Hunter, Ambrosi Carrión, Roure-Torent i Enric Lluelles,

vaig posar-li damunt el pit un pom de violetes tolosenques
«VA

i la bandera de l'estel i les quatre barres.'

Maseras fou, segons Domènec Guansé, "la segona

víctima, d'entre els intel·lectuals catalans, immolada a

l'exili"2'8 Per a A. Bladé i Desumvila "don Pere Coromines

és el segon escriptor que mor a l'exili. El primer va ser

Alfons Maseras [...]".280 A El Poble Català. Setmanari

dels catalans a Franca també es fa constar que "Es el
«Q1

primer dels escriptors catalans que mor a l'exili.

Potser pel fet de ser un dels primers catalans desapareguts

a l'exili, la mort de Maseras fou molt sentida, al seu

enterrament hi acudí tota la intel·lectualitat catalana que

es trobava a Tolosa i s'hi adheriren les principals

personalitats de la cultura catalana dispersa en diversos

indrets del país veí. L'escriptor fou enterrat en tomba

pròpia al cementiri de Saint-Cyprien de Tolosa del Llengua-

doc. ° Ramon Vinyes recorda l'acte de l'enterrament amb

tot detall: "I envoltat d'una gran bandera catalana el

poguérem enterrar. I el poguérem enterrar cobert de flors

que es barraven vermelles i grogues. L'eminent metge

tolosenc doctor Soula, ànima del "Comitè Universitari",

que ens ha acollit des que som a Tolosa, junt amb l*ex-
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diputat del Parlament italià i professor Silvio Trentin i

els amics més íntims de Maseras, presidíem el dol. Ens

seguia una gran gentada. L'Alcaldia de Tolosa havia donat

tota mena de facilitats per a l'enterrament. Enviaren

condol els escriptors catalans acollits a Roissy-en-Brie,

els felibres, Lluís Companys, Carles Pi i Sunyer, Sbert i

altres polítics de Catalunya i diverses colònies de
Art«

catalans residents a França,"

Maseras fou acomiadat un dia de càlid sol tarderai.

Ramon Vinyes explica com els amics i admiradors del poeta

uniren els seus esforços per tal de posar damunt la seva

tomba un bloc de pedra que recordés per sempre la tasca

literària i patriòtica del poeta i expressés l'agraïment

del seu poble. La inscripció, "ben enfonsada" a la pedra

deia: "Catalunya al poeta Alfons Maseras. 1884-1939" .284

Joan Puig i Ferreter reté el 1944 des del Diari d'un

escriptor un darrer comiat al seu "vell i estimat amic", en

ocasió d'haver llegit el darrer llibre de poesia de Maseras

Invocació i altres poemes. Les paraules de Puig, amb un so

una mica distant i en certa mesura de descàrrec, intenten

explicar la dolorosa agonia física i psíquica i la precoç

mort de l'escriptor: "Bo, noble, gentil i poc "débroui-

llard" per a la vida com era Maseres, quant devia sofrir

durant la guerra civil i quantes privacions. Físicament no

era fort. Moralment potser tampoc. El pessimisme del seu

llibre un el sent aferrat a l'ànima i als ossos del poeta.

Deixem de banda tot el literari, totes les influències.

Resta un home desolat i potser vençut. Això és el que m'ha

colpit, m'ha produït una esgarrifança, d'aquest llibre que

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



586

m'ha vingut aquí, després de la mort del bon amic, a

França, en la tristor i potser desolació de l'exili. Esgar-

ri f anca que em perdura, que se'm renova àdhuc davant el

llibre clos, com davant un testimoni d'ultratomba, pel qual

crec endevinar que si el poeta, a cinquanta anys passats,

estava en creixença, l'home ja era madur per a la mort i
Aflr

per això va morir".

4. L'ampli exercici de la professió periodística (1929-

1939).

4.1. Col·laboracions fixes de llarga continuïtat

(1929-39).

Durant la dècada dels trenta Maseras es comprometé

intensament amb la professió periodística i dedicà gran

part de la seva activitat a la premsa, que fou -al costat

de la literatura d'encàrrec editorial- el seu principal

mitjà de subsistència. Continuà amb les seves col.labora-

cions a La Veu de Catalunya fins al març de 1931. Amb

l'arribada de la República abandonà la publicació -que

romania absolutament vinculada a la Lliga- per motius

ideològics i es mantingué al Diario de Barcelona? on tenia

una col·laboració fixa ja des de principis de l'any i on

treballà fins a l'esclat de la guerra. Entre juliol del

1936 i juliol del 1937 prosseguí la seva tasca al Diari de

Barcelona, portaveu d'Estat Català, i entre aquesta data i

ja fins a gener del 1939 restà al Diari de Catalunya.

Durant aquesta dècada i de forma no absolutament periòdica
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fou corresponsal a Barcelona del diari de teatre i especta-

cles parisenc Comoedia.

4.1.1. La Veu de Catalunya; el final de la

col·laboració més perllongada (1914 -

1931).288

Com ja hem pogut veure en capítols anteriors, la

vinculació de Maseras amb La Veu deCatalunya es remunta a

l'octubre del 1914, quan inicià la seva tasca de corres-

ponsal a París, perllongada fins al setembre del 1916. A

partir del novembre de 1922, reinicià des de Barcelona la

seva activitat al diari fins al setembre de 1924, data en

què s'exilià a París, ciutat des d'on exercí com a corres-

ponsal literari del periòdic fins a la primavera del 1928.

Reinstal.lat en aquesta època a Barcelona, prosseguí la

seva feina de col·laboració regular al diari ja fins poc

abans de l'arribada de la II República, pel març del 1931.

Amb posterioritat, escriví de forma esporàdica, per a la

publicació durant els anys 1933 i 1934.

Durant els tres darrers anys de la seva activitat al

diari, Maseras escriví un total de 112 col·laboracions, la

major part articles, encara que als darrers temps publicà

alguns poemes propis i traduccions de poesia d'altri. El

1929 foren en total 42 articles, distribuïts amb una

cadència de 2 a 5 articles mensuals. El 1930 foren 53 els

textos publicats i distribuïts irregularment durant l'an̂ :,
C- 'i¿~—.^'

de 2 a 11 col·laboracions mensuals. El 1931 el ¿ nombre

davallà fins a 9 -donat que deixà el diari pel
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1933 inclogué esporàdicament 4 articles i 3 col·laboracions

líriques, i el 1934 hi publicà una sola col·laboració.

El 1929 els articles tracten especialment aspectes

literaris: glossen les figures d'autors internacionals -Ada

Negri, Emilia Bernal, Thomas Mann, Knut Hamsun, Eugeni

O'Neill, Teodor Aubanel, J.S. Pons, Henri de Montherlant,

Farinelli, etc.-, teoritzen sobre literatura -la funció

social de la poesia, la crisi de lectors-, donen notícies

de novetats bibliogràfiques catalanes i europees -nova

col·lecció sobre història de l'editorial Barcino, l'activi-

tat editorial de l'Associació Guillaume Bude, llibres sobre

història, geografia, art, etc.-, i comenten l'aparició de

revistes. Des d'altres àmbits culturals, Maseras escriu

sobre aspectes relatius a l'art -el centenari de l'escultor

Julio Antonio, la tasca dels Amics de l'Art Vell, l'escul-

tura del Noucents-, la toponímia, els paisatges catalans i

el difícil equilibri polític europeu després de la Gran

Guerra -amb l'activitat de la Societat de Nacions. Cal

destacar en especial el tractament que Maseras fa dels

autors i de les obres que tradueix en els mateixos dies en

què fa els articles: Vasco, de Marc Chadourne i El capot.

de Gògol. Per últim anotem com el seu camp d'interessos

arriba també a temes exòtics i curiosos com la circumnave-

gació del món en solitari.

El 1930 els articles continuen amb la mateixa tònica

quant a temes: la literatura n'esdevé el centre d'interès

fonamental. L'any Mistral concita gran quantitat de

col·laboracions assagístiques i reportatges escrits des de

la Provença, ja comentats en epígrafs anteriors. Altres
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temes d'actualitat aproximen també el públic a esdeveni-

ments literaris importants: l'arribada dels intel·lectuals

castellans a Barcelona, la commemoració de la naixença de

Virgili, etc. L'autor continua informant sobre novetats

editorials -la col.lecció d'autors estrangers d'editorial

Barcino, la fundació de l'organització juvenil "Palestra",

l'edició manual del Consolat de Mar- i publica "Notules"

diverses donant notícies artístiques i culturals de totes

menes. També glossa figures literàries d'àmbit universal -

Narcís Oller, Joseph Conrad, Gogol, Unamuno, Stefan Zweig,

etc.- i personatges ben diversos i de fort atractiu -

Gandhi, Fortuny, Bolívar, etc. Altres temes recurrents

tractats en aquests anys i també el 1930 són l'amenaça

cultural d'Estats Units sobre Europa i la descripció de

paisatges i països de singular atractiu -Brasil, La

Riviera, Sigüenza, etc.

El 1931 Maseras s'acosta a la cultura catalana i

europea: Fortuny, Pere Coromines, la pintura catalana a la

Sorbona, Paul Valéry, Montherlant, i estudia, en especial,

la figura de Goethe.

Les col·laboracions esporàdiques del 1933 es deuen a

la celebració del centenari de la Renaixença -simbolitzada

en l'oda "la Pàtria" d'Aribau- i a d'altres comentaris

sobre Piferrer, Cabanyes i Racine. Tradueix Paul Valéry,

Cabanyes i Molière, i també publica alguns poemes perso-

nals. Maseras, el 1934, inclou a La Veu una única col·labo-

ració que recull el pòrtic a un llibre de poemes inèdits

propi.
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Fidel al seu temperament inquiet i a la seva curiosi-

tat insadollable com a lector i crític, Maseras dedica els

articles de La Veu de Catalunya especialment al món

literari i artístic, tant català com estranger. Continua

amb la tasca d'actualitzador i normalitzador cultural de la

burgesia catalana, ja iniciada en la dècada dels vint, tot

connectant-la amb la literatura i amb l'art europeus. Els

seus criteris selectes i la seva erudició esdevindran

proverbials, i, el 1931, en deixar la secció habitual a La

Veu de Catalunya. Maseras tanca una de les sèries de

col·laboracions culturals més exquisides i exigents que les

pàgines d'aquest diari han acollit durant la seva ja llarga

història.

4.1.2. Diario de Barcelona (1931-36), Diari

de Barcelona (1936-37), Diari de Catalunya

(1937-39): un llarg episodi periodís

tic.287

A partir del març de 1931 Maseras comença la seva

col·laboració com a redactor al Diario de Barcelona. Hi

inicia la seva tasca de periodista especialitzat en temes

de cultura en abandonar -amb l'arribada de la República- la

seva feina de col·laborador a La Veu de Catalunya -que

roman es un terreny polític excessivament conservador per

al seu gust. Maseras converteix la seva secció -ara en

castellà- del "Brusi" en un ampli article informatiu i

crític del món artístic i literari barceloní, català i
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europeu, que fa hereu -amb matisos diferencials- de la seva

llarga col·laboració al diari òrgan de la Lliga.

S'ocupa de la secció "Arte y Letras", que signa amb el

vell pseudònim "Zenon", que en alguna ocasió -quan es

tracta de notícies o comentaris breus- redueix a la lletra

inicial. Durant sis anys consecutius aquesta secció va

exposant i comentant l'actualitat artística i literària de

Barcelona, tot connectant-la amb el món cultural espanyol

i europeu. Les novetats editorials, les exposicions de

pintura i escultura, el ritme anual de les galeries d'art

de Barcelona, els assaigs monogràfics sobre figures de

l'art i la literatura, les traduccions d'obrea estrangeres,

la tasca d'institucions, editorials i fundacions, els

congressos, els centenaris de figures i fets culturals,

etc. -amb els comentaris corresponents- esdevenen el

contingut variat i amplissim de la secció fixa de Zenon.

Durant els anys 1931 i 1932 el nombre de col·laboracions

anuals voreja el centenar. El 1933 disminueix fins a la

setantena, el 1934 arriba a 77, i el 1935 .augmenta fins

ultrapassar altra vegada el centenar. El ritme de producció

és elevat, tot i que aquests dos darrers anys són aquells

en què Maseras comparteix els articles sobre art i litera-

tura del Diario de Barcelona amb els que, sobre els

mateixos temes, escriu a La Publicitat sota títols de

secció diversos. A partir del 1936 les col·laboracions al

Diario de Barcelona tornen a ascendir a la setantena, tot

i que a partir del 22 de juliol, el diari, incautat per

Estat Català, pren un nou rumb i passa per una etapa de

canvis i reajustaments. El 1937 Maseras continua amb la
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seva secció habitual -des de l'agost del 1936 titulada en

català "Art i Lletres"-, que sovint especialitza únicament

en un dels dos temes, "Les Arts" i "Lletres". Entre gener

i juliol del 1937 el nombre d'articles arriba gairebé a la

trentena. Desaparegut el Diari de Barcelona, des del mes

d'agost del 1937 i fins al gener del 1939, el mateix equip

de redacció endega una empresa editorial paral·lela, el

Diari de Catalunyat amb menys reursos materials i humans a

causa de la situació de guerra. Maseras hi col·labora

també, com veurem més endavant, però se'n va desvinculant

progressivament a mesura que s'acosta el final de la

contesa bèl·lica i quan els greus problemes familiars

l'aclaparen ja definitivament.

La secció de Maseras al Diario de Barcelona torna a

ser -com la que inserí a La Veu de Catalunya durant tants

anys- una de les informacions culturals més exquisides i

exigents de la premsa barcelonina. Tot i l'interès de

l'escriptor per l'art en general i especialment per la

pintura, observem com la densitat informativa i la profun-

ditat de les valoracions és sempre superior en el capítol

de les lletres. Tanmateix, el nombre de col·laboracions

sobre temes artístics supera el dels literaris, ja que

Maseras exercia, en realitat, com a cronista de l'actuali-

tat artística barcelonina dels anys trenta, en competència

amb la secció "Les Exposicions" que Enric F. Gual inseria

a Mirador, setmanari dels escriptors joves i moderns, on

Maseras a penes tingué lloc per un parell d'articles. De

fet, a ell li calien col·laboracions sovintejades, que li

reportessin una major seguretat econòmica. Un cop deslligat
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de La Veu de Catalunya. diari massa conservador per al seu

tarannà ideològic, Maseras hagué de trobar un lloc per a

exercir el periodisme de forma fixa. El Diario de Barcelo-

na, malgrat usar la llengua castellana, era una publicació

totalment arrelada a la ciutat, segura com a empresa de

treball, i gens suspecte del tipus de conservadorisme

polític a què es veia vinculat si romania a La Veu de

Catalunya. Per tal de ser periodista en català, Maseras féu

una gran quantitat de col·laboracions a la premsa catalana

de l'època, que superen en quantitat i qualitat la seva

monòtona participació al Diario de Barcelona.

Durant el primer any de treball al diari Maseras

escriu sobre temes i autors catalans i universals: Narcís

Oller, Riba, López-Picó, Tomàs Garcés, Maragall, Carner,

Llorenç Riber, Goethe, Barres, Balzac, Proust, Claudel,

Txèkhov, Papini, Mistral, Petrarca, clàssics medievals i

llatins, etc. L'interès artístic es centra bàsicament en

l'activitat de les galeries -Laietanes-, sales d'art -

Parés, Badrinas-, figures vinculades al món artístic, com

pintors i escultors -Casas, Rusiñol, Clarasó, Fortuny,

Rebull-, crítics i escriptors d'art -Junoy, Merli- i també

es centra en tota mena de notícies i comentaris sobre

institucions i esdeveniments vinculats al món literari i

artístic. La pauta marcada en aquest primer any es depura

encara durant els posteriors. El 1932 i 1933 segueix

especialment l'activitat d'algunes editorials -com la

Barcino i les Publicacions de "La Revista"- i de galeries

i sales d'art -Syra, Laietanes, Pinacoteca, Parés, Ca-

talònia, Busquets-, donant raó detallada de les seves
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publicacions i exposicions respectives. Els "Salons"

especials d'art com el de "Les Arts i els Artistes" i

"L'Exposició de Primavera" tenen comentari acurat al diari

-en diversos dies consecutius- al costat de la secció fixa

"Les Exposicions" que des del 1933 dóna constant informació

de la vida artística a Barcelona. Maseras inclou també

articles de reflexió personal i estudis monogràfics sobre

temes d'art -"Meditaciones sobre la pintura", "La escultura

del Renacimiento en España", "Homenaje a Ramon Casas",

"Muerte de Joaquín Biosca", etc.-, a més de fer constant

referència a la presència de l'art català a l'estranger -

especialment a París- i a la "Historia del Arte Labor", que

va comentant progressivament en aquests anys. La secció de

"Lletres" dedica especial atenció a les noves obres sobre

llengua i literatura catalanes: l'aparició al mercat de

gramàtiques catalanes, una crestomatía d'autors medievals,

manuals diversos en català, històries de Catalunya,

traduccions d'obres universals a la llengua catalana,

diccionaris, la Bíblia en català, edicions d'obres medie-

vals -Llull, els "Usatges"- etc. També dóna notícia de les

darreres obres dels autors catalans: López-Picó, Maragall,

Sànchez-Juan, Estelrich, Givanel, Fabra, Prat Gaballí,

Bulart, Pages de Climent, entre d'altres, i dels centenaris

de la Renaixença, de l'oda d'Aribau, i de Manuel de

Cabanyes. En definitiva, en aquests anys, Zenon dóna des

del "Brusi" una completa informació sobre la vida cultural

en català, reflexiona i comenta les obres, i encoratja els

autors catalans a continuar la seva tasca.
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Durant 1934 i 1935 les col·laboracions són anàlogues

en temàtiques a les dels anys anteriors, tanmateix minva la

producció d'articles sobre literatura, ja que els ha de

distribuir entre el Diario de Barcelona i la secció d'arts

i lletres que escriu, paral·lelament, a La Publicitat. El

1934 augmenten les col·laboracions de reflexió personal -

consideracions sobre pintura moderna, crisi de l'escultura,

re-humanització i re-nacionalització de la pintura, l'art

de traduir, etc.- i manté amb constància la sèrie de "Las

exposiciones". Entre el 1934 i 1936 els articles d'art

predominen sobre els de literatura. Així mateix, es pot

afirmar que entre gener i juliol del 1936 es limita a donar

detallada constància de l'activitat de les galeries i les

sales d'exposicions de Barcelona, amb atenció especial a

alguns artistes catalans. Només trenca aquest ritme algun

estudi monogràfic, com el dedicat a "Domenicos Theotocopou-

los" (14-VII-1936), el darrer dels publicats al diari en

castellà, quatre dies abans d'esclatar la guerra.

A partir del 22 de juliol el periòdic passà a publi-

car-se en català, ja que es convertí en el portaveu d'Estat

Català, que l'incauta des d'aquella data fins a les

darreries de juliol de 1937. Durant aquest any Maseras és

un dels redactors constants del Diari de Barcelona i

continua responsabilitzat de la mateixa secció, ara en

llengua catalana i compartida amb Anna Muría. Tanmateix,

l'escriptor insereix al diari articles sobre política i

nacionalisme, temàtiques que, a mesura que la guerra

avança, radicalitza amb opinions més definides. L'agost del

1936 tradueix per al Diari de Barcelona un article propi,
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aparegut en francès a La Tribune dea Nations de Paris, que

comenta la privilegiada situació de Catalunya allunyada del

2X8foc de combat en aquells inicis de la guerra. La Diada
»OA

de l'Onze de Setembre de 1936 publica un magnífic sonet

-"Transmutació (1714-1936)"-, cant de llibertat i crida a

la nació catalana en el moment de la guerra, que inclou a

la plana dedicada íntegrament a la festa nacional de

Catalunya. Des de les pàgines de la seva secció, ara

centrades en l'art nacional, valora i descriu alguns

tresors artístics catalans, que fa conèixer i estimar en

290una situació històrica especialment delicada. A la

sèrie "Lletres" comenta figures i obres d'abast nacional i

universal que són notícia en la segona meitat de l'any

1936: Federico García Lorca, Rafael Alberti, E. O'Neil,

Paul Claudel, Antoni Rubió i Lluch, Valentí Almirall

glossat per Rovira i Virgili, i Carles Pi i Sunyer, entre

d'altres. Una altra de les missions nacionals i socials de

Maseras al diari, també amb tonalitats pedagògiques, és la

d'incitar el públic a la lectura i la d'inculcar l'amor al

saber. En aquest sentit publica diversos articles, el
«A|

primer dels quals és "Propaguem el llibre català".

El primers sis mesos de 1937, fins al juliol, Zenon

continua glossant notícies literàries referents a figures

properes a Catalunya i també d'abast universal: Puixkin,

Larra, Leopardi en el seu centenari, Muley Hafid, els

poetes russos de la revolució, entre moltes d'altres.

Comunica novetats editorials, en especial llibres d'autors

catalans que estudien figures literàries: Montoliu que

glossa Aribau, Esclassans parla de Verdaguer, i el mateix
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Maseras sobre Francesc Aragó. El 1937 inclou també algun

editorial de contingut polític -com "Comentari nacio-
A Q A

nal -1 continua amb els seus articles sobre el llibre
»n«

català i la Fira del Llibre , i tracta temes que fan

referència a l'activitat cultural catalana, com les

publicacions de l'Extensió d'Ensenyament Tècnic i aspectes

diversos de l'art català.

A partir de l'agost del 1937 la redacció del Diari de

Barcelona -minvada a causa de la guerra- abandonà aquest

periòdic i s'incauta del Diari del Comerç, una publicació

de menors dimensions i més senzilla de dur endavant amb

pocs recursos humans i econòmics. Anna Murià recorda aquest

moment: "-Vam deixar el "Brusi" i vam agafar el Diari del

Comerç, que era un diari petit. En vam dir Diari de

Catalunya. Era al carrer on hi ha la casa de la Caritat, el

carrer dels Àngels. Allà hi havia una impremta, encara més

petita que la del Brusi. La redacció, la teníem en un pis

de l'Eixample, però a la impremta també s'havia de fer

alguna cosa de redacció. I els últims mesos, quan ja tots

els homes estaven mobilitzats... En Marcel·lí Perelló no,

que era més gran, tenia ja més de 40 anys, però era

secretari general, no podia fer de director del diari. En

Cornudella, que n'havia estat director, estava mobilitzat,

no podia fer-ho. Aleshores em van nomenar directora a mi.

Els últims mesos vaig ser directora del Diari de Catalunya.

Fins que va venir el final de la guerra.""* Segons Tor-

rent i Tasis el Diari de Catalunya (1937-39) "era escrit

pel mateix cos de redacció del Diari de Barcelona i seguia

les mateixes orientacions". Informen també aquests
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autors que els redactors eren, entre d'altres, Manuel

Cruells -que fou director del Diari de Barcelona-« Alfons
jac

Maseras, C. A. Jordana, Marcel·lí Perelló, etc. , els

dos primers vinculats a l'AEC, i Anna Muría i Manuel

Cruells membres del GSEC (Grup Sindical d'Escriptors

Catalans), afecte a la CNT.

En aquest darrer episodi del diari d'Estat Català -

l'últim també de la professió periodística de Maseras-

1'autor tingué un protagonisme relatiu. Col.laborà a la

secció "Lletres", fixa a la publicació des del primer

número -aparegut el 15 d'agost del 1937- a l'últim -del 21

de gener de 1939. Tanmateix, els seus articles, signats amb

el pseudònim "Ferrer de Blanes" -el darrer que uti-

litzà- només aparegueren amb constància durant el 1937,

298entre l'agost i el desembre , alternats amb les signatu-

res d'Anna Murià i les inicials "A.M.". L'any 1938 la

secció "Lletres" anà sempre signada per Anna Murià o bé
«AA

amb aquestes inicials A.M. , de valor ambigu, ja que es

poden referir a qualsevol dels dos redactors. És molt

possible que ambdós s'avinguessin a participar en aquest

joc d'ambigüitats donada la uniformitat dels articles de la

secció, que es limitava gairebé a presentar regularment les

novetats editorials catalanes i a fer-ne una valoració

crítica. El contingut dels articles -de tonalitats molt

pròximes- no permet, la majoria de vegades, d'escatir-ne

l'autoria. La secció és així mateix signada amb altres

pseudònims, alguns probablement deguts també a la ploma

d'Anna Murià, que s'hi endevina en les apreciacions

crítiques: "Bornell", "Gil", "Gnom" i "M.", l'últim dels
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quals només apareix en una ocasió i coincideix amb un dels

usats per Maseras en anys anteriors. Tot plegat permet

de concloure que, donat que el nombre de redactors era

reduït, els pseudònims o els articles sense signar -que

abundaven a la secció de "Lletres"- ampliaven notablement

la gamma de plomes -ni que fos només en la imaginació del

lector- i en pal·liaven en certa mesura la mancança.

La personalitat de Maseras s'endevina rera el pseudò-

nim "Ferrer de Blanes" i els seus gustos sobre autors i

llibres, així com també rera les inicials X.X. , que

havia usat tradicionalment en escriure de forma exaltada

sobre nacionalisme. Posteriorment, el 1938, la identifica-

ció de Maseras rera les inicials "A. M." resulta molt més

dubtosa, donat que hi reconeixem amb certa seguretat Anna

Murià, en especial quan dedica crítiques a obres de

Maseras, com en el cas de l'adreçada al llibre A Euro-

pa. En la ressenya i comentari d'Invocació i altres

poemes . la directora del Diari de Catalunya signa amb

el nom complet, i a la crònica sobre L'Arbre del Béi del

Mal f guardonat amb el Premi dels Novel·listes, l'arti-

cle al diari apareix firmat sota el pseudònim "Bornell".

Durant 1938 Maseras dedicà gran part dels esforços a

la publicació dels seus darrers llibres i a la tasca de

traductor. Aquesta activitat editorial i la minva de salut

pogué influir en el seu abandó progressiu de la feina de

periodista que, malgrat tot, en els dos darrers anys a

Barcelona, abans de l'exili, diversificà i harmonitzà entre

el Diari de Catalunya. el setmanari Meridià, la Revista de

Catalunyat La vida literària a Catalunya, i esporàdicament
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Mirador. Moments i La Vanguardia. entre d'altres publica-

cions .

4.1.3, La Publicitat (1934-1936): un breu

parèntesi.

El primer contacte de Maseras amb aquest diari ja

s'havia produït entre 1920 i 1923, durant l'etapa castella-

na de la publicació, abans que passés a ser l'òrgan d'Acció

Catalana. L'escriptor havia col·laborat com a redactor fix

a la secció "Letras Extranjeras" durant el 1922, amb una

freqüència irregular i sota els pseudònims "Omega" i

"Ajax". Després de deu anys -el 1933-, hi féu una primera

participació esporàdica amb motiu del Centenari de la

Renaixença , i a partir del gener del 1934 inicià una

col·laboració fixa que el juliol de 1936 restà interrompuda

per la guerra. El 1934 inclogué 14 articles al diari, el

1935 n'hi inserí 13 i el 1936 n'hi inclogué 7, tots signats

amb el seu nom i cognom • Aquest bloc de 34 col·labora-

cions constitueix un ventall d'estudis literaris, gene-

ralment profunds i rigorosos, molt informats i amb elements

personals de judici formulats per l'autor. Formen part de

la pàgina literària -del "Mirador de les Lletres"-, que

aparegué diàriament i arribà a aconseguir gran autoritat

sota l'ascendent de J. V. Foix, Tomàs Garcés i altres

col·laboradors del primer rengle literari. Porten habitual-

ment un subtítol de secció, abans del de l'article, que

varia tot sovint: "Els llibres nous", "A través dels

llibres", "Les Lletres i les Arts", "Llibres!! Llibres!!",
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"Lectures", "Literatura vivent", "Temes literaris", "La

Literatura", "Lletres. Arts", són els més usuals. Es tracta

en general d'una secció acurada, que respon a l'exigència

habitual de La Publicitat en el terreny de les lletres. Són

continguts adreçats al públic introduït en el món de la

literatura i els llibres, a qui Maseras ofereix informa-

cions i estudis aprofundits sobre temes i escriptors

catalans, occitans, espanyols, francesos i italians en

especial, però també d'abast universal. A més dels cata-

lans, hi apareixen glossats obres, edicions, publicacions

i autors de França, Occitània, Itàlia, Pèrsia, Cuba i

Anglaterra, pertanyents a diverses èpoques: llatins, grecs,

medievals, barrocs, romàntics i contemporanis. Maseras

sempre en parla amb l'exactitud, l'erudició i 1'abrandament

proverbials en la seva ploma, ja que la darrera lliçó que

imparteix és la d'estimular el gust l'interès per la

lectura.

4.1.4. Comoedia (1928-1936): "Lettre de Barceló-

ne", una corresponsalia nostàlgica.

Maseras havia iniciat les seves col·laboracions a

Comoedia el gener de 1925 i havia anat incloent arti-

cles al diari amb freqüència irregular durant tota l'estada

a París, fins a la primavera de 1928. En arribar a Catalun-

ya començà la corresponsalia en francès "Lettre de Barcelo-

ne" en aquest diari, que el mantingué unit a la capital

francesa durant alguns anys després d'haver-hi residit. Hi

tractà temes culturals catalans d'actualitat: teatre,

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



602

pinturai escultura, alguns esdeveniments socials, i

especialment literatura. En algun cas anomenà la secció

"Lettre de Catalogne", La signà amb el seu nom, i en alguna

ocasió amb les inicials "A.M." o únicament "M."

El mes de juny de 1928 aparegué al diari la primera de
4AA

les col·laboracions de Maseras després de l'exili , i

per l'octubre del mateix any inicià la secció fixa

"Lettre de Barcelone", on el mes de desembre oferí encara

dos articles més. A partir del 1929 la secció fou

mensual i el 1930 aparegué bimensualment en molts

casos. Maseras mantingué durant llarg temps una relació

esporàdica amb aquesta publicació, que inclogué algun

article seu el 1934 i encara li'n publicà un pel febrer de

1936.3U

4.2. Col.laboracions intermitents de llarga continuï-

tat (1929-39).

La darrera dècada de la seva vida, Maseras prosseguí

l'activitat periodística en diversos àmbits, sense oblidar

en cap cas les publicacions on venia inserint articles des

de feia molts anys. Continuà fidelment el seu treball a La

Revista -amb la qual havia col·laborat des del 1916-, a

Alfar -on venia publicant de forma espalada des del 1923-,

al luxós "magazine" D'ací d'allà -on també escrivia

intermitentment des de 1926-, i a la Revista de Catalunya -

on ja havia fet dues col·laboracions, el 1924 i el 1928.

Maseras fou un dels primers col·laboradors del

setmanari Radio Barcelona, -òrgan oficial de 1*emissora amb
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aquest nom, degana a la península, i de l'"Asociación

Nacional de Radiodifusión"-, dedicat amb preferència als

temes de radiodifusió. Hi inclogué 14 articles -sobre

literatura, art i geografia de Catalunya- entre 1934 i

1937, en l'etapa catalana (agost 1934-abril 1938) de la

revista , que en els anys anteriors -entre 1924 i 1934-

s'havia publicat en castellà.

Les col·laboracions de l'escriptor a LaRevista

s'esglaonaren entre 1929 i 1936. Cal remarcar especialment

l'aparició a la publicació de tres obres de teatre -dos

drames i una tragèdia-, de les quals poc temps després es

féu una edició independent com a llibre, dins les Publica-

cions de "La Revista". A Alfar de La Corunya només hi

féu una intervenció el 192931' i a D'Ací d'Allà, de la

qual era redactor habitual, hi intervingué el 1929, el 1930

i el 1931 , durant la segona època de la publicació

(1924-31), en la primera part de la qual -des del 1926- ja

havia fet reiterades intervencions. Maseras inclogué a la

Revista de Catalunya articles diversos de caràcter erudit

entre 1931 i 1938, especialment adreçats als temes que

l'ocupaven durant 1938: Fortuny i el seu Centenari i les

Memòries de Capmany, del qual traduí tres obres el 1937.

Tanmateix, també s'encarregà en un parell d'ocasions de la

secció "Notes de l'interior", que signà amb les seves

inicials.313

Entre 1932 i 1937 Maseras col.laborà en 11 ocasions a

la revista catalana d'art més acurada i erudita del moment.

Es tracta del Butlletí dels Museus d'Art de Barcelona.

publicació de la Junta de Museus dirigida per Joaquim Folch
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i Torres i una de les creacions més interessants de la

República. Aparegué mensualment des del juny del 1931 fins

al 1937. Maseras hi inclogué densos articles sobre art,

farcits de dades i informacions, els més interessants dels

quals són monogràfics dedicats a pintors catalans o france-

sos que tenien obra exposada a Barcelona.

4.3. Col·laboracions sovintejades i intermitents

en períodes breus (1929-39).

Entre 1929 i 1939 Maseras, dut per la vocació perio-

dística, per la necessitat econòmica, i per la seva

obsessió i capacitat d'introduir-se en gairebé totes les

publicacions del país, escriví en gran quantitat de diaris

i revistes. Tanmateix, en molts d'ells, hi col·laborà de

vegades durant poc temps i fins i tot en alguna ocasió

deixà d'escriure-hi en esclatar la guerra. Trobem en

aquests casos diversos tipus de col·laboracions: des de les

que s'aglutinen en un curt espai de temps -com els cinc

articles que publica durant un mes (entre maig i juny) del

1936 a El Diluvio- fins les que s*espaien notablement en un

període no gaire llarg, com el cas de Mirador, on fa dues

col·laboracions entre.1935 i 1937.

Cal destacar en primer lloc el treball de col·labora-

ció que continuà fent a La Nova Revista, on havia publicat

ja durant els dos primers anys de la seva aparició, el 1927

i el 1928. Hi escriví fins al número 30, el darrer de la

publicació, aparegut pel juny del 1929. Al llarg d'aquest

últim any féu un total de quatre intervencions , tres de
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les quals consistiren en la reproducció -en tres parts- de

la novel.la Vasco de Marc Chadourne, que el 1935 publicà a

"Quaderns Literaris". A la Revue des Pays d'Oc d'Avinyó, en

llengua francesa però tanmateix centrada en els interessos

d'Occitània que tant motivaren Maseras -especialment al

tombant de 1930-, hi inclogué dos articles durant 1932 i un

el 1933.32Z L'any 1935 fou col·laborador regular, entre

març i desembre, de la revista de viatges en llengua

castellana El Viajero, on escriví 6 articles d'encàrrec

centrats en la geografia catalana -en cinc ocasions signats

amb el pseudònim "M. Galtes"-, que probablement elegí amb

criteris propis. Durant maig i juny del 1936 publicà cinc

col·laboracions sobre qüestions de nacionalisme català,

gairebé consecutives, a El Diluvio -sota el pseudònim Jaume

dels Domenys-, que es clogueren amb una darrera interven-

ció, ben emblemàtica, l'onze de setembre del mateix

any. Fou col·laborador habitual de Meridià, el setmana-

ri que durant els dos darrers anys de la guerra prosseguí

la tasca de Mirador. Hi inserí set articles, entre abril i

octubre del 1938 , sobre temes d'actualitat cultural,

escrits amb motiu de la celebració del centenari d'alguna

figura il·lustre (Fortuny) o de l'aniversari de la mort

d'escriptors que admirava i estimava (Maragall, Domènech).

També escriví sobre els seus temes preferits: l'esperit

il·lustrat a Catalunya (Capmany, de qui féu tres interes-

sants edicions el 1937) com a precedent de la Renaixença,

la poesia i l'art catalans, i fins i tot la poesia d'algun

poeta castellà de la seva predilecció, com Manuel Altóla-

guirre. Cal remarcar la força d'ànim de Maseras, que donà
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a Meridià alguns dels seus millors articles just en els

darrers mesos de la guerra civil, poc abans de veure

esclatar el seu drama personal.

L'escriptor participà també de forma intermitent

durant períodes breus en publicacions que quedaren trunca-

des per la guerra, com el setmanari Mirador -aparegut

entre el 31-1-29 i el 1937-, i també en les que sorgiren

durant la guerra, com la revista Moments . de la qual

aparegueren 11 números entre el 12-XII-36 i l'octubre de

1938, i on Maseras féu una sola col·laboració, al n. 1.

També havia publicat intermitentment uns anys abans al

Diari de Mataró328, entre 1929 i 1930.

4.4. Col·laboracions esporàdiques entre 1929 i 1939.

La vocació periodística, la inquietud intel.lectual

insadollable i l'interès per publicar portaren Maseras a

escriure esporàdicament en gran quantitat de publicacions,

tant catalanes com estrangeres. Assenyalarem alguns dels

diaris i revistes on tenim constància que col.laborà de

forma esporàdica durant els darrers deu anys de la seva

vida. El 1929 publicà alguns articles en diversos òrgans

comarcals: El Dia (Terrassa), Diari de Mataró. La Veu de

329Tarragona i Diari de Girona. També inserí un poema a la

revista Social de L'Havana, el mateix any. El 1931

col·laborà al diari El Dia3*1 de Palma de Mallorca; el

1933 a la revista Catalunya Ràdio*3* i al setmanari L'Opi-

nió333, de Barcelona; el 1934 a Redreçament"4 (Butlletí

Oficial dels Boy-scouts de Catalunya) i a Art . exquisi-
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da publicació de la Junta Municipal d'Exposicions d'Art de

Barcelona -una altra de les empreses periodístiques

iniciades amb la República i la Generalitat de Catalunya,

que, en aquest cas aparegué entre 1933 i 1935-; el 1936 a

l'hebdomadari La Tribune des Nations3*8 de París; el 1937

a La Vanguardia de Barcelona i a les revistes america-

nes Germanor (Santiago de Xile), Ressorgiment (Buenos

Aires) i Noticiari Català (Santiago de Xile) -l'última de

les quals començà a publicar-se el 1936-, i el 1938 a La

vida literària a Catalunya. Gaseta setmanal radiada de la

Institució de les Lletres Catalanes.

5. L'activitat literària de subsistència (1929-39).

5.1. La literatura d'encàrrec editorial.

A més de les tasques periodístiques ressenyades, que

inclouen l'activitat de crític d'art i literatura, i al

marge del seu treball de professor de francès i català en

diverses institucions, també detallat al capítol precedent,

Maseras esmerçà bona part dels seus esforços en altres

feines remunerades de caràcter literari que li arribaven

encomanades per diverses editorials. Així, durant els anys

trenta, el trobem dedicat de ple a la redacció de llibres

no vinculats a la creació literària personal. Es tracta de

biografies i d'obres de divulgació sobre diverses discipli-

nes, encàrrecs editorials en els quals esdevingué un

veritable especialista. En aquests anys també invertí molt

de temps i esforços en gran quantitat de traduccions al

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



608

català des de diverses llengües, que representaren per a

ell i la seva família un important suport econòmic. Josep

Pla, en un retrat de l'escriptor que es remunta a 1919

inclòs al Quadern Gris« destaca ja aquesta activitat "a

preu fet" que Maseras dugué a terme des de sempre a causa

de la seva voluntat de guanyar-se la vida exclusivament amb

les lletres. Aquest fet el caracteritzà ja a la seva època

com un treballador de la literatura, un especialista en

tasques d'encàrrec editorial: "Alfons Maseres té un aire

d'home fatigat, cansat; té l'esquena una mica corbada; els

braços semblen fluixejar-li; quan porta el bastó sota

l'aixella no se li aguanta gaire fort i té tendència a

relliscar-li; quan s'atura per parlar amb algú i posa el

bastó a terra es recolza mab totes dues mans sobre el pom,

i les cames semblen fer-li figa... Té una veu evaporada, un

somriure astorat i trist... Tot això potser és degut al
««A

treball intel·lectual a preu fet que fa Maseres."

Els treballs editorials de Maseras no directament

vinculats a la pròpia obra literària, i duts a terme durant

la darrera dècada de la vida, estan amarats de nacionalisme

i, consegüentment, escrits amb la intenció de donar a

conèixer al gran públic aspectes de la història, la

literatura, l'art i la vida de Catalunya. A l'aspecte

professional que li ha de reportar un guany econòmic,

Maseras afegeix una voluntat patriòtica, un íntim compromís

nacional que el du a triar sempre la mena de tasques

intel·lectuals que estan al servei del coneixement i

l'expansió de la cultura catalana.
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Es dedica especialment a la biografia de personatges

catalansf a la divulgació de coneixements literaris i,

bàsicament -i amb un especial gust personal-, a la glossa

i recreació literària de fets històrics pertanyents als

períodes més significatius de la història de Catalunya: el

moment culminant de l'expansió de la Corona Catalano-arago-

nesa, al segle XIII, i el naixement de Catalunya com a

nació, al segle IX. La major part d'aquests treballs de

difusió cultural foren publicats per Editorial Barcino, ja

que Maseras fou durant tota la dècada un dels col·labora-

dors més fidels de Josep M. de Casacuberta en la seva tasca

de normalització i redreçament de la cultura nacional.

Quant a les biografies hem de destacar la de Francesc

Macià , publicada el 1931 per Llibreria Catalonia -ja

al.ludida al capítol anterior-; la realitzada el 1932 en

col·laboració amb Carles Pages de Climent, en castellà,

sobre Marià Fortuny , també comentada; el breu i intens

resum biogràfic El pintor Fortuny . publicat per Barcino

en plena guerra (1938), per tal de commemorar el Centenari

del naixement del pintor, i també el magnífic llibret Joan

Maragall • condensada i completa biografia del poeta -

acompanyada d'una escollida bibliografia sobre la seva obra

amb els principals estudis maragallians del moment-

publicada en la mateixa col·lecció d'editorial Barcino.

Les biografies de Macià, Maragall i Fortuny obtingue-

ren un important ressò de premsa. La revista Catalunya de

Buenos Aires dedicà un llarg article a glossar el llibre

Francesc Macià, on observava que "Per a conèixer l'ànima

del senyor Macià, n'hi ha prou amb les breus pàgines
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d'Alfons Maseras, acostumat a perfilar personatges i a

profunditzar temperaments". La Vanguardia destacà,

entre d'altres aspectes, el sentiment nacionalista amb què

l'autor enfoca la biografia, ja que "algunas de sus páginas

están escritas con emoción, y siempre y en todas ellas se

echa de ver el gran patriotismo que anida el corazón del

senyor Macià, alentador de multitudes".

La biografia de Maragall fou valorada per la crítica

com una completa i acurada obra d'informació general, en la

línia divulgativa i catalanista que definia la tasca

editorial de Maseras en aquesta època. Joan Teixidor així

ho anotà a la seva crítica de Mirador sobre el llibre:

"L'obra de Maseres, però, és d'un abast més simplement

informatiu i adient al caire de la col·lecció a què

pertany. Es tracta d'una biografia del nostre poeta que no

s'atura, però, en els fets, ans, complementàriament, es

llança a assenyalar, també les influències espirituals que

sofreix l'autor [...] Ni val a dir com ens sembla encerta-

da, doncs, aquesta publicació. La finalitat didàctica,

informativa, que la feia redactar ha estat satisfeta. La

part més extensa del nostre públic pot adquirir d'aquesta

manera una primera idea de Maragall i la seva obra."

També Manuel Cruells, des de La Humanitat, insistí en el

valor didàctic del llibre, que descobreix la variada gamma

de facetes -especialment la nacionalista- en la personali-

tat vital i literària de Maragall: "Alfons Maseras ha

tingut especial cura de presentar-nos el Maragall poeta i

patriota. La* seva ambició universal, d'aspiració vers

1*eternal, de volada infinita; però a través de la seva
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catalanitat essencial i en funció d'aquesta catalanitat.

[ . ..] Ara, en llegir la biografia d'Alfons Maseres ens

donem més compte de la injustícia que representa no haver-

la feta abans. Remarcaríem en aquest volumet de la Barcino

el capítol dedicat "Al Poeta nacional", que parla de les

fonts populars de la seva inspiració, del seu esperit de

ciutadania, dels seus cèlebres "elogis" i del seu, tantes

347vegades comentat, iberisme. Encara, a La Publicitat.

Ramon N. Girald destaca el valor d'aquesta biografia, tant

per la seva exigència en els continguts com per l'ampli

ventall de públic a qui va dirigida, i fa, com abans Manuel

Cruells, una referència al profund catalanisme del biogra-

fiat, entès i interpretat a través nacionalisme del

biògraf: "Aquest Joan Maragall d'Alfons Maseras ens mostra

el poeta lluitant per la seva vocació en la infantesa i la

primera joventut; després, ja conegut entre els amics com

a home de lletres, fent els primers passos en el catalanis-

me que començava a dominar en el nostre ambient espiri-

tual .[...] Aquesta biografia de Joan Maragall, germana de

totes les altres que la "Col.lecció Popular Barcino" ha

dedicat a a catalans il·lustres [...] interessarà no

solament els qui vulguin conèixer el poeta i la seva obra

sinó encara tots aquells a qui plagui de veure les reac-

cions d'un esperit sensible i culte durant un dels períodes

més curiosos de la política catalana."

També la biografia El pintor Fortuny obtingué l'aplau-

diment de la crítica, que, en el cas de Rafael Tasis,

titllà el llibre de "guia excel·lent" per a conèixer "les

incidències de la carrera triomfal d'un dels artistes més
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famosos del segle passat". Tasis afirma també que "Maseras

s'esmerça a fer-nos comprendre aquesta paradoxa: que l'únic

enemic del "fortunyisme" que ell i la força de les sèves

obres havia d'imposar entre els pintors servents del gran

públic era el mateix Fortuny" i acaba insistint altra

vegada en el valor divulgador d'aquest tipus de llibre: "En

conjunt, el volum [...] ajudarà a popularitzar la figura de

l'autor de "La Vicaria" i a apropar al gran públic la seva
4 JA

obra genial."

Tanmateix, Maseras, l'any 1938, deixà ben acabada una

llarga i completa biografia de Narcís Oller en 350

quartilles manuscrites -de la qual també hem parlat en

capítols anteriors- que, a causa del moment històric en què

fou conclosa -5 de desembre de 1938- no arribà mai a ser

impresa, tot i que el primer dels cinc capítols en què està

dividida arribà a la impremta, on desaparegué a l'arribada

de les tropes franquistes a Barcelona. Ens consta que

es tracta de la biografia més detallada feta fins avui del

gran autor realista, que havia estat un' gran amic de

Maseras i havia mantingut amb ell una franca relació

epistolar mentre es trobava a París. Aquesta biografia,

escrita des del coneixement, l'admiració i 1'afecte, es

divideix en cinc capítols: I) Infantesa, adolescència,

joventut; II) Esclat; III) Plenitud; IV) Dispersió i

recobrament i V) Senectud. Cada capítol es subdivideix en

12 apartats, llevat del V), que en té vuit. L'elegant prosa

de Maseras desgrana detalls molt interessants de la vida de

l'escriptor vallenc, amb el coneixement que només la

confiança d'un tracte sovintejat i profund proporciona. És
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una veritable llàstima que aquest assaig biogràfic hagi

pervingut amb una significativa mutilació, que caldrà

reparar per tal de fer la deguda justícia als estudis

ollerians.

Portat pel seu propi impuls polític, Maseras secundà

un senzill projecte editorial que es concretà en el volumet

La República Catalana . diàfan i breu resum dels fets

històrics contemporanis anteriors a 1931 que dugueren la

possibilitat que Macià proclamés la República Catalana. No

es tracta d'un pamflet, sinó d'un documentat treball

històric, molt ben estructurat en els continguts i il·lus-

trat a partir de textos extrets dels discursos i manifestos

del moment. Manté una absoluta vigència com estudi socio-

polític de la situació de Catalunya en els anys precedents

a la proclamació de la República.

Un altre treball de caràcter didàctic i divulgatiu -en

aquest cas d'índole tècnica a més d'històrica- dut a terme

per Maseras en aquests anys -també per a l'editorial

Barcino- fou Resum d'Història del Comerç , del qual ja

s'ha parlat llargament a l'epígraf 1 d'aquest mateix

capítol. Aquest llibre obtingué un important ressò a la

premsa pel fet de tractar-se d'un estudi sobre un tema

inexplorat fins aleshores a les lletres catalanes. La Veu

de Catalunya35*. El Matí355 i El Dia Gráfico386 li dedi-

caren sengles crítiques positives destacant especialment el

nou horitzó de treball que obria el volum.

Maseras es dedicà també, en la seva labor editorial

dels anys trenta, a la divulgació de la literatura

i occitana. En aquesta línia publicà, amb Màrius Jouveau,
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un Resum de Literatura Provencal . clar i sistemàtic

llibre d'estudi que comprèn des dels orígens de la litera-

tura provençal fins als darrers escriptors del 1930,

passant per les diverses etapes de la poesia trobadoresca,

la Decadència i la Renaixença de la literatura occitana,

amb Mistral com a eix del felibritge. El llibre està

estructurat en breus epígrafs que faciliten la comprensió

del contingut i el situen, com tots els de la col·lecció,

en la ja al.ludida línia de popularització de la cultura.

Aquesta obra és un fruit del reforç de la relació amb

Occitània a partir de la celebració, el 1930, del Centenari

de Mistral, en el qual Maseras participà al costat del

"capulié" Jouveau, entre d'altres prohoms del felibritge.

També deixà inèdit per sempre un pròleg sobre Ramon
«r g

Llull , seguit d'una breu bibliografia, que escriví per

a l'editorial Barcino. Té les característiques habituals

d'aquest tipus de treballs de Maseras: didactisme, claredat

i concisió.

Ens consta que l'escriptor tenia preparats dos altres

resums de caràcter històric i literari, probablement per a

la col·lecció Popular Barcino. Un dels estudis recull les

síntesis biogràfiques i literàries de deu escriptors del

País Valencià. L'altre glossa 19 personalitats històri-

ques de Catalunya. En ambdós casos les monografies indivi-

duals són molt treballades, intenses, vives, i, alhora,

erudites. Fins i tot, les síntesis de personatges històrics

de Catalunya van acompanyades d'una bibliografia acurada.

Les personalitats valencianes són literàries i pictòriques:

Ausiàs Marc, Jaume Roig, Lluís Vives, Josep Ribera, Carles
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Ros, Marc Antoni d'Orellana, Constantí Llombart, Teodor

Llorente i Vicenç Blasco Ibànez. El recull de personatges

del Principat glossa més àmpliament dinou personalitats

històriques, també amb vivesa, força i amb capacitat

d'arribar al gran públic. Analitza figures representatives

dels períodes i les situacions culminants de la història de

Catalunya: Arnau de Vilanova, Ramon Berenguer el Vell,

Ramon Berenguer IV, Guifré I, Ponç Bofill Marc, Guillem

Ramon de Montcada, Pere II el Gran, Roger de Llúria, Jaume

II el Just, Roger de Flor, Ramon Muntaner, Pere III el

Cerimoniós, Pau Claris, Rafael Casanova, Josep Finestres,

Antoni de Capmany, Josep Anselm Clavé, Francesc Pi i

Margall I Enric Prat de la Riba. Es tracta probablement del

manuscrit previ a l'edició d'un recull de personatges

històrics de Catalunya , confeccionat per a la Col·lec-

ció Popular Barcino, ja que en té l'estil i la tonalitat,

tan coneguts per Maseras. L'escriptor recollí també en

forma de diccionari més de cinquanta noms de "Catalans del

segle XIX", que classificà amb els reculls precedents, per

tal de constituir, amb tot plegat, una mena de petit arxiu

sobre personatges il·lustres catalans, tant comentats com

pendents d'estudi.

Els dos resums precedents, sense datar, però indubta-

blement escrits durant els anys trenta, reblen la imatge de

Maseras com infatigable treballador i nacionalista. Una

vegada més mostra aquests dos trets de la seva personalitat

units en la mena d'obres didàctiques i per majories que, en

gran mesura, el justifiquen com a escriptor de llibres

d'encàrrec editorial.
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Maseras fou també col·laborador de l'Enciclopèdia

Espasa, en especial de l'apèndix i del suplement anual en

els volums del qual corresponents a 1934 i 1935 publicà els

articles "Dibujo y Grabado", "Escultura", "Pintura" i

alguns de la secció de "Biografía" i "Necrología".362

L'esperit nacionalista de Maseras s'uneix en ocasions

al seu afany investigador i a la seva vena creativa. El

resultat és un tipus d'obra on fa glossa literària de fets

històrics representatius dels períodes d'esplendor de la

Corona Catalano-aragonesa o bé dels moments inicials de la

nació catalana. Es tracta, en realitat, de l'explicació

detallada d'episodis històrics, amb personatges i situa-

cions reals. Maseras acoloreix el relat amb descripcions i

diàlegs pouats en la pròpia fantasia i aconsegueix una

narració fidel a la història, amb ritme àgil i viu. Aquest

tipus de llibre, situat entre la creació literària i

l'assaig històric respon al mateix esperit divulgatiu i

didàctic que amara els volums publicats per Maseras a la

col·lecció Popular Barcino. Les obres històrico-literàries

de l'escriptor són L'alliberament de Sicília . escrita

el 1932 i publicada pòstumament el 1954, i El comte Berà o

el .judici de Déu . escrita el 1936, que romangué inèdi-

ta. La primera recull l'episodi en què Pere II allibera

l'illa de Sicília de la tirania de Carles d'Anjou i és

proclamat rei pels sicilians. L'escriptor féu una primera

redacció del llibre el 1932, resumida considerablement per

a l'edició, que aparegué pòstuma, vint-i-dos anys després,

a la col·lecció Popular Barcino.
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El comte Berà o el .judici de Déu fou subtitulada per

Maseras "novel.la històrica", tanmateix, està en la mateixa

línia del llibre anterior. Es tracta novament d'una obra de

divulgació d'un episodi històric, en la qual la història

predomina sobre els aspectes literaris. Ela caràcters dels

personatges estan dibuixats de forma superficial, donat que

responen al tòpic més usual de comportament en cada cas.

Els protagonistes són els fets, que cal donar a conèixer

als lectors, el moviment de grups, les batalles, els setges

i els encontres personals, dialèctics o bel.lies. L'acció

i l'emoció dels esdeveniments és l'eix del llibre, que així

aconsegueix de mantenir l'atenció d'un lector que es diver-

teix al mateix temps que s'informa. La intenció didàctica

es troba en aquesta obra -tot i ésser classificada per

Maseras com a novel·la històrica- per damunt del valor

literari. L'escriptor cercà un episodi poc conegut de la

història de la Catalunya en formació, al segle IX. Es

tracta de l'actuació valenta i lleial del comte Berà -

defensor de Barcelona en el setge dels sarraïns i cabdill

de la ciutat- que, incomprès i mal interpretat en la seva

actuació -com ocorre sovint amb els personatges de Maseras-

acaba havent de demostrar la seva innocència davant

l'emperador Lluís el Pietós en un judici de Déu -a Aquis-

grà-, que el condemna, en última instància, a l'exili a

Rouan. Tots els fets narrats i els personatges que aparei-

xen al llibre són rigorosament històrics i la imaginació hi

és més aviat escassa, Ja que només apareix en la descripció

dels escenaris i els aspectes dels personatges, com a

suport dels fets. Tant L'alliberament de Sicília com El
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comte Berà o el judici de Déu són, en el seu concret valor

històric i el seu exigu contingut literari, ben lluny de

L'adolescent i Ildaribal, veritables novel.les històriques,

mítiques dins el decadentismo català.

5.2. Les traduccions.

La darrera dècada de la seva existència Maseras es

dedicà de forma intensa a les traduccions. Traduí per

guanyar-se la vida. Tanmateix, en moltes ocasions, és

evident que prevalgué el seu criteri a l'hora d'escollir

les obres per a traduir, ja que es tracta d'autors pels

quals té una preferència personal. Entre 1929 i 1938 féu la

versió catalana d'unes trenta obres estrangeres, a més de

la traducció íntegra de l'obra de Molière en vuit volums.

La llengua des de la qual traduïa era normalment el

francès, encara que també ho féu a partir de l'italià,

l'occità, el portuguès, el castellà i l'anglès.

Col·laborà amb les principals editorials catalanes que

iniciaren la seva tasca durant la Dictadura de Primo de

Rivera: Editorial Barcino, Llibreria Catalonia i Editorial

Proa. També treballà per a les Publicacions de "La Revista"

i des del 1934, l'any de la seva creació, amb la col·lecció

"Quaderns Literaris", dirigida per Josep Janés. Féu col·la-

boracions, com a traductor, amb empreses creades durant la

guerra, com les publicacions del Casal de Cultura i les

Edicions Oasi. Maseras era un autor ben conegut en moltes

d'aquestes editorials, que li havien publicat gran part de

la seva obra de creació en aquests mateixos anys.
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El 1929 continuà el treball de traductor per a la

col·lecció "A Tot Vent" d'Editorial Proa, que havia ja

iniciat el 1928, paral·lelament a la seva creació. Després

de Resurrecció de Tolstoi -que havia traduït el 1928 i

dugué el número 4 de la sèrie-, el 1929, Maseras féu per a

"A Tot Vent" la versió d'El lliri de la vall d'H. de

Balzac, que fou el número 10 de la col·lecció. Ja no tornà

a treballar com a traductor per a Proa fins al 1937, en què

publicà Germinal de Zola (n. 90), un dels darrers núme-

ros de la primera època de la col·lecció. L'obra du un

pròleg del traductor signat amb la inicial "M." i titu-

lat "Emili Zola". Tanmateix, en l'endemig d'aquesta etapa

d'"A Tot Vent" (1928-1936), Maseras hi inclogué dues no-

vel·les pròpies: la segona edició d'Edmon (1929), amb el n.

13, i L'estudiant de Cervera, el 1935, amb el número 81.

L'afany didàctic i l'esperit nacionalista de l'escrip-

tor tornen a conjuminar-se en la sèrie de traduccions dels

anys trenta. En el cas de les versions d'obres estrangeres

fetes per a les editorials Barcino i Proa, Maseras inclou

gairebé sempre un prefaci o pròleg que il·lustra el lector

sobre el llibre i el seu autor, tot justificant-ne l'entra-

da a les lletres catalanes.

Durant els primers anys de la dècada dels trenta,

Maseras publicà les cinc traduccions que féu per a les

col·leccions que Llibreria Catalonia havia fundat des de

1924. Es tracta d'autors escollits amb un criteri molt

selectiu, per a un públic iniciat ja en la lectura d'autors

europeus. La primera de les versions, del 1929, fou El

capotï6T de l'ucraïnès Gogol i la segona, el mateix any,
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fou Axel le > de Pierre Benoit, en dos volums, dins la

"Biblioteca Literària", heretada d'Editorial Catalana. El

1930 publicà la traducció del portuguès Gamillo Castello-

Branco La vídua del pen.lat , i el 1931 El caçador de

llops . de l'autor belga de novel.les costumistes rurals

i històriques en llengua neerlandesa, August Snieders,

també dins "Biblioteca Literària" i en dos volums. Les

darreres versions de Maseras per a Llibreria Catalonia

foren: un clàssic del romanticisme francès, La dama de les

camèlies"1. d'Alexandre Dumas (fill), ja dins la "Biblio-

372teca Univers", i La intel·ligènciade les flors , de

Maeterlinck, un dels autors mítics dels modernistes

catalans. Maseras signà totes les traduccions per a Llibre-

ria Catalonia amb el pseudònim Jaume dels Domenys, que ja

havia utilitzat a la premsa i que continuà usant com a

traductor en les versions que féu posteriorment per a

Editorial Barcino,

A les Publicacions de "La Revista" Maseras només hi

inclogué dues traduccions d'autors contemporanis amics

seus. El 1931 publicà les Estances del mortal somriure.

Psalmodiesper a somniar t de Gabriel Boissy, el redac-

tor cap del diari Comoedia. publicació on col·laborà durant

els anys vint a París i com a corresponsal des de Barcelona

durant els anys trenta. El 1933 inserí en aquesta col·lec-

ció la versió que féu d'alguns dels goemes de la poe-

tessa cubana Emília Bernal, 1*amistat de la qual havia

compartit també a París i a Barcelona.

La tasca més llarga i fecunda de Maseras com a

traductor fou la que dugué a terme en col.laborado amb
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Editorial Barcino. La inicià amb una traducció de Shakes-

peare, Somni d'una nit d'estiu . l'any 1929, i la clogué

el 1937, amb la versió de tres obres d'Antoni de Capmany.

En l'endemig resten, esglaonades, unes altres cinc traduc-

cions del castellà a partir d'obres d'autors catalans de la

Renaixença o -en el cas de Francesc Aragó- del segle XVIII:

Art i política376. d'Aribau, el 1932; Records i belleses

de Barcelona i Records i belleses de Catalunya , de

Pau Piferrer, el 1932 i el 1934, respectivament; les

379Poesies completes de Manuel de Cabanyes, el 1935, i la

Història de la meva Joventut . de l'astrònom català

Francesc Aragó, el 1937. També publicà, el 1936, Les nits

i altres poemes . d'Alfred de Musset, un dels seus

poetes preferits, i també una de les traduccions que tingué

382més ressò crític. Les versions que clogueren la col·la-

boració de Maseras amb la Col·lecció Popular Barcino, ja en

plena la guerra, foren L'antiga marina de Barcelona ,

384L'antic comerç de Barcelona i Els antics oficis de
*/ir

Barcelona . versions resumides i a l'abast del gran

públic de les Memorias históricas sobre la marina, comercio

y artes dela antigua ciudad de Barcelona d'Antoni de

Capmany, interessant precedent de la Renaixença.

Aribau, Piferrer i Cabanyes representen per a Maseras

ja en gran mesura l'esperit de la Renaixença catalana, i

per aquesta causa els escollí per a incloure'ls en la

col·lecció, traduïts del castellà, just enternde les dates

de la celebració del Centenari de la Renaixença, el 1933.

Amb aquest motiu, Maseras féu diverses col·laboracions a la

premsa sobre aquests prohoms, que coneixia i admirava
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profundament. Recordem com, en el cas de Piferrer, havia

utilitzat la seva obra com a suport documental de la

novel·la històrica Ildaribal.

Totes aquestes versions de la "Col·lecció Popular

Barcino", posseeixen, com és comú en aquests llibres, el to

d'obres d'iniciació. En aquest cas observem com la major

part de les traduccions de Maseras publicades per aquesta

editorial entre 1932 i 1937 són fetes a partir del cas-

tellà, ja que es tracta de donar al gran públic algunes de

les obres cabdals -històriques, literàries, artístiques, i

fins de caire científic- per a l'esperit nacional català,

d'entre les sorgides -encara en llengua castellana- en els

anys de preparació a la Renaixença i ja durant aquest

període, dins el segle XIX. La voluntat nacionalista de

Maseras es troba en aquest cas ben secundada pel seu

treball de traductor i adaptador.

L'escriptor signà, a partir de 1932, les versions

inserides a la "Col.lecció Popular Barcino" amb el pseu-

dònim Jaume dels Domenys, heretat de les obres traduïdes

per a Llibreria Catalonia, i no el tornà a utilitzar en

llibres que traduí per a d'altres editorials. Únicament

signà amb el seu nom les traduccions de poesia -Cabanyes,

Musset- i Somni d'una nit d'estiu de Shakespeare.

Tanmateix, la gran tasca duta a terme per l'escriptor

-dins la col·lecció "Els Clàssics del Món", fundada per

Editorial Barcino el 1930- fou la traducció de l'Obra

Completa de Molière, publicada entre 1930 i 1936 en vuit

volums'88. La il·lusió de traduir Molière constituïa un

antic propòsit de Maseras, concretat ja inicialment el 1908
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i sistematitzat com a projecte a partir del 1930. El mateix

traductor en parlà a l'entrevista que li féu La Publicitat

amb motiu de l'acabament de tota l'obra. En preguntar-li

quan inicià la traducció de Molière, respongué: "A les

Edicions Barcino, l'any 1931. Però jo ja havia traduït

alguna obra molts anys abans. Per exemple, l'any 1908 el

Tartuf i El misàntrop. "Ï8T

Maseras justificà en una altra entrevista al diari El

Matí. realitzada l'any 1934, els motius que el dugueren a

traduir Molière al català: "D'antuvi, la invitació amable

de l'editor de la col·lecció "Els clàssics del Món", però

sobretot la convicció, no sols que tots els autors havíem

de sacrificar un xic la nostra producció personal per donar

lloc a la incorporació a les lletres catalanes de les obres

mestres que són patrimoni universal, sinó sobretot el

convenciment que Molière era un autor que calia incorporar

al català de totes passades: en primer lloc, per ésser un

poeta còmic consagrat í insubstituïble i, segonament perquè

els nostres autors, els nostres actors i el nostre públic

hi poden apendre molt."

La traducció de Molière anà apareixent progressivament

entre 1930 i 1936, cercant sempre que cada volum tingués
4QA

"certa unitat de pensament o de tendències1"8', en parau-

les del traductor. Al volum I (n.2 d'"Els Clàssics del

Món", 1930) s'hi apleguen obres fonamentals amb lligams

innegables, com Tartuf. Don Joan, i El Misantrop; al volum

II (n. 4, 1931), quatre comèdies inspirades en farses

italianes: Les trapelleries de Scapin. El casament per

forcat El sicilià i L'atabalat; al volum III (n. 8, 1932),
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les comèdies de mena diversa que satiritzen l'afectació i

el preciosisme en les dones: Les dones sàvies. Lea precio-

ses ridícules. La comtessa d'Escarbanyàs. i Pon Garcia de

Navarra; al volum IV (n. 9, 1932), tracta la gelosia i el

matrimoni: L'escola dels marits. L'escola de les mullers.

Crítica de 1'"Escola de les mullers" i Jordi Dandin; al

volum V (n. 11, 1934), reuneix les comèdies i farses contra

els metges i la medicina: El senyor de Pourceaugnac. El

metge per forca. L'amor metge i El malalt imaginari; al

volum VI (n. 12, 1936), les peces centrades en l'enamora-

ment: El despit amorós. La princesa d'Èlida. Els preten-

dents magnífics; al volum VII (n. 13, 1936), "la farsa més
«AA

acabada que hagi estat mai escrita" -El burgès gentil-

home- i altres comèdies que satiritzen defectes emblemàtics

-L'avar. Els enfadosos i Sganarelle-, i al volum VIII

(n.14, 1936), algunes peces fragmentàries, com Melicerta i

Pastoral còmica, al costat d'obres de gran categoria, com

Psique i Amfitrió, i, per acabar, la magnífica cloenda que

representa la darrera de les obres traduïdes, L'Impromptu

de Versalles, veritable "tour de force" d'enginy.

Maseras traduí totes les obres de Molière en prosa

"conservant només el vers quan es tracta dels ballets i del
«AI

que en podríem dir part lírica". La crítica coincidí a

assenyalar el fet que la major part de peces superen

l'original en vers en ser transportades a la prosa. Així,

Manuel Cruells, que aviat hauria de ser el director del

Diari de Catalunya, digué des de La Humanitat; "Molière

havia escrit obres en prosa i obres en vers, en alexandrí

portat a una elevació plena de dignitat pels autors de
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tragèdies. ¿Calia seguir estretament en això l'original?

Maseresi molt discretament a parer nostre, ha optat per

emprar la prosa, en ambdós casos. Molière, segons l'opinió

general dels autors, era millor en prosa que no pas en

vers. En la traducció, doncs, tota la seva obra és duta a

la modalitat expressiva en què es movia més lliurement.

Gairebé es pot dir que, llevat d'algun cas, els alexandrins
«A«

de Molière guanyen en ésser traduïts en prosa." Per a

Lluís Capdevila, a Meridià« "Posant en prosa els versos de

Molière -que, més que un poeta, fou un gran home de teatre-

Alfons Maseres no ha desvirtuat gota l'obra de l'autor del

Tartuf i l'ha fet més immediata i fàcil a la comprensió del

públic i ha accentuat i ha donat més relleu, per tant, a
«A4

situacions i personatges."

La valoració que es féu de la traducció íntegra de

Molière realitzada per Maseras, quan sortí a la llum el

1936, fou molt positiva. Malauradament, en l'actualitat és

poc recordada i coneguda. Alguns escriptors que la tenen

present, com Anna Murià, continuen valorant-la: "l'Alfons

Maseras tenia traduïdes al català totes les obres de

Molière, i publicades. I ara que en el Teatre Català van

fer El Misàntrop no van agafar la traducció de Maseras, en

van fer una de nova, no sé qui la va fer. [...] En Bru de

Sala! Doncs tot Molière està traduït i publicat pel
4AI

Maseras." Actualment, Editorial Barcino inclou al seu

catàleg els vuit volums de Molière en traducció de Maseras,

fet que pot col·laborar, sens dubte, al coneixement i

recuperació de l'obra per part d'un sector ampli de públic.
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L'Obra Completa de Molière fou l'única que restà

acabada de totes les que tenia en projecte la col·lecció

"Els Clàssics del Món" abans de la guerra. Per a Martí de

Biquer -des de Mirador, el 1936-, amb la versió completa de

Molière feta per Maseras» "La tasca de la col.lecció "Els

clàssics del Món" esdevé una realitat i ensems una bella

prometença: imaginem-nos el que serà quan estiguin acabades

les obres completes de Shakespeare traduïdes per C. A.

Jordana, les de Mistral per Guillem Colom i les de Goethe

per Josep Lleonart, aquestes darreres encara no inicia-
«flr

des." Malauradament les altres obres completes de la

col.lecció restaren inconcluses -quatre volums de Shakes-

peare traduït per C.A. Jordana i dos de Frederic Mistral

traduït per Guillem Colom- o ni tan sols començades, com en
iqe

el cas de Goethe.

Martí de Riquer manifestà la transcendència del fet de

posseir ja definitivament tot Molière en català: "A ningú

no li pot escapar la gran importància d'aquesta publicació:

el fet de tenir tot Molière definitivament traduït en

català constitueix un veritable esdeveniment. [...] De les

trenta comèdies que constitueixen les obres completes de

Molière -en sentir rigorós- només n'hi havia tretze de

traduïdes; Maseres, per tant, ens dóna amb aquesta edició

les versions primeres de disset títols de Molière [ . . . ]

Aquest valor d'aportació es suma al gran valor que té ja

3Í?per ella sola l'edició d'obres completes de Molière.1

Quant a les apreciacions sobre el valor literari de

les traduccions, Martí de Riquer afirmà: "Maseres ha fet

una versió que tant resisteix la lectura com la representa-
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ció; per tant no pot ésser més indicada. " En aquest

mateix sentit, però més matisat, es pronuncià Domènec

Guansé, des de la Publicitat; "La traducció de Maseres és

certament més feta pensant en els lectors que en el teatre.

La pulcritud, l*exactitudf una tendència una mica academi-

cista -imposada pel respecte- el guien. Per a fer esdevenir

aquestes traduccions representables només caldria de

refregar una mica el diàleg, desembafar-lo dels "llur" i,

sobretot, dels "hom", fer-li rebre una mica de la pols, i

de l'aire, i de la sal del carrer. Cal advertir tanmateix,

que l'autor, tot i traduint amb Justesa, troba expressions

molt vives i populars que no coneixen molts dels nostres

homes més experimentats -o que s'ho creuen- de teatre. En

suma, les seves traduccions són un canemàs que, per a una

adaptació escènica catalana, no poden ésser en cap cas

negligides. "ï53 I Lluís Capdevila, des de Meridià, reblà

les opinions anteriors: "Alfons Maseres ha traduït molt

bellament, molt dignament -amb una dignitat exemplar- les

obres de Molière."400

Al marge de la magna traducció que acabem de comentar,

Maseras, durant 1934 i 1935 fou col·laborador fidel dels

"Quaderns Literaris" fundats per Josep Janés i Olivé el

1934. A més de publicar-hi segones edicions de les seves

pròpies novel·les -Ildaribal. amb el n. 17, el 1934, í La

fira de Montmartre, el 1935, amb el n. 65-, en els mateixos

anys traduí per a "Quaderns Literaris" John Galsworthy, el

1934, i Marc Chadourne i Ada Negri, el 1935. Del primer

d'aquests autors estrangers féu la versió catalana d'un

recull de narracions, L'homenet. Dels dos darrers
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traduí la novel·la Vasco . i la narració El diner.

respectivament. L'any 1934 també traduí El .lueu errant

amb altres narracions per a la sèrie "La Novel·la Estrange-

ra".

A més de totes les traduccions exposades, el 1930

Maseras havia traduït de l'occità el llibre Rondalles

de Frederic Mistral. Es tractava d'una edició commemorativa

del centenari de l'autor. Per aquest motiu el llibre

duia un llarg Prefaci del traductor introduint la

figura de Mistral i, a més, se'n feren dos tiratges

especials.

Lluny de la línia de les col·leccions habituals en què

col·laborava, el 1932 Maseras féu per a Editorial Joventut

la traducció de l'obra d'Emili Genest Figures i llegendes
I AQ

mitològiques . de la qual s'ha fet una reedició el 1988.

El llibre, amb il·lustracions de Kühn Régnier, resultà una

bellíssima obra tipogràfica, que secunda harmoniosament la

qualitat de la traducció. Sortosament, tornem a disposar -

en edició en rústica- d'aquesta interessant peça biblio-

gràfica a les llibreries.

Durant la guerra 1'activitat de traductor de Maseras

no minvà. Col.laborà amb altres editorials, alguna creada

durant aquells anys. Així, féu per a Edicions "Oasi" la

traducció dels Cants de Leopardi, la més important de totes

les traduccions que publicà durant la guerra, i un dels

treballs més interessants de tota la seva obra de traduc-

tor. Com ja hem vist anteriorment, Maseras era membre del

grup "Oasi" i participà en les activitats poètiques -

recitals, tertúlies- que la colla duia a terme. Aquesta
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relació facilità el fet que la publicació de Leopardi,

l'octubre de 1938 , fos responsabilitat d'Edicions Oasi.

Maseras justificà l'elecció d'aquest poeta, per a dur-

ne a terme la traducció, en un intens article que escriví

per a la Gaseta setmanal radiada dela "Institució de les

Lletres Catalanes", que duia el nom de La vida literària a

Catalunya. En aquest breu i clar assaig , escrit per

a ser radiat en aquest programa setmanal de lletres,

Maseras explica el seus objectius literaris a l'escollir la

traducció de Leopardi com a tasca intel·lectual, just en

tan difícil moment per a Catalunya: "El nostre propòsit, en

vestir amb versos catalans les meravelloses estrofes dels

Cants leopardians no ha estat altre que procurar al lector

català un mitjà directe d'assimilar-se a aquests poemes."

A La Publicitat, un crític que signava "Begur" comenta

apassionadament l'elecció de Maseras, que potser podia

sorprendre algun lector, en uns moments com aquells:

"Potser algú, davant d'aquest esforç, restarà una mica

parat. Potser algú exclamarà: -Com? ¿És aquest el moment

d'incorporar els autors italians a la nostra literatura? El

que es formulés aquesta pregunta és que, en realitat, no

comprendria bé el sentit de la nostra lluita. Cert que

potser Maseras ha hagut d'interrompre la traducció d'alguna

estrofa per culpa d'algun dels raids de l'aviació italiana.

[••«] ¿Però Leopardi hauria estat per ventura d'acord amb

aquests raids criminals? C • • • 1 No hauria estat molt més amb

nosaltres que amb Mussolini?... ¿No són ben actuals,

encara, les seves estrofes de la immortal Oda a Itàlia,
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algunes de les quals podrien fer enrogir de vergonya els

italians d'avui? [...]".41Ï

Maseras adjudica a Leopardi, al seu article de Lavida

literària a Catalunyat 1'apel·latiu de "poeta autèntic, que

parla directe al seny i al cor" i atribueix a la seva

poesia els valors de "pregonesa del pensament", "tendresa

humana" i "insubornable individualisme". Entusiasta

admirador del poeta italià i íntimament lligat a les seves

idees» exposa el nucli líric i filosòfic dels Cants ; "Si

Alfred de Musset, com diu Zola, és el "crit humà", el crit

del cor humà, joguina de les passions més exacerbades,

Leopardi és el crit de la consciència humana davant la

vanitat i la tristesa del món. En els seus cants, el poeta

invoca i increpa sovint l'estirp, la nissaga, la prole dels

mortals, això és l'home, el misteri del qual el desespera,

tant per insoluble com per absurd, i sobretot per sentir-

se 'n la víctima inerme i dolorida. I què és aquest descon-

hort davant d'aquell misteri, sinó l'esca de la rebel·lió

que el romanticisme elevarà gairebé a dogma? [ . . . ] Leopardi

és un dels poetes més commovedors que han existit. La seva

emoció continguda, feta d'innata melangia i de cogitació

desesperada, és una de les més veritables i de les més

profundes; potser el seu pessimisme essencial deixa un

pòsit massa amarg a l'ànima. Així i tot, és convenient

d'escoltar la seva veu, i de sentir els seus planys. Res no

és fecund com el dolor. I si sabem ésser atents a la veu

dels poetes dolorosos, la nostra humanitat, el sentit de

l'amor universal, només hi poden sortir guanyant."

Algunes d'aquestes idees i sentiments —el dolor de viure,
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la tortura per la incògnita de l'existència i el romanti-

cisme desbordant, entre d'altres- foren compresos i

compartits per Maseras fins al punt de deixar-ne encara viu

testimoni personal al seu darrer llibre de poemes, publicat

el setembre del 1938, Invocació i altres poemes.

La publicació dels Cants anà seguida d'un gran ressò

en el món literari català d'aquell difícil moment. Tot i

que aquest ressò pogué expressar-se només durant poc més

d'un mes -ja que el gener de 1939 la premsa catalana hagué

de deixar sobtadament la seva activitat-, tenim algunes

mostres molt expressives de la rebuda dels Cants. A La vida

literàriaa Catalunya es celebra l'aparició dient que "la

publicació té caràcter d'esdeveniment, tant per la fideli-

tat i pulcritud de la traducció com per ésser la primera

incorporació total a la nostra llengua d'aquest important

recull de poemes de Leopardi. A La Humanitat, una breu

nota signada per "F." reprèn la justificació d'aquesta

traducció, abans comentada, amb tonalitats intensament

antifeixistes: "[...] la publicació dels Cants leopardians

en català no solament representa la incorporació al tresor

de la nostra llengua de l'obra poètica d'un dels més grans

lírics que han existit, sinó que és alhora una magnífica

rèplica al capteniment i al procedir de la Itàlia mussoli-

niana contra Catalunya. Mentre les ciutats i viles catala-

nes són destruïdes pels "Savoia", que hi llancen metralla,

i mentre els aviadors del "Duce" es dediquen a la ferotge

tasca d'assassinar [...] un alt poeta de Catalunya, que

sempre ha tingut per la Itàlia eterna un ver amor, realitza

la labor pacient i sàvia d'esculpir en impecables versos
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catalans les estrofes immortals del cigne de Recanati.

Tanmateix, la crítica més profunda del llibre fou la que

inserí Rafael Tasis i Marca a La Publicitat, coincident,

per altra banda, amb els altres crítics a l'hora de valorar

el significat de la traducció en aquells terribles moments

per a Catalunya: "a través de llur tristesa íntima, per

damunt de llur pessimisme devorador, hi ha en els Cants una

tal vibració de revolta, un tant encès afany de llibertat

que fan avui, en realitat, d'aquesta traducció de l'obra

poètica de Leopardi [ . . . ] la revenja més digna i espiritual

de Catalunya contra la barbàrie italiana que es vessa cada

dia damunt la nostra terra. Amb els mateixos mots del cant

"A Itàlia", avui podem repetir a la moderna Roma ¿Com fou,

ai, que caiguessis/a lloc tan baix des d'una tal alçada? I

sentim que l'esperit immortal de Giacomo Leopardi està al

nostre costat i no pas al costat dels energúmens del feix

i la camisa negra [...]. A més de lloar el bon gust de

l'edició, Tasis parla de "la delicadesa i la tècnica

perfecta amb que l'autor de Zodíac ha dut a terme la seva

tasca". Insisteix en la dificultat de traduir una obra

d'aquestes dimensions i adaptar el metre al nou idioma. Per

a ell "Alfons Maseres ha reeixit totalment d'aquesta prova

i els poemes de Leopardi conserven, a través de la versió,

tota llur força lírica i així mateix l'elegància i la

música de la forma". Comenta admirativament: "¡Bell exemple

de bon gust i de disciplina el d'Alfons Maseres! Quan molts

poetes joves descuren les regles prosodiques que regeixen

els versos i vacil·len constantment amb la diftongació o

amb l'ús de la cesura, l'autor d'Invocació i altres poemes
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no solament sotmet rigorosament les seves poesies originals

a totes les normes de l'idioma, sinó que també hi ajusta

estrictament la seva magnífica traducció dels cants

leopardians."418

La traducció de Maseras anà secundada amb una impres-

sió acurada i una tipografia elegant, malgrat les defi-

ciències econòmiques que en aquells anys es vivien a

419Catalunya. Acompanyà el llibre amb un pròleg on insis-

teix en els elements biogràfics dels Cants, analitza la

personalitat del poeta i l'entitat literària i ideològica

de la seva obra. Així, glossa el caràcter escèptic i

pessimista de Leopardi, però li nega la misantropía que

sovint se li adjudica. Descriu el seu temperament a partir

de la "reflexió malenconiosa" i observa, amb una amargor

que li és pròxima, el dolor del poeta per "l'actitud

ambigua de l'Europa informe i caòtica, l'espectacle de les

misèries del seu país [...]." I afegeix: "Cal llegir el

seu cant "All'Italia" per a sentir l'amargor que puny el

poeta. [...] Al dolor que li produïen les misèries del món

i la malvestat dels homes, Leopardi hi afegí, durant tota

la seva vida, el que sentia davant l'abjecció del seu

país." ' Recordem com, mogut pel mateix dolor i molt a

prop de l'esperit de Leopardi, Maseras escriví el seu llarg

i profètic poema A Europa, que signà a finals de 1937. En

definitiva, la traducció de Leopardi influí notablement en

les darreres composicions poètiques de Maseras, ja que fou

el darrer dels poetes que llegí i comentà abans de morir.

Al marge dels estudis amb què Maseras rodejà l'edició

dels Cants el 1938, ja l'any anterior -que fou realment el
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del centenari de la mort de Leopardi-, publicà diversos

articles glossant la figura del romàntic italià. Així,

destaquem, entre d'altres, la llarga i densa anàlisi que

féu per a la revista Ràdio Barcelona i els articles que

publicà a La Vanguardia i al Diari de Barcelona. El

mateix dia del Centenari, el 14 de juny de 1937, Maseras

féu un recital de poemes de Leopardi traduïts al català a

l'emissió que l'Agrupació d'Escriptors Catalans retransme-

tia per Ràdio Barcelona. També el 1937, publicà un tast

del poeta italià al llibre Primer centenari de Leopardi

1798-1837. que fou la Publicació n. 1 del Casal de Cultura

42ßde Barcelona .

Encara el 1938, Maseras publicà la traducció dels

poemes de Teixeira de Pascoaes [Lírics Portuguesos], a la

col·lecció Oreig (n. 10) de les Edicions de la Rosa dels

Vents, dirigida per Josep Janés i Olivé. I conservem també,

encara que sense datar, la traducció del poema "El Bastó"

427de Josep Pijoan , i les versions al castellà dels lli-

428bres La población y el sistema social del sociòleg i

economista Francesco S. Nitti -acompanyat d'una erudita i

densa nota preliminar del traductor-, Los Borgia. Alejandro

VI. Lucrecia. César, de G. Portigliotti, i la traducció de

la peça tetral Rosa mística, de Pin i Soler.

Paral·lelament a les traduccions, i en el moment que

sortien a la lum, Maseras inseria a la premsa articles

sobre els autors traduïts. Tanmateix, en moltes ocasions,

es tractava d'escriptors per qui tenia una pregona i antiga

admiració, per la qual cosa és freqüent trobar assaigs de

premsa sobre aquests autors escrits molts anys abans
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d'haver-los traduït. En definitiva, tot i que es guanyava

la vida amb les traduccions, Maseras escollia acuradament

els autors que desitjava estudiar i traduir. Normalment es

tracta de preferències personals i d'amistats, el gust per

429les quals es reflecteix als articles que els dedica -

Musset , Leopardi, Mistral, Gogol , Galsworthy, Cha-

dourne , Boissy, Ada Negri, Emília Bernal, etc.-, o bé

es tracta d'escriptors rellevants dins el progressiu

creixement cultural de Catalunya, que també intenta

introduir al gran públic des de la premsa: Aribau ,

Piferrer*34, Cabanyes435, Aragó438, Capmany.437

6. L'obra literària no narrativa (1929-1939): poesia i

teatre.

Durant els tres darrers anys de vida, Maseras conreà

intensament la poesia, que havia estat des de sempre el

gènere amb què, malgrat no haver reeixit, havia expressat

de forma més oberta els seus sentiments més íntims, tot el

gavadal de romanticisme que duia dintre. Així, entre 1937

i el gener de 1939 publicà quatre llibres de poemes, en

deixà tres d'inèdits i un a punt de publicar, que probable-

ment restà a la impremta a l'arribada de les tropes

franquistes i es perdé per sempre. A més d'aquests llibres,

al seu arxiu es conserven gran quantitat de poemes manus-

crits i mecanoscrits no sistematitzats encara, i també

algunes traduccions al francès i al castellà. Aquesta

represa poètica té lloc justament durant els anys de la

guerra, esdeveniment que trasbalsa fondament l'escriptor i
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el motiva per dur a terme un tipus de poesia metafísica i

existenciali més, si cap, que l'escrita en la joventut.

Tanmateix, molts dels poemes publicats durant la guerra són

datats -en els originals manuscrits i mecanoscrits conser-

vats- a les darreries dels anys vint i inicis de la dècada

dels trenta, la qual cosa permet evidenciar un fil d'unió

entre La llàntia encesa (1926), el darrer llibre de poesia

dels anys vint, i els publicats durant els anys 1937, 38 i

39. Així doncs, malgrat que la guerra provoca en Maseras el

delit de donar a conèixer els seus poemes, el contingut

adolorit i còsmic és una constant ja present des de sempre

a la seva poesia, que únicament s'aguditza en la maduresa

vital del poeta amb els dramàtics successos que li toca de

viure. Per altra banda, la publicació dels llibres té també

un component testimonial des del punt de vista nacional i

lingüístic. La seva poesia, pel contingut i tonalitat

lírica, té el valor de testament ideològic en un moment

complex i perillós per a la integritat i la continuïtat de

la cultura catalana i europea.

L'any 1937 publicà Poemes minúsculs i deixà escrit i

a punt per a ser imprès el recull Els turments inefables.

que no veié mai la llum. El 1938 donà al públic els dos

llibres més interessants d'aquesta època: el llarg poema A

Europa i 1'intens i complet poemari Invocació i altres

poemes. El mateix any tenia ja acabades i llestes per a ser

editades les versions revisades i actualitzades de Petit

saltiri d'amor**8, escrit per primera vegada el 1907, i El

nou gènesi,^, la primera redacció del qual es remunta al

1906. Ambdues obres restaren inèdites a l'arxiu de l'autor.
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L'any 1939 publicà la segona edició d'Èglogues seguides del

Poema dels Camins . el llibre que el 1918 sortí en una

bella edició epitalàmica com a present de noces dels amics

del poeta. L'obra que el gener de 1939 restà sense publicar

i es perdé per sempre -probablement a la impremta- fou el

recull de poemes Segons el vent, les veles. Havia de dur el

n. 76 de la Biblioteca de la Rosa dels Vents publicada per

Josep Janés. Tenim constància que pel desembre de 1939

aparegué el n. 75 de la col·lecció, Les falzies del palau

del bisbe. d'Eudald Duran i Reynals . És evident, per la

data de publicació d'aquest darrer volum, que el llibre de

Maseras no sortí mai a la llum.

Poemes minúsculs fou el primer aplec de poesia

aparegut durant la guerra. Li publicà Llibreria Verdaguer,

que en féu una tirada molt limitada, de 200 exemplars, i

encara n'edità 12 en paper de fil, numerats i signats per

l'autor. El volum, de presentació exquisida -especialment

en el tiratge de paper de fil-, conté poemes molt breus,

concentrats en una imatge simbòlica o plàstica, que

segueixen molt lliurement l'estructura de 1'"haiku" o

"haikai", epigrama japonès que prengué força a París durant

els anys vint a partir de l'ús que en féu Ezra Pound. Molt

possiblement, Maseras connectà amb aquesta forma poètica

oriental en aquella època, però no la utilitzà fins als

anys trenta, especialment a Poemes minúsculs, que conté

gairebé exclusivament aquesta fórmula lírica. El llibre,

com tots els de poesia de Maseras, és irregular, amb

moments exquisits al costat de poemes desencertats.

Tanmateix, hi predomina l'elegància continguda en imatges
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suggerents i precises. La profunditat i la gràcia del

llibre portaren Anna Murià a dir des del Diari de Barcelo-

na; "En el seu darrer llibre Poemes minúsculs, hi trobem la

delicadesa, la sensibilitat i 1'escrupolositat del qui amb

tanta cura manipula la poesia leopardiana. Alguns d'aquests

Poemes minúsculs són una mena de miniatures d'esmalt,

precises, riques i intencionades; altres són com petitesa-

quarel.les de senzilla bellesa." Maseras justifica el

sentit del llibre i la utilització del metre i l'estrofa

breus amb unes paraules recollides per Josep Lleonart al

comentari que féu de l'obra a La Humanitat; "Puc reduir,

perquè ja he viscut bastant. I també, saps?, es té més

ofici." Maseras li confessa haver abocat en els petits

poemes el mateix delit que sentia a París, en contemplar

morosament al Louvre alguna miniatura exquisida: "En els

meus anys de París, jo entrava al Louvre alguns matins,

desitjós d'arrecerar-m'hi. Aquell dia deixava estar les

grans pintures. Pujava a un pis de dalt, i em refugiava en

la visió d'una miniatura.[...] Quietud en la sala del

Museu. I tot el món parat, consolat, en aquella almosta

d'art, que es pot dir que em cabia íntimament als ulls, com

m'hauria cabut dins la conca de les dues mans juntes."

Des de La Publicitat. Rafael Tasis valorà breument, però de

forma objectiva, el volum de Maseras: "Uns versos epi-

gramàtics, fins com un "hai-kai", omplen les pàgines del

llibret. La brevetat, que es conjuga admirablement amb la

perfecció de la forma i l'expansió del contingut, lleva, en

canvi, dramatisme al vers. Breus, siluetes, imatges en to

menor, mots d'enginy i de tendresa... Alfons Maseres
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afegeix, amb Poemes minúsculs, si no una glòria molt alta

al seu prestigi literari, una pedra ben valuosa a la seva

aportació a les lletres catalanes."

A l'extrem totalment oposat, per forma i contingut,

trobem A Europa, el gran poema de Maseras, escrit i

publicat durant la guerra. El to recollit i contemplatiu

del llibre anterior es torna aquí alè èpic, transcendència

i reflexió profunda. A Europa té una tonalitat profètica i

recriminatoria innegable, que li atorga, en una lectura a

posteriori, un valor nou, com de descoberta. Maseras fa en

aquest llarg poema una invocació a Europa, símbol de la

cultura de què són fills els països d'occident. El to

decebut i crític de l'apòstrofe és d'amonestació radical.

Després de la dura increpació, al darrer terç del poema

entra en una interlocució més serena, que comporta el

recordatori de la sang vessada vint anys enrera. Invoca en

aquest moment el paper de mare exemplar que té Europa i

arriba finalment el prec des del dolor de la barbàrie que

atenalla Iberia. Amb fragments més reeixits que d'altres,

el poema té, en general, un valor original de poesia civil,

acorde amb el moment històric en què nasqué, i d'una plena

actualitat en el moment present.

Per a Anna Murià, en aquest llibre, "El poeta expressa

els sentiments del poble. El poble té els ulls fits en

Europa, el cor pendent d'Europa, el pensament ple d'Europa.

Ell no fa més que agafar tot això i alambinar-ho en el seu

esperit, fer-ho passar per la finor d'uns octosíl.labs

d'aire clàssic, elevar-ho a la regió poètica. "*45 Murià

descriu el poema amb paraules com "dir clar", "ritme

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



640

perfecte"f "frases punyents" i, ja des del 1937, s'adona

del valor històric de la composició en atribuir-li la

funció de fixar "en els fulls de la història el reflex

exacte de l'angoixa que vivim.""' I per a Josep Lleonart

"Tot el poema as com una veu que exigeix una resposta.

Himne, i ensems demanda."

Aquest llibre, escrit el 1937<48, fou publicat l'any

següent per Forja, l'editorial creada a Barcelona en plena

guerra, amb la traducció francesa feta per Maseras acarada

amb la catalana.

El millor recull poètic de l'autor és sens dubte

Invocació i altres poemes, publicat el 1938 per Llibreria

Verdaguer i aparegut simbòlicament 1*11 de setembre

d'aquell any, com a darrer testimoni d'una obra lírica que

arribava, en el moment d'acabar-se, al nivell més elevat.

El llibre comprèn cinc poemes - "Invocació", "El riu", "En

la coma alterosa", "Col·loqui", "La mort"- i dos reculls

unitaris, "A remolc dels dies" i "Sonets". El manus-

449crit11, que du datades algunes composicions, permet

establir la data de redacció de la majoria d'obres entre

1931 i 32. Tanmateix, el poeta avisa en nota prèvia als

poemes que la composició més antiga és de 1926 i les més

modernes són compostes el 1937.

Invocació i altres poemes és un poemari metafísic

centrat en el diàleg de l'esperit -que és qui parla- amb la

matèria, que, immutable davant les interrogacions del

poeta, continua evidenciant el complimet de les lleis

eternes. L'escriptor increpa o inquireix dolçament el món

i l'existència. En ocasions es desespera, i en d'altres es
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sotmet serenament als designis del fat. Es tracta d'un

llibre de variats registres estilístics i mètrics, però

d'una total unitat temàtica entorn del misteri de la vida.

Aquesta càrrega existencial dóna una certa eixutesa al

conjunt, que guanya musicalitat en els sonets. El simbolis-

me és ingredient essencial del recull, tant en l'aspecte

dels continguts -basats en tòpics lírics com riu/vida,

urna/cos, "tempus fugit"- com de les imatges, cercades

acuradament. El poeta intenta respostes al dolor existen-

cial. Així a l'apartat "A remolc dels dies" cerca la

passivitat, l'abúlia, com a solució. Els "Sonets", més

suaus i contemplatius, invoquen diversos elements de la

vida espiritual -"Espera", "Fretura", "Oblit", "Evasió",

desig ...- que poden col·laborar a retrobar el seny perdut

en la forçada i contínua meditació o bé poden mitigar el

dolor d'estar lligat a les cadenes de la vida.

Aquest recull poètic és una obra clàssica, amb

tonalitats carnerianes en ocasions -potser degudes a la

influència d'El cor quiet-, centrada especialment en els

grans romàntics. S'hi coneix, lleugera i assimilada -mai

presa directament-, la petjada de Leopardi i d'algun altre

romàntic que sempre ha acompanyat l'esperit de Maseras, com

Musset i Heine. Per a Puig i Ferreter, que fa una reflexió

valorativa sobre el llibre el 1944 al seu Diari d'un

escriptor, la influència de Leopardi i de Paul Valéry són

les més evidents, i el poemari representa un retrobament

definitiu de la pròpia veu poètica: "En aquest llibre hi

trobo encara Leopardi (molt recentment l'havia traduït al

català), hi trobo Paul Valéry i certs catalans dels millors
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dels darrers temps.[...] Prescindeixo ara de Leopardi que,

havent-lo traduït feia poc, alguna cosa, o moltes, se li

enganxà a Maseres del pessimisme còsmic del solitari de

Recanati. Això es veu sobretot en el poema "La coma

alterosa". Per la forma, el poema "Invocació" i el darrer,

"La mort", vénen de Paul Valéry. Però com havia arribat a

assimilar-ne les influències i amb quina rara perfecció, el

meu amic! Ara dominava el seu art i la llengua. Deia el que

volia i bé, sense cap excés, ans amb una mena de despulla-

ment sever i bell (trist pels temes en aquest llibre), però

tot molt serè, contingut i amb una gran dignitat. El fons

és romàntic -Maseres sempre en fou- però el resultat aquí

és clàssic per la forma, i modern pel to. Havia après dels

moderns francesos i dels nous catalans i els millors, i

enmig de les influències començava a trobar-se ell. [...]

El poema "La mort", deixant de banda una aura de Novalis,

Leopardi i Paul Valéry, és importantíssim. M'ha fet gran

impressió. Vull dir, en conjunt, que Maseres estava, per

l'art, en plena creixença de perfeccionament i potser de

retrobament d'ell mateix.""1

Invocació i altres poemes és un llibre reposat,

malgrat la retòrica interrogativa, on són freqüents les

al·lusions erudites -integrades amb naturalitat al text-

filles del pensament del poeta-lector. La maduresa ha

filtrat l'angoixa i ha donat serenitat als versos. Ramon

Vinyes, gran coneixedor de l'esperit de Maseras al·ludeix

a la influència del romanticisme sobre aquests poemes: "la

poesia d'Alfons Maseres sosté la mateixa corba dels poetes

del romanticisme, un bon xic desencisats, un bon xic
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adolorits, un bon xic escèptics. I la sosté amb fortitud,

sense deixar-se arrossegar per corrents fugissers ni modes

trencadisses." Per a Josep Lleonart es tracta d'un

"llibre fortament subjectiu, inconformista, s'hi condensa

un evident daler de desllirament que es debat amb la

matèria feixuga i corrupta." I arriba a afirmar que

"alguns dels sonets, tan correctes com profunds, Baudelaire

els estimaria com a propis." Anna Murià destaca espe-

cialment el component clàssic del llibre -"Aquests versos

i aquests conceptes són per la seva mesura, per la seva

harmonia, per la seva grandesa, pel seu sentit còsmic,

indiscutiblement clàssics - i el destaca com el millor

de la producció poètica de Maseras: "Sempre hem vist en

Alfons Maseres aquesta tendència als temes dels misteris

eterns, però mai com ara no hi havíem trobat tant d'equili-

bri, mai no havia aconseguit realitzar tan bellament

l'esforç de contenir 1'excessiva volada que és fàcil

d'escapar-se quan la imaginació surt vers espais filosòfics

de tanta grandària, junt amb l'esforç de dir el pensament

tot sencer, però nu de retòrica supèrflua i de divagacions

enfarfegadores. Aquest sincer pessimisme del poemari

també commogué Puig i Ferreter: "El que m'ha impressionat

d'aquest llibre és el seu profund pessimisme, desolat

pessimisme que aquí em sembla autèntic".

Maseras ordenà el seu darrer llibre de poemes el 1937,

amb composicions escrites des de 1927 i durant tota la

dècada dels anys trenta. Conté algunes de les millors

produccions poètiques de 1*escriptor, que recullen en

perfecte equilibri la seva lluita inveterada entre raó i
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passió. Els ressons carnerians -més evidents aquí que a

Invocació i altres poemea- donen forma a continguts

vitalistes i esperançats, vinculats a temes clàssics i als

paisatges del món mediterrani. Sotmesa a metres i estrofes

classiques» la poesia d'aquest llibre és lluminosa i

rarament alegre -"La dolcesa de viure renaixia / sobre el

rostre caduc del món senil"- o desesperadament vital:

["L'instant"] "Dona'm el gaudi d'un moment / que del no-res

el cor conhorta. / De l'infinit obre'm la porta. / Dona'm

el gaudi o el turment." Els moments existencials del llibre

són molt intensos ja que el poeta lluita denodadament per

expressar el seu dolor de no comprendre una vida de la qual

està sensualment enamorat: "Som a l'hostal i es festa gran.

La vida, / no és un banquet en l'hora inopinada? / Cami-

nants sense nord, / ella ens convida / i al bell mig de la

ruta fem parada."

Maseras, en aquest poemari, segueix fidelment les

pròpies teories sobre la funció de la poesia que va deixar

formalitzades en dos breus escrits teòrics dels anys

trenta . L'actitud que destil.la Els turments inefables

respon a una de les opcions de l'home/caminant del món

consignades per Maseras al seu article teòric. El llibre

recull el vessant irracionalista, la fosa total de l'home

amb l'univers: "L'home té al seu davant dos viaranys a

seguir: el de voler explicar-se el món a còpia de raona-

ments -tot i sabent que no se l'explicarà mai- i aleshores

entra de ple en el camp metafísic, o el de voler-s'hi

fondre, per a sentir-lo millor, i trobar, potser, de

passada, una explicació més conhortadora; aleshores entra
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en el camp poètic, aiguabarreig del somni i de la sensació,

llinda constant de la raó i de la follia."*" En el darrer

llibre de la seva producció poètica, Maseras entra de pie

en el camp de la intuïció i la sensació, i s'esmuny,

gairebé imperceptiblement, del romanticisme contingut a

DeJLirium i a Invocació i altres poemes fins a l'esclat

vital de la poesia d'Els turments inefables.

Les obres de teatre que Maseras publica durant la

dècada dels anys trenta són totes escrites molt abans, i

responen, doncs, en gran mesura, a la ideologia i als

principis estètics que professà en la primera i segona

etapa de la seva vida i obra. Es tracta de dos drames -

L'hereu (1929) i Guerau i Marta (1932)- i una tragèdia -

Ermesendis (1936)- de ple contingut romàntic, i en clar

desfasament respecte al teatre que s'estava fent a Catalu-

nya en aquell moment.

L'hereu« drama en un acte, és la peça més interessant.

La seva brevetat i la intensitat del contingut li donen una

gran força dramàtica, acompanyada, així mateix, de pinze-

llades naturalistes no gens alienes als drames rurals de

Puig i Ferreter. La concentració i la força són els trets

bàsics d'aquesta obra de passions, on l'ambició i la

crueltat juguen el paper fonamental. El simbolisme i

l'esquematisme dels personatges i les situacions conferei-

xen també un especial lirisme, de tonalitat clarament

ibseniana, a aquest drama rural, és, doncs, una obra

situada encara dins el radi d'influència ideològica i

estètica del Modernisme. L'hereu fou redactat per l'autor

el 1921480, publicat el 1929 per Llibreria Verdaguer, i
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estrenat el darrer diumenge de 1935 per la companyia

amateur de la "Societat Iris" de Mataró. Les cròniques de

l'estrena parlen de gran èxit de públic i destaquen la

categoria del drama.A La Veu de Catalunya es pot llegir:

"No es d'esperar que l'autor de Zodíac es decideixi a

molestar empresaris amb la pretensió de fer que li repre-

sentin les seves obres, però molts dels qui aconsegueixen

veure-les representades, no tenen, de bon tros l'instint

teatral ni la dignitat en el diàleg que ell ens ha demos-

trat tenir". En particularitzar ja les qüestions li-

teràries de l'obra, el crític fa referència al fet que "Com

es veu L'hereu pertany a la literatura "forta" que ha

tingut en l'autora de Drames rurals la seva més alta

representació. Però en Maseres ha sabut evitar en allò que

era possible la truculència externa, que és la que molesta

els espectadors".

És evident que en aquesta obra hi pesa l'experiència

i l'ofici literari de l'autor, que va poder comprovar com

el drama captivava l'ànim dels espectadors. Així ho referí

també el comentarista de teatre de La Humanitat en afirmar:

"un novel·lista sense cap més preocupació que la dignitat

literària del seu nom, ensenya a les patums que ocuparen

els teatres professionals barcelonins, la manera honrada de

fer teatre; teatre que agradi al públic i que l'aparti de

la bajanada estúpida a la qual sembla que ens tenen

condemnats els nostres empresaris."

El 1932 Maseras publicà el drama en un pròleg i quatre

actes Guerau i Marta« al cap de 10 anys d'haver-lo escrit.

En una nota preliminar expressa la seva voluntat estètica
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en redactar l'obra: "He volgut assajar d'exposar i de

resoldre només el conflicte tràgic d'una passió sincera i

profunda, el cas d'uns amors arravatadors i dissortats. I

això sense cap procupació extra-artística. Potser hi ha en

aquest drama un excés de romanticisme, poc adient amb les

correnties del teatre modern. No em sap pas greu del tot.

Per molt que puguem blasmar el romanticisme hem de convenir

que conté un fons humà i eternal que el rehabilita certa-

ment de tots els seus defectes i de totes les seves

exageracions." La declaració de l'autor és suficient

per comprendre l'esperit de la peça teatral, només amatent

a expressar el sentiment romàntic que es desprèn de l'amor

dels protagonistes, pròxims a Romeo i Julieta tant en la

intensitat i transcendència de la passió que els uneix com

en les dificultats que els separen i que acaben anorreant-

los. Aquesta voluntat romàntica, per altra banda inherent

a Maseras, fa l'obra excessivament llarga i carregada de

parlaments retòrics alhora que li proporciona un valor

atemporal i l'allunya del context teatral català de

l'època. Propera a una tragèdia per la longitud i la

grandiloqüència d'alguns passatges, Guerau i Marta. tot i

constituir un model d'expressió i llenguatge, resulta una

obra feixuga per a una possible representació.

L'any 1936 Maseras recuperà una obra de joventut,

Elisenda, escrita el 1909. Li canvià el nom pel d'Erroe-

sendis. n'actualitzà el llenguatge i en refeu alguns

passatges. Aquesta tragèdia en quatre actes fou editada el

1936 a les Publicacions de "La Revista" i tampoc no arribà

a ser mai estrenada. En nota preliminar l'autor justifica
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el canvi de nom de la protagonista i la reescriptura de la

peça: "[...] havia donat a la protagonista de la meva obra

el nom d'una reina catalana, per bé que el meu personatge

fos absolutament imaginari. Un cop acabada 1'obra, però, em

va venir la temença que aquest personatge es podia confon-

dre amb el de la reina al·ludida [...] Al cap de més d'un

quart de segle d'haver escrit els hendecasíl.labs d'aquesta

obra, vaig descobrir-ne el manuscrit. El català litera-

ri havia donat un gran pas, el definitiu. I si volia

conservar aquest assaig dramàtic, encara que només fos a

títol d'inventari per provar el meu interès en la renovació

de la dramatúrgia catalana d'aquells temps, l'havia de

tornar a escriure, és a dir, havia de refer els primitius

hendecasíl,labs gairebé en llur totalitat. [...] I això és

el que he fet durant l'estiu del 1935, tot conservant

gairebé sense modificació la composició de l'obra i el

tirat i successió de les escenes." Tot i tractant-se d'una

tragèdia anacrònica, situada al segle XIII -i al manuscrit

original al segle IX-, excessivament llarga i retòrica, cal

reconèixer la mestria de Maseras en la construcció dels

versos. La tragèdia manté, fins en la seva segona redacció

del 1936, el to d'una obra de jovenesa, fruit d'un autor

inexpert encara en textos dramàtics. Josep Palau i Fabre

destacà aquest aspecte en la crítica que en féu a La

Publicitat ; "Ermesendis correspon a aquell grau de maturi-

tat -o de verdor- en el qual ja se sap que una tragèdia no

vol dir pas fer morir molta gent [ . . . ] sinó que cal quelcom

interior... excepcional o extraordinari". Palau i Fabre

reclama consistència psicològica per als personatges: "Però
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és aquest "quelcom interior", el "problema", allò que està

en un grau primari, de simple joc de sentiments. Així les

paraules volen tenir únicament el valor d'una emoció,sense

penetrar en esferes interiors, sense plantejar-se cap

problema profundíssim. També al·ludeix el crític al

fet que l'obra pertany a un tipus de teatre ja superat

"d'evasions puerils", "de variacions", "de paraula buida

quan no emfàtica", propi de l'època en què Maseras realitzà

la primera redacció de l'obra, quan el mateix autor

reclamava el retorn al teatre poètic per reacció contra el

realisme.

La represa de la literatura dramàtica als anys trenta

no representa, doncs, per a Maseras cap avenç respecte a

l'activitat que en aquest sentit havia dut a terme en la

seva jovenesa. Només el drama L'hereu manté les constants

del teatre modernista de caire simbòlic i naturalista, amb

la força i l'esperit suficients per interessar i corprendre

el públic del seu moment i, encara, l'actual.
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Notes al Capítol V

1. Com ja hem assenyalat a l'apartat 2.4. "El retorn
(1928)" del capítol IV, per l'agost de 1928 Maseras viatjà
a diverses comarques catalanes, entre elles el Montsià i
concretament el poble d'Alcanar.

2. Vegeu el que diu en aquest sentit Josep M. Roig Rosich
a La Dictadura de Primo de Rivera a Catalunya. Un assaig de
repressió cultural, Publicacions de l'Abadia de Montserrat
1992, p. 564.

3. Malgrat la situació econòmica familiar bastant precària,
els dos germans assistiren a les escoles que millor
incorporaven els ideals d'ensenyament integrador, progres-
sista i catalanista que els pares desitjaven. Jordi anà a
l'Escola Blanquerna i Margarida assistí a l'Institut-
Escola.

4. Les informacions sobre l'Extensió d'Ensenyament Tècnic
són extretes de l'article de Lluís Marquet "Arnau Margarit
i l'Extensió d'Ensenyament Tècnic", Serra d'Or, n. 191,
agost 1975, pp. 21-23.

5. Lluís Marquet, article citat en nota anterior.

6. Aquesta postal, conservada a l'Arxiu de l'autor, es
complementa amb una carta sense data completa que Maseras
adreçà en els mateixos dies a Lluís Nicolau d'Olwer. [Arxiu
de Montserrat, Carta n. 6 de la Correspondència Lluís
Nicolau d'Olwer-Alfons Maseras], De la lectura comple-
mentària dels dos documents, i a partir també dels articles
que sobre l'estada a les terres de Mistral Maseras publicà
en aquells dies a La Veu de Catalunya [el 2, 6 i 11 de març
de 1930], podem concloure que la postal fou tramesa a
Dolors Baltà pel seu marit des d'Avinyó el 3 de març de
1930 i per tant podem també afirmar que en aquestes dates
treballava ja al Polytechnicum.

La nota manuscrita a Lluís Nicolau d'Olwer diu així:

Dilluns 27

"Amic Nie:
Segurament dijous sortiré cap a Avinyó i

Maiana...De pas, veuré al meu parent...Si voleu quelcom,
maneu. M'agradaria, abans, estrenye-us la mà. A quina hora
sereu per l'Ateneu?

Vostre
M [il·legible]

La postal adreçada per Maseras a la seva muller diu
íntegrament :

Dissabte, tarda
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Mme, Mistral no m'ha contestât fins ara dient que demà
diumenge. a la tarda, vagi a Maiana a veure-la. Per tant,
seré a Avinyó fins dilluns a les set del matí i el dilluns
a l'hora de dinar, seré a Perpinyà. No arribaré, per tant,
sinó el dimarts a migdia. Durant el dia de dilluns, podries
anar al Politecnicum a dir que aquella nit no hi puc anar
a donar classe? T'ho agrairia. Petons als nens. El teu
marit

Alfons

7. Lluís Marquet. Article citat en nota anterior.

8. Quirze Grifell, Anna Muriàt àlbum de records, L'Aixer-
nador edicions, Argentona 1992, p. 106.

9. A l'Arxiu de l'autor consten diversos manuscrits de
poemes datats a Pineda el 1931 escrits al dors d'impresos
amb l'encapçalament "Sr. Director del Polytechnicum Postal"
on consta la demanda d'una autorització per suspendre el
pagament i els estudis per correspondència.

L'original manuscrit de la novel·la L'alliberament de
Sicília, datat el 1932, es troba arxivat per l'autor en un
sobre que du imprès el rètol "Generalitat de Catalunya. Ex-
tensió d'Ensenyament Tècnic. Escola per correspondència. C/
Urgell 187, Barcelona".

Molts dels poemes manuscrits conservats a l'Arxiu
Maseras estan redactats en els reversos de cartes circulars
signades el 1933 per Arnau Margarit, director de l'Exten-
sió, en les quals avisa els alumnes de l'error greu en què
incorren si presenten els exercicis per correu fets per
altri, ja que per tenir el títol s'han d'examinar personal-
ment. Aquest imprès és un dels que més sovinteja entre els
manuscrits de Maseras datats entre 1933 i 1937.

Els mecanoscrits de la col·laboració de Maseras en el
llibre col·lectiu Fortuny que ell s'encarregava de coordi-
nar el 1938 -any del Centenari del pintor- i que mai no va
veure la llum, també estan escrits sobre quartilles de
l'Extensió d'Ensenyament Tècnic. Concretament, es tracta de
les circulars que a partir de I'l de setembre de 1938 la
Generalitat va adreçar als mestres que encara no posseïen
en aquella data el Certificat de Català. Se'ls ofereix un
curs intensiu de català per obtenir el títol abans del 31
de desembre d'aquell any, data màxima permesa per a
solucionar la qüestió. Maseras es va fer càrrec d'aquest
curs de català per a mestres, segons testimonia la seva
filla i confirma la seva relació amb el servei de l'Exten-
sió en aquests anys.

El manuscrit de la Vida de Narcís Oller, redactat entre
el 21-X i el 5-XII de 1938, conservat així mateix a l'Arxiu
Maseras, està escrit sobre els dorsos de les fitxes
d'inscripció de l'Extensió d'Ensenyament Tècnic: "Curs
abreujat de català per als mestres de la Generalitat".

10. En aquest equip, segons la informació de Lluís Marquet
a l'article citat anteriorment, "El cap era Emili Vallès,
i els seus ajudants, Eduard Artells i Maria-Assumpció
Pascual. Dels deu professors-correctors, vuit eren els
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encarregats de corregir els exercicis dels mestres, i els
altres dos els dels funcionaris. Els vuit primers eren:
Manuel González Alba, Joan Sales, Esperança Figueras, Jaume
Aymà, Antoni Sabater i Mur, Rosalina Poch, Josep Climent i
Josep Villalón; els altres dos eren Josep M. Boronat i
Bartomeu Bardagí."

11. La filla de Maseras recorda que el seu pare "feia de
corrector de català dels cursos per correspondència de
l'Extensió d'Ensenyament Tècnic". El català era l'única
matèria "de lletres" dins el programa d'estudis tècnics que
oferia l'escola.

Entre els impresos aprofitats per l'escriptor com a
paper per als seus manuscrits -concretament la Vida de
Narcís Oller escrita el 1938- es troba la fitxa d'ins-
cripció per a aquest "Curs abreujat de català per als
mestres de la Generalitat".

12. Gran part del mecanoscrit del llibre col·lectiu que
sobre el Centenari de Fortuny coordinava Maseras a finals
del 1938 està escrit sobre el revers de les circulars que
ofereixen aquest curs intensiu als mestres de Catalunya.

La circular diu així:

Extensió d'Ensenyament Tècnic
Apartat de Correus 1025 1 de setembre del 1938
Urgell, 187
Barcelona Senyor

Distingit senyor:
Una ordre de la Conselleria de Cultura de la

Generalitat del 29 de juliol d'enguany estableix que passat
el 31 de desembre propvinent no hi pot haver cap mestre en
exercici a les Escoles de la Generalitat que no estigui en
possessió del Certificat de Català corresponent.

La mateixa Conselleria, amb una ordre del 23
d'agost darrer, ha organitzat un curs intensiu de català
per correspondència per a la preparació dels mestres que
s'hagin de presentar a exàmens dintre del termini més amunt
indicat. Trobant-vos comprès en aquest cas sou pregat
d'omplir la sol·licitud adjunta i trametre-la, abans del 15
de setembre, a l'Extensió d'Ensenyament Tècnic, Escola per
correspondència de la Generalitat, Apartat de Correus,
1025, Barcelona.

13. El 22 d'octubre de 1930, Maseras adreçà una carta al
seu amic Joan Oller i Rabassa en la qual utilitzà paper
imprès encapçalat amb l'escut de la Diputació de Barcelona
i amb el rètol de la "Institució d'Estudis Comercials.
Carrer del Bisbe, 6". Carta n. 154, MS 2918, Biblioteca de
Catalunya. Aquest detall permet d'observar que Maseras
mantenia contacte amb la Institució.

14. A la Col·lecció Popular Barcino, Volum XCVIII.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



653

15. En aquest llibre, com en la majoria dels escrits en la
dècada dels trenta, l'autor escriu el seu cognom amb "e" a
la darrera síl·laba, com a resultat d'una ultracorrecció
imposada al final de la seva vida.

16. Resum d'Història del Comerç, pp. 5-6.

17. El senyor Miquel Grau, actual propietari de l'empresa
barcelonesa "Grau Luminotecnia S.A.", sostingué una
conversa amb mi pel novembre de 1990 en què recordà amb
detall els tres cursos en què fou alumne de francès de
Maseras -del 1936-37 al 1938-39, interromput pel final de
la guerra- i el caràcter amable i l'actitud comprensiva de
l'escriptor en la seva tasca de professor. En recordava
especialment el catalanisme, que Maseras tenia a flor de
pell i que apareixia com a tema de classe tot sovint. Era,
segons el testimoni, un home liberal, extrovertit i agrada-
ble amb els alumnes, que no parlava mai de la seva obra
literària i tanmateix tenia un aspecte "romàntic" aguditzat
pel fet de dur sempre xalina.

18. El senyor Lluís d'Alòs-Moner Maltese, professor de
l'Institut Italià de Barcelona, fill de l'erudit Ramon
d'Alòs-Moner, també em comentà en conversa personal
sostinguda pel novembre de 1990 que havia estat alumne, el
curs 1930-31, de les classes de francès que Maseras
impartia a l'Escola Industrial. Així ho ratificava a la
carta que m'adreçà el 22-XI-1990: "Li confirmo que es
tracta de l'any acadèmic 1930-31 a l'escola d'Enginyers
Industrials" .

19. Aquests tres horaris es trobaven arxivats dins la
carpeta que contenia el manuscrit del poemari inèdit Els
turments inefables, datat el 1937. Els fulls no porten
data. El nom de Maseras només apareix a l'horari dels
"Estudis Generals, Ir Curs (Secció 2a.)", on comparteix
l'assignatura de Francès -que donava dimarts d'li a 12 i
divendres de 4,30 a 5,30, a l'Aula 9- amb set matèries
tècniques: Àlgebra, Física, Història Natural, Dibuix,
Taller de Manyeria i Fusteria, Química, Pràctiques de
Química, i també amb Història de les Doctrines Econòmiques
i Socials. El nom de Maseras no apareix als horaris dels
Estudis Generals de Segon Curs i tercer Curs.

20. La Vanguardia publicà dues esqueles del Dr. Maseras i
Ribera, el 14 i el 20 de març de 1934, convidant a sengles
misses de funeral, una el dia 14 de març al matí, a
1'església de la Bonanova de Barcelona, i 1'altra el 21 de
març al migdia a 1'església de Nostra Sra. de Pompeia.

La Veu de Catalunya també es féu ressò de la mort del
pare de Maseras en un breu article necrològic publicat el
14 de març de 1934.

21. El testimoni de la filla de l'escriptor així com el
d'Enric Jardí, el pare del qual fou amic de Maseras, ens ha
servit per a confirmar aquesta dada. El senyor Jardí, en
carta que em trameté el 8-XII-1992 diu sobre l'escriptor:
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"vaig conèixer la seva família -principalment els seus dos
fills: un noi i una noia una mica més grans que jo, perquè
tres o quatre anys abans de la Guerra civil estiuejaven a
Pineda de Mar com la meva família."

Margarida Maseras recorda com el seu pare feia llargues
passejades per Pineda amb Enric Jardí i amb Prat i Gaballí,
amic de joventut.

22. La Publicitat, diari català. Llibre de Butxaca, Ed.
Pòrtic, Barcelona 1971.

23. Ibid., pp. 52-53.

24. Ibid., p. 53.

25. Ibid., p. 53.

26. "Lletres estrangeres. El darrer llibre d'Ada Negri", La
Veu de Catalunya. 11-11-1927.

27. D'ací d'allà, n. 109, gener del 1927.

28. "L'espill", trad. d'A. Maseras, dins Joia, n. VII-VIII,
(setembre-octubre), Badalona 1928, pàg. 140.

29. Aquesta traducció catalana d'Eldiner aparegué el 1935
a la col·lecció Quaderns Literaris, núm. 64.

30. "La poetessa de la serenitat", La Publicitat. 6-IX-
1935.

31. La carta, procedent de l'Arxiu de Montserrat (Corres-
pondència Lluís Nicolau d'Olwer-Alfons Maseras, n. 4) diu
així :

20-IV-29
Car amic:

En anar-se'n a París, l'estel va encarregar-me
de fer una nota per les "Süddeutsche Monatshefte", sobre la
situació de la "minoria" nostra. La hi demana el Sr. Kurt
Trampler, de Munich. L'Estel va dir-me que un cop feta us
la presentés a vos per a què la examinéssiu. Vet aquí,
doncs, per què us l'envio.

Istel ha d'arribar demà diumenge. La nota
aquesta la demanen, de Munich, per a ésser publicada el
dia 1 de maig. El temps, doncs, no és massa llarg. Us prec,
per tant, que retorneu tot seguit la nota a Es. després
d'examinada.

Vostre,
Maseras

32. Correspondència L. Nicolau d'Olwer-A. Maseras, n. 5,
Arxiu de Montserrat. Diu:

Ateneu Barcelonès
Apartat de Correus 97 Diumenge

Bon amic Nicolau:
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Jo també us he cercat per l'Ateneu. Si no us fa res,
deixeu-m'ho aquí mateix. Em penso que amb un billetet pels
més menuts queda suficientment remunerada la feina...!
mercès. Mercès encara per la nova que em doneu sobre
1'altre afer...Quan surt el veredicte?

M'he determinat a escriure-us, no sols per què vós
mateix m'hi inviteu, sinó perquè sé que heu de sortir aviat
de viatge.

Vostre,
Maseras

33. Ja s'ha parlat anteriorment d'aquest viatge de Maseras
a Avinyó i Mallana, que tingué lloc entre I'l i el 6 de
març de 1930.

La nota (n. 6 de la Correspondència Nicolau d'Olwer-
Maseras, Arxiu de Montserrat) diu:

Dilluns 27
Amic Nie:
Segurament dijous sortiré cap a Avinyó i Maiana...De

pas veuré al meu parent...Si voleu quelcom, maneu. M'agra-
daria, abans, estrenye-us la mà.

A quina hora sereu per l'Ateneu?
Vostre

Maseras

34. Consta dins la Correspondència Nicolau d'Olwer-Maseras
de l'Arxiu de Montserrat, sense numerar. Du l'encapçalament
de l'Ateneu Barcelonès.

35. Carta n. 7 de la Correspondència citada, Arxiu de
Montserrat. Du com a data 27 de setembre i diu:

Amic Nicolau:
Per si un cas no us haguessin avisat els de

la Comissió organitzadora o no ho haguéssiu llegit a la
prempsa, us innovo que els jocs de la Barceloneta s'han
diferit per uns quants dies, probablement per una quinzena,
a causa de les dificultats de trobar local i de les
intrigues d'en Pixa-Olives.

Vostre,
Maseras

36. Carta n. 8, Correspondència citada de l'Arxiu de
Montserrat. Diu:

17 de Maig
Car amic:

Necessito veure-us sens falta abans no marxeu.
Els de l'Institut I. de Cooperació I. m'han cridat,
finalment, per estatuir, d'un comú acord, el o els comitès
que s'han de nomenar a Espanya pel Congrès d'Art Popular.
I voldria amb vos fixar-ne les llistes.

Deixeu-se veure o doneu-me cita.
Vostre,
Maseras

37. "El Congrés Internacional de les Arts Populars", La Veu
de Catalunya. 10-VII-1927.
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38. "El Congrés internacional de les Arts populars", La Veu
de Catalunya. 22-IX-1928.

39. Plàcid Vidal dóna informacions sobre aquestes reunions
a casa de Ramon Sastre a El convencionalisme de la vida, p.
192: "On era aquella casa? Al Passeig de Gràcia, en unes
habitacions sota terrat. Allí hi havia l'estudi de l'arqui-
tecte Ramon Sastre. Cada dimarts, al capvespre, s'hi
celebraven lectures, conferències o concerts, i s'hi
aplegava un bon nombre de gent coneguda en el nostre món de
les arts i de les lletres."

40. P. Vidal (ibid., p. 192) diu al respecte: "[Sastre]
m'assabentà que en temporades seves de sojorn a París havia
estat company dels meus amics Joan Pérez-Jorba, Alfons
Maseres i Albert Schneeberger, i que junt amb ells col·la-
borà en publicacions i actes."

41. Ibid., pp. 219-220.

42. Plàcid Vidal referència aquests fets a El convenciona-
lisme de la vida. Fundació Salvador Vives Casajuana,
Barcelona 1972, pp. 222-223. També el llibre de Pere Elies
i Busqueta Un literat de gran volada. Ramon Vinyes i Cluet
(Rafael Dalmau Editor, Barcelona 1972) tracta aquest tema
llargament a les pàgines 106-130.

43. P. Elies i Busqueta, ob. cit., p. 138.

44. A El convencionalisme de la vida, pp. 292-295.

45. Diario de Barcelona. "Arte y Letras", 29-IX-1932.
Signat amb el psedònim Zenon.

46. Ibid., pp. 294-5.

47. Anna Murià. Àlbum de records, p. 107.

48. Ibid., p. 106.

49. Ibid., p. 107.

50. La Publicitat. "Torres d'ivori", "Els llibres de 'La
Colla'", 27-11-1936. Signat: Alfons Maseres.

51. "Una conversa amb Alexandre Bulart i Rialp", per
"X.X.", dins la secció "Vida literària", La Veu de Catalu-
nya. 3-II-1931.

52. "La mantenedoria catalana del felibrige", article sense
signar dins "La vida literària", La Veu de Catalunya. 8-IV-
1931.

53. La tarja, conservada a la Biblioteca de Catalunya, (MS
2209 -VI-n. 868) diu així:

Barcelona 19 d'octubre de 1931
Sr, Francesc Matheu
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Ciutat

Venerable amic:
He sabut que heu complert feliçment

vuitanta anys, ben robustos i ben gloriosos per a la
Pàtria. Que molts més en pogueu complir és el que us
desitja, tot felicitant-vos, el vostre amic

Alfons Maseras

54. Carta n. 154, MS 2918, Biblioteca de Catalunya.

55. Carta n. 155, MS 2918, Biblioteca de Catalunya.

56. Plàcid Vidal recorda a El Convencionalisme de la vida
com Oller i Rabassa fou guardonat amb aquest premi l'any
que Bulart era Secretari dels Jocs Florals:

"Un dia hi havia allí prop nostre [a l'Hostal del Sol]
Joan Maria Guasch, Alexandre Bulart i Rialp i Joan Oller i
Rabassa, obsequiant amb un dinar els escriptors francesos
Charles Bauby i la seva muller. Aquell any es concedí el
premi Fastenrath a la novel.la Quan mataven pels carrers.
Mentre jo felicitava l'autor, tot revifant els nostres
records personals, Alexandre Bulart i Rialp, llavors
secretari del jurat dels Jocs Florals, expressava:

-Nosaltres no podem assegurar si hem premiat la millor
novel·la de l'any, però tenim el deure de consciència de
creure que, d'entre totes les novel·les que se'ns han
presentat, la que més ha merescut ésser distingida amb
justícia ha estat la del nostre amic Joan Oller i Rabas-
sa.", pp. 260-261.

57. "Lletres", "Amb el bec o amb les dents. Glosses a una
novel·la", La Publicitat. 9-V-1936.

58. El plec s'inicia amb l'endreça següent: "Ce Sonnet a
été lu par son auteur le 19 avril 1933, au banquet offert
par ses amis au poète catalan Joan-Maria Guasch, à l'occa-
sion de sa nomination dans la Légion d'Honneur. El sonet,
amb el títol "Joan Maria Guasch" fou llegit personalment
per Maseras, que probablement l'escriví en francès per
homenatjar Guasch d'acord amb el guardó que li havia estat
concedit.

59. Carta n. 155, MS 2918, Biblioteca de Catalunya.

60. La Publicitat. 26-V-1934.

61. "La Biblioteca Catalana de Perpinyà", Revista de
Catalunya. Vol, XV, Any IX, n. 79, juny 1934, signat
II A M "A.n..

62. Aquesta decisió i altres detalls dels actes foren
explicats per Maseras a "El centenari de Mistral", dins
"Notes al vol", La Veu de Catalunya. 2-VII-1927.
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63. Citem, entre d'altres, els articles "De París estant.
Tauromàquia provençal" el 17-IX-1927, "La glòria d'Aubanel"
el 26-1-1929, i la secció "Lletres Occitanes" del 28-IX-
1927, del 24-XI-1927 i del 25-XI-1927.

64. "Les lletres de Mistral a Albert Quintana", 12-XI-1929.

65. Comoedia, "Malentendu et non scandale. Les héritiers de
Quintana protestent contre la vente des lettres de Mistral.
Elles étaient destinées à un musée provençal", 12-XI-1929,

66. Maseras dóna notícia de la mort d'André a "Màrius
André", dins "De Paris estant. Estampes del dia", La Veu de
Catalunya. 23-IX-1927. En aquest article necrològic fa
detallada referència a l'obra d'André, centrada en les
relacions entre la literatura catalana i la provençal i en
la difusió dels principals autors catalans a França
mitjançant acurades traduccions.

67. Comoedia publicà una llarga entrevista amb Mme. André
el 20-XI-1929 que Maseras comentà el 23-XI-1929 des de La
Veu de Catalunya amb un article titulat "L'afer de les
lletres de Mistral a A. de Quintana". El 23-XI-1929
Comoedia inclogué "Une lettre de Mme. Mistral sur les
lettres à Quintana", on la vídua de l'escriptor aclaria
molt bé la seva posició. Aquesta mateixa carta fou publica-
da a La Veu de Catalunya el 26-XI-1929. Els dos darrers
articles apareguts a La Veu sobre l'afer el clouen ja
definitivament. El 2-1-1930, Maseras diu l'última paraula
sobre la qüestió al darrer de la sèrie amb el títol "L'afer
de les lletres de Mistral a A. de Quintana". El 5 de març
de 1930 Albert de Quintana i de León escriu un últim
article, aportant encara proves, titulat "Afer literari
resolt", que segella perfectament el problema.

68. Com ja hem indicat, Maseras es desplaçà fins a Avinyó,
Maiano, Perpinyà etc. des del dia 1, dijous, fins al
dimarts, 6 de març, del 1930. Tenim constància de les dates
i de les activitats del viatge per la carta que adreçà a
Lluís Nicolau d'Olwer el dia 27 de febrer d'aquell any, i
per la postal que des d'Avinyó trameté a la seva muller,
Dolors Balta, el dissabte, tres de març del 1930. Aquesta
correspondència ja ha estat comentada anteriorment. Els
llocs mítics del felibritge visitats en aquesta ocasió
foren glossats per l'autor en la primera sèrie dels
articles "Per les terres de Mistral" apareguts a La Veu de
Catalunya el 2, el 6 i l'li de març d'aquell mateix mes i
any.

A l'encapçalament de la conferència que llegí a
l'Ateneu el 26 de juny, Maseras féu també referència a la
seva visita a la Provença: "Jo hi he anat, no fa gaire,
gairebé com qui va a un romiatge." (Plec solt mecanografiat
amb el text del discurs conservat a l'Arxiu de l'autor.)

69. A La Veu de Catalunya aparegueren els següents articles
sohTf» *>1 f(*"\ i h-ri -htffk ;sobre el felibritge:
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"Sobre el felibritge", lO-IV-1930; "Màrius Jouveau",
26-VI-1930; "Frederic Mistral, nebot", 28-VI-1930; "Notu-
les. Teodor Aubanel. Versos blancs. Poemes sense vers", 25-
VII-1930; "Més notules. Mistral, .rondallaire", 30-VIII-
1930.

70. Al Diari de Mataró. Maseras inclogué els articles que
segueixen:

"La doctrina felibrenca", 15-V-1930 i "La ciutat dels
felibres", 6-III-1930.

71. Maseras publicà a Comoedia una crònica sobre els actes
celebrats pel juny a Barcelona: "Lettre de Barcelone". Les
fêtes du Centenaire de Mistral ont été particulièrement
brillantes, ll-VII-1930". El 3-VII-1930, el mateix diari
publicà la conferència pronunciada per Maseras a l'Ateneu
de Barcelona el 26 de juny. L'article es titula "Un
écrivain catalan parle du pays de Mistral".

L'escriptor també inclogué a La Veu de Catalunya, amb
el pseudònim "X", unes llargues i completes cròniques
diàries amb el detall complet de les jornades que la
delegació catalana visqué a la Provença entre el 7 i el 14
de setembre, al costat dels representants del felibritge,
per tal d'homenatjar Mistral.

Els representants provençals als actes occitans foren:
Màrius Jouveau, "capulié" del felibritge; Frederic Mistral
nebot; Gabriel Boissy, redactor en cap de Comoedia de
París; Jules Verán, redactor de L'Eclair de Montpeller;
alguns polítics i escriptors.

L'encapçalament de les cròniques fou sempre "Centenari
de Mistral. Les festes organitzades pel Felibrige". El dia
7 es glossaren els següents actes: "L'arribada a Avinyó",
"Els actes de diumenge al matí. Inauguració del monument a
Mistral", "El banquet de la Santa Estel.la", "Discurs del
Capulié" i "Altres discursos". El dia 8: "Cap a Mallana",
"A la casa de Mistral", "Al mas del Jutge", "Discurs de F.
Mistral nebot", "Resposta de Francesc Matheu", "Ferrada i
Jocs de guardians", "El banquet oficial de l'Ajuntament",
"Els catalans a la tomba de Mistral", "Discurs de Bulart i
Rialp", "Mireia. Un telegrama". El dia 9: "Un sopar al mas
del jutge", "La diada dels felibres avinyonesos", "L'home-
natge dels catalans", "Discurs de D. Alfons Maseres". El
dia 10: "Carpentràs" [discurs de Maseras], "A Font-Segug-
no". El dia 11: "L'arribada a Arles", "A la plaça del
fòrum", "Discurs de D. Alfons Maseres", El banquet del
comitè arletenc", "Al museu arlesenc", "Adéu a Arles". El
dia 12: "Cap a la Camarga", "A Mas Baroncelli", "A Santés-
Mariés". El dia 14: "Marsella s'associa a l'homenatge
mistralenc", "Mireio a l'òpera de Marsella", "A Cassis",
"Un altre monument a Mistral", "La Coupo Santo".

Al Diari de Mataró , el 4-XII-1930 aparegué l'article
"A l'entorn del centenari de Mistral. Els catalans a les
festes de Provença", on Maseras resumí els principals actes
duts a terme a Barcelona pel juny i a la Provença pel
setembre, en els dies en què es complia exactament el
centenari del naixement del poeta occità.
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72. La primera d'aquestes sèries aparegudes a La Veu de
Catalunya i titulades "Per les terres de Mistral" està
composta per tres articles apareguts en tres dies de març
com a fruit de l'estada privada de Maseras a la Provença:
"I. La ciutat dels Papes", "II.Vilanova d'Avinyó" (2-III-
1930); "III. Maiano", "IV. La casa de Mistral" (6-III-
1930), i "V. El mas del jutge", "VI. La tomba de Mistral"
(11-III-1930).

El segon grup d'articles -"Nova sèrie"- fou publicat el
21, el 24 i el 30 de setembre, com a resultat del viatge
oficial del Comitè Català del Centenari. El del dia 21-IX-
30 comprèn els apartats: "I. Font Segugno" i "II. Tarascó".
El del dia 24-IX-30: "III. Arles" i "IV. Daudet". I el del
30-III-30: "V.La Camarga" i "VI. Les Santes"

73. "L'any de Mistral", La Veu de Catalunya. 1-1-1930 i
"L'any de Mistral. Sota el signe de la Santa Estela", 31-
XII-1930.

74. Frederic Mistral, Rondalles. Ed. Fluid, Terrassa 1930.

75. Ibid., p. 21.

76. L'article de Maseras "Arribada dels Felibres. Vetllada
a l'Ateneu" de La Veu de Catalunya del 27-VI-30 glossa
l'inici de l'homenatge i l'acte de l'Ateneu amb la con-
ferència de l'escriptor.

77. El text d'aquesta conferència es conserva mecanografiat
en plec solt de 4 folis a l'Arxiu de l'autor. Fou, així
mateix, reproduïda en francès a Comoedia el 3-VII-1930 amb
el títol "Un écrivain catalan parle du pays de Mistral" i
també a D'ací d'allà, n. 151, juliol 1930, amb el títol "El
país de Mistral".

78. De la solidaritat al catorze d'abril. Diaris i records
de Pere Coromines. Vol. II, Curial, Barcelona 1974, pp.
489-493.

79. "Mistral", La Veu de Catalunya. 27-VI-1930.

80. Plec solt conservat a l'Arxiu de l'escriptor amb el
text mecanografiat de la conferència "El país de Mistral".

81. "Benvinguts!", La Veu de Catalunya. 23-III-1930.

82. "Don Miguel", La Veu de Catalunya. 18-11-1930.

83. Lletra del 26 d'abril de 1932 escrita des de l'Ateneu
Barcelonès. Prové de la Casa-Museo d'Unamuno a Salamanca i
m'ha estat comunicada pel Dr. Carles Bastons i Vivanco.

84. Ed. Mirador del Pirineu, Andorra la Vella 1975, p. 51.

85. "Morts a l'exili (49). Alfons Maseras", Avui. 5-VIII-
1977.
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86. Ed. El Pilar d'Almenara, Barcelona 1978. Reproduït de
Xaloc, n. 91, Mèxic, set-oct. 1977, pp. 92-93.

87. Catalunya. Buenos Aires, n. 108, nov. 1939, p. 4.

88. "D'una distinció ben merescuda", 1930. Procedent de
l'Arxiu de l'autor.

89. La coneixença d'Emilia Bernal a París per part de
Maseras, així com l'intercanvi que feren de lectures i
experiències literàries resta explicat amb detall a l'arti-
cle "La poetessa Emilia Bernal" publicat per l'escriptor a
La Veu de Catalunya el 12 de maig de 1928. Maseras fa re-
ferència al personal lirisme de l'obra de la cubana que,
segons ell "s'imposa pel seu dolor, per la seva exaltació
o per la seva set d'infinit", i té "sabor de cosa sanglo-
tant i panteixant". Afegeix que "en reflectir-se dintre la
seva ànima les coses tenen, per a Emilia Bernal, una valor,
més que simbòlica, real, vital." Relaciona aquesta poetessa
amb Ada Negri, l'única escriptora que, segons ell, se li
assembla en "el sentiment humaníssim de les coses".

Sobre l'amistat que encetaren a París diu Maseras entre
altres coses: "A París, on la poetessa camagüeiana va
sojornar la primavera passada, ens va oferir, a Pere
Guilanyà i a mi, les primeries dels seus versos inèdits.-
[ . . . ] Emilia Bernal arribava aleshores a París tota
emocionada encara d'haver descobert la lírica portuguesa,
a la qual havia prestat singular atenció. [...] Un dels
primers autors nostres que la Bernal va gustar i admirar
fou l'enyorat Joaquim Folguera. I a partir d'aquesta
iniciació, són ja nombrosos els lírics catalans que són
familiars a Emilia Bernal, com ho demostra el fet d'haver
consagrat la segona part del recital donat per ella al
Cercle de Bellas Arts de Madrid a traduccions de poetes
nostres."

90. Emília Bernal publicà a El Dia de Palma de Mallorca,
l'll-X-1931, tres poemes traduïts al català per Alfons
Maseras.

91. "El recital d'Emília Bernal a l'Ateneu Barcelonès", 3-
1-1929. Signat per "S".

92. Algunes d'aquestes traduccions es troben manuscrites i
mecanoscrites a l'Arxiu de l'autor.

93. "Joaquim Folguera traduït per Emília Bernal", La Veu de
Catalunya. 22-V-1929.

94. Joaquim Folguera, Poesías. [prólogo y versiones de
Emilia Bernal. Presentación de Alfonso Maseras], Ediciones
Ariel, Barcelona 1930, pp. 9-18.

95. A la col·lecció "Vidas españolas e hispanoamericanas''̂ /,,
del siglo XIX", n. 19. -
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96. Butlletí dels Museus d'Art de Barcelona [Publicació de
la Junta de Museus], n. 12, Barcelona, maig de 1932.

97. Butlletí dels Museus d'Art de Barcelona. Vol. II, n. 9
(febrer 1932), pp. 33-42, i n. 10 (març 1932), pp. 78-88.

98. Diario de Barcelona. "Arte y Letras", 9-VII-1933.

99. Art. Vol. I, n. 8, maig de 1934.

100. A El convencionalisme de la vida, pp. 303-8.

101. L'amistat de Maseras amb Qassol es remunta als anys
vint a Barcelona. Eufemia Fort i Cogul, a Ventura Gassol.
Un home de cor al servei de Catalunya (Edhasa, 1979), cita
Maseras com un dels components de les tertúlies que cap a
1920 Gassol comença a freqüentar a Barcelona: "Ventura
Gassol anava penetrant, cada dia amb prestigi més fonamen-
tat, a les penyes literàries barcelonines. D'aquest temps
caldria afegir a la llista de noms ja enregistrats, els
d'Alfons Maseras, J. Salvat-Papasseit, Josep Roig i
Raventós, Joan Estelrich, Guillem Colom, Antoni Rovira i
Virgili, Cèsar A. Jordana, Miquel Llor i Agustí Esclasans",
(p.67).

En endavant l'amistat s'enfortí: durant la Dictadura de
Primo de Rivera, Maseras i Gassol coincidiren a l'exili on,
com recordarem, en algunes ocasions es trobaren al cafè de
"La Rotonde" de Montparnasse i, encara més, a Bois-Colom-
bes, on Ventura Gassol residia i feia de secretari particu-
lar de Macià i on Maseras anava també a visitar els
il.lustres exiliats.

102. El convencionalisme de la vida, p. 305.

103. E. Fort i Cogul recorda, a Ventura Gaasol. Un home de
cor al servei de Catalunya, l'arribada triomfal, I'l de
març de 1936, del govern de la Generalitat a Barcelona,
després de l'amnistia que alliberà tots els seus membres
empresonats pels fets del 6 d'octubre del 1934.(p. 214). A
partir del mes de març, Gassol reemprengué les seves
responsabilitats com a Conseller de Cultura de la Generali-
tat, (p. 216 i ss.)

104. La mort de 1'óst Llibreria Catalonia, 1935. Conservat
a la biblioteca de la família Maseras.

105. Rosa dels Vents fou l'acurada i efímera revista que
fundà Josep Jané i Oliver l'abril de 1936. En restà
truncada la publicació amb la revolta de juliol.

106. Comoedia. París, 20-11-1936.

107. El convencionalisme de la vida, p. 317.

108. Ibid., pp. 317-318.
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109. Malgrat la seva absència de l'acte, Plàcid Vidal
mantingué amables relacions amb Maseras. És testimoni
d'aquesta bona -encara que no íntima- amistat el fet que
Vidal (El convencionalisme de la vida, p. 327) visità
personalment Maseras a casa seva per fer-li ofrena del seu
llibre de memòries L'assaig de la vida, publicat el 1934.
Maseras rebé el seu company de lletres amb l'afecte de
1'amistat :

Diu P. Vidal: "Alfons Maseres, en el seu clos fami-
liar, m'honorà el present d'aquella experimentació de
situacions personals mostrant-se'm molt impressionat.
M'assegurava que havia tingut ocasió de saber que a Camins
de França sempre es feia esment d'ell una mica irònicament,
i arbitràriament, però que a mi se m'hi consagrava un gran
interès [...]"

110. "L'homenatge a Alfons Maseras", 25-VII-1933 i "A honor
d'Alfons Maseras", 29-VII-1933.

111. "Escriptors catalans. Alfons Maseras honorat", 6-VIII-
1933.

112. "Un homenatge a Alfons Maseras", 22-VIII-1933.

113. "Un homenatge", l-VIII-1933.

114. "Arte y Letras. Un homenaje a Alfonso Maseras en San
Jaime dels Domenys", 30-VII-1933.

115. "Col·laboració. Alfons Maseras", per Octavi Saltor,
agost 1933.

116. A la placa, que es conserva actualment, hi consta:
"L'eximi ciutadà i literat Alfons Maseras nasqué en aquesta
casa el 3 de febrer del 1884". El carrer on es troba la
casa nadiua portava ja llavors i també ara el nom de
1'escriptor.

117. De L'Opinió. l-VIII-1933.

118. "La Costa Brava Catalana", març de 1935, i "Los
bárbaros ante Tossa?", d'agost del 1935, signat M. Galtes.

119. "Per la dignificació de Tossa", 20-X-1934.

120. Carta breu del 9-V-1934, mecanografiada en paper amb
l'encapçalament de l'Extensió d'Ensenyament Tècnic.

MS 1488-1, f. 97, Biblioteca de Catalunya.

121. Carta breu del 10-XII-1935. Ms. 1378-VI, f.753,
Biblioteca de Catalunya.

122. La informació sobre aquesta festa és extreta de
l'article "Els Jocs Florals de Terrassa", El Dia. Terrassa
6-VII-1934.

123. Ibid.
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124. Ibid.

125. "Parlament del poeta Sr. Alfons Maseras en l'acte de
les conferències de la Diada del llibre", Amics de les Arts
i de les Lletres, n. 33, Sant Feliu, maig-juny de 1933.

126. Llibreria Verdaguer, Barcelona 1939. Se'n feren tres
tiratges: un de 350 exemplars sobre paper Ciceros, un de
200 exemplars sobre paper "Chamois" i 25 exemplars sobre
paper de fil. Aquests darrers numerats i signats per
1'autor.

127. La informació sobre l'AEC és extreta del llibre de
Joan Crexell El llibre a Catalunya durant la Guerra Civil.
Publicacions de l'Abadia de Montserrat 1990, pp. 11-13.

128. Ibid., p. 12.

129. Ibid., p. 13.

130. Ibid., p. 13.

131. Les informacions sobre la creació i el funcionament de
la Institució de les Lletres Catalanes són extretes de:
Joan Crexell, El llibre a Catalunya durant la Guerra Civil.
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1990, pp. 24-26.

132. Ibid., p. 25.

133. Ibid., p. 25.

134. "Comentari nacional", 14-V-1937.

135. Llibreria Verdaguer, 1937. Se'n feu un tiratge de 212
exemplars, dotze dels quals, en paper de fil, anaven
signats per l'autor.

136. A la contraportada del volum 75 de la "Biblioteca de
la Rosa dels Vents", Les falzies del palau del bisbe«
d'Eudald Duran i Reynals, apareix anunciat Segons el vent,
les veles, de Maseras, amb el número 76. També s'anuncien
dos números dobles: el 77-78, El ventall de Lady Winderme-
jre, i el 79-80, El millor escultor del món, i altres
contes. de Diego Ruiz. No hem pogut trobar en cap cas el
llibre de Maseras, i sempre se'ns ha indicat, per part del
llibreters de vell, que probablement no va arribar a sortir
a la llum.

L'edició de 1939 d'Èglogues. seguides del Poema dels
Camins inclou, a la pàgina 93, després de l'índex, una
relació completa de les obres poètiques de l'autor i de les
traduccions que féu en vers. També hi apareix com a darrera
producció el llibre Segons el vent, les veles, amb el núm.
76 de la Biblioteca de la Rosa dels Vents, Barcelona, 1938.

137. Conservat, en diveros mecanoscrits a l'Arxiu de
1'autor.
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138. Conservat, en diversos manuscrits i mecanoscrits, a
l'Arxiu de l'autor.

139. Volums 45 i 46 de la col.lecció.

140. Segons informació apareguda a La Humanitat, el 2-VIII-
1938.

141. Així ho manifestaren La Publicitat, el 2-VIII-38;
Bornell, des del Diari de Catalunya, el 14-VIII-38; P.S.
Forner, des de La Publicitat, el 3-VIII-38; Ramon Vinyes
des de Meridià, el 12-VIII-38 i M. A. (Lluís Montanyà i
Angelet), també a Meridià, el 19-VIII-38.

142. Emile Zola, Germinal, dos vols., Ed. Proa (Biblioteca
"A Tot Vent", Sèrie Estrangera), Badalona, 1937. Traducció
i pròleg (pp. 5-8) de Maseras.

143. Primer Centenari de Giacomo Leopardi 1798-1837,
Publicació núm. 1, Casal de Cultura, Oliva de Vilanova,
Barcelona 1937.

144. Francesc Aragó, Història de la meva .joventut. Versió
de Jaume dels Domenys. Ed. Barcino (Popular Barcino 133),
Barcelona 1937.

145. Antoni de Capmany, L'antiga marina de Barcelona.
Versió de Jaume dels Domenys. Ed. Barcino (Popular Barcino
136), Barcelona 1937.

Antoni de Capmany, L'antic comerç de Barcelona. Versió
de Jaume dels Domenys. Ed. Barcino (Popular Barcino 137),
Barcelona 1937.

Antoni de Capmany, Els antics oficis de barcelona.
Versió de Jaume dels Domenys. Ed. Barcino (Popular Barcino
138), Barcelona 1937.

146. Llibreria Verdaguer, Barcelona 1938.
Segons consta al colofó, aquest llibre fou acabat

d'imprimir l'li de setembre del 1938.

147. A Europa. Poema. (Avec la traduction française en
regard), Ed. Forja, Barcelona 1938.

148. Ed. Barcino (Popular Barcino 139), Barcelona 1938.

149. Vida de Narcís Oller, manuscrit de 343 pàgines signat
entre el 21-X i el 5-XII del 1938 i conservat a l'Arxiu
Maseras. Hi manca el primer capítol de 60 pàgines. Segons
consta en nota prèvia de 1'autor "S'ha de donar un capítol
cada mes. El primer capítol ja és a la impremta per al n.
de febrer."

És una veritable llàstima que aquesta exhaustiva
biografia d'Oller, per altra banda d'alt valor literari,
hagi restat mutilada pel fet d'haver-se'n dut el primer
capítol a impremta just a finals del mes de desembre del
1938 o a primers del 1939, pocs dies abans d'arribar les
tropes franquistes a Barcelona.
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150. Conservat, en mecanoscrit, a l'Arxiu de l'autor. Se'n
parlarà més endavant amb detall.

151. Ambdós llibres conservats a l'Arxiu Maseras en versió
manuscrita.

152. Teixeira de Pascoaes, Lírics Portuguesos, Vol. 10,
Col·lecció "Oreig", Edicions de la Rosa dels Vents,
Barcelona 1938. Alfons Maseras en féu la traducció i el
pròleg (pp. 7-15).

153. Giacomo Leopardi, Cants. Edicions "Oasi", Barcelona
1938. El colofó indica que el llibre fou acabat d'imprimir
el 5 d'octubre del 1938.

154. Poesia de guerra. Serveis de Cultura al Front,
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
Barcelona 1930 [1938].

Al llibre hi consta la data de 1930, però l'any real
d'impressió fou 1938.

155. Paraules del decret aparegut poc abans de Sant Jordi
del 1937 que canviava la Diada del Llibre per la Fira
Anual. Reproduït del llibre de Joan Crexell El llibre a
Catalunya durant la guerra civil. p. 27.

156. Alfons Maseras, "El Llibre Català", Diari de Barcelo-
na, 4-VI-1937.

157. Zenon, "Honorem el Llibre Català", Diari de Barcelona.
3-VI-1937.

158. En un article sense signar de la secció "Lletres" del
Diari de Catalunya del 4-VI-1938 titulat "Al·locucions per
ràdio" podem llegir: "La Comissió executiva de la "Diada
del Llibre" ha confiat unes emissions radiades, d'acord amb
la Direcció General de Radiodifusió de la Generalitat de
Catalunya, als escriptors següents: dia 4 Marc Benet, 5
Avel.lí Artís, 6 Joan Cornudella, 7 Alfons Maseras, 8 Joan
Cumelles, 9 Arnaud Obiols," 19 Anna Murià, 11 Roure i
Torent, 12 Delfí Dalmau, 13 Enric Huelles, 14 Joan Oliver,
15 Manuel Valldeperes." Les al·locucions foren pronuncia-
des en tots els casos a les vuit del vespre.

A l'Arxiu Maseras es conserva el text complet d'aquesta
al·locució radiofònica mecanografiat en dos folis de paper
de còpia.

159. Jaume dels Domenys, "A la tasca. Per la difusió del
llibre català", El Diluvio. 14-VI-1936.

160. Alfons Maseras, "Als catalans absents de la Pàtria.
Missatge de l'A.P. de l'E.C.", L'Instant. 8-IV-1936.

161. Zenon, "Impromptu. Defensem la llengua", Diari de
Barcelona. 4-III-1937.
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162. Anna Murià dóna diverses vegades testimoni d'aquesta
activitat seva i de Mercè Rodoreda a la Institució de les
Lletres Catalanes. Al llibre d'aquesta darrera Cartes a
l'Anna Murià 1939-1956 (laSal Edicions de les Dones,
Barcelona 1985, p.14) diu: "La primera trobada amb la Mercè
va ser a Barcelona l'any 1936 a la Institució de les
Lletres Catalanes, on totes dues treballàvem. Aquesta
Institució va ser creada per la Generalitat durant la
guerra. Hi havia de president Pous i Pagès, de sots-
president Carles Riba i de secretari general Francesc
Trabal. La Mercè i jo treballàvem a la secretaria i allà
ens vèiem cada dia." A la pregunta de 1'entrevistadora
"Quin treball hi fèieu?" respon: "No sé ben bé què feia la
Mercè Rodoreda, no me'n recordo. Jo portava l'arxiu de
premsa, cada dia la revisava, retallava tot el que parlava
de literatura i ho arxivava."

Al Llibre Anna Murià. àlbum de records (p. 106), torna
a fer referència, només indirectament, a aquest treball.

163. Mercè Rodoreda, Cartes a l'Anna Murià 1939-1956. La
Sal, Edicions de les Dones, 1985, pp. 15-16.

Quirze Grifell, Anna Murià. àlbum de records. l'Aixer-
nador Ed., 1992, p. 37.

Xavier Benguerel, Memòries 1905-1940. Alfaguara,
Madrid-Barcelona 1971.

Xavier Benguerel, Els venguts. Ed. 62 i Orbis,
Barcelona 1984.

164. C. A. Jordana, "Les Lletres. Excursions literàries.
Alfons Maseres", La Veu de Catalunya. 12-VIII-1934.

165. Rafael Tasis, Tres. El Club dels Novel·listes, Volums
XXXVIII-XXXIX, Club Editor, Barcelona 1966, p. 357.

166. Alexandre Bulart i Rialp, "Siluetes Occitanes. Alfons
Maseras", diari no identificat procedent de l'Arxiu de
1'autor.

167. Sempronio, Barcelona a mit.la veu. Ed. Selecta-Ca-
talònia, Barcelona 1991, p. 176.

168. Jordi Casassas i Ymbert, L'Ateneu Barcelonès. Dels
seus orígens als nostres dies. Edicions de la Magrana,
Institut Municipal d'Història, (Ajuntament de Barcelona),
Barcelona 1986, p. 135.

169. Ibid., p. 136-137.

170. Dades extretes del llibre de Jordi Casassas citat en
notes anteriors, pp. 138-140.

171. Albert Manent estudià aquests grups a l'article "El
grup literari Oasi durant la guerra", Serra d'Or, n. 371,
novembre de 1990, pp. 31-32. Les informacions que utilitzem
al respecte són extretes d'aquest article.

172. Quirze Grifell, Anna Murià. àlbum de records, p. 108.
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173. Manifestacions del cap del grup, el poeta Josep
Gimeno-Navarro, fetes el 1938. Extretes de l'article
d'Albert Manent -Serra d'Or. 371, nov. 1990, p. 31- citât
abans.

174. Segons la crònica detallada de l'acte apareguda sense
signar a La Publicitat l'endemà, 24-11-1938, amb el títol
"Sis moments de poesia a Catalunya. Alfons Maseres".

175. Ibid.

176. Ibid.

177. Conservat en manuscrit a l'Arxiu de l'autor.

178. Albert Manent dóna el mes de novembre com a data
d'aparició del llibre. Suposem que fou quan es distribuí en
llibreria. De fet, al colofó dóna com a data final de la
impressió el 5 d'octubre.

179. A. Manent, "El grup literari Oasi durant la guerra",
p. 32.

180. Al "Projecte de portadella" hi consta el títol,
Fortunyt i un "lema" de Joaquim Mir:

"La teva llum deixarà orfes; el teu alè perdurable
aletejarà durant segles."

181. Els títols dels 13 capítols o col·laboracions són:
"De l'epistolari de Fortuny", sense signar. [S'hi

coneix l'estil de Maseras, i, a més, connecta amb la seva
participació al llibre].

"Els primers anys de Fortuny", Joaquim Maria Bartrina.
"Una predicció sobre l'obra de Fortuny", Josep

Puiggarí. [Escrit el 1862],
"El quadre de "La Batalla de Tetuan", Joaquim Ciervo.
"La Vicaria" de Fortuny, Teòfil Gautier. [Escrit el

1870].
"Dues obres de Fortuny: "L'elecció de model" i "El

jardí dels poetes", Baró Davillier
"Fortuny i l'arquitectura", Josep Yxart.
"Fortuny, colorista essencial", S. Sampere i Miquel.
"Evolució i realisme en l'art de Fortuny", F, Miquel

i Badia.
"Fortuny, cap d'escola", Josep Clara.
"Fortuny, pintor de la llum", Francesc Pujols.
"Reestimació de Fortuny", Feliu Elías.
"Trets psicològics de Fortuny revelats per la seva

correspondència", Alfons Maseras.
Encara, fora de l'índex, a l'Arxiu de l'autor s'hi

conserva un altre treball de Joaquim Ciervo: "Fortuny
evoluciona el seu art personal i inconfundible. Andalusia
anys 1870-1872.

182. Pel juny de 1938, l'alcalde de Reus era Ramiro Ortega
Garrido, segons consta als arxius de l'Ajuntament de la
ciutat.
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183. Alfons Maseres, "A propòsit del Centenari. L'exempla-
ritat de Fortuny", Meridià. 15-IV-1938.

184. Ed. Barcino (Popular Barcino 139), Barcelona 1938.

185. Diu la senyora Rosa M. Gironès en carta que m'adreçà
el 22-XI-1990:

[...]
"Por aquel entonces yo trabajaba en la Conselleria de

Economía en un Departamento que expedía unas cartillas o
tikets (no recuerdo bien) para comedores económicos, creo.
Supongo que yo tendría oportunidad para hacerme con más de
una cartilla.

El caso es que se me presentó el Sr. Maseras suplicán-
dome con toda educación, buenas maneras y convincentes
palabras, que le facilitara una cartilla, por cuanto él y
su esposa, pasaban ciertos apuros. A mi me faltó tiempo
para complacerle, pues su aspecto era muy modesto y parecía
realmente necesitarlo.

Se identificó como poeta, pero yo como tal no le
conocía. Me dijo que me traería un obsequio.

[...]
Transcurridos unos días, el Sr. Maseras fue a saludar-

me, agradeciéndome el favor con un libro de poemas titulado
"La llàntia encesa", con una simpática dedicatoria. Me hizo
una ilusión bárbara y aunque con el tiempo el libro se ha
vuelto amarillo, yo lo guardo con gran cariño."

La dedicatòria manuscrita per Maseras, que la senyora
Girones em trameté en fotocopia, diu: "A la senyoreta Maria
Rosa Girones amb tota simpatia. Alfons Maseras"

186. Recordem que la senyora Teresa Gimbernat Maseras era
néta de Joan Maseras i Gassó, germà de Miquel Maseras i
Gassó, avi d'Alfons. Teresa Maseras, la segona filla de
Joan i cosina de l'escriptor, es casà a Cambrils amb un
descendent de 1'il,lustre Dr. Gimbernat. La seva filla és
qui ha fornit aquest testimoni, que tornarà a aparèixer
àmpliament en parlar de l'exili d'Alfons Maseras.

La informació de la senyora Gimbernat fou facilitada en
una llarga i aprofundida entrevista personal el 22 de
novembre de 1990.

La darrera targeta postal tramesa per Alfons Maseras al
seu fill el 28-XII-38, quan aquest era a Mont-roig, prop de
Cambrils, abans de dirigir-se cap al front interior -on
hauria de morir a la retirada de La Granadella- li aconse-
lla que vagi a visitar la senyora Teresa Maseras: "Ves si
per ací pots donar-te a conèixer a la senyora Teresa
Maseras, casada amb el Sr. Gimbernat» que són parents del
Dr. Oriol i meus."

187. Margarida Maseras ha comentat aquest aspecte de la
personalitat del germà. També Antoni M. Badia i Margarit
deixà entreveure la clara vocació religiosa de Jordi
Maseras a l'article que glossem més avall, "Jorge Maseras
Balta. Triunfó en un último acto de caridad", Acción
Católica, n. 31, Barcelona, 1-II-1942.
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En ocasió d'una conversa personal, pel setembre del
1991, Antoni M. Badia i Margarit em comentà el desig que
palesava Jordi Maseras d'entrar en un orde religiós,
evidenciat a partir del seu ferm testimoni de fe i dels
comentaris que havia fet circumstancialment en aquella
darrera època de la seva vida.

El pare Josep Massot i Muntaner m'ha proporcionat
informacions provinents de Montserrat segons les quals
Jordi Maseras hauria manifestat el desig de prendre l'estat
religiós, especialment el de l'orde benedictí, de l'Abadia
de Montserrat. Aquesta notícia es matisa amb la idea que la
voluntat del noi hauria sorgit de la seva íntima vocació
religiosa -nascuda probablement del seu caràcter especial-
ment espiritual i meditatiu- però també d'un sentiment
contrari al del pare, molt poc lliurat a la vida i les
creences religioses.

En una postal escrita a la família des del front, el 16
de novembre del 1938 Jordi Maseras fa referència a un
llibre religiós que els pares li han enviat, probablement
per satisfer les seves inclinacions espirituals: "[...]
indirectament en tinc de noves vostres, puix m'acaben de
lliurar un llibre d'un prevere basc que m'envieu i que va
ja amb la meva nova adreça, ço que m'indica que teniu ja
les meves últimes cartes."

188. En postal datada el 30 d'octubre de 1938, adreçada a
la família i nominalment a la seva mare, diu exactament
sobre aquesta qüestió: "Jo continuo per ara, de sanitari.
Ara que tindria moltes ganes de tirar endavant lo de
practicant, a fi de millorar la meva condició."

189. El Dr. Badia Margarit comentava en carta que m'adreçà
el 3 d'octubre del 1990: "[...] jo havia conegut Maseras
quan ell era professor a l'Escola del Treball de la
Generalitat [...] vaig ésser company d'escola d'un fill
seu, a Blanquerna (la institució d'Alexandre Galí), i vaig
compartir-hi uns dies a l'exèrcit republicà durant la
guerra civil (dissortadament el fill Maseras morí al front,
poc abans que el seu pare emprengués el camí de l'exili,
cap a França)."

190. Article d'Acción Catòlica. "Jorge Maseras Baltá.
Triunfó en un último acto de caridad" (1-II-1942), citat en
nota anterior.

Recull testimonis diversos del jove Maseras, alguns
extrets de cartes adreçades a amics, que dibuixen la imatge
d'un jove espiritual i d'arrelades conviccions religioses.
Inclou testimonis serens i profètics de Jordi Maseras,
presos entre el 20 de setembre i el 19 de desembre del
1938. Així, Antoni M. Badia escull declaracions com la
següent, del 20 de setembre: "Pienso que podré resistir las
cosas horribles que probablemente sobrevendrán, con el
máximo aprovechamiento. El cáliz es muy amargo, por lo
tanto debe tener grandes consecuencias; si no, ya no habría
sido enviado." El día 28 manifestava: "Hay que acatar la
voluntad del Padre. Solamente El sabe por qué ha pasado lo
que ha pasado. Y esto era conveniente para nosotros, o para
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alguno de nuestros hermanos, o para la gloria de Aquel a
quien debemos nuestra existencia. [ . . . ] Ya no hay que temer
cuando se está completamente entregado a asu voluntad.
Solamente hay que acatar lo que suceda [...]. Segons Badia
"el 1 de noviembre contesta así a un sacerdote que le había
dirigido unas palabras de elogio: "No, yo no soy héroe; yo
soy el más humilde i probablemente el más indigno de todos
los seguidores de nuestro amado Maestro. Es El quien me
sostiene". Afegeix encara Antoni M. Badia: "También a
través de sus cartas se ve incesantemente el deseo de
recibir los Sacramentos: "...poder ver a todos los seres
queridos ¡Sobre todo poder recibir directamente a Jesucris-
to! (26 de noviembre). Y cuando se le suspendió un permiso:
"Tantos deseos como tenía de fortalecer mi espíritu
mediante los dos Sacramentos y el supremo Sacrificio..." En
esta misma carta habla de Navidad: "Esta separación se me
hace particularmente dura durante estas fiestas que se
acercan. Pero interiormente celebraré las fiestas orando y
meditando. ¡Orando, orando especialmente!"

És especialment significatiu l'afany que manifestà
d'ajudar els companys ferits, transcrit també a l'article:
"Ya vendrá día que deberemos ir a buscar a los heridos en
medio del silbar de las balas y de las explosiones de los
obuses". Fou en una de les seves primeres missions sa-
nitàries quan morí, intentant salvar una vida, l'única cosa
que estava disposat a fer en aquella guerra.

191. Aquest aspecte m'ha estat comentat per Margarida
Maseras. També Antoni M. Badia i Margarit en parla a
l'article de la revista Acción Católica de l'any 1942:
"Esto decía Maseras a sus amigos, enrolado por castigo en
una Brigada Internacional."

192. La descripció de l'itinerari seguit per la Brigada
Internacional on es trobava enrolat Jordi Maseras i totes
les altres informacions que acabem de comentar són extretes
de les set postals que trameté als seus pares -conservades
a l'Arxiu familiar- i també de la llarga i molt dolorosa
carta que amb data de 23 de setembre del 1939 adreçà a la
seva muller per confirmar-li, amb tota mena de detalls, la
mort del fill.

193. Aquesta targeta, datada per Maseras el 28 de desembre
del 1938 i retornada des del front el 10 de gener del 1939
es conserva també a l'Arxiu familiar.

194. Segons informació extreta de les postals, Jordi
escrigué cartes a la seva família -entre moltes d'altres-
el 12 d'octubre, el 8 i 10 de desembre, així com el 22 de
desembre, data en què n'adreçà una als pares i una altra a
l'àvia.

195. Les set postals porten les següents dates i llocs de
tramesa:

La primera està datada el 30-IX-1938.
La segona du la data del 13-X-1938.
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La tercera està datada el 18-X-1938 i fa referència als
dies -i per tant les postals- anteriors: "avui he rebut els
dos paquets que enviàreu quan jo era a Montblanc".

La quarta està encapçalada "En campanya" el 30 d'octu-
bre .

La cinquena du el lloc de "Zona de guerra"i la data del
16-XI-1938.

La sisena porta l'encapçalament: "Montroig, 17-XII-1938.
La setena no porta lloc, però està datada el 25 de

desembre del 38, i diu: "Estimats pares i germana: he
passat una diada si més no tranquila, en una casa de prop
de la mar, vora del foc tot el dia, puix per bé que no fa
molt fred, fa un vent molest."

Aquest darrer lloc era prop d'Hospitalet de l'Infant,
segons la informació donada per Alfons en carta adreçada el
23 de setembre del 1938 a la seva muller des de Tolosa. El
"vent molest" al qual al·ludeix el noi es característic de
la zona, molt propera a Mont-roig, lloc d'expedició de la
penúltima postal.

196. Als següent paràgrafs de la correspondència resta ben
palès aquest desig de tranquil·litzar els pares i no fer-
los patir en cap cas, malgrat la situació límit en què es
troba:

El 13-X-38 diu per acomiadar-se: "Per aquí continuo de
la mateixa manera, i per ara continua regnant la calma".

El 18-X-38 es queixa de 1"excessiva generositat dels
pares i els tranquil·litza sobre les seves mancances: "Ara
sí que us dic que no envieu res més, puix ja no em manca
res i encara us diré que vaig i tot massa carregat.[...]"

El 16-XI-38: "Estimats pares: quatre ratlles només, per
dir-vos que em trobo perfectament bé. Ahir passàrem el riu
i avui ens trobem descansant -que ja ens convé, puix en els
darrers 3 ó 4 dies hem fet molts Kms. a peu- prop d'un
poble que es diu Mayáis. Demà amb més calma, ja us escriuré
més llarg. [...]"

El 17-XII-38: "Estimats pares: us escric aquesta postal
per dir-vos que extranyo no rebre carta vostra. Les últimes
notícies que de vosaltres tinc són del 30 del passat. També
fa molts dies que no he tingut carta de la iaia. Jo suposo
que tot això serà degut a l'anormalitat del correu, i que
tots seguireu bé, com jo segueixo per ara. També suposo que
ja haureu rebut les meves darreres cartes, que són les dels
dies 8 i 10. En elles us deia que per ara no em serà
possible venir a veure'us, cosa que durant uns dies em
creia ben bé que podria realitzar. Paciència! Potser més
endavant serà possible. -Ací en aquest poble segueix la
tranquilitat i s'hi està molt bé.- Esperant, doncs, rebre
notícies vostres, es despedeix de vosaltres el vostre fill
que no us oblida: Jordi"

Tanmateix, la postal del dia de Nadal manifesta, a més
de l'agraïment i la bondat habituals, una continguda
enyorança:

"[...] A mitja tarda el carter m'ha lliurat el paquet
que contenia el vostre present. Moltíssimes gràcies, i ja
m'he començat a menjar quelcom pensant en vosaltres. Ara
que no havíeu de fer això, puix jo penso que tot el que
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sigui menjar ho necessiteu vosaltres a Barcelona, on tot
escasseja tant, i on esteu també condemnats a passar moltes
privacions. He pensat molt en tots vosaltres, avui, i per
això el dia se m'ha fet un xic trist. He pensat amb els
altres Nadáis que havíem passat junts, i no puc acabar la
postal sinó fent vots perquè l'any vinent, en plena pau,
puguem estar tots junts. Moltes abraçades. Jordi"

197. Les notícies al tombant dels paquets són habituals. Ja
hem inclòs en notes anteriors alguns fragments de corres-
pondència que s'hi refereixen. N'afegirem alguns altres per
acabar d'il.lustrar la personalitat del jove, en especial
els aspectes que mostren la seva generositat d'esperit:

"[...] No patiu pels paquets enviats, puix aquí tothom
em diu que també els reberé." (30-IX-38).

"Volguts pares: ahir mateix, poc després d'haver tirat
la carta al correu, vaig rebre el paquet amb les sabates,
els mitjons, el pràctic i els mocadors. No podia ésser més
oportú, perquè, com us deia, de calçat jo estava a l'última
paraula. Moltes gràcies, doncs. Les sabates van molt bé. No
envieu res més, de moment. Us dic també que els paquets que
m'enviàreu pel Socors Roig a la meva primera adreça seria
convenient que els reclaméssiu vosaltres i no jo, puix com
que també tenen unes sabates, jo aquí de dos parells no en
faria res. Vosaltres, en canvi, si podeu obtenir els
paquets altre cop, podeu quedar-vos les sabates i envieu,
de les altres coses, les que em facin més falta [...]"
(13-X-38).

"Volguts pares: avui he rebut els dos paquets que
enviàreu quan jo era a Montblanc. Per fi, doncs, han
arribat. Us els agraeixo molt, però us haig de renyar,
doncs us heu gastat massa diners comprant roba. També hi ha
la qüestió de les sabates. Jo m'he trobat amb dos parells,
i no he tingut altra solució que regalar-ne unes a un xicot
camiller que no en tenia. Ara que no em sap greu, puix
sempre plau fer favors. [...] Tornant a les sabates. He
regalat aquelles més usades. Les altres, les noves, em
sembla que duraran molt puix són molt fortes. Us repeteixo:
moltes gràcies i no havíeu de fer tant. Una abraçada ben
forta del vostre fill Jordi." (18-X-38).

"[...] M'alegro de què ja estigueu assabentats de què
he rebut intactes tots els paquets. Tant les sabates com la
caçadora i tota la demés roba em ve molt a mida. Repeteixo
que no envieu pas res més, perquè ara de roba me'n sobra.
[...]" (30-X-38)

198. Carta que Domènec de Bellmunt m'adreçà el 8-XI-90.

199. Margarida Maseras recorda com la família es convul-
siona en rebre, el 10 de gener, la targeta postal tramesa
pel pare, amb el rètol "Muerto" barrant l'adreça del
destinatari. El dubte sobre la veracitat d'aquesta notícia
naixé en el mateix moment de rebre-la. A més, els amics,
veïns i parents donaren suport a l'esperança, a la qual els
pares i la germana s'aferraren desesperadament.
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200. Domènec Guansé, "Vida literària. Inquietud de l'exili.
El traspàs d'Alfons Maseras", Catalunya, n. 109, Buenos
Aires, desembre 1939.

201. "Conversa amb l'Anna Murià", dins Mercè Rodoreda,
Cartes a l'Anna Murià 1939-1956. laSal, edicions de les
dones, Barcelona 1985, pp. 15-16: "Quatre dies abans de
l'arribada dels feixistes a Barcelona, el 22 de gener de
1939, Carles Pi i Sunyer, aleshores Conseller de Cultura de
la Generalitat, ens va encarregar als de la Institució de
dir als escriptors que venien a preguntar-ho, que tots els
que volguessin sortir, l'endemà a les sis del matí fossin
a la Conselleria de Cultura, que era al capdamunt de tot
del Passeig de Gràcia a l'esquerra. [...] L'endemà a les
sis del matí sortíem del capdamunt del Passeig de Gràcia en
un camió de càrrega."

202. A les Memòries 1905-1940 de Xavier Benguerel -Alfagua-
ra, Madrid-Barcelona 1971-, es pot deduir la data de
sortida de Barcelona cap a l'exili del grup en què viatjava
Maseras a partir dels diversos dies que durà l'èxode de
Benguerel i els seus companys fins arribar al mas Perxers
de l'Agullana, on el 31 de gener els homes més grans de 50
anys, les dones i les criatures foren enviats a Perpinyà
(p. 280-294). Seguint aquest itinerari geogràfic i cro-
nològic, segons Benguerel el viatge deuria produir-se tal
com exposem a continuació. El dia 25 sortida de Barcelona:
"Entre set i vuit del matí vaig arribar amb la meva dona a
la Conselleria de Cultura, instal·lada al Passeig de
Gràcia, cantonada Còrsega. Al saló de la planta baixa,
passejant-se com engabiats, en Sebastià Gasch, l'Alfons
Maseres, en Josep M. Francès, i algú altre que no conei-
xia." (p. 281) El mateix dia arriben a Girona: "A quina
hora vam arribar a Girona? Devia ser a mitja tarda." (p.
287) Aquella mateixa nit "Per la ràdio proclamaven a crits
l'entrada de les tropes franquistes a Barcelona" (p. 289)
Benguerel afegeix al següent capítol: "A can Pol de
Montfullà vaig fer-hi dos dies de llit" (p. 291) [el dia 26
i 27]. D'allí ja es dirigiren al mas Perxers, on recorda
Benguerel: "Els dos primers dies d'estada al mas Perxers
me'ls vaig passar enfebrat i ensopit en una márfega", [el
28 i 29] (p. 293). Més endavant continua: "El dia 29,
dissabte (el 26 havia caigut Barcelona), arribà en Carles
Pi i Sunyer, conseller de Cultura." (p. 293). I per acabar,
la darrera precisió cronològica: "S'organitzà l'evacuació
sota la tutela del mestre Fabra. L'endemà, 31 de gener, a
primera hora el bibliobus estava a punt." [es tractava de
la sortida de dones, criatures i homes que passaven dels
cinquanta anys] (p. 294).

203. Pompeu Fabra. Biografia essencial, Ed. Pòrtic,
Barcelona 1986, p. 100.

204. A la novel·la Els vençuts (Ed. 62 i Orbis, Barcelona
1984, p. 24) -crònica i història, com l'anomena l'autor al
pròleg-, Benguerel amaga la personalitat de Maseras rera el
nom imaginari d'Ignasi Valls. L'autor, protagonista en
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primera persona al llibre, recrea l'escena de la Conselle-
ria de Cultura de la següent manera:
"- Com? No hi ha camió?
- A les tres n'han sortit un parell cap a Girona. Són les
nou tocades. Fa estona que haurien de ser aquí.
- I en Pi i Sunyer...
- Ja és fora. Només queda en Masriera [Pau Vila]. Ha sortit
a donar un cop d'ull a casa seva. Viu sol amb la seva mare.
Està convençut que els camions tornaran.
- Admetem-ho, però si quan arriben no tenen ganes de fer
cap més viatge, què? Ens tocarà d'anar a peu, no és això?
- No m'hi veuria pas en cor. Ni tot sol.
- Escolta Raventós, quants som?
- Per ara, vuit o nou.
- Qui hi ha?
- En Dionís Urgell [Josep M. Francès], l'Ignasi Valls
[Alfons Maseras]. La dona li ha fet una escena d'arribada,
i l'ha plantat. Vés a saber si tornarà. Allà, al fons, hi
ha la Lluïsa Roca [Anna Murià]. També hi ha en Ventosa de
La Publi [Domènec Guansé]. La meva dona amb les noies... i
para de comptar."

Benguerel dedica també un parell de pàgines de la
novel·la (29-31) a una conversa entre ell i Maseras. Els
termes d'aquesta conversa són possibles i fins probables,
però no tenim cap garantia d'objectivitat ja que, en no
tractar-se d'un fet concret, pertany, més aviat, al domini
de la imaginació. La conversa entre Benguerel i Maseras és
presidida per l'angoixa causada per l'endarreriment del
camió que els ha de prendre. Comenten l'amenaça dels
feixistes que són ja al Tibidabo i Vallvidrera, imaginen
que són fets presos, parlen de la religiositat de Benguerel
i mengen junts un entrepà de sardines que aquest darrer
duia per sopar. El més interessant és el parlament que
Benguerel posa en boca de Maseras, probablement amb
fonament de causa: "Tot això m'esborrona... En el fons, els
de casa, els hauria agradat que jo hagués mort a les
barricades. Portant la gorra frigia, és clar. I que al
barri m'haguessin dedicat un carrer. Carrer d'Ignasi Valls.
Queda vulgar... Però haurien tingut un motiu per plorar,
per enyorar-me..."

205. Aquest testimoni personal de la filla de l'escriptor
desmenteix els termes amb què Benguerel, a Els vençuts.
explica el fet. Per a l'escriptor -com ja hem transcrit en
nota anterior- la dona de Maseras "plantà" el seu marit -se
suposa que marxà amb la filla-, i encara afegeix "Vés a
saber si tornarà". És evident que, per la forma que dóna
als fets -molt més durs encara humanament-, Benguerel els
interpreta lliurement i afegeix matisos personals, com es
lògic en una novel·la.

206. Mercè Rodoreda, Cartes a l'Anna Murià 1939-1956.
laSal, edicions de les dones, 1985, p. 16.

207. Ibid., p. 16,

208. X. Benguerel, Memòries 1905-1940. p. 281.
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209. Ibid., p. 283.

210. Ibid., p. 16.

211. A "Alfons Maseras", Catalunya, n. 109, Buenos Aires,
desembre 1939, p. 13.

212. J. M. Francès és poc exacte en algunes qüestions a les
seves Memorias de un Cero a la Izquierda (México 1962).
L'explicació de la seva fugida de Barcelona constitueix un
testimoni poc fiable, que difereix notablement de les
narracions -coincidents en el fonamental- d'Anna Murià i
Xavier Benguerel. A la pàgina 840 del llibre afirma que ell
remangué quasi sol com escriptor a Barcelona quan gairebé
tots els intel·lectuals havien marxat sense avisar-lo: "Por
ellas [les secretàries de la Conselleria de Cultura] supe
que el "bibliobus" de la Consejería no había cesado en toda
la semana anterior de trasladar gente a Gerona. Rovira y
Virgili, Pompeu Fabra, Serra Hunter, Feliu Elías, Pilar
Rodoendros, C. A. Jordana, Domènech Guansé, Benguerel,
Roure-Torent, Muntanya, Vinyes, Maseres, muchos con sus
familiares, se hallaban ya allende el Ter." Segons el seu
relat, Francès partí en un dels dos darrers trasllats a
Girona a càrrec de la Conselleria, junt amb Avel.lí Artís.
Com veiem, l'explicació dels fets per part de Josep M.
Francès és confusa i contradictòria respecte als relats
d'Anna Murià, Xavier Benguerel i Bladé i Desumvila.

213. Josep M. Francès, Memorias de un Cero a la Izquierda.
México 1962, p. 845.

Francés insisteix en l'amabilitat que li manifestaren
altres escriptors entre els quals hi ha Maseras: "[...] me
di en lamentarme, a pesar de las buenas palabras de
Maseras, de Artís y de Anna Murià [...]", p. 845.

214. Memòries 1905-1940. p. 291.

215. Anna Murià diu a Cartes a l'Anna Murià 1939-1956. p.
16: "De Girona, en un altre camió de càrrega, vam anar a
l'Agullana, on vam estar vuit dies."

216. Vegeu sobre aquest aspecte, Montserrat Casals i
Couturier, Mercè Rodoreda. Contra la vida, la literatura.
Ed. 62, Barcelona 1991, p. 94.

217. Ibid., pp. 94-95.

218. X. Benguerel, Memòries 1905-1940. p. 294.

219. Quirze Grifell, Anna Murià. àlbum de records, p. 37.

220. Cartes a l'Anna Murià. p. 17.

221. Jaume Serra Hunter, "El company que ens deixa"
[article necrològic adreçat a Maseras], Germanor, n. 446,
Santiago de Xile, gener 1940.
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222. Pompeu Fabra. Biografia essencial, Ed. Pòrtic,
Barcelona 1986, p. 100.

223. Ibid., p. 18.

224. Memorias de un Cero a la Izquierda, p. 850.

225. Cartes a l'Anna Murià 1939-1956. pp. 18-19.

226. Ibid., p. 19.

227. Ramon Vinyes, article citat, Catalunya, p. 13.

228. Carta conservada a l'Arxiu Maseras.

229. El capítol 41: "Als "pompiers" de Tolosa."

230. X. Benguerel, Memòries 1905-1940. pp. 316-317. Bengue-
rel fa dues afirmacions incorrectes: la novel·la L'arbre du
bien et du mal no fou publicada el 1911, sinó el 1912, i
l'any de l'homenatge de Sant Jaume dels Domenys a Maseras
fou el 1933, no el 1930. Tot plegat, unit a la manca
d'interès per la seva obra -no per la seva vida- demostra
un coneixement superficial de Maseras per part de l'autor
de les Memòries.

231. Artur Bladé i Desumvila, Antoni Rovira i Virgili i el
seu temps. Fundació Salvador Vives Casajuana, Barcelona
1984, pp. 406-407.

232. Josep Miracle, Quatre coses del meu temps. Edicions La
Paraula Viva, Barcelona 1976, p. 269.

233. En conversa que sostinguérem a l'Ateneu de Barcelona
un vespre del mes de novembre del 1990.

234. Segons Miracle, Maseras es sentia amargat per la
llunyania de la família i considerava el seu matrimoni
pràcticament acabat. Li semblava que la seva muller
estimava més en ell l'artista que l'home i que prevalia en
ella l'orgull de sentir-se casada amb un poeta per sobre de
l'amor. Això el mortificava.

Les declaracions de Miracle semblen una mica subjecti-
ves i, a més, en altres aspectes -circumstàncies de la mort
i enterrament de Maseras- ho són absolutament. Creiem que,
al marge d'un possible desengany matrimonial, Maseras
estava en aquesta època gairebé exclusivament preocupat per
la situació del seu fill i pel problema global que en si
mateix duia l'exili.

235. Josep M. Francès comenta el final de Maseras en termes
crítics, irònics, i molt poc exactes. No fa referència a la
mort del seu fill, i, en canvi, parla del fet -del tot
inexacte- que la seva família s'havia convertit al feixis-
me. En referir-se als "Resto-Doval" parla en clau del
matrimoni Torres Baldó, exiliat a Tolosa amb Maseras:
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"Alfonso Maseras, transido de dolor en su soledad,
sabedor de que su esposa e hijos se habían convertido al
fscismo, pasó a mejor vida, en el Hotel-Dieu inmediato al
Garona. En los últimos tiempos los Resto-Doval le habían
hecho objeto de desatenciones que precipitaron su fin. La
Legión de Honor, cuya insignia ostentaba en el ojal, le
sirvió de tan poca cosa como al malogrado Fabián Vidal, que
arrojó la suya al mar, a mitad de camino hacia México. "(Me-
morias de un Cero a la Izquierda, México 1962, p. 873).

236. Ferran Canyameres al pamflet El gran sapastre (Agut
Editor, Barcelona 1977, p. 125) descriu el final de Maseras
en clau melodramàtica, encara que la realitat que s'amaga
rera les seves paraules sigui ben exacta. Descriu, fent una
forta crítica, el deteriorament de la vida de Maseras en
relació a l'existència còmoda que Puig i Ferrater duia a
París: "La mort lamentable del literat Alfons Maseres, el
seu company de joventut, el va commoure molt, segons em va
dir. Però mentre Maseres vivia pobrissonament a Toulouse,
menjant ranxo, dormint en una antiga caserna de bombers,
arrossegant pels carrers unes espardenyes esfilagarsades,
sense el consol de la família i d'aquells que s'havien dit
grans amics seus, Puig i Ferreter l'eludí sempre. No es
prengué la molèstia de recordar-lo, de fer-li arribar una
ajuda material, ni uns mots de reconfort. [...] I el
malaguanyat Alfons Maseres deixà de patir, mancat d'afecte,
en una márfega on ni tan sols pogueren fer-li arribar els
medicaments que el metge havia prescrit i que li haurien
allargat la vida."

237. Carta del 29-XII-1939. Arxiu Maseras.

238. Jaume Serra Húnter, "El company que ens deixa",
Germanor, n. 446, Santiago de Xile, gener 1940.

239. Domènec Guansé, "Vida Literària. Inquietud de l'exili.
El traspàs d'Alfons Maseras", Catalunya, n. 109, Buenos
Aires, desembre 1939.

240. D. de Bellmunt, Anecdotari inèdit de 50 anys de
periodisme català, pp. 75-76.

241. Domènec de Bellmunt, carta que m'adreçà el 15-XI-1990.

242. Ramon Vinyes, Catalunya, n. 109, Buenos Aires 1939,
p.13.

243. Jaume Serra Húnter, Germanor, n. 446, article citat
anteriorment, p. 12.

244. D. Guansé, article citat, Catalunyaf p. 36.

245. Article sense signar, El Poble Català. Setmanari dels
catalans a Franca, n.7, 8-XII-1939, p. 4.
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246. "Els catalans davant la nova guerra". Fou escrit a
Tolosa l'octubre del 1939, i publicat a Catalunya (Buenos
Aires), pòstum, al número de novembre (n. 108, p. 5).

247. Ibid., p. 5.

248. La revista, al número 108 (novembre 1939) inclogué un
article necrològic, "Ha mort Alfons Maseras" on s'explica
aquesta qüestió: "Les seves darreres activitats literàries
foren per a la revista Catalunya. Fa dos mesos inseríem en
aquestes planes un treball seu sobre la traducció francesa
de la novel·la "Solitud", de Víctor Català. I mentre ell
traspassava a Tolosa, venia, camí de Buenos Aires, el seu
postrer article destinat a la nostra publicació."

249. Catalunya n. 109, 1939, p. 5.

250. Serra Húnter, Germanor, article citat, p. 12.

251. Ramon Vinyes, Catalunya, article citat anteriorment,
p. 13.

252. Telegrama conservat a l'arxiu familiar. Du la data del
6 de juny del 1939.

253. Tramès des de Tolosa en data propera al 18 de juny.
Diu: "Servicio informaciones campo Barcarès confirma Jorge
salió para España 25 mayo. Galtes". Conservat a l'arxiu
familiar.

254. Les targetes són adreçades a Vicenç Meseguer amb data
10 i 18 de juny. A la primera, escrita sota la pressió de
la censura imperant, diu:

"10-6-39.- Buscando precisiones sobre el paradero de
Jorge unos chicos del campo de Barcarès que fueron sus
compañeros me aseguran que murió en la guerra en circuns-
tancias muy trágicas; como esto no confronta con vuestras
reiteradas informaciones, que para mi resultan bastante
vagas, desearía que a vuelta de correo me dieseis precisio-
nes sobre su paradero, si lo sabéis realmente de cierto, y
hasta que me lo telegrafiarais si es possible. Por lo que
se refiere a su repatriación con fecha del 28 de mayo,
hasta ahora no he podido poner nada en claro, pues no se le
encuentra por ninguna parte. Estas noticias contradictorias
me amargan mucho. Si realmente ha regresado, ¿por qué no me
escribe él mismo o no lo hace su madre? Yo sigo bien de
salud y deseo que a vosotros os suceda lo mismo. Recuerdos
a todos. M. Galtes."

A la segona targeta postal, datada el 18 de juny i
adreçada fictíciament a un amic (el seu cunyat Vicenç
Meseguer) a causa de la censura, diu així:

"18- Junio-39.- Querido amigo: Acabo de saber que el
joven por el cual nos interesamos salió del campo el 25 de
mayo lo que coincidía en efecto con la fecha del 28 en que
pasó a España. Por cierto que después de haberse constatado
su partida sus compañeros manifiestan que por tres veces
consecutivas se le llamó y él se escondió y se negó a
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presentarse, lo que explica que no se le hallara. Esto
disgustará mucho a sus tíos Miguel y Conchita que ya le
esperaban para que pasara unos días con ellos antes de su
regreso definitivo. Ni decir cabe que yo he lamentado mucho
esta su actitud que me ha impedido verle. Yo sigo bien de
salud. Recuerdos a todos. Su affmo. M. Galtes".

Els oncles a què Maseras al·ludeix són Miquel Baltà i
Conxita Batista i Roca, que es trobaven també exiliats a
França. Aprofita l'avinentesa per donar notícies d'ells als
seus germans.

255. En la darrera carta (datada el 23-IX-39) que Maseras
adreçà a la seva muller des de Tolosa abans de morir, per
tal de comunicar-li la ja confirmada defunció del seu fill,
es llegeix: "Anteriormente a esta carta [la d'un informador
que l'escriví el 6 de juny] yo había puesto un anuncio en
un diario francés pidiendo noticias de Jorge. Este anuncio
fue reproducido en varias listas impresas que circulaban
por los campos de concentración [...]"

256. La nota adreçada als cunyats diu:

Tolosa, 23 setiembre 1939 -
Querido Vicente: Puesto que Dolores vive con

vosotros y puesto que le he de comunicar la extensa carta
que te incluyo, te ruego que tu la leas antes de entregár-
sela y busques el momento propicio para que pueda recibir
el golpe doloroso que de ella recibirá. Ya puedes figurarte
con que dolor la he escrito yo y como me ha costado
desprenderme de las últimas esperanzas, por débiles que
fuesen.

Dile a Dolores, a Margarita, a Da Carolina,
a Isabel, que mi llanto se une al suyo y que no me confor-
maré jamás!

Tuyo,
A. Galtes

[Dolors i Margarida eren la muller i la filia de Maseras.
D. Carolina era la sogra, i Isabel, la cunyada.]

257. Diu exactament al respecte: "En fecha tan reciente
como el 9 de agosto, todavía recibí del servicio de
informaciones del campo de Barcarès una nota diciendo que,
efectivamente, en el islote W barraca 7 había estado el
llamado Maseras Baltá, Jorge y que debió haber salido para
España el 25 de mayo; exactamente lo mismo que habían dicho
otras veces y lo mismo que decía la tarjeta del Rdo. Nando,
de Perpiñán, que te entregó el Sr. Bassols."

258. Entre moltes dades donades per l'ex-oficial es
llegeix: "[...] Fui a preguntar al otro oficial del
servicio de informaciones que 15 días antes había mirado
ante mi el fichero sin hallar ningún Maseras y que me había
asegurado que si alguien hubiese marchado a España con este
nombre, su ficha se hubiera hallado, indefectiblemente. Le
hice presente la nota y lo que me había dicho 15 días
antes. Me contestó que si ahora la ficha estaba allí, es
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que debía proceder de datos pedidos al islote Wt Fui a
dicho islote, donde uno de mis conocidos buscó toda la
documentación, sin hallar rastro alguno de Maseras. Me
presentó al jefe de la barraca 7. Recorrí esta barraca,
preguntando a todos los viejos de la misma. Nadie recordaba
este nombre, ni otro que se le pareciera."

259. Carta del 23-IX-1939. Arxiu familiar.

260. Maseras dóna, a la mateixa carta, noticia de la
identitat d'aquest jove: "Por mediación de un ahijado de mi
difunto hermano y al bautizo del qual asistí yo, llamado
Miguel Armengol, que se halla en el campo de Barcarès,
entré en relación con el cartero del 60 Batallón, llamado
Antonio Mares Mares [...]"

261. Carta de Maseras a Dolors Baltà, 23-IX-1939.

262. Ibid.

263. Ibid.

264. Ibid.

265. La malaltia de la pell i del pulmó han estat confirma-
des per la seva filla. Del reumatismo articular en parla
Domènec de Bellmunt en la carta que m'adreçà el 15-XI-1990.
De 1*afecció pulmonar, que en els últims temps es podia
considerar una tuberculosi, en parlen també diversos
testimonis als quals al·ludirem més endavant.

266. A Cinquanta anys de periodisme català, p. 52.

267. Ramon Vinyes forneix un detallat i fidel testimoni de
l'exili, la malaltia i la mort d'Alfons Maseras al seu
Dietari íntim (1939), l'edició del qual és en procés de
preparació a cura de Jaume Huch, Edicions de l'Albí
(Biblioteca Escriptors del Berguedà 8), Berga.

268. Article de Germanor citat anteriorment, p. 12.

269. Elvira Gimbernat Maseras, en conversa que sostinguérem
el mes de novembre de 1990, declarà que en trobar el seu
oncle a la frontera a finals de gener del 1939 -fet al qual
ens hem referit anteriorment- ja estava malalt del pulmó.
A la primera carta que reberen d'ell a la "poste restante"
de Montpeller comentava que estava malament dels pulmons
des de feia dos o tres anys i que no podia comprar els
medicaments necessaris per manca de diners. En rebre un
ajut econòmic dels seus nebots -Elvira i el seu marit Jaume
Simó- dins una carta que li adreçaren a la "poste restante"
de Tolosa, els escriví una segona i darrera lletra donant-
los les gràcies.

270. Carta del 29-XII-1939. Conservada a l'arxiu familiar.
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271. Carta del novembre del 1939. Conservada a l'arxiu
familiar.

272. "Alfons Maseras", Catalunya, p. 13.

273. Carta a Emma Chacón, datada a Tolosa el novembre de
1939.

274. Carta a Dolors Baltà, datada el 29 de desembre de
1939. Conservada a l'arxiu familiar.

275. Germanor, article citat, p. 13.

276. A l'arxiu familiar es conserva el certificat de
defunció de l'Ajuntament de Tolosa del Llenguadoc (8me.
Bureau, N. 2947) on es confirma que la mort es produí el 27
d'octubre de 1939:

"République Française. Mairie de Toulouse. Le 27
octobre 1939 est décédé à Toulouse (Haute-Garonne) Alfonso
Maseras né a St. Jaumes le 23 février 1884. Délivré à
Toulouse le 7-2-1940, à titre de renseignements".

277. "Alfons Maseras", Catalunya. p. 13.

278. Ibid.

279. Per a D. Guansé el primer mort català a l'exili fou el
periodista Salvador Roca i Roca, extingit en un camp de
concentració. Catalunya« desembre de 1939, article citat
anteriorment, p. 36.

280. Bladé i Desumvila, L'exiliada. Dietari de l'exili
1939-1940. Ed. Pòrtic, Barcelona 1976, p. 319.

281. Article sense signar, n. 7, 8-XII-1939, p. 4.

282. Ramon Vinyes explica en la seva lletra del novembre
del 1939 adreçada a Emma Chacon: "Reposa en el cementerio
de Saint Ciprien de Tolosa y tengo en mi poder el número de
la fosa. Se lo mandaré, después que haya hecho unas
diligencias que tengo que hacer todavía. Se le enterró con
una gran dignidad y muchos amigos asistieron a su entie-
rro . "

També informa Dolors Baltà en la seva carta del
desembre del 1939, escrita després d'una forta grip que el
tingué reclòs a casa durant un temps: "Alfonso està
enterrado en tumba propia y le mandaré la documentación. Lo
más difícil será hacer legalizar el acta, pues mis medios
me obligan a vivir un poco alejado y mis horas no concuer-
dan con las suyas. Así que salga a la calle me ocuparé de
ello."

283. Article de Catalunya citat anteriorment, p. 13.

284. Informació extreta de l'article de Ramon Vinyes,
"Alfons Maseras", Catalunya. n. 109, Buenos Aires, desembre
1939, p. 13.
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285. Joan Puig i Ferreter, Diari d'un escriptor. Res-
sonàncies. 1942-1952. Ed. 62 (Clàssics Catalans del Segle
XX), Barcelona 1975, p. 288.

286. La relació completa dels articles publicats per
Maseras entre 1914 i 1931 a La Veu de Catalunya consta a
l'Apèndix de premsa 1.2.1. d'aquesta tesi.

287. Les relacions completes dels articles de Maseras
apareguts al Diario de Barcelona (març de 1931-juliol de
1936), al Diari de Barcelona (agost 1936-juliol 1937) i al
Diari de Catalunya (agost 1937-gener 1939) són incloses a
l'Apèndix de premsa 1.2.2. d'aquesta tesi.

288. Diari de Barcelona. 25-VIII-1936, "Catalunya baluart
de la llibertat. Un article d'Alfons Maseres a La Tribune
des Nations de París": "Paraules d'un català" (22-VIII-
1936).

289. El sonet, signat amb el pseudònim Jaume dels Domenys,
de bella sonoritat i exaltat sentiment, diu:

Dies i mesos dura la baralla,
Bull la ciutat en un tumulte ardit.
És un plany d'agonia cada crit
i es cada cos una sagnant muralla.

Torrents de foc i pluja de metralla
les llibertats d'un poble han destruït.
Retruny el darrer tret i cau, ferit,
amb el penó, l'heroi de la batalla.

Després, sembla romandre tot en pau.
De l'odi d'altre temps no en resta mica
i sembla humil i oblidadís l'esclau.

Però la sang vessada fructifica
i el poble tot, de sobte, s'ha abrandat
al clamor d'una nova llibertat.

290. Es tracta dels articles de la sèrie "El tresor
artístic català": "El Museu de Montserrat" (23-IX-36), "La
sala del Tinell" (29-IX-36), "Descoberta d'un retaule de
Jaume Huguet" (17-X-36).

291. Diari de Barcelona. 21-X-1936.

292. Diari de Barcelona. 14-V-1937. Comenta el paper dels
escriptors en les èpoques de revolució i guerra.

293. "Honorem el Llibre Català", 3-VI-1937 i "El llibre
català", 4-VI-1937.

294. Anna Murià. àlbum de records, p. 30.

295. Joan Torrent i Rafael Tasis, Història de la premsa
catalana. Ed. Bruguera 1966, Vol I, p. 848.
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296. Ibid., Vol. I, p. 847.

297. La personalitat de Maseras apareix rera els comentaris
de novel·les que publica a la sèrie "Els Premis Literaris
de la Generalitat", signada "Ferrer de Blanes". S'hi
coneix, per exemple, la poca simpatia que sent per Francesc
Trabal, a qui adjudica una "actitud ensuperbida, tan
elegant com vulgueu, però tarada d'orgull i d'egolatria"
("Els Premis Literaris de la Generalitat. Vals de Francesc
Trabal. Premi Creixells 1936", Diari de Catalunya 22-VIII-
1937).

A l'article "La restauració del Centre de Lectura de
Beus" (Diari de Catalunya « 16-X-1937) Maseras utilitza
records personals que també en permeten la identificació:
"Recordo que Plàcid Vidal, el minuciós i infatigable
escriptor que va lentament aplegant els seus records
íntims, d'un gran interès per a la història anecdòtica del
nostre renaixement, em parlava sovint del "Centre de
Lectura" com un dels nuclis més actius i més vivents del
començ del catalanisme. Ell, i el seu germà Josep Aladern
(Cosme Vidal) [...] hi tenien una relació contínua."

298. Entre agost i desembre, Ferrer de Blanes publicà set
col·laboracions a la secció "Lletres" del Diari de Catalu-
nya:

"Els Premis Literaris de la Generalitat. El casament de
la Xela. de Xavier Benguerel" i "La ciutat de Barcelona en
l'obra de Jacint Verdaguer (Premi Joan Maragall 1936)
d'Agustí Esclasans" (17-VIII-1937 ) .

"Els Premis Literaris de la Generalitat. Vals de
Francesc Trabal. Premi Creixells 1936" (22-VIII-1937),

"Els Premis Literaris de la Generalitat. Bestiari de
Pere Quart" (22-VIII-1937).

"Tres Quaderns Literaris. Els catalans a Grècia
d'Antoni Rubió i Lluch, Estampes de París de M. T. Vernet,
Apassionata de Josep Sol" (9-IX-1937).

"Les Arts. Les galeries d'art de Josep Dalmau" (26-IX-
1937).

"La restauració del Centre de Lectura de Reus" (16-X-
1937).

"Un llibre recent: Escriptors de la Revolució" (20-X-
1937).

299. Aquestes inicials havien estat utilitzades sovint per
Maseras com a pseudònim: a Messidor (1918), La Veu de
Catalunya (1923), D'Ací d'Allà (1923), Revista de Catalunya
(1934) i el mateix any 1938 al pròleg del llibre Teixeira
de Pascoaes.Lírics portuguesos« Ed. de la Rosa dels Vents
(Oreig, 10).

300. Amb la inicial M., Maseras havia signat articles a
Tribune Libre des Nationalités (Lausanne, 1919), a La Veu
de Catalunya (1918) i a Comoedia (Paris, 1928).

A Diari de Catalunya el treball signat amb aquesta
inicial és de caràcter erudit, molt en la línia de Maseras.
Es titula "Burocràcia carolíngia" (25-IX-1938).
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301. Sota les inicials "X.X." Maseras publica una sola
col·laboració al Diari de Catalunya, titulada "Deures", el
23-IX-1937. Per la seva brevetat i pel contingut incisiu,
que manifesta l'actitud radicalment nacionalista de
l'escriptor -sobretot en les qüestions lingüístiques i li-
teràries-, la reproduïm a continuació:

"Deures".
"Tenir a casa una biblioteca selecta.
Comprar llibres catalans.
Preferir la premsa catalana.
Fer el buit a tot allò que representi una negació de

la llengua catalana.
Escriure i parlar amb sentit nacional.
Prendre per norma de judici el bon gust i la in-

tel.ligència.
Estimar les lletres però no creure que les lletres ho

són tot..."
Maseras ja havia utilitzat el pseudònim "X.X." a La

Veu de Catalunya el 1916 i 1917, per parlar també de
nacionalisme i pancatalanisme.

302. A. M., "Lletres. A Europa. Ed. Forja", Diari de
Catalunya (l-VI-1938).

303. Anna Murià, "Lletres. Invocació i altres poemes.
Alfons Maseres. Llibreria Verdaguer", Diari de .Catalunya.
12-1-1939.

304. Bornell, "L'Arbre del Bé i del Mal". Diari de Catalu-
nya. 14-VIII-1938.

305. Alfons Maseras, "Aribau, poeta poliglota", La Publici-
tat. 24-VIII-1933.

306. En aquest cas, i com és habitual en els darrers anys
de la seva vida, escriu amb "e" la darrera vocal del cognom
(Maseres).

307. Aquestes col·laboracions són:
"Els llibres nous. Una edició acurada dels contes de La

Fontaine" (26-I-1934).
"A través dels llibres. Els petits poemes en prosa de

Baudelaire" (9-II-1934).
"Les Lletres i les Arts. L'obra de Shakespeare. La

tragèdia de Coriolà" (15-III-1934).
"Llibres!! Llibres!! Les memòries de Mistral" (20-IV-

1934) .
"Les lletres i les Arts. Expansió cultural. Liverpool,

centre d'estudis catalans" (26-IV-1934).
"Demà... La Biblioteca Catalana de Perpinyà" (26-V-

1934).
"Lectures. Michelet i Catalunya" (21-VI-1934).
"Jeroni Zanné" (7-VII-1934).
"Literatura vivent. A l'entorn de Camins de Franca"

(19-VII-1934).
"La República de les Lletres. Salut, germans de

València!" (3-VIII-1934).
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"Temes literaris. Sobre la decadencia de la novel·la"
(24-VIII-1934).

"La Literatura. "La Dama de l'Unicorn" (la. quinzena-
IX-1934).

"La Literatura. Sobre el teatre d'Alfred de Musset"
(22-IX-1934).

"El Mil·lenari del poeta Firdusi" (6-XI-1934).
"José Martí, poeta" (15-1-1935).
"Prerrogatives de l'idioma" (10-11-1935).
"Al marge de Mireia" (6-II-1935).
"Avui, Diada del Llibre. Petit centó sobre l'amor al

llibre" (23-IV-1935).
"Els Jocs Florals d'avui. Joan Amades, poeta rosse-

llonès" (5-V-1935).
"Una commemoració. Remarques a l'entorn del cinquante-

nari de Víctor Hugo" (24-V-1935).
"Les muses de Lope de Vega" (21-VII-1935).
"Un poeta rossellonès desaparegut. El pastoreilet de la

Vall d'Arles" (8-VI-1935).
"Al marge de Gil Blas" (30-VIII-1935).
"La poetessa de la serenitat" (6-IX-1935). [AdaNegri].
"Terres de Mallorca" (4-X-1935).
"Les Lletres i les Arts. La Història d'en Soldevila i

els estudis històrics a Catalunya" (13-XI-1935).
"Les Lletres i Les Arts. Permanència de Llull. Els

clàssics catalans" (12-XII-1935).
"Un doble centenari. Llorente i Querol" ( 26-1-1936).
"Torres d'ivori. Els Llibres de "La Colla" (27-11-

1936).
"Lletres. Arts. La darrera obra de Joan Santamaría.

Escolis a Adam i Eva (25-III-1936).
"Lletres. Arts. L'imperi de la llengua. La lliçó d'"Els

Nostres Clàssics" (15-IV-1936).
"Lletres. Arts. Amb el bec o amb lesdents. Glosses a

una novel·la. (9-V-1936).
"Les glòries catalanes. Francesc Aragó" (7-VI-1936).
"Temps nous. Les llengües populars a França" (7-VII-

1936).

308. Les col·laboracions de Maseras a Comoedia durant la
seva estada a París (1924-28) han estat ja ressenyades a
l'epígraf 2 del capítol IV.

309. "Visions de Cerdagne", Comoedia. 26-VI-1928.

310. "Lettre de Barcelone. Sur la mort d'Iglesias", Comoe-
dia. 16-X-1928.

311. A primers de desembre -o finals de novembre- Maseras
publicà un article sobre la tasca de Pompeu Fabra a
Comoedia. reproduït el 9-XII-1928 a La Veu de Catalunya.

El 15-XII-1928 publicà "Lettre de Catalogne. Avant-
garde et surréalisme font du bruit à Barcelone"

312. Els articles publicats el 1929 són:
"Lettre de Barcelone". Comment les catalans, qui

n'avaient plus de Bible, en auront trois" (10-1-1929).
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"Lettre de Barcelone. La croisade d'un jeune auteur
dramatique" (20-11-1929) [sobre Ramon Vinyes],

"Lettre de Barcelone. A la veille de l'Exposition
internationale" (21-III-1929).

"Lettre de Catalogne. Barcelone inaugure sa grande
Exposition" (23-V-1929).

"Les sottes pudeurs. Querelles à Barcelone sur une
statue de Clara" (5-VI-1929) [signât: M.].

"Lettre de Barcelone. Une visite au "Village Espagnol"
(10-VII-1929).

"Lettre de Barcelone. Dernières révélations du théâtre
catalan" (25-VIII-1929).

"Trois nouvelles pièces catalanes. Une oeuvre posthume
d'Ignasi Iglesias" (ll-XII-1929).

313. Els articles publicats el 1930 són:
"Adieu à Barcelone. Féerie lumineuse à Montjuich et

jardins sous les eaux" (1-1-1930).
"Lettre de Barcelone. L'actualité dramatique et

littéraire" (22-1-1930).
"Lettre de Barcelone. Sur trois sujets d'actualité" (1-

11-1930).
"Lettre de Barcelone. La carrière de Joaquim Sunyer.

Maître de la peinture catalane moderne" (28-III-1930).
"Lettre de Barcelone. Le monologue des armes fini. Le

dialogue des langues commence" (4-IV-1930).
"Lettre de Barcelone. De la pré-découverte de l'Améri-

que au centenaire du Romantisme" (26-IV-1930) [signât: A.
M.].

"Lettre de Barcelone. Les langues dites régionales dans
l'Académie espagnole" (5-V-1930).

"Lettre de Barcelone" . [sobre l'Exposició Internacional
de Barcelona] (18-V-1930).

"Un écrivain catalan parle du pays de Mistral" (3-VII-
1930).

"Lettre de Barcelone. Les fêtes du Centenaire de
Mistral ont été particulièrement brillantes" (ll-VII-1930).

"Un musée Sand-Chopin à Valldemosa de Majorque" (1-IX-
1930).

"Lettre de Barcelone. D'un maître scénographe au Salon
des Arts et des Artistes" (26-XI-1930).

"Lettre de Barcelone. Le fantôme de Canterville, la
saison d'opéra. Le Prix Crexells et les Gatherinettes" (28-
XII-1930).

314. Els articles esporàdics publicats després de 1930 són:
"Un exemple. Une exposition bien conçue a doté la ville

de Barcelone de magnifiques musées" (25-VII-1934 ).
"Le poète au bagne. Ventura Gassol, sera-t-il libéré?

Il a écrit au bagne plusieurs oeuvres nouvelles" (20-11-
1936) [signât: A.M.].

315. Els 14 articles publicats a Radio Barcelona són:
"La Radiofonia i el teatre" (4-VIII-1934 ).
"Tàrraco Augusta" (25-VIII-1934).
"Per la dignificació de Tossa" (20-X-1934).
"Poblet" (12-1-1935).
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"Empúries, joiell de la Costa Brava" (23-III-1935) .
"La dolcesa de Mallorca" (ll-V-1935).
"Perpinyà, ciutat catalana" (20-VII-1935).
"Aposta del Tri-Centenari. Lope de Vega, poeta de la
passió" (24-VIII-1935).
"Poesia xinesa" (14-IX-1935).
"La pintura gòtica catalana salvada" (14-XI-1936).
"Cervantes, escriptor per al poble" (17-IV-1937).
"Muley Hafid, poeta" (24-IV-1937).
"Un centenari. El gran poeta Leopardi" (2-VI-1937).
"Maragall i el seu temps" (18-XII-1937).

316. Les col·laboracions de Maseras a La Revista entre 1929
i 1939 foren:

- "Intermezzo d'esperança i d'angoixa; Nit d'agonia; Es
trista cosa morir en l'exili...; Cor de la meva raça,
salut..." [Poemes de Hrand Nazariantz]. Traducció d'Alfons
Maseras (Any XVIII, gener-juny 1932, pp,113-129).

- "L'hereu" (Any XV, gener-juny 1929, pp. 67-79).
- "Guerau i Marta" (Any XVIII, juliol-desembre 1931,

pp. 39-72).
- "Ermesendis" (Any XXII, gener-juny 1936, pp. 86-124).

"França i Catalunya. Notes per a contribuir a
l'estudi de la influència de l'esperit francès en la
literatura catalana moderna" (Any XXI, gener-juny 1935, pp.
114-118).

L'Hereu fou editat el 1929 per les Publicacions de "La
Revista" en tiratge especial de només de 105 exemplars, 5
dels quals, en fil, foren numerats i signats per l'autor.

Gueraui Marta fou publicat el 1932 per la Llibreria
Verdaguer, que en féu un tiratge especial de 106 exemplars
-sis numerats i signats per l'autor- extret dels quaderns
de La Revista.

Ermesendis fou editada per les Publicacions de "La
Revista" el 1936. Se'n féu, a banda, un tiratge de 10
volums relligats en paper de fil, numerats i signats per
1'autor.

317. "Poesia, de Alfonso Maseras", Alfar. n. 57, abril
1929.

318. Les col·laboracions a D'Ací d'Allà en el període 1929-
39 foren:

- "Una col·lecció particular d'art pre-colombià a
Barcelona" (n. 137, maig 1929).

- "El país de Mistral" (n. 151, juliol 1930).
- "En les noces d'argent de López-Picó amb la poesia"

(n. 168, desembre 1931).

319. Les col·laboracions a la Revista de Catalunya en el
període 1929-39 foren:

- "La història i la llegenda de Julià 1'Apóstata" (Any
VIII, Vol.XIII, n. 70, juny 1931, pp. 506-516).

- "Notes de l'interior. Les col·leccions populars" (Any
IX, Vol. XV, n. 81, agost-setembre 1934, pp. 498-500,
signat "A.M."
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- "Notes de l'interior. La biblioteca catalana de
Perpinyà", (n. 79, juny 1934).

- "Cròniques. Marià Fortuny" (Any X, Vol. XVII, n.88,
juliol 1938, pp. 444-448).

- "Llibres. Les "Memorias" de Capmany"(Any X, Vol.
XVIII, n. 91, pp. 352-358).

320. Les col·laboracions de Maseras al Butlletí dels Museus
d'Art de Barcelona foren:

- "Notes per a contribuir a la història del quadre de
Marià Fortuny conegut amb el nom de "Batalla de Tetuan" , I,
Vol. II, n. 9, febrer 1932, pp. 33-42.

- "Notes per a contribuir a la història del quadre de
Marià Fortuny conegut amb el nom de "Batalla de Tetuan" i
II, Vol. II, n. 10, març 1932, pp. 78-88.

- "Una decoració de Josep Flaugier al Museu de les arts
decoratives de Pedralbes", Vol. III, n. 22, març 1933, pp.
65-73.

- "Comentaris a l'obra d'Isidre Nonell", Vol. III, n.
24, maig 1933, pp. 137-144.

- "Clarícies sobre l'origen de Josep Flaugier. La seva
partida de naixement", Vol. III, n. 28, setembre 1933, pp.
257-264.

"Les pintures de Flaugier llegades pel Doctor
Fàbregas als nostres museus", Vol. IV, n. 41, octubre 1934,
pp. 306-312.

- "Un pintor català vuit-centista. Estanislau Torrents
i d'Amat (1839-1916)", Vol. V, n. 54, novembre 1935, pp.
344-349.

- "Viladomat", Vol. V, n. 55, desembre 1935, pp. 377-
388.

- "Un donatiu d'obres de Ramon Amado i Bernadet", Vol.
VII, n. 77, octubre 1937, pp. 318-320.

- "Martí Estany i la seva col·lecció de rellotges",
Vol. VII, n. 78, novembre 1937, pp. 321-333.

- "La col·lecció d'arquetes de Martí Estany", Vol. VII,
n. 79, desembre 1937, pp. 357-367.

321. Les quatre col·laboracions d'Alfons Maseras a La Nova
Revista foren:

- "Vasco" [traducció de la novel.la de Marc Chadourne],
Vol. VII, n. 25, gener 1929, pp. 56-72.

- "Vasco", Vol. VII, n. 26, febrer 1929, pp. 117-138.
- "Vasco", Vol. VII, n. 27, març 1929, pp. 229-248.
- "Vint hai-kais", Vol. VII, n. 30 (juny 1929), pp.

509-513.

322. Les 2 col·laboracions de Maseras a LaRevue des Pays
d'Oc foren:

- "L'Art Catalan", Any I, n. 2, febrer 1932, pp. 106-
110.

- "Un peintre provençal fameux en Catalogne et inconnu
dans son pays", Any I, n. 11, novembre 1932, pp. 668-672.

La col·laboració de 1933 fou:
- "Discours de Mistral aux catalans", Avinyó 1933, pp.

1-4.
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323. Els 6 articles publicats a El Viajero foren:
- "La Costa Brava Catalana" (març 1935), signat:

Alfonso Maseras.
- "Pro-Ampurias. Hagamos revivir las ruinas" (juny-

juliol 1935).
- "Los bárbaros ante Tossa" (agost 1935).
- "Deleites y beneficios del viajar" (octubre 1935).
- "Monumentos nacionales. Las ruinas de Poblet reviven"

(novembre 1935).
- "Alegoría de Navidad" (desembre 1935).
Els cinc articles són signats amb el pseudònim "M.

Galtes".

324. Les 6 col·laboracions publicades a El Diluvio el 1936
foren:

- "Catalans al Marroc" (15-V-1936).
- "L'esperit català en marxa. Sentit de totalitat" (7-

VI-1936).
- "A la tasca. Per la difusió del llibre català" (14-

VI-1936).
- "La Catalunya gran. La catalanitat de Perpinyà" (24-

VI-1936).
- "Plenitud. L'escola artística catalana" ( 28-VI-1936 ).
- "Aspectes. La llengua occitana" ( ll-IX-1936 ).

325. Els set articles publicats a Meridià foren:
- "El poeta Altolaguirre. Entorn de Las islas invitadas

(l-IV-1938).
- "A propòsit del Centenari. L'exemplaritat de Fortuny"

(15-IV-1938).
- "Aspectes. L'escola poètica catalana" (17-VI-1938 ) .
- "Un català del segle XVIII. Capmany i les seves

"Memòries" (29-VII-1938).
- "Recordatori. Cristòfor Domènech" (26-VIII-1938 ).
- "Impromptu líric. Romanç del món en follia" (9-IX-

1938).
- "Una vida d'artista. Tomàs Padró" (7-X-1938).

326. Les col·laboracions de Maseras a Mirador foren:
- "Les Lletres. Narcís Oller i els seus contemporanis",

n. 321, ll-IV-1935. [Treball llegit en la sessió dedicada
a Narcís Oller. Ateneu Barcelonès, 28-III-1935], signat,
Alfons Maseres.

- "Les arts i els artistes. Esquizotímics o ciclotí-
mics", n. 411, 12-III-1937, signat "Zenon".

327. Maseras només féu una col·laboració a la secció
"Llibres" de Moments; "Entre la farsa i la quimera", n. 1,
12-XII-1936. [Sobre Joan Puig i Ferreter].

Moments fou una publicació conjunta del Sindicat de
Dibuixants Professionals, l'Agrupació d'Escriptors Catalans
-a la qual pertanyia Maseras-, l'Agrupació Professional de
Periodistes, l'Associació d'Agents Professionals de
Publicitat i la UGT, a la qual també estava afiliat
1'escriptor.
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328. Les col·laboracions al Diari de Mataró foren:
- "Col·laboració. Orient i Occident" (20-III-1929).
- "Les lletres catalanes a l'estranger" (1-1-1930).
- "La ciutat dels felibres" (6-III-193Û ) .
- "La doctrina felibrenca" (15-V-1930).
- "A l'entorn del Centenari de Mistral. Els catalans a
les festes de Provença" (4-XII-1930).

329. "Col·laboració. Orient i Occident", 20-III-1929.
Simultani a les quatre publicacions.

"Col·laboració. Geografia Lingüística", Diari de
Girona. 29-IX-1929.

330. "Durmióse el mar" (Trad, del català per A. Fuster),
maig 1929.

331. "Una gran poetisa cubana, Emilia Bernal" [Traduccions
de poemes d'aquesta poetessa al català], ll-X-1931.

332. "Un precursor del renaixement: el poeta Manuel de
Cabanyes", Catalunya Ràdio. 28-X-1933.

333. "Un cicle interessant: Quatre èpoques de teatre
català" [parlament amb què Maseras prologà la primera
sessió d'aquest cicle al Centre de Dependents], 9-XII-1933.

334. "Esport i cultura", Redreçament, març, 1934.
Probablement estigué vinculat a aquesta publicació per

la relació dels seus fills amb l'agrupació dels "Boy-
scouts" durant els anys trenta.

335. "Pere Ynglada, dibuixant animalista", Art n. 8, maig
1934. Signat, Alfons Maseras,

"El cartell", n. 7, abril 1934. Signat "M." [Es tracta
d'un dels pseudònims de Maseras. Per l'estil i el contin-
gut, podria ser l'autor de l'article].

336. "Vers une guerre de l'indépendance?... Paroles d'un
catalan", La tribune des Nations. París 20-VIII-1936.

337. "Casai de la cultura. El primer centenario de Leopar-
di", La Vanguardia 17-VI-1937.

338. La vida literària a Catalunya. Gaseta setmanal radiada
de la Institució de les Lletres Catalanes fou una publica-
ció mecanografiada que recollia els guions dels programes
de ràdio que -de primer els dissabtes a les 9 del vespre,
i després els diumenges a les 2 del migdia- oferia la
Institució de les Lletres Catalanes des de la ràdio de la
Generalitat amb la participació de l'Agrupació d'Escriptors
Catalans. Era dirigida per Lluís Montanyà, hi participaven
els escriptors que s'havien reunit al tombant del setmanari
Mirador -desaparegut ja el 1937-, i acceptava la col·labo-
ració de tothom que volgués trametre els seus escrits a la
seu de l'Agrupació (Rambla de Catalunya 41, principal).
Aparegué el 1938. En sortiren 50 números, el darrer dels
quals porta la data del 25-XII-1938. La gaseta radiada
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constava sempre d'un article de fons, les seccions "Els
homes i els llibres", "Esdeveniments literaris", i d'una
sèrie d'informacions breus sobre el moviment literari a
Catalunya. El programa recollia les novetats literàries
catalanes i estrangeres.

Maseras participà al n. 42 de la gaseta (29-X-1938) amb
l'article "Leopardi" dins la secció "Els homes i els
llibres".

339. Josep Pla, Quadern Gris (O.G. 1), Ed. Destino,
Barcelona 1983, p. 674.

340. Alfons Maseras, La nostra gent. Francesc Macià.
Quaderns Blaus, Llibreria Catalonia, Barcelona 1931.

341. Alfonso Maseras i C. Fages de Climent, Fortuny, la
mitad de una vida. Espasa-Calpe (Vidas españolas e hispano-
americanas del siglo XIX, 19), Madrid-Barcelona 1932.

342. Alfons Maseras, El pintor Fortuny. Ed. Barcino
(Popular Barcino 139), Barcelona 1938.

343. Alfons Maseras, Joan Maragall. Ed. Barcino (Popular
Barcino 128), Barcelona 1936.

344. "Francesc Macià", sense signatura, Catalunya. Buenos
Aires, agost 1931, p. 7.

345. "Quaderns Blaus, Francesc Macià, per Alfons Maseras",
sense signar, La Vanguardia. 16-VIII-1931.

346. Joan Teixidor, Mirador. 9-IV-1936.

347. Manuel Cruells, "Llegint... Joan Maragall", La Humani-
tat. 18-IV-1936.

348. Ramon N. Girald, "Un llibre cada dia. Joan Maragall".
La Publicitat. 9-V-1936.

349. Rafael Tasis i Marca, "Fortuny en el seu Centenari",
La Publicitat. 31-VII-1938.

350. Vida de Narcís Oller. Es conserva a l'Arxiu Maseras.

351. En full previ a la portadella, l'autor escriví, de
pròpia mà: "Vida de Narcís Oller. S'ha de donar un capítol
cada mes. El primer capítol ja és a la impremta per al nQ
de gener. Tipus de lletra - 10 a 11."

352. Alfons Maseras, La Republicà Catalana. Llibreria
Catalonia, Barcelona 1931.

353. Alfons Maseres, Resum d'Història del Comerç. Ed.
Barcino (Popular Barcino 98), Barcelona 1934.

354. "Un manual català sobre història mercantil", La Veu de
Catalunya. 20-IV-1934.
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355. R. Bofill i Bosch, "Les lletres. Resum d'Història del
Comerç per Alfons Maseras", El Matí. 22-V-1934.

356. Pere Prat Gaballí, "Al margen de un excelente libro de
Alfonso Maseras", El Día Gráfico. 17-VI-1934.

357. Alfons Maseras i Màrius Jouveau, Resum de Literatura
Provencal. Ed. Barcino {Popular Barcino 74), Barcelona,
1932.

358. Procedent del Llegat Josep M. de Casacuberta conservat
a la Biblioteca de l'Abadia de Montserrat.

Es tracta d'un mecanoscrit de 7 pàgines, sense signar,
que podem garantir escrit per Maseras. La forma del
mecanoscrit -disposició, tipus de paper, lletra, distribu-
ció tipogràfica, etc.-, el contingut del text i l'estil
així ho testifiquen. A l'Arxiu de Montserrat està catalogat
com un text de Maseras i amb aquesta seguretat em fou
comunicat pel Pare Josep Massot i Muntaner.

359. No porta cap títol. Es tracta d'un mecanoscrit de 33
quartilles conservat a l'Arxiu Maseras.

360. Es tracta d'un manuscrit de 77 quartilles amb diverses
correccions i algunes anotacions tipogràfiques per a la
impremta. Es conserva, amb el mecanoscrit abans citat, a la
mateixa carpeta de l'Arxiu Maseras.

361. A més, al revés d'una quartilla d'un d'aquests reculls
consta manuscrit un avís de Maseras al Sr. Casacuberta. És
una nota que fa referència a qüestions tipogràfiques i de
llenguatge a l'entorn d'una edició per a la Barcino no
identificable. Aquesta nota es troba també arxivada per
l'autor dins la carpeta dels resums històrics i literaris
manuscrits i mecanoscrits, a l'Arxiu Maseras.

362. Suplement 1936-39 de l'Enciclopèdia Espasa, p. 480,

363. D'aquest llibre, se'n conserva un manuscrit de 115
quartilles titulat Les gestes de Pere el Gran. L'allibera-
ment de Sicília, signat amb el pseudònim Jaume dels Domenys
i datat a Barcelona el 1932. Conté moltes correccions i
manté notables diferències respecte al mecanoscrit del
mateix any, de 114 pàgines i índex, titulat només L'allibe-
rament de Sicília i, signat amb nom i cognom. Ambdós
documents foren classificats per l'autor a la mateixa
carpeta del seu arxiu. El 1954 aparegué l'edició pòstuma de
l'obra, retallada respecte a les anteriors, a la col·lecció
Popular Barcino, n. 161.

364. Aquest llibre històric, conservat únicament en versió
manuscrita, es mantingué sempre inèdit. El manuscrit, que
presenta bastants correccions, es titula El comte Berào el
.judici... de Déu (La batalla d'Aquisgrà). Signat amb el nom,
fou redactat el 1936 i es troba també a l'Arxiu Maseras.
N'existeix una còpia mecanoscrita de 93 quartilles a la
biblioteca de l'Ateneu Barcelonès.
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365. Germinal. Ed. Proa (Biblioteca "A Tot Vent", Sèrie
Estrangera) 2 Vols., 1937.

366. Germinal. pp. 5-8.

367. Nicolai Gogol, El capot, Llibreria Catalonia (Nagsa
Arts Gràfiques) 1929. Traducció de Jaume dels Domenys.

368. Pierre Benoit, Axelle. 2 Vols., Llibreria Catalonia,
(Biblioteca Literària 119-129), Barcelona 1929. Traducció
de Jaume dels Domenys.

369. Gamillo Castello-Branco, La vídua del pen.lat. Llibre-
ria Catalonia (Biblioteca Literària 126), Barcelona 1930.
Traducció de Jaume dels Domenys.

370. August Snieders, El caçador de llops. 2 Vols., Llibre-
ria Catalonia (Biblioteca Literària 134 i 135), Barcelona
1931. Traducció de Jaume dels Domenys.

371. Alexandre Dumas (fill), La dama de les camèlies.
Llibreria Catalonia (Biblioteca Univers 39), Barcelona s/d.
Traducció de Jaume dels Domenys.

372. Maurice Maeterlinck, La intel·ligència de les flors.
Llibreria Catalonia (Biblioteca Literària), Barcelona s/d
[posterior a 1929], Traducció de Jaume dels Domenys.

373. Gabriel Boissy, Estances del mortal somriure. Psalmo-
dies per a somniar. Publicacions de "La Revista" n. 89,
Barcelona 1931. Traducció d'Alfons Maseras.

374. Emília Bernal, Poemes (Poesies vertides al català per
diferents traductors). Publicacions de "La Revista" n. 112,
Barcelona 1933. Un dels traductors és Alfons Maseras.

375. William Shakespeare, Somni d'una nit d'estiu. Ed.
Barcino (Popular Barcino 50), Barcelona 1929. Traducció
d'Alfons Maseras.

376. Bonaventura C. Aribau, Art i política. Ed. Barcino
(Popular Barcino 81), Barcelona 1932. Traducció de Jaume
dels Domenys.

377. Pau Piferrer, Records i belleses de Barceloa. Ed.
Barcino (Popular Barcino 85), Barcelona 1932.

378. Pau Piferrer, Records i belleses de Catalunya. Ed.
Barcino (Popular Barcino 100), Barcelona 1934. Traducció de
Jaume dels Domenys.

379. Manuel de Cabanyes, Poesies Completes (Preludis de la
meva lira. Càntic nupcial. Poesies pòstumes), Ed. Barcino
(Popular Barcino 114), Barcelona 1935. Versió, pròleg i
anotació d'Alfons Maseras.
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380. Francesc Aragó, Història de la meva joventut. Ed.
Barcino (Popular Barcino 133), Barcelona 1937.

381. Alfred de Musset, Les nits i altres poemes. Editorial
Barcino (Popular Barcino 124), Barcelona 1936. Traducció
d'Alfons Maseras.

382. J. M. Miquel i Vergés en féu una ressenya crítica a La
Publicitat; "LesNits i altres poemes, per A. de Musset.
Traducció d'A. Maseras", 19-II-1936. També Joan A. Palma,
a La Veu de Catalunya en publicà un comentari: "Les nits i
altres poemes d'A. de Musset", 5-III-1936.

383. Antoni de Capmany, L'antiga marina de Barcelona. Ed.
Barcino (Popular Barcino 136), Barcelona 1937.

384. Antoni de Capmany, L' antic comerç de Barcelona. Ed.
Barcino (Popular Barcino 137), Barcelona 1937.

385. Antoni de Capmany, Els antics oficis de Barcelona, Ed.
Barcino (Popular Barcino 138), Barcelona 1937.

386. El Volum I porta data de 1930 i el Volum VIII la du de
1936.

387."Tot Moliere en català. Una conversa amb Alfons
Maseres, el seu traductor", La Publicitat. 13-IV-1936.

388. "Tot Molière en català. Interviu amb Alfons Maseras",
El Matí. 18-IV-1934.

389. Interviu ressenyada en nota anterior.

390. Ibid.

391. Entrevista amb Maseras a La Publicitat citada ante-
riorment .

392. Manuel Cruells, "Les "Obres Completes de Molière" a la
col·lecció "Els Clàssics del Món", La Humanitat. 6-V-1936.

393. Lluís Capdevila, "Intencions. Molière en català",
Meridià. 30-IX-1938.

394. Àlbum de records, p. 106.

395. Martí de Riquer, "Molière en català", Mirador, n. 373,
9-IV-1936.

396. Sobre les obres publicades a "Els Clàssics del Món",
i per a tota mena d'informacions sobre Editorial Barcino i
les seves col·leccions, vegeu: Albert Manent, Josep Maria
de Casacuberta i l'Editorial Barcino. Associació d'Editors
en Llengua Catalana, Barcelona, Mallorca, València, 1980,
(Per a la col·lecció "Els Clàssics del Món": pp, 36 i 83-
84).
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397. Martí de Riquer, article de Mirador citat anterior-
ment .

398. Ibid.

399. Domènec Guansé, "Teatre. Molière i els metges", La
Publicitat. 24-IX-1934.

400. Lluís Capdevila, article de Meridià citat anterior-
ment .

401. John Galsworthy, L'homenet [seguit de "L'home mort".
"Apogeu". "Un conte senzill". "Uns treballadors". "Un cop
de cap". "El pres" i "El festeig silenciós".], Quaderns
Literaris n. 34, Llibreria Catalonia, Barcelona 1934.
Traducció d'Alfons Maseres.

402. Marc Chadourne, Vasco. Quaderns Literaris n. 87,
Llibreria Catalonia, Barcelona 1935. Traducció d'Alfons
Maseres.

403. AdaNegri, El diner. Quaderns Literaris n. 64, Llibre-
ria Catalonia, Barcelona 1935. Traducció d'Alfons Maseres.

404. John Galsworthy, El .jueu errant. Un COP de cap. Uns
treballadors. L'home mort. El pres. La Novel.la Estrangera,
(Tallers Gràfics A. Porta), Barcelona 1934. Traducció
d'Alfons Maseras.

405. Frederic Mistral, Rondalles, Ed. Fluid, Terrassa,
1930. Traducció i Prefaci d'Alfons Maseras.

Al llibre s'informa el lector que "Les narracions
contingudes en aquest aplec de Rondalles són tretes dels 2
volums Proso d'Armana (1926) i Nouvelle Proso d'Armana
(1927) publicats, amb la traducció francesa de Pèire
Devoluy per la Casa Bernard Grasset de París."

406. En les pàgines inicials del llibre, hi consta la
següent nota: "Volum publicat a l'ocasió del Centenari de
la naixença de Frederic Mistral amb l'avinenca del Comitè
Català de les festes del Centenari i del Comitè dels Amics
de Mistral de Barcelona".

407. Prefaci, pp. 7-29. Signat, Alfons Maseras.

408. 10 exemplars en paper Japó i 25 en paper de fil
Guarro, numerats i signats pel traductor.

409. Emili Genest, Figures i llegendes mitològiques. Ed.
Joventut, Barcelona 1932. Traducció d'Alfons Maseras.

410. El col.lofó de Cants dóna com a data d'acabament de la
impressió el 5 d'octubre de 1938.

411. La vida literària a Catalunya es publicà durant 1938.
En sortiren 50 números, el darrer dels quals porta la data
del 25 de desembre de 1938. Primer es radiava els dissabtes
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a les 9 del vespre i posteriorment els diumenges a les 2
del migdia. Allò que constitueix la revista és el conjunt
dels guions mecanografiats dels diferents espais que
formaven el programa: un article de fons, les seccions "Els
homes i els llibres", "Esdeveniments literaris", i informa-
cions breus sobre el moviment literari a Catalunya. Era una
activitat de la Institució de les Lletres Catalanes
dirigida per Lluís Montanyà. Hi col·laboraven els escrip-
tors vinculats a la Institució.

412. La vida literària a Catalunya, any I, n. 42, 29-X-
1938.

413. Begur, "Acotacions. Leopardi en català", La Publici-
tat. 17-XI-1938.

414. Alfons Maseras, "Els homes i els llibres. Leopardi",
La vida literària a Catalunya. Gaseta setmanal radiada de
la "Institució de les Lletres Catalanes" , any I, n. 42, 29-
X-1938.

415. La vida literària a Catalunya, n. 45, 19-XI-1938.

416. "F.", "Cada dia un llibre. Giacomo Leopardi, Cants,
versió d'Alfons Maseres", La Humanitat. ll-XII-1938.

417. Rafael Tasis i Marca, La Publicitat. ll-XII-1938.

418. Tots els fragments provenen de la crítica de R. Tasis
i Marca, La Publicitat. ll-XII-1938.

419. Pàgines 5-11.

420. Alfons Maseres, Cants. Edicions Oasi, Barcelona 1938,
p. 11.

421. Ibid.

422. Alfons Maseres, "Un Centenari. El gran poeta Leopar-
di", Ràdio Barcelona. 2-VI-1937.

423. Alfons Maseras, "Casal de la Cultura. El primer
centenario de Leopardi", La Vanguardia. Barcelona 17-VI-
1937.

424. Zenon, "El centenari de Leopardi", Diari de Barcelona.
10-VI-1937.

425. En porta la notícia la revista Ràdio Barcelona. 2-VI-
1937, p. 12: "Dilluns, dia 14, a un quart de nou del
vespre, en l'emissió de l'Agrupació d'Escriptors Catalans,
Alfons Maseres, farà un recital de poesies de Leopardi,
vertides per ell al català."

426. Editat per Oliva de Vilanova, Barcelona, 1937.

427. Unión Musical Española, s/d, [Música de J. Pahissa].
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428. Ed. Minerva S.A. (Biblioteca de Cultura Moderna y
Contemporánea), Barcelona s/d.

429. En gairebé tots els casos hem parlat al seu moment
dels estudis de Maseras sobre aquests autors, i, en
l'ocasió de tractar-se d'amics personals, hem comentat ja
la relació que hi mantingué. Tanmateix, en el cas dels
autors més representatius tornem a consignar en nota alguns
dels treballs de Maseras sobre aquests escriptors.

430. Entre d'altres aportacions de Maseras sobre Alfred de
Musset a la premsa, recordem l'article "Sobre el teatre
d'Alfred de Musset", aparegut a la secció "La Literatura"
de La Publicitat, el 22-IX-1934.

431. Recordem el llarg article de Maseras "Gogol", a La Veu
de Catalunya del 13-11-1930.

432. Recordem l'article de Maseras "Vasco" aparegut a La
Veu de Catalunya el 29-V-1929, paral·lelament a la publica-
ció de la novel·la a La Nova Revista, pel gener, febrer i
març del 1929, sis anys abans de sortir-ne la traducció als
Quaderns Literaris.

433. Recordem, entre d'altres, els articles de Maseras
"Aribau, poeta poliglota" a La Publicitat. 24-VIII-1933;
"Aribau y sus ensayos de El Europeo", a Diario de Barcelo-
na, 6-IX-1932, i "Lletres. Aribau i el seu temps", Diari de
Barcelona. 19-III-1937, els dos darrers signats amb el
psedònim Zenon.

434. Citem, entre d'altres, l'article de Maseras "Piferrer,
poeta", La Veu de Catalunya. 29-VIII-1933.

435. La traducció dels poemes de Cabanyes tingué un gran
ressò. Li dedicaren comentaris: Joan A. Palma, "Manuel de
Cabanyes en català", La Veu de Catalunya. 7-IV-1935; A.
Serra-Baldó, "L'obra poètica de Manuel de Cabanyes", La
Publicitat, maig de 1935; i Josep M. Junoy, "Las poesías de
M. de Cabanyes en catalán", La Vanguardia. 8-XI-1935.

Maseras li dedicà entre d'altres l'article "Un precur-
sor del Renaixement: el poeta Manuel de Cabanyes", a
Catalunya Ràdio, el 28-X-1933.

436. Recordem els articles de Maseras "Les glòries catala-
nes. Francesc Aragó", La Publicitat. 7-VI-1936, i "Lletres.
L'autobiografia de Francesc Aragó", Diaride Barcelona. 24-
11-1937, signat, Zenon.

437. Sobre Capmany, Maseras publicà, entre d'altres, "Un
català del segle XVIII. Capmany i les seves "Memòries",
Meridià. 29-VII-1938, i "Les "Memorias" de Capmany", a
Revista de Catalunya, n. 91, 15-X-1938, pp. 352-358.

438. Aquest recull poètic, datat el 1938, es conserva
manuscrit a l'Arxiu de l'autor, formant part de 1'aparcat
"Represes" dins un quadern que conté llibres de poesia de'ls
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anys 1905, 1906 i 1907. Reprodueixi amb variants, el llibre
amb el mateix títol de l'any 1907.

439. Conservat al quadern esmentat anteriorment de l'Arxiu
de l'autor. Reprodueix, amb variants, el text de 1906.

440. Malgrat les dates difícils en què aparegué, la segona
edició de les Èglogues seguides del Poema dels Camins,
constà de 350 exemplars sobre paper Ciceros, 200 exemplars
sobre paper "Chamois" i 25 exemplars sobre paper de fil.
Aquests darrers numerats i signats per l'autor. Fou
publicada per Llibreria Verdaguer.

A les "Notes" que ocupen les pàgines 79-87 del llibre,
l'autor explica l'origen i les circumstàncies de cada part
del volum, i també justifica els motius de la segona
edició: "El curt tiratge de l'edició del 1918 i les moltes
sol·licituds que l'autor ha rebut respecte a aquest llibre,
fa molts anys exhaurit, justifiquen potser la present
edició, a la qual l'autor ha fet lleugeres esmenes, la
majoria purament gramaticals." (p. 80).

441. Aquesta obra de Duran i Reynals aparegué pel desembre
del 1939, ja que el n. 50 ( 25-XII-1939 ) de la gaseta
radiada de la Institució de les Lletres Catalanes La vida
literària a Catalunya, dóna notícia de la seva recent
publicació a la secció "Informacions". El llibre -del qual
posseeixo un exemplar- es pot trobar encara al mercat
antiquari. Ben segur que el volum 76, el recull de poemes
de Maseras, fou el primer que quedà sense editar de la
col·lecció Biblioteca de la Rosa dels Vents.

442. Anna Murià, "Lletres. Poemes minúsculs". Diari de
Barcelona. 17-VII-1937.

443. Josep Lleonart, "Poemes minúsculs, per Alfons Mase-
res", La Humanitat. Barcelona, 22-VI-1937.

444. R. Tasis i Marca, "Lletres. Llibres de versos: sis
poetes i una mateixa posició", La Publicitat, 25-XI-1937.

445. Anna Murià, "Lletres. A Europa. Poema", Diari de
Catalunya. l-VI-1938.

446. Ibid.

447. Josep Lleonart, "Les Lletres. Alfons Maseras. A Europa
(Poema)", La Humanitat. 17-IV-1938.

448. El manuscrit original del poema, de 24 quartilles,
datat el 5-XII-1937, es conserva a l'Arxiu Maseras, així
com la traducció castellana feta pel mateix autor.

449. Conservat fragmentàriament a l'Arxiu del poeta,
barrejat amb poemes d'altres obres.
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450. La nota diu així: "El poema més antic dels aplegats en
aquest volum és "El riu", que data del 1926. Els dos més
moderns són els sonets "L'esfinx" i "L'evasió", compostos
el 1937. El que dóna títol al recull és del 1931, i el que
clou, "La mort" és del 1932."

451. Joan Puig i Ferreter, Diari d'un escriptor. Res-
sonàncies 1942-1952. Ed. 62, Barcelona 1975, pp.287-288.

452. Ramon Vinyes, "Talaia. Persistent joventut", Meridià,
3-XII-1938.

453. Josep Lleonart, "Invocació i altres poemes, d'Alfons
Maseres", La Humanitat. 29-XI-1938.

454. Ibid.

455. Anna Murià, "Lletres. Invocació i altres poemes",
Diari de Catalunya. 12-1-1939.

456. Ibid.

457. Joan Puig i Ferreter, Diari d'un escriptor, p. 287.

458. "De poesia", dos articles de 4 fulls cadascun conser-
vats a l'Arxiu Maseras.

459. Primer article arxivat a "De poesia".

460. El manuscrit de L* hereu, que consta de 12 quartilles
escrites amb lletra molt petita, es conserva a l'Arxiu de
l'autor. Es tracta d'una primera redacció a jutjar per les
correccions que s'hi evidencien. A la versió publicada el
1929 s'hi observen variants considerables respecte a aquest
nmanuscrit original i signat el 26 de novembre de 1921.

461. C.B., "Les estrenes al teatre. L'hereu, d'Alfons
Maseres, al teatre Iris de Mataró", La Veu de Catalunya.
31-XII-1935.

462. Ibid.

463. J.G., "Una estrena a Mataró. L'hereu, un acte d'Alfons
Maseres", LaHumanitat. 1-1-1936.

464. Guerau i Marta. Llibreria Verdaguer, Barcelona 1932,
p. 6.

465. Aquesta obra ha estat ja comentada al capítol II.

466. Aquest manuscrit, com ja s'ha dit al capítol II, es
conserva a l'Arxiu Maseras. Està datat i signat a Barcelona
el 27 d'octubre de 1909, trenta anys justos abans de la
mort del seu autor, el mateix dia i mes del 1939.
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467. J. Palau i Fahre, "Notes bibliogràfiques. Llibres
recents. Ermesendis. d'Alfons Maseres, La Publicitat. 12-
VII-1936.

468. Ibid.
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Obra narrativa d'Alfons Maseras.

Els capítols VI, VII, VIII i IX estudien el corpus

fonamental de l'obra narrativa de Maseras. S'hi analitzen

un total de 35 obres: 12 novel.les, 9 aplecs de contes, 11

novel·les curtes, un llibre de prosa poètica i dos de prosa

descriptiva. Els intents narratius de l'adolescència i de

la primera joventut de l'escriptor -formalitzats com a

proses o narracions d'índole pre-rafaelita i decadentista

i publicats exclusivament a la premsa llevat de l'aplec

Escull (1905)- són considerats obres d'aprenentatge,

d'introducció al món literari i de formació estètica.

Tanmateix, Maseras reprengué una part important d'aquestes

primeres proses en diferents moments de la seva obra i fins

al final de la seva vida. Encara n'apareixen algunes, amb

variants, al seu darrer recull inèdit La dona de Sócrates

i altres contes, el 1938. Pel fet que en bona mesura,

doncs, tornen a ser comentades en els capítols que seguei-

xen dedicats a l'obra narrativa, i per les altres raons

adduïdes, aquestes primeres breus proses romanen classi-

ficades i analitzades als capítols I i II, on es contex-

tualitzen en els inicis de l'activitat literària i perio-

dística de l'autor, que es produí condicionada per les

primeres influències intel·lectuals i polítiques. Creiem

que l'estudi d'aquestes obres incipients a l'apartat

biogràfic de la tesi en permet una valoració més objectiva

i profunda. Considerem, doncs, que el corpus narratiu de

Maseras que cal classificar, analitzar i valorar detinguda-

ment comença el 1908 amb la novel·la Edmon.
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1909); la revelació com a novel·lista

modernista.
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VI. La primera etapa de l'obra narrativa (1908-1909 );

la revelació com a novel·lista modernista.

L'any 1908 representa per a Maseras el de la revelació

del novel·lista que ell desitjava ser i que fins aleshores

només havia donat tímides mostres al públic. Els vint-i

quatre anys el sorprenen en un afany creatiu gairebé

febrós. Es troba escrivint L'adolescent -al qual dedica dos

anys, 1907 i 1908- i publica tres novel·les: Edmon. Fets i

paraules de Mestre Blai Martí i La fid'un idil.li. Un any

abans havia editat també una narració curta, Amor i odi

(1907).

La primera novel·la, Edmon, mereixé el tercer premi -

accèssit- en el primer concurs literari (Premi de Novel·la)

que el diari ElPoble Català convocà per a autors novells.

Els novel·listes premiats veien publicada la seva obra en

la col·lecció "Biblioteca d'El Poble Català", que cada tri-

mestre oferia als seus subscriptors un exemplar "en 8°
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allargat, de més de tres-centes planes, enquadernat en

percalina, dels mestres de la nostra literatura o d'emi-

nents autors estrangers", com anuncia el diari. Aquest

primer concurs d'El Poble Català fou convocat el 1906 i
«

adjudicat l'any següent. El resultat fou: P. Bertrana,

Nàufrecs (primer premi), J.M. Folch i Torres, Aigua Avall

(segon premi), A. Maseras, Edmon (tercer premi) i V. Oliva,

Eros-Christ (quart premi).

El mateix autor comentà el premi atorgat a la novel·la

i la significació del llibre a l'entrevista que li féu

Mercè Rodoreda per a C.larisme en respondre a la pregunta de

quin record servava de la seva publicació: "La coneixença

personal de Maragall i de Pin i Soler, tots dos membres del

Jurat del concurs del "Poble Català" que va premiar l'obra.

L'un i 1'altre tingueren per a mi paraules d'encoratjament

i d'amistat, que no oblidaré." Afegí que el llibre fou

llegit i que "la difusió que li donà El Poble Català in-

cloent-la dins la seva biblioteca en una bella edició

relligada, va facilitar-ne la lectura, sobretot entre el

jovent.

Edmon fou imprès pel març de 1908, però és evident,

segons les dates de convocatòria i adjudicació del premi,

que hagué d'ésser escrit entre 1906 i 1907. P. Vidal dóna

notícia d'aquest èxit literari d'en Maseras: "Com pot

recordar-se, l'empresa del susdit diari [•••] havia

celebrat un concurs de tais obres, en el qual fou distin-

git, en primer lloc, Prudenci Bertrana, i Alfons Maseres hi

aconseguí un dels altres premis."
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L'èxit literari de Maseras fou augmentat així mateix

per l'obtenció, el 1908, d'un premi als Jocs Florals de

Barcelona. I també aquest any comença l'activitat editorial

de l'autor quant a les traduccions. Inicia la que serà la

seva gran obra: traslladar Molière a la prosa catalana. El

1908 fa la versió de Tartuf i d'El Misantrop.6 L'edició de

l'obra completa de l'autor francès traduït per Maseras
n

apareix entre 1930 i 1936 , però l'interès del traductor

a treballar-hi havia començat, com es pot veure, molts anys

abans. Tartuf i El Misantrop havien de formar part l'any

1930 del volum primer dins l'Obra Completa publicada per
fl

l'editorial Barcino. En una entrevista que La Publicitat

féu a Maseras en ocasió de l'edició de tota l'obra de

Moliere, el 1936, el traductor confessava haver-ne començat

la traducció l'any 1931 per a l'editorial Barcino i haver-

ne donat ja un parell de peces per avançat -El Tartuf i El

Misantrop- el 1908.S

La primera obra narrativa d'una certa envergadura

escrita per Maseras fou la novel·la curta, que publicà el

1907 com a número u de la col·lecció "La Novel·la Catala-

na", titulada Amor y odi. El llibre, que porta impresa la

reproducció, signada per Maseras, d'un retrat a l'oli de

l'autor fet per Frederic A. Beltran, representa la seva

estrena en el gènere narratiu si excloem el volum de narra-

cions Escull (1905) i els contes i proses poètiques que ja

havia inclòs en la premsa quotidiana i en publicacions

periòdiques. Es tracta d'un estudi de caràcters en la línia

del psicologisme ollerià de Pilar Prim -publicada un any

abans- que ens remet als nous models narratius francesos -
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el cap dels quals és Bourget- basat en el subjectivisme

psicològic. Tanmateix, el protagonista, un metge que es

objecte de la passió de dues amigues intimes, es un

personatge que no es pot sostreure, encara, d'alguns

ressons -superficials- d'heroi modernista.

De fet, aquesta primera narració independent de

Maseras té una ambició literària d'ampla volada, molt

d'acord amb la curiositat innata i amb la profunda cultura

literària de l'autor. El seu precedent més directe es troba

en el tema de l'ésser doble -que oposa en ell mateix

l'aparença i la realitat, la normalitat i la patologia, el

conscient i l'inconscient-, que, a més d'acostar-nos a

Bourget, ens remunta a l'autor escocès Stevenson. La

situació presentada per Maseras és només la vaga represen-

tació d'un cas de doble personalitat, la de l'home de món,

frívol, i la del científic, que utilitza la seva capacitat

de seduir per efectuar un experiment de laboratori amb les

seves dues pretendentes. D'aquí que la segona versió de la

narració, inclosa -amb lleugeres variants de forma- a Setze

contes (1922) es tituli "Les experiències del doctor

Roman". Aquesta dualitat del jo serà explotada més endavant

per Maseras en posteriors narracions al costat de casos de

psicologies estranyes, suggestió, telepatiat ocultisrae,

etc., temes que aniran prenent progressivament el relleu a

la pura narració psicològica.

Amor y odi utilitza la tècnica, promoguda per Steven-

son i Meredith, de la "descripció progressiva", basada en

trets que van apareixent tal com es manifesten als ulls de

l'esperit, lluny de l'anàlisi detallada i precisa de la
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descripció realista. Tot reemplaçant l'ordre dels esdeveni-

ments per l'ordre en què són descoberts pels qui els viuen,

Maseras aconsegueix de no relaxar l'interès de la narració,

la intriga de la qual queda descoberta just a la seva fi.

És també remarcable en aquesta obra l'estudi de la

psicologia de cada una de les protagonistes a partir d'una

tècnica que voreja l'estil indirecte lliure. El treball de

Maseras és en alguns moments de la novel·la molt minuciós

quant a tècniques introspectives. Fins i tot, s'hi poden

aïllar fragments d'anàlisi del personatge masculí que

introdueixen un matusser monòleg interior.

L'obra anuncia una situació de desequilibri entre fons

i forma que es reiterarà en el futur treball literari de

Maseras, ja que utilitza tècniques narratives molt interes-

sants i noves per a construir novel·les de continguts

fulletonescos. Aquesta situació es perllongarà fins ben

entrats els anys vint i es posarà en evidència en moltes de

les novel·letes que Maseras publicarà en col·leccions

populars com "La Novel·la d'Ara".

1. Edmon (1908): una novel.la decadentista. L'aristocràcia

moral d'un dandi.

1.1. Filiació decadentista de la novel·la.

Anàlisi ideològica i estilística.

L'activitat més remarcable de l'autor durant 1908 fou

la publicació de les seves novel·les més importants: Edmon.

Fets y paraules de Mestre Blai Martí i La fi d'un idil·li.
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que l'haurien de consagrar com a narrador i que assolirien

un notable èxit de públic.

Maseras revisà i corregí la novel·la Edmon després de

vint-i-un anys per tal de fer-ne una segona edició. El

criteri, expressat pel mateix autor en nota precedent al

text, fou el d'actualitzar la llengua, podar el text

original de "frases o paràgrafs deformes o plens de

vaguetat" i fer-hi lleugeres addicions. Maseras considerà

definitiu el segon text revisat. Fou publicat a Badalona

l'any 1929 per Editorial Proa, a la Biblioteca "A tot vent"

amb el número 13 i se'n féu un tiratge, a part de l'habi-

tual, de cinquanta exemplars en paper de fil, numerats a mà

i signats per l'autor. L'any 1989 l'editorial Curial féu

una edició d'Edmon a partir de la primera, la de 1908, amb

correccions ortogràfiques, morfològiques i sintàctiques. La

inclogué, amb el número setze, dins la col·lecció "Biblio-

teca Popular Curial", avui desapareguda.

Edmon. publicada per l'editorial d'El Poble Català a

finals de març de 1908 fou escrita per l'autor en els mesos

immediatament anteriors, durant 1907. Havia obtingut -com

ja s'ha comentat oportunament- un dels premis de novel·la

convocats pel diari l'any 1908, fet que la projectà

ràpidament entre el públic lector i li atorgà un notable

èxit i popularitat. Rafael Tasis així ho afirma en un

article sobre Maseras publicat el 1934 a La Publicitat, i

ho manté en el seu llibre Una visió de conjunt de la

novel·la catalana, l'any següent, amb les mateixes parau-

les: "[...] Edmont una de les novel·les catalanes que més

èxit han assolit i que han pogut permetre's, per llur força
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autèntica, la prova decisiva del nou contacte amb un públic

i uns gustos renovats. [...] Un detingut anàlisi d'aquesta

obra [.t.] permetria potser de precisar els elements

motivadors d'aquest èxit que creava [...] un públic femení

molt vast."13

Alguns dels passatges de la segona meitat del llibre

reprodueixen paisatges i ambients (Toledo, El Escorial)

recorreguts per Maseras durant la seva estada a Madrid

entre el desembre de 1905 i finals d'abril de 1906.

E d mon representa la primera novel·la important de

Maseras, tant pel reconeixement públic que li suposà com

pels plantejaments ètics i estètics que evidencia, clara-

ment vinculats a la novel·la simbolista francesa, el que a

finals de segle XIX es convingué a denominar "roman-

poème". Té el seu model perfecte en D'Annunzio, per a

qui el llibre ha de reunir ritmes i sons com un poema,

cercar les més diverses qualitats de la paraula escrita i

alternar les precisions de la ciència amb les seduccions

del somni i del misteri. Aquesta mena de novel, la ha de

crear, segons l'autor italià, amb tots els mitjans de l'art

literari, la vida particular -sensual, sentimental,

intelectual- d'un ésser humà situat al centre de la vida

universal. Per a Bourget, defensor d'una narració focalit-

zada en el conflicte entre individu i societat, la no-

vel, la-poema o simbolista està excessivament centrada en

les emocions, en els colors que els esprits presten a la

realitat, més que no pas en els esdeveniments reals. És

aquest l'esforç que Maseras intenta dur a terme a Edmon.

una de les primeres novel·les simbolistes ciutadanes
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escrites a Catalunya, que recull les experiències estèti-

ques que Casellas havia ja experimentat set anys abans en

publicar la primera novel·la modernista, Els sots ferés-

tecs . Per a Jordi Castellanos la solució a què arriba

Casellas és senzilla: "Es tracta de traspassar la subjecti-

vitat emotiva de l'autor al protagonista, per tal que

aquest porti a cap el viatge iniciàtic que ell, com a

experiència artística, realitza en l'elaboració de la

pròpia obrat [•••] crear una emoció-consciència que

"coneix" la realitat i la reestructura abocant sobre ella

la seva subjectivitat. Així, l'experiència de la realitat

(amb tot el que aquesta té de fragmentària i d'incognosci-

ble) pot ésser objectivada en un discurs novel·lístic a

través de la figura del protagonista-artista". L'intent

de Maseras a Edmon és facilitar al lector l'experiència de

la realitat a través de la subjectivitat del narrador-

protagonista, expressada en l'epistolari adreçat a un amic

de confiança. Els somnis, les tensions sentimentals i

passionals i el garbell d'imatges amb què l'autor vol

transcriure la visió de la realitat des d'un esprit

angoixat constitueixen les bases ètiques i estètiques de la

novel.la.

Edmon és una de les poques novel·les de model dannun-

zià escrites a Catalunya, malgrat que aquesta fórmula

16"tindrà ben poca incidència en la novel·la catalana".

Maseras inclou en aquest model elements de ressonàncies

clarament nietzscheanes, com són el sentit de superioritat

espiritual del seu protagonista i alguns aspectes del seu

pensament individualista i pagà. Conseqüent amb aquest
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model, Edmon concentra en les seves pàgines gran quantitat

dels tòpics i valors estètics finiseculars. Es una novel·la

paradigmàtica quant a les coordenades literàries del

tombant de segle, bàsicament les bastides a Itàlia, França

i Anglaterra als epígons del Romanticisme, quan les últimes

alenades del moviment havien donat els rars fruits del

decadentismo i el simbolisme.

Maseras, impulsat per la recent lectura de D'Annun-

17zio cerca de reflectir en forma de novel·la epistolar,

subjectiva i poètica, la psicologia d'un home torturat,

hipersensible, tocat de l'"spleen"i de 1'angoixa vital, que

descobreix un únic sentit a l'existència en enamorar-se, i

el perd radicalment en convèncer-se de la impossibilitat de

realitzar vitalment aquesta passió amorosa. La desitjada

mort, provocada per la malaltia física -tuberculosi- que

agreugen la desesperació i el trencament espiritual, sega

la vida sense nord del jove decadent.

La novel·la, escrita a l'ombra de D'Annunzio, consis-

teix en l'estudi dels problemes de l'ànima d'un home jove,

tot seguint l'exemple del gran autor italià, que proclamava

un art transcendent i humà que expressés "la vida interna

i ficom a fonament de tota acció i de tota energia". Aquest

treball introspectiu va estudiant l'evolució íntima del

sentiment i de la passió, que dibuixen el comportament

extern. Es narra la tragèdia d'un home enfontat a un medi

estrany, la mateixa societat del seu entorn, que ell no

comprèn ni accepta en els seus comportaments i manifesta-

cions. La lluita d'aquest individu per realitzar-se -

aquesta vegada en l'amor- és estèril ja que la fatalitat -

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



714

encarnada en l'obscura història de la noia- no li permetrà

d'atènyer l'anhelat final. Un cop més es compleixen els

pressupòsits filosòfics que donen suport a la novel.la

simbolista decadentista: les forces de la natura, el destí,

impedeixen 1'autorealització del protagonista. L'amor

esdevé una força destructiva. Edmon volia arribar a la

plenitud de l'individu i, com els herois ibsenians, ha de

pagar amb l'autoanihilació. El jove enlluernat amb les

teories de Nietzsche, que se sentia superior i diferent a

la massa i volia afirmar la seva voluntat i llibertat,

acaba destruït en cos i ànima. Edmon és un intel·lectual i

un burgès, però no és un artista. En ell l'amor actua

negativament, ja que és una força dominant i destructiva

contra la qual no pot lluitar, però mai no actua com a

motor de creació. Edmon és un dandi, un contemplatiu, que

conrea en si mateix l'estat morbós, i en qui la tristesa i

la melangia constitueixen l'estat habitual.

La novel·la compleix rigorosament els requisits del

decadentisme en relació al dualisme còsmic, a l'enfronta-

ment de l'home amb l'entorn. Edmon s'adequa a la perfecció,

doncs, al pensament decadentista que, en paraules de

Castellanos "assumiria amb tota plenitud aquest dualisme

com a irresoluble i hi situaria el discurs novel·lístic com

a constatació de la impossibilitat de transformar el món i,

doncs, de la necessitat de tancar-se, de refugiar-se, en un

19món personal, subjectiu, fet d'artifici i de cultura."

Maseras introdueix els elements filosòfics en aquesta

novel·la a partir de la seva formació literària. L'empremta

de D'Annunzio i la tradició de la literatura simbolista
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francesa hi és clara, fet demostrable a partir dels molts

articles de crítica que dedicà a aquests autors, que

coneixia profundament. En canvi, les lectures filosòfiques

no s'evidencien de forma directa, sinó a través de les

fonts literàries.

Els temes bàsics de la novel·la tenen un deute clar

amb el decadentisme modernista ja que recullen part de

l'experiència de captació de la realitat a través dels

continguts anímics duta a terme pels grans autors catalans

abans de 1908. Pensem en els personatges de la novel·la

simbolista catalana d'ambient rural com Mossèn Llàtzer a

Els sots feréstecs de Raimon Casellas, la Milà a Solitud de

Víctor Català o Josafat de Prudenci Bertrana entre d'al-

tres. Edmon es basa en tots aquests assaigs previs i aporta

un escenari original al centrar la història a la ciutat.

Es destria a la novel·la un peculiar sentit de l'exis-

?í)tència basat en l'anhel, 1'"ètica d'autorealització" :

"La sencera plenitud de la vida és sols una successió

eterna de frisances. Viure és desitjar. Visc per ventura

jo, que desitjo sempre?" El suïcidi com a projecte de

fugida, després d'haver comprovat la impossibilitat de la

plenitud personal a causa de l'antagonisme home-societat,

és un altre dels elements temàtics que donen forma ètica al

personatge: "Jo deuria anarmen. Un viatge ablaniria aquesta

tempesta que hi ha dintre de mi; sí, un viatge. I per què

no un viatge del que no'n tornés mai més? [...] Trobaria
A A

llavors la felicitat completa?"

El menyspreu per la multitud és també base temàtica de

la novel·la. El punt de partida d'aquesta actitud del
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protagonista es troba en el seu coneixement profund del

substrat primitiu que rau al fons de l'ànima col.lecti-

Î1va. Edmon és un intel·lectual, un home refinat i culte,

amatent a les darreres filosofies arribades de París. És un

representant d'aquella intel·lectualitat catalana "tot just

nascuda a la consciència estamental i, per tant, rebel a la

classe que li ha donat naixença, que, aïllada i sola, cerca

de reivindicar el seu lloc i la seva funció en la Catalunya
o J

contemporània." D'aquí el sentit crític i regeneracio-

nista de les paraules d'Edmon. El fracàs d'aquesta classe,

assumit per l'autor i projectat en el protagonista, coinci-

dirà en la novel.la amb el fracàs personal. Maseras

coneixia perfectament l'obra de Casellas Les Multituds com

coneixia les principals obres on "la multitud esdevé o el

medi on l'home assoleix el seu grau màxim de solitud o el

medi on, encobert, pot donar sortida a les seves frustra-

cions i als seus instints". Des de Victor Hugo a Sue, de

Baudelaire a Edgar A. Poe, de Zola a Verhaeren, de Narcís

Oller a Víctor Català o Rafael Nogueras Oller [...]. "2S

Per això pot afirmar: "A la massa del poble lo mateix

l'atrau un fet criminal, del què'n vol conèixer tot seguit

els detalls més horribles i insignificants, una heroicitat

guerrera, en quelcom parella a un crim, o la revelació d'un

geni. Tant de cor se sab el nom del seu poeta com el del

seu butxí, el de l'homicida més furibon com el del polític

que més l'enganya. Y tots aquests noms els venera, els

28repeteix, ab una mena d'extranya religiositat". També

s'evidencia a la novel·la l'horror a la mediocritat, en

aquest cas expressat en forma de paradoxa: "He sentit
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enveja per aquests empleats de poc sou que viuen feliços ab

la seva mediocritat y ignorància. Si els sents an ells, són

2?els més ilustrats, distingits, nobles y elegants [...]',

i la forta individualitat, arrelada en la consciència clara

de diferència i de domini respecte als altres: "[...]em

veig tant superior a tot y a tothom, que si no fos perquè

tot seguit considero la meva trista condició d'home, al mig

28del carrer llençaria una maledicció verinosa [...]".

També Edmon posseeix la forta convicció que el plaer i el

dolor -com l'amor i la mort- sempre van parells -"Jo no sé

si viure així és morirse d'amor, o si morir glatint

d'aquesta manera, és viure la vida!"/ "Sí, en veritat, és

feliç: però, per què la felicitat va sempre emmaridada ab

el sofriment?"/"Es necessari, pera estimar, sofrir o fer
00

sofrir? Calen una cosa y altra?". Aquest últim pensament

vincula la novel. la i el personatge de Maseras a les

tendències cap a l'algolagnia i l'algofília que aportà la

fi del segle a la literatura : "A vegades penso que

potser el plaer es sols 1 ' exquisidesa sensible del dolor

Alguns elements temàtics pertanyen a l'escala de

valors del romanticisme finisecular més emblemàtic. Per

exemple, la valoració extrema de la virginitat en la dona

estimada: "[...] jo no sóc digne del seu amor perquè no

podria entregarme pura an els seus braços! [...] Era massa

forta la revelació pera que jo tingués raons pera dirli. En

veritat, això destruía per complet totes les meves esperan-

19ces [...]". En aquesta línia es troba 1 'autoanàlisi

morbosa de la pròpia malaltia i la visió de l'art com
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"una manera activa y emotiva de traslladar en fets tot lo

que en nosaltres viu com sentiment". Ja hem al·ludit a

l'insoluble conflicte entre la voluntat i la realitat de

les passions, en realitat l'etern antagonisme entre l'home

i el seu destí: "Ella'n sofreix força, perquè m'estima

també, però veu l'obstacle que hi ha entre la nostra

voluntat y la realitat de les nostres passions". I,

sobretot, la naturalesa de l'amor: "[...]lo que s'es donat

en nomenar amor es una cosa accidental, passatgera. Hi ha

un altre amor, per sobre d'aquest, més fort, més durader,

que es l'únic què'ns fa desitjar l'immortalitat. Un amor

per dessobre d'aquest amor [...]".

Molt lligada amb l'enfrontament art-societat que es

produeix en el modernisme, trobem en el llibre la lluita -

tot just insinuada- entre un personatge representatiu del

món de la prosa -August- i Edmon, que simbolitza la poesia:

"L'home deu elevarse tant com pugui del nivell comú, y tot

lo que jo sabré dirli d'alt y de venerat sobre l'amor, es

com a mi m'es donat compendrel, com a mi em serà grat

practicarlo, no pas com jo crec que deu sentirlo la

generalitat de la gent [...]. Les paraules d'August, inte-

riorment, m'han contrariat força. Ont es la joventut, la

que delira, la que somnia, la que s'inquieta, la que pera

aconseguir les seves esperances s'heroisa y se sacrifica,

s'ennobleix y s'immortalisa? D'ont han de sortir els nous

glorificats de les multítuts futures?".

L'estètica de la novel·la, profundament enllaçada als

motius temàtics, respon a moltes de les constants del

modernisme. La contemplació és l'activitat fonamental de
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l'autor-protagonista que, amb la seva mirada, transforma la

realitat de l'entorn en literatura. Així, el paisatge i

l'ambient vénen determinats per l'estat anímic del perso-

natge-narrador, que s'hi identifica. En la novel·la la

funció del decorat amb valor simbòlic o paisatge-reflex de

l'esperit del personatge ve representat per Toledo, El

Escorial i la "Casita del Príncipe". En el primer cas, la

ciutat, descrita amb minuciositat i nostàlgia, serveix de

rerafons a una passió irrealitzable. L'ambient evocat és

38d'"enyorança pressentida" , d'un misticisme visionari i,

39en algun moment, fins inundat de voluptuositat. Amb

aquest decorat Maseras coincideix amb la preferència i

l'atracció que sentia l'autor francès Maurice Barrés -

l'obra del qual coneixia i admirava molt- per l'ardent i nu

paisatge de Toledo. El Escorial és un sobri teló de fons

per a declaracions fatídiques que comportaran la impossibi-

litat de l'amor: "Tot duu tanta tristesa al cor, tot imposa

tant, que la forçosa evocació del passat es dolorosa:

dolorosa l'evocació del futur. La manca d'art arquitectòni-

ca; la nuesa y rigidesa de les fatxades; de les parets

interiors, ressonantes y fredes; dels jardins abandonats,

molçosos y melangiosos; tot esfereeix la vista, tot

desconsola a l'ànima duentli al pensament l'espectre de la

mort [...]" En canvi, la "Casita del Príncipe" "es un

bibelot joganer» una mena de casa de plaer, plena de totes

les voluptuositats y de tots els refinaments, de totes les

exquisideses que alegren els sentits [•••]." Les des-

cripcions donen suport a aquests efectes clarament embelli-

dorsj en algun moment basats en l'estètica de la lletjor,
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com és el cas d'alguns fragments descriptius d'El Escorial.

Els jardins són el tornàveu de l'ànim llangorós d'Edmon:

"Passejant per aquells jardins no més he pensat en ella. Y

els he trobat esplèndids, hermosos, una mena de paradís

inexplicable. Y es que la llanguidesa de la meva ànima feia

chor ab la llanguidesa dels jardins. Eren frescals, d'un

verd intens, ab tot y tenir molts arbres desproveïts de

4?fulles. Però les darreres pluges ho han reanimat tot."

En aquest aspecte darrer, Maseras segueix la moda de la

bellesa melangiosa dels jardins autumnals que inundava la

literatura del moment. Tant a El Poble Català com a

Joventut n'hem vist reiteradas mostres, de Maseras i d'al-

tres autors, durant aquest inici de segle.

L'hipersensible caràcter submergeix Edmon en el tedi

i 1'"ennui", en la passivitat, actitud identificadora dels

dandis finiseculars: "En mig de tot, si no fos això, no

tinc pas cap motiu pera estar trist; tampoc ne tinc, es

cert, pera estar alegre. Recordes que alguna vegada

n'haviem parlat d'aquests moments, -que no són mai moments

sinó dies y anys enters- de completa passivitat, en els que

si hi manca l'alegror, la tristesa també hi manca, y en els

que l'ànima no sab si agrair o maleir el que ella tinga

conciencia de la propria raó?" "Són poques les meves

amistats; les meves disbauxes nules. Es potser la manca

d'una cosa y altra lo què'm porta aquest desig d'inquietut

que posseeixo. Perquè visc en una completa passivitat."

El protagonista se sent "tan superior a tot i a tothom" que

s'automargina voluntàriament com havien fet els romàntics

tant de l'alt Romanticisme com dels seus epígons. En un
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primer moment és aliè a tota vivència amorosa: "Y es que

m'ha passat una cosa: creia que l'amor era una invenció

dels homes. Una funció natural més o menys espiritualisada

per la literatura y romantisada per les dones. Per això no

creia que jo degués també omplir aquesta missió què's diu

què's té ab la societat: la de fundar una familia."[...]

"No ignoro què cosa es el tracte de la dóna en totes les

seves varietats, però això no vol dir que hagi pensat mai

en lligar la meva existència, en ferme esclau de la

possessió sensual a que tindria que subjectarme. Si la

possessió fos espiritual, 1'altre lligam m'aferraria més an

46ella." Aviat, paradoxalment, cau retut davant els ulls

"estranyament profunds" de la jove que coneix: "Oh quins

ulls els seus! A mi em fan por. Y vés en quina cosa m'he

fixat! Sabs de quin color els té'ls ulls, l'Irene?...

Verds!" En aquest cas els ulls de la protagonista són

del color indicat pels cànons del Romanticisme tardà. Així

ho indica Mario Praz quan, a propòsit de Diaboliques de

Barbey d'Aurevilly diu: "Los ojos de la mujer son verdes

("les deux étoiles vertes de ses regards") como es regla en

casos similares (los ojos de los personajes sádicos en el

bajo romanticismo son, por norma, verdes). Puesta frente a

una pantera, la "panthère humaine" que es la mujer magneti-
ífl

za a la "panthère animale". Malgrat l'afirmació cal

matisar que, en el cas d'Edmon, la protagonista no té el

sadisme de les heroïnes de Barbey d'Aurevilly i Villiers de

49l'Isle- Adam, autors imitats -sobretot aquest darrer-

per Maseras, encara que, involuntàriament, produeixi tan

gran dolor al personatge que acaba sucumbint.
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Un dels "leit-motiv" d'Edmon és la pregunta obsessiva

que el protagonista es fa sobre "la veritat que entranya

[la] nostra existencia": "Qué es la vida, si d'ella no ' n

podem assolir la veritat?" . Està convençut -com els

veritables dandis decadentistes- que el saber engendra

dolor: "A gran coneixement, gran suplici". I sofreix

apassionant-se amb el seu amor; és fiblat constantment per

"idees tristes": "Per què'm burxen l'esperit tantes idees

tristes? Els homes no volem la mort, ens horrorisem davant

del seu aspecte funerari, no volem de cap manera la negació

de la nostra existència y cada vegada que fixem el pensa-

ment en aquest punt llunyà que no podem precisar mai, sens

dibuixen en l'ànima tots els aspectes del dolor, lo que ve
r «

a destruir la nostra vida." A causa d'aquests pensaments

conclou: "sento'l desig de posseir-me d'una ignorància

absoluta, pera sentirme feliç."

Aquest tarannà malaltís i inestable és deu de manera

absoluta a les constants estètiques i als models literaris

de l'època. Per això Edmon veu l'estimada amb els ulls de

l'ànima. És per a ell tota esperit, i el seu un desig

merament platònic: "En la contemplació estàtica de la dóna

els místics hi veurien la bondat terrena, réflexe fidel de

la bondat infinita. Y al posseir questa bondat, la venera-

rin. També podem veneraria nosaltres aquesa contemplació,

també podem veneraria ab tota la ungió de l'ànima nostra,

perquè'ns revela a nosaltres mateixos desinteressada-

ment." "Quan me la miro atentament, voldria fóndrem tot

jo en un extremiment de luxúria, en una ona de voluptuosi-

tat a l'ensems brutal y mística. Però aquesta veneració que
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tinc per ella no desvetlla en mi cap desig d'aquesta mena.

Per què? me pregunto jo. Es que en el desig no hi pot haver

puresa, també, veritable amor?" "Car amic, jo no sé

quina mena de fascinació produeix la dóna en els nostres

sentits. Ens eleva l'ànima y ens rebaixa els instints. No

parlo pas per ella. Cal que t'ho adverteixi. Ella no es la

dóna; es una dóna. La seva presencia, pera mi, està lliure

d'aquesta fascinació sensual; la què'm produeix es molt més

56alta, molt més".

La descripció que fa de l'estimada respon al model

pre-rafaelita, botticcellià, de la "donna angelicata" que

havia inundat la literatura decadentista catalana i que és

el tipus oposat al de la "femme fatale", encara que tan

freqüent com ella: "Imaginat un d'aquests rostres floren-

tins, que tenen no sé què de més somniadors, de més hermo-

sos espiritualment què'ls rostres grecs, de linies pures,

d'amples y arquejades celles, de front esplèndid, acabats

per una barba suau y delicada y arrodonits per un nas fi,

correcte, y enquadrats per un oval llanguidament jovenil,

y tindràs el seu retrat. Afegeixi una expressió la més

dolcissima y una mirada la més profonda, no massa viva, més

aviat somniadora y reposada. Però afegeixi també el color
r n

de la mirada aquesta. Té els ulls verds, ja ho sabs.

Aquesta visió de la jove per part d'Edmon, així com el

comportament d'ella, dòcil i prudent, tendent als enrogi-

ments involuntaris, a les humils baixades d'ulls i a les

discretes paraules i accions, l'allunyen del concepte

clàssic de la "femme fatale" caracteritzada per l'elevada

experiència sensual, per 1'arrauxament en l'aspecte sexual
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i pel fet de no enamorar-se mai, ben al contrari de la

protagonista del llibre, que arriba a confessar el seu amor
to

a Edmon. Irene més aviat podria assimilar-se a un perso-

natge finisecular sorgit d'una novel·la decadent ja que el

seu tarannà és també trist sense motiu i no pot harmonitzar

la seva vida amb les aspiracions de l'esperit. S'ofega: "-A

vegades, estant sola en la meva cambra, ploro. Y no sé pas

dirli per què ploro. No tinc cap recordança desesperadora

ni cap avenir trist, per lo què'm penso, però ploro. Potser

sigui per vici, per pamplinería."

Hans Hinterhäuser al seu llibre Fin de siècle.

Gestalten und Mythen explicita llargament el concepte de

"femme fatale" en contraposició al de "dona fràgil", fet

que ens permetrà de donar fonament a l'opinió contrària a

l'expressada pel professor Alan Yates al seu llibre Una

generació sense novel.la?, on afirma de forma contundent

que Edmon es deixa seduir per una "femme fatale" amb qui té

una "relació tràgica". Segons Hinterhäuser: "Fue Praz

quien descubrió el tipo de la "mujer fatal", quien le dio

nombre y lo interpretó desde el punto de vista psicológico

[ . . . ] La "bella destrozadora de corazones" fascinó durante

largo tiempo a todos los historiadores del arte y la

literatura [...] Sólo mucho después, y en parte debido al

repentino interés despertado por la pintura prerrafaelita,

comenzó a prestarse atención a un tipo opuesto al de la

"mujer fatal" y tan frecuente como ella: la mujer frágil,

etérea y espiritualizada del Fin de siglo, que llegó

incluso a ser sospechosa de santidad." Hinterhäuser afegeix

informació sobre l'estudi més complet existent sobre la
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fi?"dona fràgil" realitzat per A. Thomalla a partir de la

literatura francesa i alemanya. N'extreu algun paràgraf

significatiu que ens permet de matisar-ne el concepte,

tenint en compte que Maseras té una forta dependència de la

literatura francesa del moment, de la qual és un gran

consumidor i estudiós: "La "mujer fràgil" es ciertamente de

origen prerrafaelita; pero el Fin de siglo supo asimilarla

en forma que correspondiese a sus ideas y deseos secretos,

dotándola así de gran fuerza de irradiación y de una

fisonomía, en parte, nueva."

La bellesa satànica que tradicionalment ornava la

"femme fatale" entra en total contradicció amb la descrip-

ció de la noia dolça i ingènua que apareix a Edmon. Segons

Lily Litvak: "El mito de la mujer fatal materializó en las

grandes cortesanas de aquellos años [ . . . ] Son mujeres que

venden el placer y que nunca se enamoran, que aparecen en

carteles de Ramón Casas, en los dibujos de Cheret o de

Viktor Schufinsky [ . . . ] Esas mujeres son desastres de los

cuales quedan siempre vestigios en el cuerpo y en el alma.

Hay hombres que se matan por ellas, otros que se extra-
g«

vían." Tenint en compte aquest concepte de "femme fata-

le" veurem com només algun aspecte molt col·lateral ens en

podria evidenciar algun reflex mínim en Irene, l'estimada

d'Edmon. Potser és el fet que provoca en ell una ferida

d'amor de la qual no guarirà mai, i que la jove uneix al

seu atractiu eròtic el fet de provenir d'una terra exòtica

com Xile. El Decadentisme uneix en proses i poesies

l'exotisme amb l'erotisme. Dones estrangeres, rares i

singulars provoquen el sentiment voluptuós. Maseras
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utilitza, com es veurà, moltes vegades aquest recurs en les

seves obres.

És per tots aquests motius -i molts d'altres destria-

bles d'entre tota la narració- que ens atrevim a objectar

el criteri del professor Alan Yates quan a Una generació

sense novel.la? diu que "el tuberculós Edmon conta en les

seves cartes la llarga malaltia i el record d'una relació

tràgica amb una misteriosa "femme fatale". Més que

"contar la llarga malaltia", Edmon, en l'epistolari, va

comentant de forma lenta i progressiva el seu estat d'ànim

malaltís en relació a l'amor, esperançat primer i desespe-

rat a la fi, sense trobar solució de continuïtat entre

malaltia i pertorbació sentimental, alhora que es lliura a

moroses divagacions filosòfiques, sempre en la línia de

dandis finiseculars com des Esseintes -monstre de de-

cadència creat per J. K. Huysmans-, com Andrea Sperelli, en

qui D'Annunzio estudia els efectes destructius de la passió

per una dona a II piacere. com el baró de Charlus, creat

per Marcel Proust, o com els mateixos autors, des de

Baudelaire a Oscar Wilde, sense oblidar Flaubert, Barbey

d'Aurevilly, Villiers de l'Isle-Adam i tants d'altres

admirats i imitats per Maseras. El seu personatge, impulsat

per tan rica paternitat literària i ideològica, es veu

portat a pronunciar mots com els següents: "Jo crec, jo

accepto les teves proposicions. Un estat morbós! No t'ho he

repetit mil vegades que jo sóc un malalt? No t'he contat,

quasi una per una, les febres què'm devoren? No ho sé força

que aquesta pertorbació sentimental -riuten, després, dels

sentimentalismes, tu!- m'ha convertit en un vident, en un
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home quasi sense raó?..."[...] "Jo t'ho confesso, me sento

malalt, y comprenc què'ls meus raonaments poden pecar de

malaltiços. Però encara tinc prou serenitat pera mesurar-

los. T'ho repetiré sempre, avui, demà. T'ho repetiré fins

a la mort: quan l'home se sent en un estat d'exaltació -

morbosa, si tu vols- no pot guarirse d'altra manera que ab

aquella mena de consol que li dicti la seva propria

exaltació."65

El tedi que assimila Edmon a un dandi decadent li dóna

així mateix les motivacions per a dissertar sobre els grans

temes metafísics i espirituals: l'existència, la mort,

l'amor associat al plaer i al dolor, el saber, l'art, la

literatura, la música, etc. Tàcitament el lector comprèn

que la mort -causada per la tuberculosi de la qual es té

coneixement anticipat en el prefaci de l'epistolari que

constitueix la primera part de la novel·la- sobrevé a Edmon

de forma ràpida a causa de la forta crisi espiritual i

afectiva que sofreix: "Tinc el cap què'm pesa, els ulls que

no hi veuen. Me poso la mà als polsos y els sento bullir,

febrosos, en una febre arboladura."[...] "El seguici

funerari era curt, esquifit: tres o quatre amics més de

compliment, y prou. Jo hi anava tant dolorosament, tant

aplanat, tant desconsolat també, que se m'escapaven les

llàgrimes. Més jo sabia ben bé perquè plorava... Quan vegi

obrir la fossa me venia desig d'enterrarme viu, de sepul-

tarme per sempre, de ferme carn de cucs! Què hi haurien

trobat en el meu cor? Quanta de fel no haurien xuclat les

fifipobres bestioles!"
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Edmon parla sempre de la seva malaltia física en

relació al gran dolor anímic que el colpeix i a la forta

decepció viscuda que el decideix a fugir a París "confús,
ç>it

atolondrat, amb una nova bogeria: la de curarme." Vol

guarir, essencialment, de la ferida de l'amor, per acabar

afirmant amb una certa esperança: "Ara París me brinda una

vida nova, y tot jo sento renovarme."

Queda així mateix ben clar que la dona estimada per

Edmon no es pot definir en cap cas amb l'apel·latiu de

"femme fatale" i, encara que sigui un dels elements

suscitadors de la malaltia de l'enamorat, concloem que

aquest duia l'estigma del mal físic i psíquic des d'abans

de conèixer Irene, ja que formava part íntima de la seva

complexa personalitat de dandi, i, per acabar, trobem en la

jove molts més elements d'adscripció a la "dona fràgil" que

a la "dona fatal", tant per l'actitud i el comportament com

pel tipus de bellesa que representa i per la classe de

sentiment que desperta en aquell que la venera.

Per acabar amb la relació d'alguns dels deutes que la

novel·la té amb la filosofia del tombant de segle vull fer

al·lusió al cert to masoquista que Edmon dóna a la seva

vida marcada per l'angoixa existencial. Escull un ritme

vital passiu, dependent únicament d'un gran amor que el

trasbalsa, per així neutralitzar l'angoixa i la inseguretat

que el corrou. Ja des de l'inici de l'epistolari i com

actitud vital pròpia, Edmon té una gran pietat de si mateix

i resta voluntàriament enfonsat en un sofriment sense

remei: "A vegades crec que la resignació deu ésser una gran

cosa.[...J Més, encara faig esforços pera conformarmhi en
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aquesta resignació. Llavors, jo voldria estar en un jardí

silenciós, on poder plorar el meu desconsol, fent chor ab

el brollador que unís a la meva trista placidesa, la seva

remor freda, funeral i llanguida. Llavors, jo voldria

quedarme absort davant del meravellós encantament dels

arbres ploraners, y poderme convertir en una estàtua, en

una cosa insensible. Y resignarme a tot, pensant com totes

les coses fugen y se desmoronen, cora tot passa sense

commoure pera res ni els cels ni la terra, deixant no més

en el cor de l'home, que no ha pogut encara referse dels

seus dolors y dels seus desenganys, la desesperació més

fiftfunesta! Es tracta d'una actitud masoquista ben coneguda

entre els herois romàntics i decadents, matisada per una

vaga inclinació al fetitxisme, clarament insinuada en la

novel·la. Com ja havien fet Barbey d'Aurevilly o Valle

Inclán en les seves obres, Maseras atorga també a Edmon una

certa fixació en alguns objectes de la noia estimada que

ell conserva gelosament i venera d'amagat: "Me passo les

hores venerant, en silenci y amagat de tothom, totes les

coses que guardo d'ella, com si fossin relíquies. Targetes

postals, un mocador, una pinta que li caigué, agulles, un

vano sense valor material però que per mi es adorable [ ...]

un sens fi de coses insignificantes que jo li demanava o li

prenia y que jo extenc damunt de la meva taula o sobre'l

llit, un cop tancada la meva cambra, mirantles y exami-

nantles una per una, recordant l'episodi de que foren

heroines, besantles perquè ella les ha tocades, humite-

jantles tant ab les meves llàgrimes com ab els meus
PA

besos." "També he plorat avui, he plorat com no ho havia
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fet mai, besant aquells objectes, apretantlos contra'l meu

pit, impregnantlos de les meves llàgrimes! Jo no sé com he

tingut forces pera ferne de tot un paquet, una mena de

sarcòfag què'ls isoli de tot y els conservi y els confon-

gui. Y l'he amagat en un reco de casa, ben tancat, ben

atapait, com si volgués enterrar aquelles reliquies pera

70sempre !"

L'estructura lineal del llibre està basada en la

convenció de l'epístola, molt utilitzada en aquest tipus de

novel·la d'anàlisi psicològica, i en la tradició romàntica

del dietari de Werther, que n'és un model evident. Obligat

per les circumstàncies a recloure's en ell mateix, Edmon

elabora una mena d'"itinerari de l'ànima" a l'estil del

redactat per Maria Ferres al capítol IV del llibre segon de

la novel.la de D'Annunzio, II Piacere. Maseras amb les

cartes-confessió d'Edmon no té altra pretensió narrativa

que delectar-se en 1'autoexplicació d'un esperit inquiet i

diferent, no gens adaptat al medi burgès que el rodeja.

La novel·la adquireix, doncs, amb el recurs de les

cartes, un to confessional, d'intimitat desvalguda que

s'emmiralla en l'ànima de 1'amic-corresponsal sempre

absent, que constantment és substituït en la seva funció

catàrtica pel lector. Aquest to de confessió mostra en

moltes ocasions una veritable paradoxa entre l'ànima

torturada del protagonista i el món exterior, racional i

plàcid. El llibre es converteix, doncs, en una trajectòria

espiritual que permet conèixer la realitat des d'una

subjectivitat torturada, i compleix així els pressupòsits

ètics i estètics de la novel·la simbolista. Joan Pérez-
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Jorba adjudicà una tonalitat de confidència desesperada a

aquesta novel·la, on, segons ell, el protagonista lliura

les confessions que no pot fer a l'estimada. La mitja veu

unilateral li atorga, en paraules de Pérez-Jorba, un valor

artístic absolutament subjectiu: "Cette tragédie ne fait

qu'évoluer sur le centre émotif de son héros et celui-ci ne

peut s'empêcher, tant il en est secoué, de lui donner libre

expansion dans ses lettres, puisque sa bien-aimée ne peut

pas l'écouter. C'en est toujours ainsi des passions non

partagées. Et là encore nous nous trouvons en présence d'un

71art purement subjectif."

La narració té el suport estilístic dels recursos

formals utilitzats en aquesta mena d'obres decadentistes.

Antítesis, enumeracions acumulatives, pleonasmes, compara-

cions i metàfores, interjeccions i exclamacions retòriques,

acurada adjectivació i substantivació d'adjectius referits

als sentits són alguns dels elements utilitzats per

l'autor, que evidencia el coneixement i l'ús, en altres

obres narratives, de la "llengua másela". Diu per exemple:

"Les tardes curtes, silencioses, passen com un desmai del

dia. Jo'l sento força aquest desmai [...] Y com es fortifi-

72cant contemplar així el rostre que s'estima! Maseras

utilitza també la descripció impressionista, l'intent de

copsar amb les paraules un element fugitiu -en el fragment

que exemplifica és el moviment de la llum- i, per la via de

la suggestió, traspassar-lo a la ment del lector, on esdevé

gest i símbol. És la tècnica narrativa de l'anotació, que

permet establir símbols concrets i universals de la

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



732

7^realitat externa : "El cel s'enfosqueix, les ombres deva-

74lien, y tot jo quedo ple d'una beatitut magnífica."

Tot seguint les fórmules estilístiques d'il piacere.

Maseras evidencia la influència de l'ambient, l'hora i el

paisatge en l'ànim del redactor de l'epistolari/dietari.

També, com en la novel·la de D'Annunzio, són freqüents les

expressions vehements i les preguntes retòriques al voltant

de la relació amorosa establerta, la formulació directa i

incessant d'inquietuds, inseguretats, i la reconstrucció

detallada de converses. Són elements narratius que manifes-

ten una constant autoanàlisi contemplativa.

En el diari/epistolari d'Edmon -com en el cas dannun-

zià- allò que resplendeix en totes les pàgines és la

veritat i, amb aquest objectiu, la minuciositat de la

confessió vol fer conèixer al lector-corresponsal no només

l'ànima del protagonista sinó la personalitat d'Irene,

l'estimada, de la mateixa manera com el dietari de Maria

Ferres descobreix facetes inconegudes d'Andréa Sperelli.

El seguiment dels esdeveniments més insignificants i dels

pregons sentiments entre Edmon i Irene, dia rere dia, entre

una tardor i un estiu -el dietari/epistolari transcorre

entre octubre i juny- constitueix el gruix de la narració

i, malgrat el recorregut inicial de la desesperança a

l'esperança, el fatum tràgic, revestit de prejudici i

convenció social, clou la breu i íntima història d'amor amb

la soledat i la mort.
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1.2. Recepció del llibre per la crítica.

Maseras afirmava el 1934 a propòsit dels estudis

crítics d'Edmo.n: "no recordo que el meu llibre suscités cap

article de crítica raonada. En aquells moments, tret dels

assaigs de Montoliu, la crítica literària no existia a
Rf

Catalunya". Tot i aquesta afirmació, l'obra fou comenta-

da per la crítica en el moment de la seva aparició i hom en

prosseguí la valoració anys després, en ocasió, moltes

vegades, de la publicació d'una nova novel·la per part del

seu autor. L'any 1908 n'aparegué un comentari a la "revista

popular" De Tots Colors, signada per "Atxa", pseudònim que

amagava la personalitat de Joan Oller i Rabassa. Es tracta

d'un treball absolutament encomiastic: "L'estil d'Edmon es

pulcre, trevallat. En Maseras se'ns revela com un destre

prosador. Sembla què'ls seus mestres sien francesos o

castellans més que catalans, però, ab tot, sempre es

correcte y escriu en "català". [...] en 1'Edmon d'en

Maseres li ha semblat a estones, sentirhi bategar l'entran-

ya viva, el dolor directe."

El tretze de juny de 1908 amb el títol "Edmon" es

publicà un article al setmanari nacionalista republicà

reusenc Foment que glossava bàsicament el problema central

del llibre: la inacessibilitat dels protagonistes a la vida

comuna i a la felicitat a causa del'existència d'una prèvia

història afectiva en la vida de la jove. "Pigmalió",

pseudònim emprat per l'autor de la crítica, fa un original

atac contra l'honor mal entès. L'article és bàsicament

anecdòtic i poc interessant literàriament.
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La revista Fantasma de Nàpols dedicà el 1921 la seva

secció fixa "I fratelli del mondo" a Alfons Maseras.

Comenta succintament tota la seva obra, i, de la novel.la

Edmon. en destaca el profund treball psicològic, tot

relacionant-la -com també farà Schneeberger- amb La fi d'un

idil.li : "Edmon è il racconto commovente di un amore

sfortunato, piccolo capolavoro di umana psicologia,

stupendo studio del cuore umano, délie sue speranze, delle

sue angosce, corne l'altro suo bellissimo romanzo La fine di

un idillio."76

Le Courrier Catalan de París publicà l'any 1925

il
l'article "Alfons Maseras et l'esprit catalan" on el seu

autor, Albert Schneeberger, reconegut catalane-fil, fa un

recorregut per l'obra d'en Maseras. En arribar a Edmon diu:

"Son souci d'idéalisme, idéalisme qui tient sa racine au

coeur même de la terre, fit bientôt tourner Maseras vers

les problèmes de la volonté subjective, vers les conflits

de la conscience et les tempêtes de la passion. Le conte,

dans sa précise brièveté ne pouvait lui suffire, ce fut

alors qu'il abordait le roman dans un livre à forme

epistolaire, Edmon« auquel fit suite La fin d'une idyle. Si

ces romans ne possèdent pas encore toute l'ampleur désirée,

il n'en faut pas moins signaler qu'ils firent parcourir une

évolution insoupçonée au roman catalan. Les romans de

moeurs rurales ou de pure observation faisaient alors tous

les frais du genre; Maseras introduisit, un des premiers

78là-bas, le roman à analyse psychologique."

Cal tenir en compte la importància que Schneeberger

dóna a les novel·les Edmon i La fi d'un idil.li. que,
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segons ell, fan de Maseras un dels primers escriptors de

novel·la psicològica de la península. En l'estudi sobre

Maseras realitzat a Conteurs catalans, el 1926, precisa

encara més la seva opinió sobre aquestes dues obres,

posades en relació a partir de la passió romàntica i

ambigua moralment -segons els prejudicis socials vigents-

que els dóna forma: "Edmon et La find'une idylle indiquent

ce côté passionnel où bien et mal se confondent dans

l'amour qui lave les plaies du monde comme la lumière

79dissipe les ombres de la nuit."

Rafaël Tasis, a l'article sobre Alfons Maseras

publicat el 1934 a La Publicitat, analitza Edmon i la jutja

positivament atorgant al protagonista el valor de símbol de

canvi, d ' enderrocament d'estructures caduques, en definiti-

va, hi reconeix els senyals indelebles de l'heroi decaden-

tista. Tasis és el crític més positiu i definitori respecte

a la novel.la: "Edmon és una obra d'un romanticisme agut.

La història d'una passió hi és contada amb detall, en una

forma epistolar. L'heroi és característic d'aquella època

de pre-guerra: malaltís, feble davant la vida i davant

l'amor. Així el conflicte d'aquell amor, contat amb

vehemència i amb una estricta eliminació de detalls

accessoris, arriba al lector com a símbol d'un moment de

l'evolució moral del món i commou amb simpatia autènti-
n A

ca. El 1954, Tasis continua mantenint la mateixa opinió

sobre aquesta novel·la i n'actualitza l'èxit quan diu:

"Edmon [...] gaudeix encara del favor d'un públic extens i

sobretot femení, pel romanticisme febrós que anima les
01

seves pàgines."
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Els darrers estudiosos que, modernament, han fixat la

seva atenció sobre Edmon han estat Alan Yates i Jordi

Castellanos. El primer, al seu estudi Una generació sense

novel.la? « qualifica l'obra de "novel.la poètica i dannun-

ziana" i acusa "la insuficiència dels seus recursos

estilístics", els quals, no fan, segons ell, més que

"palesar la vacuïtat de tòpics que amuntega i la incertitud

82formal de la novel·la poètica malparida". Salva "l'in-

tent de revifar l'antiga novel·la epistolar, tot minimit-

zant la seva qualitat de dietari episòdic i desenrotllant-

ín
ne l'element d'intimitat psicològic i confessional". En

definitiva, Yates considera interessant l'estructura de

l'obra però condemna obertament la seva forma, que, malgrat

tenir un deute clar amb D'Annunzio, no arriba al nivell de

rigor estilístic que en podria fer una veritable novel.la

poètica. Considerem excessivament dura l'opinió de Yates,

que oblida el valor emblemàtic que té Edmon per a la

literatura catalana modernista, on són poc freqüents els

herois masculins decadentistes amb aquestes característi-

ques, encara que en aquest cas tingui un fort deute amb els

herois dannunzians. També oblida el ressò del llibre en la

seva època, sobretot entre el públic femení que era, en

tots els països, el principal consumidor d'aquesta mena de

literatura decadentista, i que es posa de manifest en les

atencions que rebé de la crítica -sobretot estrangera-, en

l'accèssit d'El Poble Català que el llançà al mercat, i en

les successives reedicions que se'n realitzaren: l'acurada

de l'editorial Proa, l'any 1929, i la darrera, a l'Edito-

rial Curial, al cap de setanta anys d'aquesta segona i
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definitiva edició. El professor Jordi Castellanos atorga a

Edmon el mèrit de ser l'obra iniciadora d'un "tipus de

novel·la discursiva" i resumeix el seu contingut com "una

anàlisi de la vida intel·lectual i emotiva d'un refi-

nat".84

2. La fi d'un idil·li (1908): una novel·la psicològica.

Erotisme, moral i emancipació femenina.

El segon relat llarg publicat per Maseras fou La fi

d'un idil.li, novel.la de cent-tretze pàgines editada el

1908 per la tipografia "L'Avenç" a la "Biblioteca Popular"

amb el n. 85. Es tracta de l'estudi aprofundit d'una

psicologia femenina molt complexa, que ens acosta ressons

llunyans d'un cert bovarisme.

Nadala, la protagonista, respon a la figura de la dona

vulgar, insatisfeta, que arrisca fortament la seva segure-

tat econòmica i familiar i el seu bon nom a canvi d'estimar

apassionadament per primera vegada. Casada molt jove amb un

home molt més gran per interessos dels oncles que l'acullen

en restar orfe, té una vida mancada de plenitud afectiva.

En trobar l'home adient s'enamora i passa a viure una

història d'amor secret. Aquest argument fulletonesc en la

trama escapa dels tòpics gastats del gènere gràcies a la

potència expressiva de la prosa, la qualitat de les

tècniques narratives emprades i la matisada penetració

psicològica de la protagonista.

El llibre té molt d'interès per la llibertat i

1'arrauxament en les descripcions de l'actuació de Nadala,
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dona vital i segura del seu capteniment, molt avançat en

relació a les convencions morals burgeses que la circumden.

Com moltes heroïnes de les novel·les de Felipe Trigo,

Nadala es mostra més plena de vigor, de bellesa i d'opti-

misme com més satisfeta està en l'aspecte sexual. És molt

remarcable la modernitat del pensament de Maseras, que no

capitalitza aquest argument per transformar-lo en un tòpic

moralitzador, i, en canvi, sap dibuixar tot un caràcter

femení, creïble, fresc i bategant, que porta la seva

rebel·lia fins a la fi, quan -tot i havent perdut definiti-

vament el seu amor clandestí- encara "esperava, en aquesta

passivitat dolorosa, que no seria llunyana l'hora en que,

pera venjarse de la infidelitat den Joaquim, pera fruir de

debò de la seva joventut amb un altre ser que tingués tanta

fogositat com ella, uns altres braços estrenyerien els
ar

seus, plens d'una felicitat inefable."

La ideologia de la novel.la, que dibuixa una figura

femenina diferent i en certa mesura enfrontada a la

societat que l'envolta -burgesa i caduca, representada per

personatges secundaris-, continua provenint del pensament

modernista-simbolista d'influx ibsenià. En el pensament del

llibre són molt diverses les fonts d'influència, tanmateix

les més paleses són Ibsen i Flaubert. El primer deixa en la

novel·la de Maseras rastres de la figura rebel i reivindi-

cativa de Nora de Casa de nines. Flaubert s'hi reconeix en

la personalitat fantasiosa de Madame Bovary, que presta a

Nadala, ultra la vulgaritat de la classe mitjana, part de

la seva capacitat de resolució, la fortalesa en les

decisions, i l'ànsia d'amor romàntic. També s'hi evidencia
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algun eco de la visió avançadísima que Felipe Trigo -autor

castellà de novel·les sentimentals i fulletonesques- tenia

de la dona, de l'amor i de la sexualitat. Es pot connectar

l'avançada ideologia de Maseras a La fi d'un idil.li amb el

pensament de 1'al·ludit novel·lista naturalista castellà

Felipe Trigo (1865-1916), que creà tota una utopia social

basada en l'exaltació de l'erotisme com a força benfactora

i totpoderosa i li donà forma al seu llibre Socialismo

individualista (Madrid 1904). Sota aquesta òptica Trigo

enfoca els problemes bàsics de la societat del seu temps:

l'esclavitud de la dona, les absurdes llibertats de l'home,

l'educació anticuada i els conceptes medievals de l'honor

i la virtut. L'assoliment d'una plenitud amorosa que

condueix a l'afirmació de la personalitat, encara que sigui

passant per l'adulteri, i el goig de les relacions amoroses

viscudes amb total llibertat com un fi per elles mateixes -

i no com un mitjà per a la reproducció- són idees defensa-

des per Trigo que coincideixen amb les exposades a La fi

d'un idil.li.

Podem concloure que Maseras coneixia bé les idees del

novel·lista castellà, que, per altra banda, responien a un

fons de formació àcrata que Maseras havia rebut i assimilat

ja des de molt jove a partir de la seva relació amb Josep

Aladern i amb els membres de la seva colla modernista a

Barcelona, bàsicament Jaume Aiguader, que -com ja hem vist-

en la seva primera joventut, fou un defensor a ultrança de

les idees anarquistes. No creiem, tanmateix, que Maseras

acceptés íntegrament aquestes ideologies, ja que en les

seves obres es posa en evidencia una certa cautela moral,
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reflex de la innegable consciència d'incidir sobre el

públic -sobretot femení- que consumia aquesta literatura

sentimental.

Malgrat tot el dit, podem observar en La fi d'un

idil.li un enfocament molt liberal i progressista del tema

amorós, fruit d'un possible contacte de l'escriptor català

amb les idees de Trigo -de matís fourierista- durant la

seva estada a Madrid el 1906. Fonamenta aquesta opinió el

fet que les obres més importants de Trigo, que contenen el

seu corpus ideològic, apareixen a Madrid en aquesta època:

el 1904 Socialismo individualista, el 1905 Alma en los

labios i el 1906 La Altísima. Però l'evidència més clara de

la influència directa de l'escriptor castellà sobre Maseras

es troba en l'amistat que aquest mantingué amb Luis de

Terán, crític que s'ocupà de l'obra de Trigo a Nuestro

Tiempo, justament en l'època en què Maseras hi treballava,

86abans de la publicació de La fi d'un idil.li. L'amistat

d'ambdós es perllongà durant anys. Encara en el número de

setembre de 1912 de la revista madrilenya, Terán dedica un

llarg i elogios article al llibre Contes fatídics de

l'autor català i a la seva figura de literat.

Allò que Maseras atacà sempre fou la immoralitat.

Acudim, per a donar suport a aquesta afirmació, a l'estudi

Teoría y mercado de la novela en España; del 98 a la
on

República. de Luis Fernández Cifuentes. Aquest crític

comenta el gran èxit editorial de les novel·les de Felipe

Trigo durant els primers anys de segle i la quantitat

d'imitadors que el succeïren sense aconseguir la mateixa
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qualitat literària ni el mateix interès social amb les

seves obres. Assenyala com un dels principals defensors de

Trigo 1"al·ludit crític Luis de Terán, de Nuestro Tiempo.

Diu Fernández Cifuentes sobre l'admiració de Terán per

Trigo: "Luis de Terán, en Nuestro Tiempo, es puntual y en-

tusiasta al reseñar todos sus libros, con una sola excep-

ción, Sor Demonio [...]. Terán cree haber encontrado

grandeza, gracia e interés en las novelas de Trigo, a pesar

de lo cual se confiesa defensor casi único de una causa
00

poco menos que perdida".

Terán tenia, com ja hem dit, una bona relació profes-

sional i personal amb Maseras. De fet, tots dos foren

companys de la secció "Revista bibliogràfica", dins Nuestro

Tiempo, en la qual el primer s'ocupava del seguiment de

l'obra de Trigo. Aquesta bona amistat, doncs, degué dur

Maseras al coneixement bastant profund de l'obra de Trigo

i a la defensa d'algunes de les seves posicions ètiques

avançades, alhora que degué provocar la imitació, per part

de l'escriptor català, de temes, personatges, situacions i

plantejaments morals i didàctics bastant dependents de

Trigo. La influència penetrà l'obra de Maseras de forma

intensa ja que tota la seva producció de novel·la curta de

la dècada dels vint se'n veu afectada en algun grau, tant

en l'aspecte creatiu com en el receptiu per part del

públic, que també rebé les obres de Maseras amb una forta

expectació.

Per l'abril de 1911 Luis de Terán proposà des de

Nuestro Tiempo una enquesta adreçada a escriptors sobre "El

erotismo en la novela". Respongueren trenta novelistes i
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crítics entre els quals hi havia noms molt importants de la

literatura en llengua castellana però en faltaven d'altres

com Azorín, Baroja i Valle-Inclán. Luis Fernández Cifuentes

comenta el resultat de l'enquesta i en treu conclusions

molt interessants de cara al tema que ens ocupa: "Un grupo

reducido y unívoco declaró que el elemento erótico se

encontraba en la literatura de todos los tiempos y que sólo

resultaba censurable cuando lo utilizaban novelistas

irresponsables, vulgares y sin estilo [•«•] Felipe Trigo

respondió: "No he leído ninguno de los libros a que usted

alude". Entiende que se le acusa de pornografía y que la

culpa es de sus imitadores" [...]. Algunos críticos y

novelistas apelaron a los preceptos de la moral catòlica y

expidieron condenas apocalípticas para la novela erótica,

sus autores y sus lectores (Fernando Araujo, Antonio

Zozaya, Vicente de Pereda, Ricardo León i hasta A. González

Blanco), Otros, en cambio, no creían en los imperativos de

la moral sobre el arte, sólo en los de la belleza (Pardo

Bazán, E. González Blanco) o pensaban, con Nordau, que

belleza e inmoralidad eran elementos irreconciliables (José

Sánchez Rojas, Rafael Pamplona, Alfonso Maseras, Enrique de
Où

Benito)." Veiem Maseras alineat amb els escriptors -entre

ells Sánchez Rojas, un altre col·laborador de Nuestro

Tiempo- que defensen la impossibilitat de convivència de

bellesa i immoralitat. Cal tenir en compte que, pel que es

desprèn de les seves preferències i de les sèves obres,

Maseras devia tenir un concepte d'immoralitat bastant

diferent del que tenien altres escriptors de la seva època

-com els anomenats immediatament abans en el paràgraf
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anterior- i que, per a ell, la major part de l'obra de

Trigo era plena d'uns valors socials, didàctics i psi-

cològics inqüestionables, alhora que era mancada d'immora-

litat. D'aquest criteri es desprèn l'harmonia entre les

idees ètiques de Maseras, la seva admiració per Trigo i el

to, -de vegades clarament eròtic- de les seves novel·les

curtes, posseïdores en moltes ocasions de característiques

tècniques i ideològiques molt avançades en relació al

moment en què s'escriviren i al context social on s'havien

d'inserir, alhora que bategaven al compàs de les darreres

tendències de la novel·lística europea més avançada.

Com Edmon. La fi d'un idil·li és una novel·la de clar

trencament amb el realisme convencional, que s'aculi al

subjectivisme modernista tant pel tema com per les tècni-

ques i l'estil. Maseras se situa, amb aquesta obra, en la

línia d'influència de la novel·la psicològica iniciada per

Paul Bourget, possiblement llegit i estudiat per Maseras,

que el porta a donar constància dels esdeveniments narra-

tius des de la consciència dels mateixos personatges. Són

els seus pensaments i sentiments, directament narrats -

vorejant en ocasions el monòleg interior- allò que farà

avançar la trama argumentai. Es tracta només d'una aproxi-

mació a la complexitat i a les profunditats de l'ànima de

la protagonista, comparable a les tècniques psicològiques

utilitzades per Bourget en les seves novel·les, que tot

just iniciaven la disecció dels caràcters dels personatges,

abans, fins i tot, que el lector hagués tingut temps de

90veure'ls viure i actuar.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



744

Les tècniques emprades defugen el realisme convencio-

nal a partir de l'estructuració del relat fragmentat en

episodis en flash-back, el conjunt dels quals conforma una

obra natural i harmònica. L'arquitectura d'aquesta narració

dóna raó a les paraules de Michel Raimond quan, en tractar

l'evolució i canvi de la novel·la des de finals del segle

XIX a partir de la progressiva complexitat dels caràcters

dels personatges, ens diu: "[...] la dislocation du

personnage est souvent liée à une dislocation du récit
qi

t ... ] i encara que en el cas de la novel·la de Maseras

aquesta dislocació sigui encara suau.

Malgrat els intents tècnics que la novel.la insinua,

gran part de l'interès que suscita en el lector prové de

l'encís amb què l'autor sap tractar l'argument. Joan Pérez-

Jorba comentà ja aquest punt des de L'Instant. l'any 1919:

"Nous ne pouvons pas dire que le sujet soit intéressant en

soi, c'est surtout le charme avec lequel l'auteur le traite

Q?
qui sollicite l'intérêt du lecteur".

El llibre es tornà a publicar el 1924 dins la col.lec-

ció "La novel.la d'ara" mentre el seu autor era a París,

exiliat durant la dictadura de Primo de Rivera, i fou

retallat en alguns paràgrafs i expressions per la censura

93del moment, en seguir criteris de moralitat.

Joan Oller i Rabassa -"Atxa"-, en una crítica publica-

da a la revista De Tots Colors l'any 1908 deixa en molt bon

lloc l'obra i li atorga un valor justament moralitzador:

i"Y qui no dirà també qu'es una obra que combat l'adulte-

ri!". Trobem que, en aquest cas, Oller i Rabassa no té

raó, encara que la contenció i la mesura amb què es dibuixa
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el final de la historia pot portar a aquesta conclusió,

sobretot a partir de la lectura de l'edició censurada. En

aquesta novel·la més que combatre l'adulteri Maseras

dibuixa magistralment la formació i puixança d'un caràcter

femení i exposa amb objectivitat i cruesa una trama de

relacions humanes que deixa al descobert tota la misèria i

les mancances espirituals i humanes de la societat burgesa

finisecular -la que havia estat protagonista del realisme

literari-, així com la precarietat dels mitjans educatius

dins aquesta classe social. Es tracta més d'un treball

psicològic individual i col·lectiu amb elements subterranis

de denúncia social que d'un al·legat contra l'adulteri. A

més, i bàsicament en la primera edició de la novel·la no

censurada, allò que venç és l'amor i la força de la

passsió. Nadala perd l'home que estima, el qual, amatent

als convencionalismes, l'abandona a canvi d'un matrimoni de

conveniència. Però ella no deixarà perdre l'impuls que l'ha

portada a viure, ben al contrari, espera secretament l'hora

de veure'l renéixer per a realitzar-se plenament sense

traves ni prejudicis. L'últim paràgraf de la novel·la

palesa aquestes idees en donar sentit al passat i al futur

de Nadala, per a qui l'amor viscut amb secret esdevé el

motor d'una vida que sent començar. El narrador suggereix

tot el devessall de sentiments que acabem d'exposar amb la

delicada introspecció de la protagonista: "Ella rebia Is

besos brutals sense commoure-s: la seva carn era insensi-

ble. No més, en el desconsol de la seva pretesa violació,

la Nadala tenia un raig de llum dintre de l'ànima. Una

claror interior esquinsava les tenebres que ja feia massa
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temps enfosquien les seves ilusions i afeblien els seus

desitjós. Ella sentia que aquesta fidelitat forçosa no

podia durar i feia esforços per evadir tota mena de goig

sota Is abraços del marit. La Nadala esperava, en aquesta

passivitat dolorosa, que no seria llunyana l'hora en que,

pera venjarse de l'infidelitat den Joaquim, pera fruir de

debò de la seva joventut amb un altre ser que tingués tanta

fogositat com ella, uns altres braços estrenyerien els

seus, plens d'una felicitat inefable. Sí: ella 1 sentia ben

proper el dia en que havia d'ésser entranyablement,

impetuosament estimada."

En definitiva, l'autor ens evidencia que el desig

d'estimar un home distint del marit resta viu en la

protagonista per sempre, malgrat que el final del relat no

ens permeti de saber si aquest impuls eròtic tindrà corres-

pondència. Potser la lliçó moral resta en la superfície, en

el gest convencional. El treball psicològic del narrador

deixa ben palesa, en l'ànim rebel de la dona, la cobejança

d'un nou amor, que, indefectiblement, ha de tornar a ser

adúlter.

3. Fets y paraules de Mestre Blai Martí (1908): una

novel.la filosòfica sota l'advocació d'Anatole France.

Fets y paraules de MestreBlai Martí és una novel·la

de 173 pàgines d'original i avançada ideologia. Formalment

segueix l'estructura narrativa tradicional. En canvi el

pensament i l'esperit del relat es distancien notablement

de l'obra de Maseras i de la narrativa catalana del moment.
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Es tracta d'una novel·la filosòfica, en gran part

dialogada, que recull les converses de tres amics, homes

madurs -Mestre Blai, Mestre Baltasar i Mestre Just- que

tracten d'aprofundir, amb el seu intercanvi intel·lectual,

en els principals problemes existencials de l'home. Plena

d'ironia i humorisme per un costat i de reflexió profunda

i crítica social per un altre, inclou importants dosis de

tendresa i sensualitat. L'excessiva ingenuïtat del protago-

nista -home d'idealistes i poètiques conviccions, faltat

absolutament de sentit pràctic- és utilitzada per un dels

seus contertulians per tal d'enganyar-lo i treure'n un

benefici personal. El candor de Mestre Blai esdevé un

element bàsic de la seva personalitat, en certa mesura

inversemblant, constituïda més per belles i seductores

paraules que per fets convincents.

L'estructura de la novel·la, totalment convencional i

clàssica, va donant al lector, de forma gairebé alterna en

els capítols, una mena de paràboles morals que efegeixen al

llibre un valor didàctic divuitesc.

Aquest plantejament ideològic té fortes influències

d'Anatole France, un dels autors més estimats i llegits per

Maseras en aquell moment i que ocupà reiteradament les
fte

seves pàgines d'assaig i crítica. En manlleva bàsicament

la pruïja d'argumentació especulativa i dialèctica influïda

per l'Escolàstica -que marcarà gran part de l'obra de

Maseras- i perfeccionada a partir de les idees clares i

precises proporcionades pel Cristianisme. Com fa l'autor

francès, Maseras vol utilitzar la literatura com a vehicle

per a la circulació social de les idees, voluntat molt
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evident en aquest llibre. Admirador profund de l'esperit

secular de la raça francesa que Anatole France simbolitza,

Maseras intenta de copsar-lo i reproduir-lo per tal

d'enriquir l'horitzó literari de Catalunya. Amara la seva

novel.la d'un pessimisme mal dissimulat a partir d'algunes

idees que esdevenen tòpics, com la solidaritat humana, la

igualtat o la revolució. Com France, també Maseras arriba

a aquesta actitud desencisada enfront de la humanitat en

ser influït pregonament per l'humanisme clàssic, que coneix

per lectures del seu context d'època i que donarà embranzi-

da a algunes de les seves obres més emblemàtiques. L'escep-

ticisme i el relativisme de l'escriptor francès inunden les

pàgines de Fets y paraules de Mestre BlaiMartí. L'obra de

France de la qual s'evidencia la petja ideològica més

important a la novel·la de Maseras és Le .jardin d * Ep i cu re

(1895), tant pel fons com per la forma. En aquest llibre,

France utilitza tot sovint les frases sentencioses i

l'explicació d'anècdotes i breus narracions de caràcter

exemplar com a recurs per a expressar les seves idees. És

el to didàctic i escèptic que aplicarà Maseras a Fets y

paraules de Mestre Blai Martí, palès en afirmacions de Le

Jardin d'Epicure com les següents: "Nous voyons le trou

noir et l'effroi gagne les plus hardis"; "Nous n'avons rien

à faire en ce monde qu'à nous résigner"; "Nous savons que

la vie est brève, et, pour la prolonger, nous y mettons le

souvenir des temps qui ne sont plus"; "L'ignorance est la

condition nécessaire, je ne dis pas du bonheur, mais de

l'existence même"; "L'art n'a pas la vérité pour objet. Il

faut demander la vérité aux sciences, parce qu'elle est

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



749

leur objet; il ne faut pas la demander à la littérature,

97qui n'a et ne peut avoir d'objet que le beau" . Aquesta

mínima mostra de la ideologia de France a Le Jardin

d'Epicure basta per posar en evidencia el deute ideològic

i formal que hi té Fets y paraulesdel Mestre Blai Martí.

Tanmateix, hi ha una novel·la d'Anatole France que guarda

paral·lelismes de plantejament, de context, formals i

ideològics encara més grans amb el relat de Maseras. És La

Rôtisserie de la reine Pédauque o Vie et opinions de M.

1'abbé Jerome Coignard. France redactà aquest llibre a la

mateixa època que Le Jardin d'Epicure, per la qual cosa

ambdós posseeixen el mateix fonament ideològic, que traspua

a Fets y paraules de Mestre Blai Martí. Una semblant

estructura novel·lística, bastida a partir de situacions de

conversa i breus narracions consecutives, i un objectiu

moralitzant ben peculiar aproxima l'obra catalana a la

francesa. Ambdues són pouades en la filosofia amarga i

existencial que France expressa a través de la subtil

ironia que el caracteritza. En realitat els dos llibres

cerquen d'ensenyar l'art de viure, en un afany moralitzador

molt ampli i especial. El mateix France definí la seva

novel·la com "un conte où il y a de la moquerie avec de la
Q0

tristesse" El personatge de Mestre Blai i el seu compor-

tament guarda també un fort paral·lelisme amb l'abbé

Coignard i la seva actitud davant l'existència: "Homme

contradictoire, amoureux de la paix et des livres, mais des

jolies filles et du vin, il ne manque jamais de relever les
QQ

antinomies et les absurdités du monde". Fins podem

aplicar a Mestre Blai el mateix judici de valor que Marie-
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Claire Bancquart adjudica a l'abbé Coignard: "La victoire

romanesque d'Anatole France, c'est d'avoir fait de Coignard

non pas un être pathétique ou un philosophe abstrait, mais

un homme toujours désireux de continuer à vivre, toujours

d'humeur agréable, indulgent aux autres comme à lui-même,

et truculent dans sa gourmandise comme dans son penchant à

l'amour."100

La revista Fantasma de Nàpols publicà l'any 1921 un

article sobre Maseras on destacava la influència d'Anatole

France en Fets y paraules de Mestre Blai Martí; "Maseras ha

dato anche il "romanzo umoristico" , e il suo libro "I fatti

e le parole del Maestro Blai Martí" è una divagazione

filosófica di una ironia fine, penetrante come la fiamma,

di quella ironía délia quale Anatole France ha animato "Le

opinioni del Gerôme Goignard".

Alguns dels temes, motius ideològics i elements

formals que Maseras utilitza coincidint amb Anatole France

palesos en aquesta novel·la són: la misogínia, la pre-

ferència per situacions passives i teatrals que faciliten

el diàleg i la controvèrsia -converses sostingudes de saló,

banquets paral·lels als que s'esdevenen a les novel·les de

France Thaïs, Les dieux ont soif, etc.-, el retoricisme del

narrador que voreja l'oratòria, i la reconstrucció d'un

moment històric a partir de l'estudi de l'ànima humana i de

les motivacions que la mouen a obrar, més efectiu que la

descripció de les accions, mer fresc extern de la narració.

Es pot afirmar, doncs, que en aquesta novel·la, com en la

majoria de les obres d'Anatole France, les tècniques més
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usades són la narració introspectiva o psicològica i el

diàleg lent i carregat de significacions.

Fets y paraules de Mestre Blai Martí és un llibre

mancat de geni, molt dependent de l'autor francès, que

disfressa aquesta poca originalitat amb una subtil i alada

ironia, amb un esforç per abastar la claredat ideològica i

expositiva, amb equanimitat, gràcia i bon gust, i amb un

rigorós treball de llenguatge que atorga a Maseras el paper

de continuador efectiu de la tradició literària catalana.

El sentit pedagògic del llibre així com la subtil però

eloqüent crítica humana i social que se'n desprèn, units a

la punyent ironia que destil·la, li atorguen un lloc

rellevant dins la narrativa d'herència clàssica, vinculada

a través d'Anatole France al to refinadament sarcàstic de

Voltaire.

A la seva època la novel·la fou molt ben rebuda per la

crítica, que hi veié molts dels valors aquí consignats,

encara que també fou titllada d'excessivament dispersa i

assagística en les impressions expressades. Es destaquen de

forma genèrica les qualitats innegables de la correcta i

cisellada prosa, així com el bon dibuix psicològic dels

personatges i la incorporació d'elements cultes dins les

històries, fet que els afegeix un indubtable interès erudit

i humanístic.

Una de les observacions més valuoses sobre el llibre

aparegué a la revista La Cataluña en un article signat per

J. M. López-Picó escrit a propòsit de l'aparició de L'Ado-

lescent . Segons l'escriptor, en la vida literària de

Maseras hi ha dos moments interessants que responen a
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l'aparició de dues obres: Delirium i Fets y paraules de

Mestre Blai Martí. López-Picó les valora cora a productes

literaris gairebé excepcionals per la seva singularitat:

"Aparte de su propio valor, tienen estos dos momentos y

estos dos libros de Maseras un singular valor de "déplace-

ment" dentro de nuestros tiempos y nuestras letras, que les
i fin

hace más vivamente apreciables".

En una ressenya sense signatura del llibre a La

Ilustració Catalana -en un número de 1908 que no hem pogut

datar -, el crític es manifesta més exigent amb l'obra

de Maseras, en la qual censura l'estructura expositiva i la

cloenda, però salva la fluïdesa narrativa i la gràcia

descriptiva en els personatges i les converses. Concloent:

el crític valora positivament la capacitat narrativa de

Maseras, el seu ofici de prosista, però l'acusa de no haver

reeixit en la composició o arquitectura de l'obra, així com

d'haver-se excedit en l'ingredient satíric.

També la revista La Cataluña adreça una llarga crítica

a la novel·la. En aquesta ocasió no porta signatura però

per l'estil i la intenció sembla escrita també per López-

Picó. El crític, en aquest cas, difereix notablement de les

opinions precedents. Reconeix en la novel·la uns valors de

trencament i originalitat, un elegant i fi humorisme així

com un total encert en la concepció formal. Aquestes quali-

tats la fan, segons ell, superior a les novel·les ante-

riors: "He hablado en otras ocasiones de Edmon y La fi d ' un

idili. De estas novelas à Fets y paraules de Mestre Blai

Martí. hay una notable diferencia à favor de la última. En

ella, el autor aparece más seguro de sí mismo y de su
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técnica[...]. Cierto que Fets y paraules de Mestre Blai

Martí bien pudiera ser un artículo de revista literaria ó

un florilegio de impresiones sueltas; cierto también que á

veces se resiente de excesiva ligereza y de una abrumadora

abundancia de recuerdo ó de un marcado sabor periodístico.

Pero, á pesar de estos deslices, que, teniendo en cuenta el

carácter de la obra, no me atrevo á llamar defectos,

Alfonso Maseras ha dado unidad (artificial si se quiere) al

conjunto y consistencia á los personajes. Hábil ordenador

y paciente artífice de los detalles, sencillo en su

desarrollo, fino y discreto en su decir, frecuentemente

matizado con agudos aciertos de humorismo, ha hecho de la

suya, obra de observación, de entretenimiento y de ar-

te."m

A la revista De Tots Colors "Atxa" -Joan Oller i

Rabassa-, ressenya la novel·la amb el mateix interès i

benevolència amistosa que en les altres ocasions: "[...] la

darrera novela de l'Alfons Maseras està perfectament

escrita. "Mestre Blai", "Mestre Baltasar", "Mestre Just" y

la "Tomasa", aquesta darrera més què'ls altres, us semblarà

què'ls haveu coneguts, què'ls haveu vist y escoltat. Y al

llegir les pàgines del llibre què'ns ocupa us sentireu

moltes vegades admirats per l'art d'escriure que hi batega.

En "Mestre Blai" l'estil d'en Maseras se defineix, adqui-

rint la precisió, sobrietat, delicadesa y ductibilitat,

què's nota en alguns dels escriptors moderns de la vehina

França. Sempre es correcte, sempre es erudit y transparent.

A voltes, en Maseres, fa entendrer lo que vol dir sense

dirho y us evoca l'imatge més crua ab el mot més polit. Y
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això es l'art d'escriure. Cert que l'assumpte de "Mestre

Blai" es poca cosa, però es irònich. I aquest es un nou

aspecte de'n Maseras. [...]'

L'any 1925 a la col·lecció "Biblioteca Nova" aparegué

amb el número 5 una versió reduïda d'aquesta novel·la que

portava el títol Les aventures de Mestre Blai . Aquesta

versió, revisada i resumida per l'autor disset anys després

de la primera amb la intenció d'adaptar-la a la tipologia

d'una col.lecció popular, indica la vigència, encara en

aquell moment, dels valors del llibre que, per altra banda,

continuen essent vius fins per al lector actual.

4. L'Adolescent (1909): la primera novel·la històrica i

decadentista catalana.

4.1. Formulació estètica i models francesos: anàlisi

ideològica i estilística.

El dissabte de Glòria de 1909 aparegué l'edició de la

novel.la potser més coneguda del corpus narratiu d'Alfons

Maseras: L'Adolescent. Coneixem la data exacta de la seva

sortida a la llum gràcies al testimoni del poeta Laurea

Dalmau, que féu una llarga ressenya crítica de l'obra en un

diari bilingüe no identificat conservat a l'arxiu personal

de Maseras.

Plàcid Vidal també comenta l'esdeveniment literari i

acaba fent una valoració molt positiva de l'obra com a

producte estètic esdevingut autòcton malgrat el seu

contingut llunyà i exòtic, i malgrat el deute clar que té
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amb la literatura francesa del moment: "Poc abans o poc

després de la publicació del meu poema "L'amor artista" -no

puc ni cal precisar la data- va veure la llum la novel·la

L'Adolescent d'Alfons Maseras. S'imprimí a despeses del seu

autor, el qual, amb tot i la seva modesta vida de literat

i periodista, deia que ell no necessitava la nostra biblio-

teca per a poder editar les seves obres.

L'Adolescent fou una bella novel·la d'estil i una

valor de la literatura arqueològica; valor llegada a Cata-

lunya, malgrat els antecedents dels mestres francesos

i n?posats en moda en aquella actualitat."

L'Adolescent, publicada per la tipografia "L'Avenç",

constitueix la peça literària que ha donat més fama al seu

autor, la més polèmica i la que despertà judicis més

controvertits. Representa també la més emblemàtica obra

decadentista de Maseras. Com Edmon, és fruit madur i tardà,

molt influït pel decadentisme europeu. De fet n'és una

mostra paradigmàtica, que conté -com si es tractés d'una

antologia- elements molt diversos d'aquest exòtic vessant

del baix romanticisme. Comparteix amb Ildaribal el mèrit

d'haver introduït en la literatura catalana la novel·la

històrica de caràcter decadentista bàsicament imitada dels

models francesos -Louys i Flaubert-. Així ho cregueren els

estudiosos de la literatura i la premsa especialitzada de

l'època. Albert Schneeberger afirma a Conteurs catalans;

"[•••] c'est surtout dans le roman que Maseras portait là-

bas [Barcelona] une note originale. Un des premiers il se

dirigeait, à côté du roman naturaliste, dans le roman
|ftfl

psychologique et historique." També a la secció "I
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fratelli del mondo" que la revista Fantasma de Nàpols

dedicà a Maseras el 1921 es pot llegir: "Egli fu il primo

a creare il "romanzo psicológico" nella letteratura

1 ft§catalana, e poi il "romanzo storico".

L'obra està influïda pels models estètics bàrbars i

violents que el decadentisme potencià a partir de la moda

orientalista, que féu de l'Orient, ja des de mitjan segle

XIX, escenari de passions i desigs humans. L'Adolescent és

una novel·la que exalta la violència i l'erotisme, -sensua-

lisme i mort- en un contrast malaltís que connecta amb el

clima literari que es forjà al tombant de la revista

Joventut entre 1900 i 1906. Maseras absorbeix des d'aquesta

publicació part de l'estètica bizantina i decadent -a

través de literats com Jeroni Zanné, Alexandre de Riquer i

Pompeu Gener, impregnats dels models teosòfics i esotèrics

del moment -, que no només marcarà la novel·la L'Adoles-

cent sinó que condicionarà les produccions posteriors de la

seva narrativa breu.

La novel·la rep l'influx dels decorats estetitzants de

pintures i obres literàries del tombant de segle: la

Venècia divuitesca amb regust de mort de D'Annunzio o de

Maurice Barrés -autors predilectes de Maseras-, el palau a

la italiana de Sonata de otoño de Valle-Inclán, impregnat

de malenconioses records dels amors galants morts ja en el

temps, les evocacions contemplatives dels quadres de Moreau

que, obsessivament, encarnen la fatalitat, el mal i la mort

en la bellesa femenina, i, sobretot, de forma directa, els

models descriptius admirats i imitats per Maseras extrets
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de les novel·les Salammbô (1862) de Flaubert, d'Aphrodite

(1896) de Pierre Louys i Thaïs d'Anatole France (1890).

Lily Litvak aplica uns apel·latius a la ciutat de

Venècia glossada per alguns decadents com D'Annunzioi

Proust, Rebell o Lorrain que es poden utilitzar amb la

mateixa propietat per valorar i descriure el decorat que

representa la Babilonia de L'Adolescent ; "Gustaban en ella

un sabor a muerte que enmarcaba un erotismo sabio y

melancólico". L'estimació de Litvak coincideix amb el

to de l'ambient creat a la novel·la de Maseras. El seu

valor més important és l'òptima força creativa d'espais i

àmbits, i l'eficàcia absoluta en els moments narratius que

es delecten en la sensualitat més atroç.

L'Adolescent és una novel.la que satisfà la necessitat

de fugida i evasió creada pel món literari europeu del

tombant de segle i respon a l'entusiasme d'aquest moment

històric per la decadència i l'ocàs d'algunes cultures que,

impotents, havien vist arribar la seva fi. En aquest cas es

tracta de l'última etapa de l'imperi babilonio que desapa-

reix a mans de Cirus, rei dels perses. Maseras, com a home

sensible i amatent als últims corrents estètics i litera-

ris, respon de forma immediata i vehement a la crida

exòtica. La seva obra participa de les constants ideològi-

ques i plàstiques de les peces històrico-decadentistes dels

seus mestres D'Annunzio, Swinburne, Flaubert, Louys, etc.-

ardents visionaris que sentien la fatiga del món com una

sensual experiència de la fi no només del segle, sinó de la

civilització occidental, i tal vegada del món-. Maseras

potser restà en la superfície, només, d'aquesta sensíbili-
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tat, però el resultat literari de la influència que el

seduí fou prou vàlid. Es per aquest motiu que la literatura

es transforma en una fugida de vegades violenta, capaç de

trasbalsar les beatituds burgeses amb la seva sumptuositat

i riquesa amarades de vitalitat malaltissa, amb un esteti-

cisme que es complau en les curiositats dels sentits, amb

les deliqüescències més complexes, amb les orgies més

bàrbares, les matances més sagnants, els perfums més rars

i les profanacions més exquisides. L'Adolescent és una obra

absolutament representativa d'aquest vessant ideològic i

estètic, un veritable paradigma en el seu ordre. Maseras

begué en molt diverses fonts del decadentismo arqueològic

europeu i extragué de la pròpia sensibilitat, absolutament

lliurada a aquesta rara bellesa, els elements que li

mancaven. El resultat d'aquestes influències fou una

novel·la carregada de délectables corrupcions lligades a

l'amor i a la mort en un àmbit exòtic.

Era Gautier qui afirmava l'existència de dues menes

d'exotisme. El primer, segons ell, complau pel desplaçament

en l'espai, per l'atracció per Amèrica, per les dones

grogues o verdes. Però hi ha un plaer més refinat, una

corrupció més suprema, que és l'exotisme a través del

112temps. I és sobre aquest exotisme que actuen en aquesta

època les arts plàstiques i l'arquitectura. Així com abans

havia succeït a la inversa, ara la literatura envaeix i

domina les altres arts. Els darrers anys de segle la

plàstica inicia un contraatac. En literatura, l'epítet

estrany i descriptiu i el nom propi estranger prenen el
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lloc que abans havien ocupat l'epítet o el nom morals, per

així aconseguir un resultat plenament sensorial.

Litvak detalla els recursos tècnics emprats en aquest

tipus de prosa decadent: "Hay un tipo de descripción que se

encamina a la representación material. Si esto era un

anhelo vago e intuitivo en los románticos, en el fin de

siglo se afirma, perfecciona y desarrolla. Los esmaltes,

camafeos, cariátides, festones, astrágalos, obeliscos,

abundan. Las descripciones se basan en minuciosos detalles

arquitectónicos". L'Adolescent conté aquest detallisme

descriptiu, que l'escriptor ha pouat a partir de la seva

reconciliació amb la ciència i amb l'arqueologia, recupera-

des, també, amb l'eclosió del parnassianisme i el natura-

lisme. Gairebé a cada capítol de la novel.la s'evidencia

aquesta pruïja descriptiva: al primer, en fer un fresc

global de la ciutat de Babilonia; al tercer, en descriure

el temple adreçat al déu Bel; al novè, en pintar el parc on

es rendeix culte a la deessa Mylitta; a l'onzè, en donar la

imatge del palau de Nabustarath en un matí de primavera; al

dinovè, en narrar la celebració d'un festí a la sala més

vasta del palau reial, on, des de les descripcions arqui-

tectòniques i ornamentals fins a les de les exquisides

menges, tot és explicat amb un devessall d'escollides

paraules que magnifiquen les realitats.

Per a Litvak, el trànsit des del simple conjunt

harmoniós i exòtic de les obres històriques romàntiques

fins a l'exactitud exigida pels mateixos literats als

llibres finiseculars que pretenien redreçar el passat es

realitza amb el suport de la ciència i l'arqueologia. Els
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nous romàntics -els escriptors decadentistes- treballen,

prèviament a la redacció de les seves obres narratives, en

disciplines concretes com la història i l'arqueologia o

realitzen viatges d'escorcoll i estudi als països en què

pensen situar les seves obres: "Los románticos ya se habían

dado cuenta de que el arte clásico se moría de abstracción,

i que el color local que ellos amaban era el principal

procedimiento para conseguir la sensación de vida, hacién-

dola más concreta y precisa en su evocación de la realidad.

Víctor Hugo había exaltado la "localité exacte", pero a

pesar de estas ideas, aquella generación, y Hugo el

primero, habían mostrado una preocupación realmente débil

por la veracidad de sus localizaciones. Su intento no era

el representar las cosas con la exactitud de una època, y

un medio determinados, sino únicamente, dar más vida y

apariencia de realidad a sus figuras.[...] Sin embargo, a

medida que se acercaba el fin de siglo, el trato con

historiadores y arqueólogos, y el estudio de estas cien-

cias, enseñó a los autores y también al público a mostrarse

más exigentes.[...] Se pidieron investigaciones serias,

accesorios auténticos, descripciones precisas de objetos,

sitios, indumentarias.[...] La historia y la arqueología,

al desarrollarse, permitieron a la literatura el describir

con más justeza las civilizaciones del pasado. Se llegó a

un punto en que unas cuantas acotaciones no bastaban para

evocar una antigüedad de oropel ante la admiración ingenua

del lector. En el exotismo arqueológico finisecular, se

imponía a la imaginación el alimento y control de la

ciencia. La riqueza de las imágenes y ritmos la fantasía y
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la invención verbal en estas obras quedaron así dependien-

tes de la documentación aportada."

Sorprèn l'immens treball que representà per a alguns

novel·listes del segle XIX el fet de recopilar i estudiar

gran quantitat de materials bibliogràfics i d'investigació

directa per tal de donar versemblança a les seves obres

històriques. Sabem de la pruïja extremada de Flaubert en

redactar Salammbô, novel·la molt paral·lela, i un dels

models clars, de L'Adolescent de Maseras. Herbert Lottman,

en una recent biografia del gran autor francès , dóna

tot tipus de testimonis sobre aquest afany d'exactitud

científica i arqueològica així com sobre el desesper en què

aquesta voluntat de recuperació històrica sumia Gustave

Flaubert. Aquest cientifisme en la tècnica de treball

diferencia notablement els autors de novel·la històrica

decadentista del tombant de segle de la vaguetat i la

idealització estetitzant dels grans romàntics.

En l'execució de L'Adolescent Maseras es troba a

cavall entre una i altra posició. No és fins a l'any 1911

i 1912 que inicia un treball científic exigent i exhaustiu

de recollida d'informació i documentació històrica a partir

de fonts directes i bibliogràfiques per tal d'elaborar la

que serà la seva segona gran novel·la històrica: Ildaribal

(1915). Aquesta afirmació pot portar a equívoc si no es

matisa. És evident que per a escriure L'Adolescent Maseras

es documentà, però no amb el rigor amb què ho féu per a

redactar Ildaribalt tal com estudiarem al seu moment.

Maseras aconseguí amb L'Adolescent una novel·la globalment

reeixida, però és l'aspecte decadentista allò que li dóna
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força i la fa vibrant i agosarada. La vida i els detalls

quotidians, tan necessaris per a l'èxit d'una novel·la

històrica, estan absolutament treballats amb cura a

L'Adolescent. però els manca el relleu que només pot donar

una investigació de primera mà i una immersió total de

l'autor en l'època que pretén fer emergir literàriament.

L'obra transcorre en l'àmbit històric de la Babilonia

del segle VI abans de Crist, sota el viceregnat de Baltha-

sar, net de Nabucodonosor. El contrapunt de la història

incestuosa ve establert per l'amenaça de l'exèrcit ineda i

persa a les portes de la ciutat. El final de la novel·la

veu fruitar una doble catàstrofe: la desgraciada història

personal de Ninniur i l'adolescent Nerakim, i l'entrada

furtiva de les tropes de Cirus per a devastar Babilonia.

Les dues històries són, però, totalment independents, no

s'interfereixen en cap moment.

El fil argumenta! que dóna lloc a les escenes necrofí-

liques que constitueixen el nus de l'obra, és, en definiti-

va, el mite clàssic d'Hipòlit i Fedra, treballat ja abans

per dos grans autors del decadentisme ben coneguts i

admirats per Maseras: A. Charles Swinburne -Phaedra (1866)-

i D'Annunzio -Fedra (1909)-. Aquesta darrera obra, malgrat

que fos publicada el mateix any que L'Adolescent -i, per

tant, poc pogués influir en Maseras, que portava dos anys

treballant en la seva novel·la- , respon a una estètica

i a una sensibilitat que amaraven tota l'obra de l'escrip-

tor italià, llegida i estudiada pel nostre autor. D'Annun-

zio, que en drames i novel·les havia rivalitzat amb

Swinburne en evocacions de sensualitat morbosa, inclou
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també en el Sogno d'un mattino di Primavera (1897) 1'escena

necrofílica d'una dona que durant tota una nit ha tingut en

els braços el seu amant mort.

Concloem, doncs, que -com en el cas d * Edmon- la

novel·la L'Adolescent està confegida a l'ombra de la

literatura italiana, francesa i anglesa més arrauxada del

final de segle, fet que delata en Maseras un lector

exquisit i impenitent i un escriptor de gustos singulars,

amb ràpida capacitat d'assimilació i amb poques restric-

cions morals -en una lectura externa- quan es tracta de fer

literatura sintonitzada amb l'europea, on triomfin les

darreres tendències estètiques.

Els models francesos -Salammbô (1862) i Aphrodite

(1896)- són els més directament utilitzats per Maseras a

L'Adolescent. Les coincidències són múltiples: l'atmosfera

decadent i soraniosa de l'ambient històric recreat, la tria

d'una civilització molt distant i desapareguda, l'habilitat

per aconseguir la humanització i la proximitat de personat-

ges remots en el temps i en l'espai, i la coincidència en

la construcció de situacions, converses, i moments concrets

de la novel·la. Però allò que, clarament, Maseras ha extret

d'aquestes novel·les és l'esperit de somni amb què varen

ésser creades, lluny de la pruïja romàntica de fer-hi viure

seqüències de la història proppassada, adreçades a fer

entendre el món del present. Salammbô (1862) havia estat la

primera novel·la històrica francesa escrita després del

període d'esclat de les grans novel·les romàntiques i

després que Balzac les hagués fet desaparèixer amb les

magnífiques pintures de la societat contemporània. És per
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això que es tracta d'un altre tipus de novel.la histórica,

que supera en concepció i metodologia l'articulada durant

el Romanticisme. L'Adolescent es trobarà, per imitació,

situada en aquest mateix espai literari però gairebé

cinquanta anys més tard. En aplicar a la narració històrica

els mètodes realistes de la documentació minuciosa,

Flaubert evita de caure en l'error romàntic de cercar en la

realitat històrica la il·lustració d'una ideologia actual.

No es preocupa, com havia fet Scott, de reconstruir el

teixit quotidià de la Història, ni els conflictes profunds

dels quals els herois seran l'encarnació. Flaubert a

Salammbô desenvolupa, a partir del seu realisme documental,

un somni que li permetrà d'escapolir-se de l'estretor de la

vida burgesa i de l'opressió de la lletjor. La Història és

per a ell un marc extern, un indret pintoresc i decoratiu,

absolutament allunyat de la civilització a la qual pertany.

Per a Flaubert la Història és el rebuig del present. Per

aquest motiu tria per a Salammbô un espai geogràfic i un

temps tan exòtics i distants, un àmbit aliè, fins i tot, al

món greco-llatí, bressol de la cultura occidental. Es

tracta de la posició que anys més tard adoptarà Maseras.

També ell escull el món Oriental més allunyat per evadir-se

del món present -i fer-ne evadir el lector-, segons els

cànons ideològics de fugida que preconitza el Modernisme.

I, com Flaubert, per tal de bastir un veritable somni,

procura que a la novel·la no hi hagi a penes gens de

relació entre la tragèdia humana que s'hi viu i l'acció

política. Michel Raimond explica molt bé aquesta pree-

minència de la suggestió i de l'experiència per sobre de
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les realitats concretes: "Avec Salammbô, Flaubert, qui a

choisi une civilisation en marge, cherche moins à reconsti-

tuer un passé qu'a faire vivre un possible. Il retrouve

vraiment le roman dans la mesure où il trahit l'Histoire et

où il cherche à faire éprouver plutôt qu'a faire compren-

dre".11?

El mateix esperit d'evasió i somni té, segons el seu

autor, la novel.la Aphrodite (1896). Pierre Louys especifi-

ca personalment la significació i, doncs, la tesi central

del llibre: "Le roman d'Aphrodite a pour sujet le conflit

du rêve et de la réalité. Tout homme peut aisément, par la

pensée, orner le réel et imaginer l'impossible. Mais

certains possèdent à un tel degré cette faculté de méta-

morphose que pour eux le monde imaginaire est aussi vivant

et beaucoup plus précieux que le monde sensible. Ce sont

les artistes. Un de ces hommes peut devenir passionnément

amoureux: mais alors, et pour un temps, il cesse d'être
l i n

artiste; et c'est toute la thèse du livre". Aquesta

valoració de la novel.la per part del seu autor coincideix

amb la que Michel Raimond fa quan classifica Aphrodite com

"un roman artiste" , sense glosar gens la seva afirma-

ció, de tan evident com és.

Tant Salammbô com Aphrodite construeixen móns

possibles, són novel·les nascudes de somieigs poètics.

Tenen com a objectiu crear Bellesa i seduir els lectors.

Michel Raimond s'expressa així sobre la gestació de

JLalammbô amb l'objectiu de crear la bellesa arrelada en la

veritat: "II [Flaubert] a éprouvé le besoin d'un voyage en

Tunisie pour mieux s'imprégner de l'atmosphère carthaginoi-
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se. Après avoir mis au net les notes qu'il en rapporta, il

écrivait: "Que toutes les énergies de la nature que j'ai

aspirées me pénètrent, et qu'elles s'exhalent dans mon

livre. Résurrection du passé, à moi! à moi! Il faut faire,

à travers le Beau, vivant et vrai quand même". Vérité et

12Ûbeauté restaient les deux principes de sa création".

En el cas d'Aphrodite l'entusiasme de 1'autor per la

bellesa com a centre de la novel·la, que així adquireix el

títol de parnassiana, no és menor. El llibre va adreçat a

suggerir la bellesa immortal, l'única. Al "Préface" del

llibre ens diu: "Du moins, qu'il soit permis à ceux qui

regretteront pour jamais de n'avoir pas connu cette

jeunesse enivrée de la terre, que nous appelons la vie

antique, qu'il leur soit permis de revivre, par une

illusion féconde, au temps où la nudité humaine, la forme

la plus parfaite que nous puissions connaître et même

concevoir puisque nous la croyons à l'image de Dieu,

pouvait se dévoiler sous les traits d'une courtisane sacrée

[...] qu'il leur soit permis d'oublier dix-huit siècles

barbares, hypocrites et laids, de remonter de la mare à la

source, de revenir pieusement à la beauté originelle, de

rebâtir le Grand Temple au son des flûtes enchantées et de

consacrer avec enthousiasme aux sanctuaires de la vrai foi

leurs coeurs toujours entraînés par l'immortelle Aphrodi-

te".121

Tant Aphrodite corn Salammbô estan carregades de valors

simbòlics que els permeten d'assolir una validesa universal

i eterna. Pierre Louys diu, referint-se a l'argument

d'Aphrodite. que els tres crims de Demetrios són purament
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simbòlics, i afegeix: "Vol, meurtre et sacrilège ne sont

l ??ici que la représentation figurée d'une déchéance."

Aquesta afirmació il·lustra clarament el simbolisme a què

ens referim.

L'influx de les dues novel·les franceses sobre

L'Adolescent evidencien una clara dependència més que una

simple influència o vaga inspiració. És evident que Maseras

coneixia bé tant Salammbô com Aphrodite t i s'havia deixat

seduir per la seva màgia i novetat, sobretot respecte al

món literari català. Els tretze anys que separen L'Adoles-

cent d'Aphrodite són un important període de temps des d'un

punt de vista qualitatiu: representen els anys del Moder-

nisme, en què Catalunya passà de l'anacronisme literari a

la imitació i la dependència europees. Sabem bé que la

posició ideològica i estètica de Maseras cap a la literatu-

ra fou sempre la d'un progressista "avant-la-lettre",

actitud reforçada a partir de la seva constant vinculació,

per trajectòria vital i professional, amb el món literari

francès, sobretot, i europeu, en general. L'Adolescent

marcà una fita important per a la literatura catalana: fou

la primera novel·la històrica i decadentista -parnassiana,

per concepció ideològica i estètica- alhora que col·laborà

en la configuració del gust estètic dels lectors catalans,

acostant-los a la literatura francesa del tombant de segle.

Tot allò que hem afirmat del llibre de Flaubert i del de

Louys és aplicable, en algun grau, al de Maseras. Ja hem

comentat abans que el més remarcable és, sens dubte, el

mòbil que impulsà l'escriptor català a escriure aquesta

novel·la, paral·lel al que donà vida els llibres francesos:
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l'afany de crear una obra suggèrent i rica en sensualitat,

on la protagonista femenina -com en els casos anteriors-

exerceixi una fascinació profunda sobre el lector. Ninniur,

la figura principal de L'Adolescent, és el símbol de la

Bellesa fatídica i destructora, de la passió fatal, i

comparteix amb Aphrodite i Salammbô l'encís del misteri.

Les tres dones són deesses del desig i de l'amor, situades

en escenaris orientals i en contextos de luxe i refinament

molt paral·lels. Els arguments de les novel·les són

secundaris, l'important és l'atmosfera de decadència i de

corrupció que es basteix en els tres casos.

La novel·la Thaïs (1890) d'Anatole France deixà també

algunes empremtes a L'Adolescent. Al marge de la coin-

cidència en el tema i l'ambient, històrics i orientals, -

que responen a un esperit d'evasió amb preferència per

l'element exòtic que presideix els gustos avançats de

l'època-, Maseras es deixa influir en la seva obra per la

pessimista visió del capteniment de l'home -encegat per

l'instint- que té l'autor francès. Així, la mateixa

insatisfacció vital i el delit per justificar l'existència

sadollant els sentits es troba en les actuacions de Ninniur

i de Thaïs, coincidents en molts punts de les seves

personalitats complexes i torturades. Es tracta de dues

dones febles i plenes de pors, rodejades de luxe i refina-

ment, de sacerdots i magistrats, que viuen en un ambient

aristocràtic que no els manlleva els dubtes davant l'angoi-

xa del pas del temps i l'interrogant de la mort. Trobem en

la protagonista de L'Adolescent una personalitat més

monolítica, sense escletxes -ja definida des del primer
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moment- no evolutiva, enfront d'un dibuix molt més humà i

flexible de la psicologia de Thaïs. Aquesta última coneix

la religió cristiana -fins arriba a ser batejada, ja a la

infantesa- però la seva íntima identificació entre bondat

i patiment li impedeix de seguir el camí de la fe en Crist.

És també en aquest sentit molt més pobre el capteniment de

Ninniur, que explica la seva funció en l'obra solament com

a pedra de toc davant el jove cristià Nerakim amb qui

utilitza la seva capacitat de seducció fins a temptar-lo

amb la seva esplèndida bellesa. És, paradoxalment, molt més

efectiva la força sensual de Thaïs, que, una vegada commosa

i convençuda pel cristianisme i dedicada a la vida ascètica

manté inconscientment en el cor de l'anacoreta Pafnuci el

desig sensual més cec. Aquest vell asceta perdrà la seva

ànima abraçant el cos agònic de la conversa Thaïs que durà

la seva puixança fascinadora més enllà de la mort. Pafnuci

es condemnarà després d'una vida de lluita i autodomini

interior totalment estèril.

La novel·la de France és negatiya i destructiva,

immoral i deshumanitzada. El racionalisme i el pessimisme

s'imposen amb una vigoria absoluta. Ben al contrari, l'obra

de Maseras té una última lectura moralitzant: la maldat,

personalitzada per Ninniur, és castigada -al marge de la

pròpia destrucció- amb la desaparició de l'adolescent

estimat, ofrenat en holocaust al Déu dels cristians a qui

mai no coneixerà ni comprendrà aquesta perversa dona sense

pietat, amatent a satisfer-se sensualment com a única raó

vital. Nerakim, el jove cristià, esdevé un màrtir en braços

de l'esperit del mal, corporeïtzat en Ninniur. Fins i tot,
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podem considerar l'ensorrament final de la ciutat com un

càstig a les accions abjectes que han dut a terme els seus

. mandataris. Joan Pérez-Jorba així ho jutjà el 1919 des de

L*Instant ; "L'idéal triomphe de la débauche et rien, dans

le temps, ne persiste sans lui. Tel est le sens qui se

dégage de cet ouvrage. Babylone périt notamment d'avoir

191voulu conduire l'homme sur le chemin de la dégradation"

A la novel·la d'A. France, Pafnuci, l'anacoreta, es

condemnarà, després de tota una vida d'absurda penitència,

desesperat -amb el cadàver de Thaïs també als braços- per

no haver fruit del seu amor quan, essent ella una cortesana

encisadora, n'havia tingut l'ocasió. La insòlita conversió

de Thaïs no resta a l'obra cap engruna del positivisme

agnòstic ni de la impassibilitat i el nihilisme, sovint

disfressats, del seu autor.

Les "forces del mal" obtenen un notable èxit al llibre

d'Anatole France, mentre que trontollen clarament a la

novel·la de Maseras, que, malgrat el to morbós i escandalós

d'algunes escenes, aconsegueix bàsicament fer apologia de

la sòlida fe de Nerakim, el qual, com a fruit d'aquesta

integritat obté la palma del martiri.

A més de la influència de les obres franceses que

acabem de comentar, cal fixar l'atenció en alguns tòpics

temàtics i estètics decadentistes que són, de fet, la part

bàsica del cos de L'Adolescent, que així es carrega de

simbolisme. La figura femenina impregnada dels valors de la

"femme fatale" i alhora ornada de la més clàssica bellesa

medusea -que fascina en la seva mateixa capacitat de

corrupció- és una constant heretada de les dues obres
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franceses abans citades. Ninniur respon al model decaden-

tista francès de la Salomé, descrit poèticament per

Huysmans -a partir del quadre de Moreau- i desenvolupat

també per Flaubert, Laforgue, Mallarmé i també per Osear

Wilde.124

Apareixen com a particulars de L'Adolescent, la

necrofília com a tema de la novel·la, l'alteració en el

tradicional concepte de sexe fort i sexe feble, el sadisme

i l'algolàgnia.

La "femme fatale" de la novel·la catalana és Ninniur,

muller de Nabustarath, alt dignatari de palau, vidu i pare

de Nerakim, fill de la seva primera esposa. Ninniur intenta

seduir el seu fillastre en una macabra recreació del mite

d'Hipòlit i Pedra. Segons Mario Praz, la bellesa i la mort

rauen unides inséparablement: és allò que els romàntics

anomenen la "bellesa maleïda". En el cas de L'Adolescent es

compleix de forma inexorable. Ocorre el que diu Praz: "Son

en realidad tan hermanas para los románticos, que se

confunden en una sola herma bifronte de fatal belleza, en

la que se mezclan la corrupción y la melancolía, y de cuya

belleza brota más abundante el goce cuanto más amargo es su
î nr

sabor." Existeix un estrany agermanament entre la

capacitat de seducció i la bellesa de Ninniur i la repulsió

que el desig que la turmenta causa en Nerakim, la seva

innocent víctima. S'observa un clar contrast entre l'esce-

nari que afalaga i prepara els sentits i la corrupció que

hi situa l'autor, i, sobretot, el lector esdevé testimoni

de com s'evidencia dolorosament l'impacte terrible que
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1'agressiva i letal feminitat de Ninniur provoca en la pura

i melangiosa bellesa del cristià adolescent.

La sensualitat desfermada i l'estètica de la mort

queden unides en molts fragments de la novel·la, els més

emblemàtics dels quals -des de l'òptica decadentista- són

aquells que es complauen en la necrofília més evident.

Secunden les paraules de Lily Litvak quan diu: "Según

Bataille [ L'Erotisme, París, 1957], la muerte tiene un do-

ble sentido. Por un lado, el horror nos aleja de ella, por

otra parte, el elemento solemne nos fascina. El enterrar a

los muertos significa, sin duda, el deseo de preservarlos.

La muerte y la reproducción se oponen fundamentalmente,

puesto que la muerte es en principio lo contrario de una

función que tiene como fin el nacimiento.[...] En lo que

respecta a la muerte como putrefacción de la carne -su

aspecto terrorífico más inmediato-, según los antropólogos,

en tiempos primitivos se asociaba directamente la descom-

posición orgánica con el principio de la vida. En la carne

fétida y tibia donde gusanean los gérmenes fermenta también

el principio de la vida. Tal vez la herma eros-thanatos

resumía para los modernistas la idea de que la corrupción

de la muerte fundía el mundo de donde salimos y al que

4. nl26retornamos.

A Aphrodite Louys descriu de forma magistral l'esta-

tuària bellesa del cadàver jacent de Chrysis, en la inicial

fredor del qual s'inicia la putrefacció, i, amb ella, els

gèrmens que per a Lytvak representen el retorn a la vida i

a la terra. És claríssima la font que aquest fragment -com

en d'altres casos- representà per a L'Adolescent; "Le filet
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de sang continuait à couler de la narine diaphane. La peau

du corps était parfaitement blanche; les bouts pâles des

seins étaient rentrés comme des nombrils délicats; pas un

reflet rosé n'avivait l'éphémère statue couchée, mais

quelques taches couleur d'émeraude qui teintaient doucement

le ventre lisse signifiaient que des millions de vies

nouvelles germaient de la chair à peine refroidie et

127demandaient à "succéder".

La descripció del cadàver de Nerakim -l'adolescent-

feta per Maseras té uns elements naturalistes i una

evidència de corrupció arrelats, també, com en el cas del

cadàver de Chrysis, en una, ja destrossada, bellesa

marmòria: "Els cabells, buclats encara, eren or sobre la

nuesa del front. La boca, escumosa, fètida, ja mig oberta

per les tortures de l'altra boca viva, semblava dilatada

per la contracció del darrer sospir. Tots els ossos se

dibuixaven. Els braços conservaven certa rodonesa femenina,

més en la boca del pit la pell tivanta hi dibuixava rigides

sinuositats. El ventre, enfonzat, feia ésser més crus els

relleus dels iliacs; acartronats els genolls; grogues i

seques les mans; els peus, en la rigidesa, com dues

columnes destroçades; i en la fosca vellositat naixenta,

amb la blancor de l'ivori, la verge virilitat mai commoguda

1?ftera com el pistil d'una flor".

Maseras evidencia a L'Adolescent la unió paradoxal

corrupció-sensualitat-vida i la crida dels antagònics eros-

thanatos. El símbol de la mort és la mateixa "femme

fatale", Ninniur, la passió desfermada de la qual serà el

vehicle de la desaparició de Nerakim, que, amb la seva
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blancor de marbre, simbolitza la puresa eterna -la pell

immaculada- que retornarà a la terra per a fecundar-la:

"En el jardí silenciós la llitera era com un nou ter-

raplè florit. I, abocada al cadavre, Ninniur besava folla-

mnt la rigidesa d'aquell cos sense vida, que, ja en

descomposició, exhalava miasmes pel nas i per la boca.

Mosques inquietes voleiaven a l'entorn. En una terraça

llunyana miolava un gat, com enfellonit, olorant la carn

morta."129

Passatges suggérants com aquests causaren al seu temps

un fort impacte en els lectors. La unió morbosa del sexe-

passió i la mort havia aparegut ja insinuada en moltes

narracions llargues i breus de la literatura catalana: El

pati blau de Rusiñol, Camí de llum de Miquel de Palol i

d'altres, i havia estat explicitada de forma oberta i

agosarada a Josafat. de Prudenci Bertrana, però mai havia

estat expressada amb la minuciositat i amb la complaença

eròtica que es troba en l'estil "faisandé" que Maseras

aconsegueix.

Es troba també al llibre el manlleu d'algun nom propi,

com és el cas de la deessa babilònica Mylitta. Es tracta

probablement d'un nom inspirat per la novel·la de Louys, on

una de les advocacions de la deessa de la fertilitat i de

l'amor, invocada per dones de tots els regnes de l'Orient

sota diferents apel·latius, és el nom de Mylitta. També en

aquesta novel·la una jove prostituta, que dóna títol a un

capítol del llibre segon, té el nom de Melitta. La relació

es fa més fàcil en tenir en compte que la deessa Mylitta

presideix rituals eròtics comunitaris ben agosarats.
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Moltes parts de la novel·la de Maseras es deuen,

clarament, a la influència directa, de Salammbô i d'Aphro-

dite . La primera d'aquestes dues obres ha deixat una

empremta indeleble en el festí descrit al capítol dinovè de

L'Adolescent. de línies ben paral·leles al primer del

llibre de Flaubert, titulat "Le festin". De la mateixa

manera el tèrbol capítol novè de l'obra catalana, que narra

les perverses festes en honor de la deessa de la fertili-

tat, Mylitta, que tenen lloc al parc erigit al seu nom, ha

pouat de forma clara en les aigües del capítol primer del

llibre segon d'Aphrodite. titulat "Les jardins de la

déesse". Les paraules i l'esperit en cada cas responen a

una idèntica voluntat estètica. Maseras es va deixar

encisar per cada una d'aquestes obres literàries i les va

fondre, amb gran elegància, en la seva pròpia creació.

Cal destacar finalment, com a progrés remarcable en la

formació de l'expressió narrativa maseriana, l'ús en L'Ado-

lescent de 1'"estil indirecte lliure", marcat amb el

trànsit del Pretèrit Perfet d'Indicatiu de la narració al

Pretèrit Imperfet en les preguntes en tercera persona

adreçades a la intimitat del personatge, trànsit que

constitueix el tret bàsic d'aquesta tècnica iniciada per

Flaubert. La utilització de 1""estil indirecte lliure"

és encara restringit en aquest llibre, ja que comparteix

espai amb d'altres tècniques d'introspecció psicològica

facilitades pel tipus de novel·la, com són els llargs

monòlegs retòrics en forma de pregària adreçats a deesses -

en el cas de Ninniur- o en forma de meditació -en el cas de

Nerakim.
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Podem considerar L'Adolescent. en l'aspecte estilís-

tic, com una obra de trànsit cap a d'altres llibres

posteriors on la maduració de les tècniques emprades durà

Maseras cap a la "paraula interior" pouada en Dujardin, que

esdevindrà definitivament el "monòleg interior narrat".

4.2. Recepció del llibre per la crítica.

La força descriptiva d'aquesta narració, unida al fet

que L'Adolescent fou la primera novel·la històrica llarga

de to decadentista en la literatura catalana, provocà un

unànime èxit de públic i de crítica. L'anàlisi més acurada,

completa i exigent del llibre fou duta a terme per Manuel

de Montoliu que, tot i acceptant els valors de trencament

i novetat, així com les consecucions estètiques de l'obra

i els seus encerts indubtables en contingut i factura, en

recriminà la manca d'exigència i exhaustivitat en el rigor

històric i arqueològic, excessivament llibrescos. Montoliu

exposà aquestes idees en una minuciosa i eloqüent crítica

dedicada a L'Adolescent al diari El Poble Català; "Jo no

crec, per exemple, que, cas d'haver estat ben imbuït

d'aquestes conviccions, un dels més dotats intelectualment

dels nostres joves literats, l'Alfons Maseras, s'hagués

atrevit a donar a llum la seva obra recenta, L'Adolescent.

No vull dir ab això que no sigui una obra meritoria y d'una

gran novetat en les nostres lletres, el seu llibre. Les

seves condicions d'estilista elegant y expressiu, les seves

aptituts de colorista y de psicòleg resplandeixen més d'un

cop en el curs de la seva novela històrica; y aprofito
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l'ocasió pera unirme al chor de lloanses que ha despertat

al seu entorn, felicitantme sincerament de la primera

aparició d'un genre literari fins ara completament descone-

gut en la nostra literatura. Es una generosa temptativa

d'universalisació literària que haurà de registrar per

forsa y ab tota l'atenció què's mereix el futur historiador

de l'actual moviment de les nostres lletres.

Però la temptativa, potser per ésser la primera, no

s'ha assolit com desitjaríem. No es prou per empendre una

obra semblant haver llegit els capítols corresponents a la

Bíblia i haver fullejat unes quantes enciclopèdies y uns

quants llibres, ab gravats, sobre l'historia, l'arqueologia

y la mitologia de l'antiga Babilonia. Calia haverse abans

compenetrat ab l'esperit d'aquella llunyana civilisació per

medi d'un llarg y conscient estudi, pera donar calor y vida

an aquella interminable sèrie de descripcions de monuments

y d'escenes vistes en estampes y pera infondre individuali-

tat forta y fer parlar com criatures viventes als personat-

ges que allí accionen, els quals, tal com els fa aparèixer

el nostre novelista, són ombres ab poca consistència humana

o vestits d'esplèndit ropatge que oculten una fràgil

figura. La matèria escullida per en Maseras en la seva

novela era a posta per ferne un segon Salambó o un segon

Roman de la Momie. Però si l'amic Maseras ha llegit alguna

vegada la biografia den Flaubert, y den Théophile Gautier

haurà pogut convences de la manera com treballaven, y de

1'escrupulositat y amplitut ab que aquests reunien y

preparaven els materials de llurs meravelloses evocacions

dels sigles morts. Això es lo que cal tingui en compte
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l'amic Maseras pera la major veritat y bellesa de les seves

132futures obres històriques."

Al marge del treball de Montoliu, una de les crítiques

més extenses i significatives que aparegueren sobre la

novel·la fou la d'"Hermès", a ElPoble Català, radicalment

positiva i lliurada a les emocions provocades pel llibre.

"Hermes" sosté criteris absolutament inversos respecte als

exposats per Montoliu. Per a ell, Maseras ha harmonitzat a

la perfecció l'element literari amb la documentació

histórica i arqueològica: "Maseras ha sabut agermanar

encantadorament la seva gran labor d'investigador y la

ponderació de la seva forsa imaginativa; la descripció és

sumptuosa y desbordanta, la paraula es justa y es bella en

totes les planes. En Maseras, en L'Adolescent ha domat

ï ̂ 3l'estil y es tot un estilista.1 El crític nega tota

influència de la literatura francesa sobre la novel·la, i

afirma la total i rotunda originalitat de Maseras en el

tractament del tema, afirmacions, ambdues, hiperbòliques i

expressades a partir del sentiment de l'amistat més que no

amb la raó objectiva de l'estudiós imparcial: "Malgrat les

diverses maneres com s'han interpretat y com s'han tractat

aquelles èpoques dintre de la novela moderna, en Maseras

apareix en L'Adolescent ab una originalitat y ab una

personalitat completes. Podeu resseguir totes les planes:

en lloc trobareu la més minsa influència d'Anatole France,

ni de Gustave Flaubert ni de Pierre Louys. En Maseras ha

resolt aquest problema tan dificultós per a un jove: entrar

en ambients que han fet ja ressorgir els mestres de la

literatura y aparèixer sol y personal". És significatiu
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que Hermès assenyali els noms dels tres autors que justa-

ment més influïren sobre la novel.la. Sembla la negació de

'l'evidència per un afany ultrat de voler transformar

Maseras en un avançat de la narrativa catalana. Es tracta

d'unes afirmacions poc objectives i dictades per l'amistat.

També a El Poble Català aparegué una altra crítica,

aquesta vegada sense signar, de L'Adolescent. El seu autor

la inclou a la secció "Llibres nous" i la redacta en to

absolutament elogios, i també en un sentit radicalment

invers a la crítica de Montoliu. Insisteix en la minuciosa

utilització que Maseras ha fet de les fonts documentals,

valora L'Adolescent com la primera novel·la del seu gènere

en la literatura catalana, afirma -suposem que amb prou

coneixement de causa- que el su autor va estar dos anys

redactant-la, i afegeix: "en l'acció de l'obra ha demostrat

dominar de mà mestra la que podriera dirne "técnica novelís-

tica" y ab la descripció s'ha extés y s'ha desbordat quan

ha estat convenient, demostrant haver fet un estudi

seriosíssim [...] Tota l'obra's basa sobre fets històrics.

Y es admirable la manera com l'autor de La fi d'un idili ha

sabut en aquesta ocasió treure partit dels fets històrics

proporcionats als historiadors especialment per l'arquitec-

tura y per les arts plàstiques, per l'arqueologia, fent una

veritable reconstitució, o millor dit, una magnífica

poetisació de la realitat. [...] L'Adolescent marca una

nova fita en la novela catalana. Y es un fet notable que la

primera novela dintre del genre que dona el nostre Renaixe-

ment tingui ja un valor positiu. Doncs, L'Adolescent

apareix ja com obra definitiva, y es perquè el seu autor,
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ferm temperament de novelista, hi ha posat tot el seu amor,

tot el seu estudi y tot el seu talent, durant dos anys de

la seva vida".135

Laurea Dalmau publicà, una llarga i positiva ressenya

crítica sobre la novel·la que inclou l'explicació detallada

de l'argument de l'obra. El més remarcable és, novament, la

valoració positiva del treball previ fet per Maseras per a

la documentació de l'època, i encara una altra qüestió

sobre la qual cap crític no havia incidit abans: la

justificació de les escenes necrofíliques a partir de la

veritat històrica i les exigències de l'ambient. La

contenció i la sobrietat de les paraules en la descripció

són -segons el crític- les eines per a aconseguir l'e-

legància fins en les escenes més escabroses. El dibuix

precís i la solidesa dels caràcters reblen les facultats de

convicció de la novel.la: [...] l'autor ha desenrotllat

l'acció dintre'Is murs de Babilonia, durant el regnat de

Baltasar; i ho ha fet amb una honradesa històrica tant

conciensuda, -evidenciant un trevall de preparació que

honra a qui'l duu a terme,- que això sol seria suficient

per otorgarli un llor i un aplaudiment. I, sens dubte, que

aquesta veritat històrica influeix tant en el medi i en

l'acció íntima del llibre, que aixís se justifica plenament

l'epissodi macàbricament luxuriós, ja que en un altre medi

i sense la forsa indubitablen de l'historia del poble

babilonio, semblaría una contorsió d'eretisme histèric,

desfocat [...] Es d'admirar com, en mig d'aquest conjunt de

sensacions abgectes, predomina una tal serenitat d'estil,

fins en els moments on tant sembla imminent el desbordament
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de la paraula per enfortir més encara'ls colors de la

disbauxa, que es una de les qualitats més tòniques del

llibre. Els caràcters hi són ferms, sostinguts, apareguent-

se a cada instant am llur posat i llur propi parlar, sense

esforsos imaginatius, ja que s'hi troven expontanis i

justos [ . . . ]".136

Josep M.López Picó dedicà també paraules molt precises

a L'Adolescent des de la revista La Cataluña. Destaca,

bàsicament, el fet que la novel·la és la primera de

Catalunya en el seu gènere, i, sobretot, la seva funció

renovadora des del punt de vista filològic a causa de la

gran quantitat de vocabulari que va introduir en el llen-

guatge per necessitats estilístiques i de versemblança.

També destaca la gràcia narrativa d'alguns fragments que

delaten la mà d'un gran escriptor. De tota manera, segons

el crític, aquesta novel·la no marca cap fita especial en

la trajectòria narrativa de Maseras: "L'Adolescent, novela

arqueológica (siempre fui enemigo de este género literario,

aun cuando se aplicaran a él Flaubert y P. Louys ) , no

señala ningún nuevo momento en la vida literaria de

Maseras. Tiene para nosotros un valor de curiosidad por ser

la primera tentativa de este género en catalán y un valor

de esfuerzo filológico por el número de palabras y formas

nuevas de lenguaje que introduce en nuestra lengua. Además,

son dignos de mención por su colorido y elegancia algunos

fragmentos que atestiguan bien á las claras las dotes de

escritor que entre nosotros han sido siempre reconocidas a

Maseras".137
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Destaca, bàsicament, el fet que la novel·la és la

primera de Catalunya en el seu gènere, i, sobretot, la seva

funció renovadora des del punt de vista filològic a causa

de la gran quantitat de vocabulari que va introduir en el

llenguatge per necessitats estilístiques i de versemblança.

Malgrat la diversitat de parers, s'evidencia com les críti-

ques assenyalen, ben d'acord, l'aparició d'un nou gènere -

la novel·la histórica decadentista- en la producció li-

terària catalana. Tots els estudiosos reconeixen valors

estilístics i gran capacitat narrativa a la novel·la. La

disparitat s'origina en la valoració de les tècniques

preparatòries: Montoliu en critica la feblesa, mentre els

altres crítics en lloen el tractament. Llevat d1"Hermes",

que nega de forma rotunda -i sense fonament- la influència

francesa de l'obra, la resta d'estudiosos la remarquen de

forma expressa o, simplement, l'entenen com a evident. De

fet, la crítica més exhaustiva i seriosa és la de Montoliu,

que, per altra banda, és excessivament dur en les seves

opinions, ja que allò que ell ataca -la versemblança

històrica de l'obra- és la qualitat que en el futur s'ha

tingut tradicionalment en compte per qualificar la novel·la

i situar-la en l'àmbit de les obres clàssiques que renova-

ren, en el seu moment, la singladura de la novel·lística

catalana. L'èxit de L'Adolescent unit a la seva gran

eficàcia sobre les sensibilitats en provocà la censura

d'alguns fragments a la seva segona edició, publicada l'any

1925 -sota la dictadura de Primo de Rivera- dins la

col·lecció "La Novel·la d'Ara".138
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Notes al Capítol VI

1. El Poble Català. Any III, n. 82, 6-V-1906.

2. Per a les notícies sobre aquest primer concurs de
novel·la vegi's El Poble Català. 30-IX-1906 i 24-X-1906,
així com el del 12-IV-1907.

3. "Converses. Parlant amb Alfons Maseres" per Mercè
Rodoreda, Clarisme. Barcelona 16-VT-1934.

4. Ibid.

5. P. Vidal, ob. cit. pp. 246-247.

6. J. Horta, impressor, Barcelona.

7. "Els Clàssics del Món", Ed. Barcino, 8 volums.

8. LaPublicitat. "Tot Moliere en català. Una conversa amb
Alfons Maseres, el seu traductor", 13-IV-1936.

9. Per aprofundir en molts aspectes concrets de la traduc-
ció de Moliere feta per Maseras així com per conèixer
l'ampli ressò que tingué en la crítica dels anys trenta cal
consultar l'epígraf 5,2. del capítol V.

10- Amor y odi, "La Novela Catalana", Any I, n. 1, Barcelo-
na, 9-XI-1907.

11. Per tal d'aprofundir en els tipus de literatura subjec-
tiva de Bourget i en el "realisme irreal" de Stevenson que
influïren sobre Maseras a partir de principis del s. XX,
vegeu Michel Raimond, La crisedu roman des lendemains du
Naturalisme aux années vingt. Librairie José Corti, Paris,
1985, pp. 33-35, 44-47, 305, 310-311 i 419-420.

12. Citarem sempre per la primera edició -de 1908- amb la
intenció de copsar amb la màxima exactitud l'esperit
decadentista que generà la novel·la, i per altra banda per
apreciar l'estadi de la llengua i l'estil de l'autor en
aquesta primera època de la seva obra.

13. Rafael Tasis, "Novel·listes catalans. Alfons Maseres",
La Publicitat. 16-V-1934. Recollit, amb una ampliació al
final, a Una visió de conjunt de la novel·la catalana.
Publicacions de La Revista, Barcelona, 1935.

14. Per al tema del "roman-poème": Michel Raimond, La crise
du roman des lendemains duNaturalisme aux années vingt.
pp. 194-200.

15. Jordi Castellanos, RaimonCasellas i el Modernisme,
Vol. II, Curial - Publicacions de l'Abadia de Montserrat,
Barcelona 1983, pp. 238-9.
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16. Jordi Castellanos, Història de la Literatura Catalana
Vol. 8, p. 488.

17. D'Annunzio fou una de les figures literàries més
llegides, conegudes i valorades per Maseras. Li dedicà
diversos assaigs periodístics destinats a difondre la seva
literatura i personalitat fins i tot anys després d'haver-
se deixat influir per la seva obra. Recordem, a tall
il·lustratiu, els dos articles apareguts a La Veu de
Catalunya. "Lletres estrangeres: Opera Omnia de D'Annunzio"
(9-XII-1927) i "Polèmiques dannunzianes" (21-IV-1928), el
primer dels quals comenta la propera aparició de l'obra
completa de D'Annunzio a l'editorial Mondadori i el segon
tracta encara, de forma interessant i atractiva, el tema de
l'"estetisme amoral" d'aquest autor.

18. Joan Pérez-Jorba, "Gabriel D'Annunzio", Catalonia.
15/31-VII-1898.

19. Història de la Literatura Catalana Vol. 8, p. 537.

20. J. Castellanos a R. Casellas, Les multituds. Quaderns
Crema - Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona
1978, pp. XXVIII-XXIX.

21. Alfons Maseras, Edmon, Biblioteca d'"El Poble Català",
Barcelona 1908, p. 303.

22. Ibid., p. 341.

23. Podia conèixer molt bé les teories de Cesare Lombroso,
que al tombant de segle influïren sobre la literatura
europea. Vegeu J.Castellanos: Raimon Casellas i el Moder-
nisme. Vol. II, p. 182.

24. J. Castellanos, Raimon Casellas i el Modernisme. Vol.
II, p. 224.

25. Ibid., p. 223-224.

26. Edmon. p. 80.

27. Ibid., pp. 129-130.

28. Ibid., p. 42.

29. Ibid., pp. 109, 118 i 142 respectivament.

30. Per a aprofundir sobre aquest tema és bàsic l'estudi de
Lily Litvak dins Erotismo fin de siglo. Antoni Bosch
editor, Barcelona 1979, capítol V.

31. Edmon. p. 152.

32. Ibid., pp. 336-337.

33. Ibid., pp. 298-339.
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34. Ibid., p. 163.

35. Ibid., p. 352.

36. Ibid., p. 161.

37. Ibid., pp. 311-312.

38. Ibid., p. 264.

39. Ibid., pp. 264-276.

40. Recordem novament que M. Barrés deixà constància
d'aquesta preferència i admiració escrivint un llibre sobre
la ciutat castellana, el 1912, titulat Greco ou le secret
de Tolède.

41. Edmon, p. 262.

42. Ibid., p. 133.

43. Vegeu "Jardines dolientes" dins Lily Litvak, Erotismo
fin de siglo. A. Bosch ed., pp. 69-83.

44. Edmon. pp. 34-35.

45. Ibid., p. 38.

46. Ibid., pp. 52-53.

47. Ibid., p. 66.

48. Mario Praz, La carne, la muerte y el diablo (en la
literatura romántica) [La carne, la morte e il diavolo
nella letteratura romàntica, 1948], Monte Avila Editores,
C.A. (Colección Prisma), Caracas 1969, p. 328.

49. Es evident la influència de Contes cruels de Villiers
de l'Isle Adam en algunes narracions breus de Maseras que
seran estudiades més endavant. El llibre de Villiers fou
publicat a la col·lecció "Biblioteca Literària" de l'Edito-
rial Catalana l'any 1919, traduït per J. Folguera i Josep
Carner.

50. Edmon. pp. 233 i 230.

51. Ibid., p. 229.

52. Ibid., p. 193.

53. Ibid., p. 192.

54. Ibid., p. 107.

55. Ibid., p. 119.

56. Ibid., p. 137.
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57. Ibid., pp. 68-69.

58. Per aprofundir sobre la figura de la "femme fatale" en
el Modernisme vegeu: "La mujer fatal" dins Lily Litvak,
Erotismo fin de siglo, pp. 141-156 i també "Bizancio" dins
Mario Praz, La carne, la muerte y el diablo (en la litera-
turaromántica), pp. 305-428.

59. Edmon. pp. 127-128.

60. N'utilitzem la traducció espanyola, Fin de siglo.
Figuras y mitos, Taurus Ediciones, S. A., Madrid 1980, pp.
91-93.

61. Mario Praz dedica gran part del capítol cinquè, "Bizan-
cio" , del seu llibre La carne, la muerte y el diablo (en la
literatura romàntica) al complet estudi de la figura de la
"femme fatale" i de les diverses facetes femenines en el
decadentisme finisecular.

62. Ariane Thomalla, Die "femme fragile". Ein Literarischer
Frauentypus der Jahrhundertwende. Düsseldorf, 1972.

63. Lily Litvak, Erotismo fin desiglo, pp. 148-149.

64. Alan Yates, Una generació sense novel.la?. Ed. 62,
Barcelona 1975, p. 73.

65. Edmon. pp. 299-300.

66. Ibid., pp. 339-340.

67. Ibid., p. 358

68. Ibid., pp. 343-344.

69. Ibid., pp. 312-313.

70. Ibid., p. 357.

71. J. Pérez-Jorba, "Le roman moderne en Catalogne",
L'Instant. (Revue franco-catalane d'Art et Littérature),
Any 2, n. 7-8, gener-febrer 1919, p. 5.

p. 97.

73. Aquesta tècnica és explicada per Jordi Castellanos a R.
Casellas, Les multituds, Quaderns Crema, Barcelona 1978, p.
XL.

p. 98.

75. "Converses. Parlant amb Alfons Maseres", per Mercè
Rodoreda, Clarisme. 16-VI-1934.

76. "I fratelli del mondo: Alfons Maseras", Fantasma, n.
79, Nàpols 31-III-1921, pàg. 8 [signat: "Noi "Fantasma"].
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77. Albert Schneeberger: "Le Courrier Littéraire: Alfons
Maseras et l'esprit catalan", Le Courrier Catalan, n. 29,
15-VII-25.

Aquest article havia aparegut al número corresponent a
la data de Cahiers Idéalistes, dirigit per Edouard Dujar-
din, i fou reproduït a Le Courrier Catalan.

78. Ibid.

79. Albert Schneeberger, Conteurs Catalans. Librairie
Académique Perrin, Paris 1926.

80. Rafel Tasis, "Novel·listes catalans. Alfons Maseras",
La Publicitat t 16-V-1934. Recollit, amb ampliació al final,
a Una visió de con.lunt de la novel·la catalana. Publica-
cions de La Revista, Barcelona 1935.

81. Rafael Tasis, La novel.la catalana. Sagitari (Assaig
1), Barcelona 1954.

82. Alan Yates, Una generació sense novel.la?. Ed. 62,
Barcelona 1975, p. 73.

83. Ibid.

84. Història de La Literatura Catalana Vol. 8, Ed. Ariel,
p. 544.

85. La fi d'un idil.li. Biblioteca Popular de "L'Avenç" n.
85. Barcelona 1908, p. 113.

86. Vegi's, a tall d'exemple, l'article de Luis de Terán
"Revista bibliogràfica: La altísima, novela de Felipe
Trigo", a Nuestro Tiempo, n. 98, 1907, pp. 167-172.

87. Ed. Gredos, Madrid 1982.

88. Teoría y mercado de la novela en España; del 98 a la
República. Ed. Gredos, Madrid 1982, pp. 84-85.

89. Ibid., pp. 92-93

90. Per aprofundir sobre el paper de Bourget en la intro-
ducció de la novel·la psicològica a França vegeu M.Raimond,
La crise du roman p. 418.

91. Ibid., p. 418.

92. L'Instant, n. 7-8, gener-febrer 1919, p. 5.

93. Maseras, malgrat el seu pensament liberal i progressis-
ta, atacà sempre la immoralitat. Fonamenta aquesta idea
l'estudi ja citat Teoría y mercado de la novela en España;
del 98 a la República, de Luis Fernández Cifuentes.

Aquest crític comenta el gran èxit editorial de les
novel·les de Felipe Trigo durant els primers anys de segle
i la quantitat d'imitadors que el succeïren sense aconse-
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guir el mateix interès socioliterari amb les seves obres.
Assenyala com un dels principals defensors de Trigo el
crític Luis de Terán de Nuestro Tiempo, revista de Madrid
on treballà Maseras l'any 1906: "Luis de Terán, en Nuestro
Tiempo, es puntual y entusiasta al reseñar todos sus
libros, con una sola excepción, Sor Demonio [...] Terán
cree haber encontrado grandeza, gracia e interés en las
novelas de Trigo, a pesar de lo cual se confiesa defensor
casi único de una causa poco menos que perdida.(pàgs. 84-
85).

Terán tenia una bona relació d'amistat amb Maseras;
recordem que, per exemple, al número de setembre de 1912 de
Nuestro Tiempo dedica una crítica molt elogiosa al llibre
Contes fatídics i a la figura del seu autor.

94. Conservada, sense data, a l'arxiu de l'autor.

95. La fi d'un idil.li. p. 113.

96. Es bàsic l'article de Maseras "L'obra d'Anatole France"
publicat el 16-X-1924 a El Día Gráfico amb motiu de la mort
de l'escriptor francès. Es tracta d'una síntesi descriptiva
i crítica de l'obra de France de gran utilitat per a
comprendre la ideologia i l'estètica del novel·lista i
pensador.

També el 11-8-23 apareix un article de Maseras a La Veu
-secció "Lletres estrangeres"- on fa una anàlisi del
treball crític "Anatole France o l'Humanisme inhuma" de
l'estudiós francès Henri Massis contingut en el volum
Jugements (Renan, France. Barrés). Aquesta anàlisi -que
forma part d'un estudi complet del volum per part de
Maseras- és de gran interès per comprendre la recepció de
l'obra de France a la seva època i també per entendre
l'efecte que féu sobre Maseras.

97. Cites extretes de Le .jardin d'Epicure. Calmann-Lévy,
ed., París 1921, pp. 114, 115, 26, 31 (per ordre correla-
tiu) .

98. Marie-Claire Bancquart, "Préface" a La Rôtisserie de la
reine Pédauque. Ed. Gallimard (Folio 2098), p. 13.

99. Ibid., p. 15,

100. Ibid., p. 16.

101. "I fratelli del mondo": Alfons Maseras", Fantasma
n.79, Nàpols 31-III-1921, pp. 7-9.

102. J. M. López-Picó, La Cataluña. 17-VII-1909.

103. Procedent de l'Arxiu Maseras.

104. La Cataluña. 2-1-1909.

105. Crítica procedent de l'Arxiu Maseras que no hem pogut
datar.
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106. Les aventures de Mestre Blai. "Biblioteca Nova",
Barcelona, 15-IX-1925.

107. Plàcid Vidal, L'assaig de la vida, p. 258.

108. A. Schneeberger, Conteurs catalans. Bibliothèque de
l'Union Française. Collection de la Société d'Édition
"Raymond Lulle" n.l, Paris 1926, p. 225.

109. "I fratelli del mondo: Alfons Maseras", a Fantasma 31-
III-1921, p. 8. Signat: Noi "Fantasma".

110. Les influències de la Teosofía i l'Orientalisme sobre
el Modernisme català i especialment en els literats col·la-
boradors de Joventut, són estudiades per Eliseu Trenc-
Ballester a "La teosofía a Catalunya i la seva influència
sobre l'art modernista", Els Marges 15, 1979, pp. 98-105.

111. Lily Litvak, Erotismo fin de siglo. Antoni Bosch
editor, Barcelona 1979, p. 89.

112. Théophile Gautier, Journal. Paris 1863, p. 124.

113. Lily Litvak, El .jardín de Aláh. p. 45.

114. Ibid., p. 47-48.

115. Herbert Lottman, Gustave Flaubert. Tusquets Editores,
Barcelona 1991.

116. Tal com indica l'autor de la crítica apareguda el 9-V-
1909 a El Poble Català, reproduïda fragmentàriament en
aquest capítol.

117. Michel Raimond, Le roman depuis la Revolution. Armand
Colin Editeur, París 1981, p. 27.

118. Mots de Pierre Louys pertanyents a un text retrobat
per Paul-Ursin Dumont a Pierre Louys. L'Ermite du Hameaut
Libraidisque, Vendôme, 1985, dins P. Louys, Aphrodite. Ed.
Albin Michel, París 1986, pp. 7-8.

119. Michel Raimond, Le roman depuis la Révolution, p. 134.

120. Ibid., p. 89.

121. Pierre Louys, Aphrodite. Editions Albin Michel, Paris
1986, p. 19

122. Ibid., p. 8.

123. J. Pérez-Jorba, L'Instant, n. 7-8, gener-febrer 1919,
p. 8,

124. El model femení en què s'inspirà Maseras per descriure
Ninniur respon, en gran mesura, al de la Salomé tractada
pels grans autors decadentistes del tombant de segle, que
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encarnen en aquesta feminitat cruel i sensual la Fatalitat,
el Mal i la Mort. Mario Praz dedica a 1'estudi d'aquesta
figura i del seu horrible amor destructiu gran part del
capítol cinquè -"Bizancio"- del llibre La carne, la muerte
y el diablo (en la literatura romántica) . pp. 307-320.

125. Ibid., p. 49.

126. L. Litvak, Erotismo fin de siglo, p. 108.

127. P. Louys, Aphrodite, p. 242.

128. Alfons Maseras, L'Adolescent. Tip. "L'Avenç", Barcelo-
na 1909, p. 115.

129. Ibid., pp. 113-114.

130. Observem, a tall d'exemple, la similitud i correlació
entre alguns fragments dels capítols esmentats:

"Les cuisines d'Hamilcar n'étant pas suffisantes,
le Conseil leur avait envoyé des esclaves, de la vaisselle,
des lits; et l'on voyait au milieu du jardin, comme sur un
champ de bataille quand on brûle les morts, de grands feux
clairs où rôtissaient des boeufs. Les pains saupoudrés
d'anis alternaient avec les gros fromages plus lourds que
des disques, et les canthares pleins d'eau auprès des
corbeilles en filigrane d'or qui contenaient des fleurs. La
joie de pouvoir enfin se gorger à l'aise dilatait tous les
yeux: ça et là, les chansons commençaient.

D'abord on leur servit des oiseaux à la sauce
verte, dans des assiettes d'argile rouge rehaussée de
dessins noirs, puis toutes les espèces de coquillages que
l'on ramasse sur les côtes puniques, des bouillies de
froment, de fève et d'orge, et des escargots au cumin, sur
des plats d'ambre jaune.

Ensuite les tables furent couvertes de viandes:
antilopes avec leurs cornes, paons avec leurs plumes,
moutons entiers cuits au vin doux, gigots de chamelles et
de buffles, hérissons au garum, cigales frites et loirs
confits. Dans des gamelles en bois de Tamrapanni flot-
taient, au milieu du safran, de grands morceaux de graisse.
Tout débordait de saumure, de truffes et d'assa foetida.
Les pyramides de fruits s'éboulaient sur les gâteaux de
miel, et l'on n'avait pas oublié quelques-uns de ces petits
chiens à gros ventre et à soies rosés que l'on engraissait
avec du marc d'olives, mets carthaginois en abomination aux
autres peuples. La surprise des nourritures nouvelles
excitait la cupidité des estomacs. Les Gaulois aux longs
cheveux retroussés sur le sommet de la tête, s'arrachaient
les pastèques et les limons qu'ils croquaient avec l'écor-
ce. Des Nègres n'ayant jamais vu de langoustes se déchi-
raient le visage à leurs piquants rouges. Mais les Qrecs
rasés, plus blancs que des marbres, jetaient derrière eux
les épluchures de leur assiette, tandis que des pâtres de
Brutium, vêtus de peaux de loups, dévoraient silencieuse-
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ment, le visage dans leur portion". (Salammbô, Ed. Galli-
mard (Collection Folio 608), 1990, pp. 45-46).

"Al so de l'arpa ballaren les dançatrius i al de
la cimbomba'ls nois que havien seguit les lliçons del
negre. I mentres sobre plumatges d'astruç i pells de hiena
els cossos nusos se torcien i balancejaven, els servidors
i les esclaves s'apressaren a complir les ordres del
monarca. Sobre la immensa taula, abundoses, anaren duent
les més extranyes viandes. Les grans safates, fumejantes,
omplien l'atmosfera d'odors mescolades.

Els més diversos menjars i condiments havien
sigut duts sobre la taula. Pots d'hidromel amb espatules
d'or pera servir-sel; gerres incrustades de zafirs curulles
de greix d'oca; espàrrecs amb vinagre servits en safates
d'argent; cráteres de vi d'Armènia i unicornis d'ivori pera
beure-1; la pesca salada era duta en petits tripodes
d'ebenús adornats d'argolles d'or; salses de mostaça en
plats d'ambre crestallí; coques assafranades cobertes de
tuls estrellats; salmorra en vasos de porfid; pasta de mel
i farina en diminutes àmfores de metall; i els plats
incrustats de pedres fines que dibuixaven càbales i augurs,
s'omplien l'un rera 1'altre.

Senglars enters; bous replens de fruites i
espècies; anyells i colomins assaonats amb mostaça;
costelles de búfal; cervells de camella; llengües de
girafa; aus de tota mena, desde'1 paó i el faisà a la
cogulla i el canari; menuts de pellica guisats amb pebre
d'Etiòpia; béns enters condimentats amb vi dolç; trufes
llimonades; tot anàpassant de les safates als plats i dels
plats a les boques. El vi ranciat i el vi novell, el vi
negre i el vi blanc, el vi sec de les montanyes i el dolç
de les planures, rajaren, com or i com sang, per les gorges
assedegades. Les piràmides de fruites foren aviat trunca-
des, i, exteses sobre els joiells i les viandes, rodolaren
ací i allà, com si en el cimbori resplendent haguessin
mogut un arbre colossal pròdig de totes les fruites
cobdiciables. (L'Adolescent. Tip. L'Avenç, 1909, pp. 126-
127).

" Le temple d'Aphrodite-Astarté s'élevait en
dehors des portes de la ville, dans un parc immense, plein
de fleurs et d'ombre, où l'eau du Nil, amenée par sept
aqueducs, entretenait en toutes saisons de prodigieuses
verdures.

Cette forêt fleurie au bord de la mer, ces
ruisseaux profonds, ces lacs, ces prés sombres, avaient été
créés dans le désert plus de deux siècles auparavant par le
premier des Ptolémées. Depuis, les sycomores plantés par
ses ordres étaient devenus gigantesques; sous l'influence
des eaux fécondes, les pelouses avaient cr^en prairies; les
bassins s'étaient élargis en étangs; la nature avait fait
d'un parc une contrée". (Aphrodite. Ed.Albin Michel, Paris
1986, p. 79.)

"El parc s'extenia més enllà del palau reial,
entre la balaustrada dels jardins particulars del monarca
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i la gran olmeda que senyalava'l camí de la porta de Sussa.
El cel, llis, era, damunt del parc, com un immens cimbori
metalict La tarda primaveral omplia l'aire de suavitats
inefables. Queia l'ombra dels arbres, en una divina
mansuetut, sobre la llarga catifa d'herbes i molces. Al
lluny, en acoblaments simetries, els brancatges prenien
tons foscos i avellutats. Odors i diademes esclataven en la
devesa. Els acantes aixecaven la seva flor piramidal, i els
citisis tremolaven llurs pètals grocs. Les roses d'Indus
vessaven totes les llurs aromes i els brolladors altíssims
remorejaven dolçament. Baladres i magnolis, mirtes i
sicomores, saucs i mimosies, florien en els jardins.
Pilastres i obelises, estàtues i templets ensenyorien
aquella múltiple vegetació". (L'Adolescent, p. 55).

"La porte ouverte, un corridor donnait accès dans
une vaste cour dallée de marbre dont le milieu était occupé
par un bassin de forme ovale. Un péristyle entourait
d'ombre cette grande tache de lumière et protégeait par une
zone de fraîcheur l'entrée des sept chambres de la maison.
Au fond s'élevait l'autel, qui était de granit rosé.

Toutes les femmes avaient apporté de leur pays
une petite idole de la déesse, et, posée sur l'autel
domestique, elles l'adoraient dans leur langue, sans se
comprendre jamais entre elles. Lakchmî, Aschthoreth, Vénus,
Ischtar, Freia, Mylitta, Cypris [...]" (Aphrodite, p. 80)

"Per diferents camins se dirigia vers el reco més
amagat del bosc, ont s'hostatjava l'imatge de la deessa. Al
mig d'un amfiteatre de verdor, al fons d'una gruta sostin-
guda per per columnes rematadesde porfid, l'imatge de la
deessa s'oferia a les mirades del poble. Mylitta era
representada per un bloc de pedra informe [...!"(L'Adoles-
cent , pàg. 56).

"Les plus belles parmi ces filles venaient de
royaumes d'Asie. Tous les ans, les vaisseaux qui portaient
à Alexandrie les présents des tributaires ou des alliés
débarquaient, avec les ballots et les outres, cent vierges
choisies par les prêtres pour le service du jardin sacré.
C'étaient des Mysiennes et des Juives, des Phrygiennes et
des Cretoises, des filles d'Ecbatane et de Baylone, et des
bords du golfe des Perles, et des rives du Gange.[...]"

"Dans une prairie solitaire, les filles blondes
et rosés des pleupes du Nord vivaient en troupeau, couchées
sur les herbes. C'étaient des Sarmates à triples tresses,
aux jambes robustes, aux épaules carrées, qui se faisaient
des couronnes avec des branches d'arbre et luttaient corps
à corps pour se divertir; des Scythes camuses, mamelues,
velues qui ne s'accouplaient qu'en posture de bêtes; des
Teutonnes gigantesques qui terrifiaient les Egyptiens par
leurs cheveux pâles comme ceux des viellards et leurs
chairs plus molles que celles des enfants; des Gauloises
rousses comme des vaches et qui riaient sans raison; des
jeunes Celtes auxyeux vert de mer et qui ne sortaient
jamais nues". (Aphrodite. pp. 81-82).
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"Dones de per tot arreu, en aquells dies oferien
als desenfeinats els refinaments de la luxúria. Gregues de
Mytilene ensenyaven a ses companyes la voluptat de l'amor
safic; israelites captives renegaven de Jehovà prevaricant
en presencia dels lévites; egípcies de l'opulenta Thebes
s'ageien en les estofes per honrar a Issis la féconda i
remerciar-li l'obol de l'amant fugitiu; i dones de Persepo-
lis, les més perverses i libidinoses, secundades per homes
de condició misèrrima, feien caure en l'engany als candits
pastors que no podien tornar a les seves montanyes."
(L'Adolescent, p. 57).

131. Vegeu com a mostra aquest fragment d'"estil indirecte
lliure" (L'Adolescent, p. 98):

"Nerakim sanglotava, sense respondre, i cada
paraula que oïa era un dart que se li clavava al cor. Més
en les invocacions de Ninniur hi havia una recansa amagada.
No ho revelaven tot, les paraules. Ella se sentia encara
hermosa, encara exuberanta, encara temptadora. Més,era
aquesta exuberanta fermosor lo que podia atraure a Nerakim?
Si Nerakim estimava, si era capaç d'estimar amb l'amor humà
dels mortals, ¿l'estimaria an ella, a la que havia venerat
en altre temps com a una mare, amb el mateix amor que podia
sentir per una verge, per una altra dóna no sacrificada
encara en honor de la dea? ¿Quina cosa repugnanta podia
haver-hi en ella pera que l'adolescent fos tant incommovi-
ble i tan entere? ¿Hi havia alguna altra beutat, en la
planura babilònica, que atragués aquells ulls somniadors?
¿Era que.Is seus encisos s'anaven perdent, era que la seva
jovenesa s'enderrocava ja, era que Nerakim venerava massa
al qui li havia donat la sang pera que podés trair-lo? ¿Era
que no donava al moment i a l'encís de l'amor tota la
divina majestat que mereixia? ¿Era que considerava com un
crim besar els seus llavis emporprats pel desig i que temia
un castic del seu déu implacable? ¿Era que avorria la seva
presencia i la feia culpable d'una gran perversitat? Se féu
llum en la seva ànima i l'ira més folla fulgurà en els seus
ulls. Més sabé contenir-se. No era hora encara."

132. Manuel de Montoliu, "Una novela històrica", El Poble
Català. Any VI, n. 1671, 21-VI-1909..

133. "Hermes", sense títol, El Poble Català. Any IV, n,
1145, 5-IV-1909.

134. Ibid.

135. "Llibres nous", El Poble Català, n. 1628, 9-V-1909.

136. Fragment de diari no identificable. Arxiu Maseras.

137. La Cataluña. 17-VII-1909.

138. L'Adolescent. "La Novel·la d'Ara", Any III, n. 106,
27-VI-1925.
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VII. La segona etapa de l'obra narrativa (1910-1918);

els fruits madurs del modernisme, la influència

dels models clàssics greco-llatins i l'incipient

noucentisme ideològic.

Mentre a Catalunya durant la segona dècada del segle

XX la situació literària deriva cap al conreu gairebé

exclusiu de la poesia, la prosa poètica i l'assaig -amb

total sotmetiment a la disciplina ètica i estètica del

Noucentisme-, Maseras, a París, es manté fidel a la prosa

narrativa i, amb preferència, a la més clàssica i eterna de

les seves manifestacions: la novel·la. Alan Yates ha

descrit amb precisió la manca d'aquest gènere literari a

Catalunya durant el Noucentisme centrant-se en la condemna

dels novel·listes i en la conspiració de silenci que

s'establí entorn de la novel·la. L'emblemàtica negació de

Carner, pronunciada el 1908, segons la qual "Com la

novel.la's nodreix de constatació, no pot referir-se a una
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Ciutat quimérica. La novel·la no és profètica i alada com
A

la poesia...", és la manifestació pública més evident del

descrèdit d'aquest gènere literari. Afegeix Yates que "la

novel·la, doncs, queda terrainantment prohibida de col·la-

borar a la construcció de la nova Atenes. Alomar va

denunciar el gènere per les seves afiliacions ruralistes:

Carner, ara, rebutja la novel·la ciutadana i burgesa, la

d'Oller, de Fuentes í de Folch i Torres, en un mot, la

novel.la normal. Es tracta, en ambdós casos d'un anatema

global." Maseras dibuixà el panorama novel·lístic del 1908

-just l'any de la "condemna" oficial de la novel·la per

part de Carner- vint-i-sis anys després, en una entrevista

que concedí a Mercè Rodoreda. Hi féu una interesant

valoració on reintegrà a la novel·la rural la seva validesa

com a motor primer de la literatura catalana i desmitificà,

àrab la perspectiva dels anys, el terror del noucentisme

envers aquest tipus de novel·la. Per a ell, en publicar el

seu Edmon (1908) la novel·lística catalana "no es trobava

tan estancada com sembla. Narcís Oller, aleshores injusta-

ment oblidat, ja no escrivia novel.les, però havia estat

publicada "Solitud" de Víctor Català, i "Marines i boscat-

ges" de Joaquim Ruyra. Prudenci Bertrana, ja s'havia

revelat. Tot això feia que hom cregués que la novel·lística

catalana es nodria exclusivament de ruralisme. Potser la

meva novel·la, reflex d'una joventut inquieta i somniadora,

tendia a esvair aquest esperit rural, que avui no desaprovo

pas, i que, ben mirat, és l'essència del caràcter català.

En això potser va consistir la meva novetat."
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La conspiració de silenci a què hem al·ludit i

l'isolament recaigueren sobre tots aquells que havien

conreat el gènere durant el Modernisme i impediren tot

fidesenvolupament d'una possible novel·la noucentista. Yates

veu en el propòsit de Carner la insinuació que "si la

veritat actual del "caos revolt, informe, de la nostra

vida" és desagradable, cal suspendre la novel·la fins que

la realitat, de què es nodreix i que ha de registrar, sigui
»

digna de reproducció en la futura Ciutat." Segons la idea

carneriana la viabilitat de la novel·la restaria així

condicionada a l'èxit del projecte noucentista. Però la

realitat no secundà sempre la tendència noucentista i, de
o

fet, es van escriure novel·les. La important producció de

Maseras en aquests anys és un exponent d'aquest fet, encara

que no tingui un valor paradigmàtic perquè escrivia a

París, en un altre context social i literari -i en ocasions

en llengua francesa-, tot i estar molt relacionat amb la

vida cultural catalana.

Les obres narratives escrites en aquest període repre-

senten el punt culminant de l'assimilació del modernisme,

la saó perfecta del moviment en la ploma de Maseras. Sota* 1

cel de París (1910) i Contesfatídics (1911) concentren,

cada una en el seu gènere, la vasta i complexa riquesa de

la filosofia i l'estètica modernistes filtrades pel

temperament i la cultura del seu autor. Les dues novel·les

d'aquesta etapa de maduresa -L'Arbre du Bien et du Mal

(1912) i Ildaribal (1915)- s'apliquen a refinar els cànons

modernistes -i en el segon cas a fixar-ne el model narratiu

històric iniciat amb L'Adolescent - alhora que, gairebé
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imperceptiblement, introdueixen alguns elements de l'es-

tètica mediterrània i de la doctrina clàssica propugnades

pel noucentisme. La novel .-la més representativa d'aquest

segon període de producció i la que, sens dubte, assolí el

reconeixement públic més ampli per al seu autor fou

Ildaribal. Aquesta obra -centrada en l'escenari clàssic de

la Tarraco imperial del segle I en època de l'emperador

Claudi- s'ha classificat tradicionalment com a "novel·la

històrica" a causa del seu argument i àmbit d'acció, i, per

aquest motiu, s'ha relacionat directament amb L'Adolescent.

1'altre llibre de Maseras qualificat per la crítica amb el

mateix apel·latiu. Cal diferenciar bé els trets d'una i

altra producció, ja que permeten de matisar molt el

concepte de "novel.la històrica" que els manuals de

literatura apliquen indistintament a ambdues obres.

L'Adolescent, que hem situat dins el primer període de

l'obra maseriana, és una novel·la eminentment decadentista,

centrada sobretot en la creació estètica, en el suggeriment

de sensacions fortes i, en definitiva, amatent a enderrocar

-una vegada més- el mur de convencions de la novel·la

realista en favor del concepte que Maseras té, com a

escriptor modernista, de la literatura com a eina de

regeneració social, de crida cap a la rebel.lia i l'hete-

rodòxia artístiques. En canvi, Ildaribal és una novel·la

amb una càrrega ètica profunda on l'autor estudia la

problemàtica metafísica i existencial de l'home en l'evolu-

ció del protagonista -al marge d'algunes seqüències,

poques, que continuen amb la clara preferència de l'autor

per l'estètica decadent- i on, a més, selecciona el món
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llatí com a escenari d'uns fets de reivindicació naciona-

lista que atorguen un valor ben vigent al llibre i acordat

amb el catalanisme propugnat pels modernistes. Fins i tot

hom podria afirmar que Ildaribal té molts més punts de

contacte} per raons d*ideologia i filosofia, amb L'Arbre

del Bé i del Mal, novel, la publicada a París el 1912 i

pròxima també, doncs, per dates de redacció i influències

literàries, a l'anterior. Ildaribal insinua moltes de les

idees integradores propugnades pel noucentisme en el

pensament del retor Etheius i en el final formal de la

novel·la, ben diferent del final ideològic existencial

definit en la figura d'Ildaribal. Sobre ambdues obres plana

l'ombra d'Anatole France i una visió angoixada del món,

propera a Schopenhauer i Nietzsche. Hi ha en els personat-

ges centrals d*Ildaribal i de L'Arbre del Bé i del Mal -

contrafigures de l'autor- una mateixa lliçó humana i ètica,

provinent en cada cas del xoc d'un esperit intel·ligent i

sensible amb la realitat. Tots dos protagonistes afirmen

dolorosament la seva individualitat enfront de la fatali-

tat. Esdevenen cànons de novel·la modernista, tant per la

seva actuació en forma de lluita personal, dibuixada en un

itinerari ascendent i anihilador, com per les seves idees.

Els personatges de L'Adolescent mostren, abans que res, la

força de les seves passions, que, dutes a extrems gairebé

impensables, els aboca, sense introspeccions transcendents,

a l'anihilació. Les formes externes i els comportaments són

objecte d'anàlisi estètica en aquesta obra, poc consistent

des del punt de vista filosòfic, però representativa de la
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culminació del decadentisme plàstic dins el corpus literari

masería.

L'enriquiment i la purificació de la fórmula modernis-

ta a les novel·les L'Arbre du Bien et du Mal (1912) i

Ildaribal (1915) es produeix a partir del contingut

ideològic i filosòfic així com de la utilització de les

tècniques i recursos formals. Ambdues responen al model

d'art individualista i a l'ètica d'autorealització que es

proposa des de les novel·les d'itinerari biogràfic o

ascensional en la línia de Solitud de Víctor Català, Els

sots feréstecs de Raimon Casellas o Romàntics d'ara d'Enric

de Fuentes, per citar exemples diversos. També ambdues es

fonamenten en les teories ètiques i estètiques extretes de

D'Annunzio -propugnades per la revista Catalonia en la veu

del seu col·laborador Joan Pérez-Jorba al tombant de

segle - i en una profunda lectura i una forta identificació

amb l'obra d'Anatole France. Bàsicament, Maseras interpre-

tarà amb exactitud la visió dannunziana de l'univers anímic

de l'home i l'estudi sobre el misteri de la sensibilitat i

el coneixement humans en relació al seu entorn. Es tracta

del "xoc ideal-realitat dintre del qual se situa el

problema de la individualitat en la novel·la modernista",

en paraules de Jordi Castellanos. En definitiva, la

rebel·lió de l'home contra la natura que, sota diverses

manifestacions -entre les quals es compten les passions

humanes-, el força cap a un destí fatal. Maseras està també

imbuït per les doctrines filosòfiques de Nietzsche -la

voluntat com a força de realització individual-, pel

pessimisme existencial i les idees estètiques de Schopen-
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hauer, i per 1'"élan" vital de Bergson, contingut en la

seva mateixa concepció de la creació artística: "Crear: no

copiar. ¿És que se'ns ofereixen, en la natura, totes les

coses que la imaginació humana pot arribar a concebre? La

natura ens dóna el plasma, la matèria prima; però no ens

dóna pas la vida, l'harmonia, l'emoció: cal que tot això

darrer ho dugui l'artista en sos endintres, com una mena

d'humus vivent, susceptible d'emmotllar-se a les seves

creacions." La primera novel.la on s'evidencia l'evolució

de les produccions modernistes anteriors cap a un decaden-

tismo dannunzià molt més subtil i fonamentat filosòficament

és L'Arbre du Bien et du Mal (1912). Però aviat Maseras

farà una declaració pública d'abandó del romanticisme que

impregna tota la seva obra fins aquest moment. Serà el

1914, durant la seva estada a Amèrica de Sud, en la con-

ferència que donarà a 1'Ateneo Hispano-Americano de Buenos

Aires: "Hemos estado envueltos, por consiguiente, en la

fuerte e ineludible ola del romanticismo.[...] ved lo que

ha pronosticado, o cuando menos, lo que ha consentido: la

exageración, el desorden, la divagación, el pesimismo, el

ilusionismo, lo inconsciente, lo irracional, lo deprimente,

lo plañidero, lo melancólico, lo triste. Cuando ha querido

embellecer las cosas, ha hecho desorbitar la fantasía y

desequilibrar los nervios, y ha preconizado los paraísos

artificiales. El romanticismo ha renegado de la diosa

Razón, que dicta las supremas leyes de la armonía. Imitando

a un célebre cura de mi país, podría aventurar esta frase:

"el romanticismo es pecado..." aunque haya de entonar, por

mi propia cuenta, el "yo pecador"..."
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El rebuig del romanticisme acompanyà, en aquella

ocasió, la defensa aferrissada del classicisme noucentista,

que Maseras començà a incloure molt tímidament en la pròpia

obra a partir d'aquestes dates: "[...] el espíritu de

nuestro pueblo es amigo del orden, de la claridad, de la

lògica, de la precisión, de la verdad y de la ecuanimidad.

Un pueblo de tal naturaleza, había de reaccionar forzosa-

mente contra todos los aspectos del desorden y de la

confusión, llámense romanticismo, simbolismo, impresionis-

mo, decadentismo, modernismo, o lo que se quiera. Era

lógico, era fatal, que en el ambiente artístico y literario

de Cataluña se buscaran caminos que nos ligaran a la

tradición por un lado y nos abrieran por otro, un puerto de

salvación. Los caracteres del alma catalana explican

también el hecho de que en la vorágine de nuestros titubeos

surgieran aquí y allí, como avanzadas del ideal futuro,

algunos espíritus reposados y serenos que se resistían a la

corriente tumultuosa. La reacción, la revolución, si se

quiere, pues se trataba más de instituir que de restituir,

se ha efectuado en todos los órdenes de la actividad

intelectual. No diré que cada rama artística haya encontra-

do su definitivo, su verdadero cauce, pero sí que la

tendencia al orden, a la mesura, al método, a la claridad

y a la tradición es general." Aquesta abjuració involucra-

va també la pròpia obra primerenca, d'apassionada afiliació

romàntica.

L'adaptació a les doctrines orsianes, bàsicament a les

propugnades al començament de la publicació del Glosari. el ̂ v
II £-:''''

1906 , -la proposta inicial, i després abandonada, d'una/
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novel.la que secundés "l'actual "platonització" dels

esperits" i que tingués la capacitat d'"espiritualitzar els

contorns de l'anècdota"- trasbalsà l'horitzó literari dels

autors que, com Maseras, continuaven centrats en la

producció narrativa. Segons Xènius, només Anatole France -a

qui Maseras admirava i coneixia profundament, i ja havia

emulat en novel·les com L'Adolescent (1909) i Feta i

paraules de Mestre Blai Martí (1908)- podia servir com a

model d'aquesta nova fórmula novel·lística. Les dues

novel·les que Maseras escriu entre el 1910 i el 1916

introdueixen -com veurem- alguns elements formals i ideolò-

gics acordats al nou model orsià, que manté una "aversió

contra la vulgaritat de reproduir una natura sense ordre,

l'afany d'estilitzar "arbitràriament" la realitat, cons-

tants els dos de l'esperit clàssic que el Noucentisme malda

1 fid'assimilar". Cristòfor de Domènec valorà el 1922 aques-

ta adequació progressiva de Maseras a les doctrines

noucentistes com una conquesta ideològica i estilística en

favor del nou esperit serè i equilibrat que s'havia

ensenyorit del panorama literari català: "Ara, Alfons

Maseras, ja concebeix expontàniament amb aquesta claretat

i amb aquesta gentil precissió, -contorn d'àmfora. Una

interna serenitat ordena el seu esperit. Per això una

estridència no es troba mai en aquest disciplinadíssim i

considerable autor català. [.. . ] Alfons Maseras -com tots

els bons representants de la intel·lectualitat catalana

actual- té un somrís finíssament irònic per a tot allò que

no obeeix a llei d'ordre i seny."
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Maseras és un dels pocs autors catalans de l'època que

mai no abandona el gènere novel·lístic. Joan Lluís Mar-

IDfany inclou Maseras en una llarga cita de narradors del

tombant de segle ignorats per Joan Fuster a la seva

19Literatura Catalana Contemporània. El situa, amb Josep M.

Folch i Torres, Miquel de Palol, Enric de Fuentes, Ramon

Vinyes, L. Escardot (Carme Karr), Felip Palma (Palmira

Ventós), etc., al costat dels "novel·listes grossos":

Ruyra, Víctor Català, Bertrana, Rusiñol, Casellas i Pous i

Pagès. Marfany defensa, amb això, la quantitat d'escriptors

i l'abundància de la producció d'aquesta nòmina d'autors

menys coneguts o considerats entre 1900 i 1911. Ara bé,

reconeix que el panorama en aquests anys és "molt més

brillant que no havia estat fins aleshores i infinitament

més que no ho seria entre el 1910 i el 1925." Podem

afegir a les remarques de Marfany que Maseras continuà

conreant el gènere novel·lístic durant aquesta quinzena

d'anys i que ho féu amb veritable interès i constància

portat, potser, per la seva íntima relació, des de París,

amb la producció narrativa francesa. A més, continuà

escrivint novel·la durant la segona dècada de segle -i

malgrat el Noucentisme- amb les mateixes directrius ètiques

i estètiques que havien marcat la seva primera producció.

Seguí de prop el model de la novel.la simbolista francesa

i el model dannunzià, als quals restà fidel molt de temps,

encara que anà matisant les seves obres amb algunes de les

fórmules que la nova prosa del Noucentisme demanava -

mitjançant Xènius, el seu verbalitzador- mentre aquestes

propostes foren vigents, ja que el model d'antinovel.la
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propugnat per D'Ors era molt poc viable i s'esgotà amb ell

21mateix. Tanmateix, Maseras dugué a la pràctica amb muta-

cions personals, com veurem més endavant, aquesta fórmula

orsiana a la seva novel.la A la deriva (1921), pertanyent

al període de Barcelona (1917-24). També evità produccions

"ruralistes" en el moment en què aquestes entraren en total

descrèdit, i és evident que coneixia, com hem vist, la

preocupació dels darrers modernistes per eliminar els

valors rurals de les seves obres i així garantir-ne una

supervivència acordada als nous temps. Rafael Tasis el

classifica amb altres narradors dins la "novel·la de

22ciutat" al seu assaig de 1954 La novel.la catalana.

Maseras defuig, doncs, els elements rurals alhora que

atorga gran importància a la ciutat, bàsicament a la de

París, que estima i admira fins al punt de fer-la objecte

d'una de les seves creacions narratives i, paral·lelament,

emfasitza la Natura i la llum mediterrànies, dominades i

posades al servei de l'home en algunes pàgines de L'Arbre

du Bienet du Mal.

La necessitat de narrar, d'inventar ficcions i de

confesar-se autobiogràficament mantingueren Maseras en

el conreu ininterromput del gènere novel·lístic. Cristòfor

de Domènec, bon coneixedor i admirador hiperbòlic de la

seva obra, digué el 1922 -en una anàlisi valorativa i

general- que "la vida d'Alfons Maseras es transparenta

netament en tota la seva obra, des de "Delirium", fins al

"Llibre de les Hores Cruentes". Després d'un llibre com

Sota'l cel de París, centrat en la introspecció i en la

reflexió sobre el món, fruit de l'aïllament i la soledat,
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escriu dues novel·les de ficció externa, molt diferents

entre si -L'Arbre du Bien et du Mal i Ildaribal- on,

malgrat que els personatges reflecteixin components

psicològics i morals propis, explica històries que sadollen

el seu impuls creatiu. Maseras és un narrador nat, que

frueix narrant en el sentit expressat per Cesare Qiardini

quan diu "si abbandona al godimento, sconosciuto oggi nella

25nostra patria, di raccontare per raccontare" . Va adaptant-

se als canvis dels seus distints contextos literaris i així

va donant una forma evolutiva a la seva obra novel·lística,

supeditada a les modes i les crisis del gènere, a les

pròpies necessitats econòmiques i als impediments que li

oposen les altres activitats intel·lectuals remunerades que

es veu obligat a fer. Tanmateix, continua escrivint no-

vel·les, a més de narracions. Fins i tot, en la dècada

posterior, col·laborarà regularment en col·leccions

populars com "La Novel·la d'Ara" i "La Novel·la Nova",

entre d'altres, on publica alguns llibres interessants,

que, en alguns casos, constitueixen assaigs previs d'obres

notables i sempre li proporcionen l'ocasió d'experimen-

tar amb tècniques i formes.

La forta vocació de narrador i la vehemència de

l'instint de novel·lista de Maseras foren ja enteses per

alguns contemporanis que al·ludiren a aquest impuls i

fidelitat envers el gènere. Així, Joan Estelrich, per a qui

Maseras féu gran part de la seva tasca intel·lectual des de

París entre 1924 i 1928, digué el 1927 en una ressenya

crítica del recull de contes Figures d'Argila; "Alfonso

Maseras, que ha pasado por tantas experiencias, ha llegado
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a un grado perfecto de madurez normal. Puede arriesgarse a

cualquier obra, con la seguridad que triunfará en ella sin

sorprender a nadie. Cuando la prosa narrativa era abandona-

da por los grandes autores catalanes, él la cultivaba con

fe y con persistencia. Ahora Maseras puede contemplar, con

cierto orgullo, el esfuerzo de todos los que se acercan a

2?él. També el traductor, crític i novel·lista Mario

Verdaguer, dos anys més tard, glossà aquest component de

"novel·lista pur" que té la seva personalitat literària:

"Alfonso Maseras ha abordado, en su copiosa obra literaria,

todos los géneros de la novela. Si tuviéramos que señalarle

un lugar determinado dentro de la literatura catalana, nos

veríamos en un grande apuro; la pluma de este escritor,

movida por una inquietud prodigiosa, se nos muestra

cambiante y poliédrica, veleidosa en el sentido de no

adoptar ninguna postura fija, de no afiliarse definitiva-

mente a ninguna de las escuelas clasificadas por los

catedráticos de literatura.

Tienen, sin embargo, todas las novelas de este autor,

tanto las realistas, las psicológicas o las poemáticas, un

fondo común, una característica valiosa y grata, "un

sentimiento noble y redentor, un sentimiento de humana

piedad", como muy acertadamente dijo, comentando La Fira de

Montmartre. el profundo crítico catalán Manuel de Montoliu.

[ . . . ] Hemos apuntado que una de las características de

Alfonso Maseras es la variedad dentro del género novelesco,

28porque él es, ante todo, un novelista puro [...]".

A l'esmentada entrevista que Mercè Rodoreda féu a

Maseras l'any 1934 per al periòdic literari Clarisme
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afirma: "He sentit la vocació literària des de la infante-

sa", i a la pregunta de si ha hagut de renunciar mai a fer

literatura i amb quines dificultats ha topat respon: "Si a

res he hagut de renunciar més d'una vegada, i això per les

exigències de la vida, ha estat a la literatura. En aquest

sentit, tot escriptor català que no pot viure de renda s'ha

de sacrificar molt; primerament, fent tasques completament

allunyades de la literatura, que li prenen un temps

preciós; segonament, acceptant tasques editorials, moltes

vegades anònimes i sempre ingrates que, a més de prendre-li
AQ

el temps, l'esgoten intel·lectualment." Maseras fou un

pou inesgotable de treball intel·lectual, en ocasions poc

o gens reconegut i sovint oblidat. És per aquest motiu molt

meritòria la seva tasca de creador, condicionada sempre per

l'activitat remunerada que hagué de dur a terme paral·lela-

ment: periodisme, traducció, correcció i redacció d'obres

no literàries.

Cal cercar la tipologia de les novel.les del període

1910-1918, corresponents als diversos moments vitals i

literaris de l'autor, encara que ell es manifestés com un

home poc amant de qualificacions. Per començar observem

un segon component natural en Maseras que cal afegir a la

passió per escriure. Es tracta del seu romanticisme innat.

Com digué el seu amic i literat A, Fuster Valldeperas

"encara que ell confessi que alguna vegada ha renegat del

romanticisme, és un romàntic. No és un romàntic d'escola;

és un romàntic d'instint, de temperament." Maseras fou,

per caràcter, un home melangiós, un malencònic, en el

sentit aristotèlic del mot: la malenconia com a gest suprem
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de l'esperit, del coneixement. Un article necrològic apare-

gut a la Revista de Catalunya el desembre de 1939 feia

referència insistent a aquest tret definitori del caràcter

de Maseras: "Aquesta tendència a la melangia, aquest gust

pels sentiments dissortats, àdhuc una mena de fe en la

ingerència d'un fat malastruc en les nostres vides, reflec-

tida en els drames que evoca, és una característica

constant de la seva obra, una de les qualitats que contri-

bueixen a donar-li una certa unitat interna, d'ordre no

gosaríem a dir filosòfic ni ben bé moral, però sí psi-
* n

colegie." A aquesta melangia innata cal afegir-hi una

voluntat expressa de marginació, que el portà a l'aïllament

geogràfic i, en certa mesura, social, perquè Maseras visqué

gran part de la seva vida a París i, en ser a Barcelona,

tot i freqüentar molts amics i companys del món periodístic

i literari, no pertanyé habitualment a cap grup o escola,

llevat dels anys d'El Poble Català (1905-1906) o de l'època

de la colla mistralenca que, molt informalment, comandà

entorn de 1930. Treballà i escriví individualment, sense

compartir o participar la seva obra amb cap altre literat.

Aquest capteniment, més evident a partir de la maduresa

ocupada en tota mena d'afers intel·lectuals, és un reflex

de l'ànima de dandi, ocultada amb la seva proverbial

bonhomia, que aflorà en alguns personatges com Edraon,

Marçal Montllor - A la deriva (1921)- o Rafael -L'Evasió

(1929). Com ja s'ha vist al primer epígraf del capítol III,

l'any 1912 Maseras confessà la seva particular tendència

cap a la marginació a Narcís Oller, a qui n'expressà

obertament les causes. Recordem com als 28 anys, en el
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moment millor de l'etapa parisenca, obrí la seva ànima a

l'escriptor vallenc per dir-li entre altres coses doloroses

que a Catalunya no se'l comprenia i que aquesta manca de

comprensió havia estat el motiu de la seva instal·lació

professional a París per un llarg temps: "la generalitat

dels nostres joves literats m'ha tingut sempre de cap

d'esquila. Per què? No ho vull saber. Jo no més li sabré

dir que si hi ha una passió de la que jo no sigui capas y

que jo no arrivi à compendre ben bé del tot, aquesta passió

es l'enveja. Jo no he posat mai pedres al camí de ningú. Y

vostè ja pot ferse càrrec del pedreny que m'he vist obligat

a saltar, y de la montanya que tinc encara al devant.

Afortunadament, jo cerco'l cami per un altre indret y llurs

malvestats no'm faran pas ombra. Cert que aquí la lluita es

més difícil, però es més gloriosa. A Barcelona cal lluitar

contra enemics -enemics veritables, males entranyes y

1.34camisers-.

A la malenconia, la marginació i l'individualisme cal

afegir-hi la seva eterna veu messiànica i profètica,

manifestada en gairebé tots els seus escrits i amb més

energia després de la Gran Guerra. Davant aquests trets de

caràcter i comportament hom arriba a la conclusió que

l'ingredient modernista o romàntic fou una constant de la

personalitat de Maseras al llarg de la seva vida i obra.

Cal, però, tenir presents dues qüestions al respecte: per

un costat, la seva "modernitat" essencial, amb la conse-

güent necessitat d'estar al dia amatent a les vibracions

del darrer moment, i la seva curiositat impenitent de

lector assedegat de saber i posseït d'un gran respecte i
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amor per la cultura. Per altra banda, cal tenir en compte

la dificultat de fixar una classificació categòrica de les

seves obres narratives a causa de la multitud d'influències

literàries i elements culturals que s'hi barregen. En el

corpus narratiu de Maseras és molt difícil d'establir una

solució de continuïtat entre llibres puraments modernistes

i llibres amb matisos noucentistes -provinents de les notes

classicitzants-, donat que dintre dels del primer grup -com

Contes fatídics. L'Arbre del Béi del Mal i Ildaribal- hi

trobem molts ingredients estètics i filosòfics procedents

del classicisme greco-llatí i d'autors enamorats de

l'humanisme clàssic, com Anatole France. Entre 1910 i 1916

augmenta i perfila la introducció de components clàssics en

les seves obres, d'acord amb la filosofia del moviment

intel·lectual dominant, i inicia la recerca de camins

estètics i ètics nous, que integra en creacions que

arrosseguen encara un bagatge en gran mesura romàntic.

Potser en pocs autors com en Maseras es compleix la

definició de Noucentisme donada per Joan Lluís Marfany -

basada en la continuïtat "de sentit i de propòsit" entre

modernisme i noucentisme-, ja que en la personalitat

literària de Maseras l'autor modernista -arrauxadament

decadentista- dóna pas, sense trasbalsos profunds, a

n i , „36l'home del noucents, és a dir, dels temps nous , ja que

té un objectiu constant en ambdues estètiques: donar una

dimensió europea a Catalunya des de l'estranger i, conse-

güentment, lluitar per incloure-la normalment en la nòmina

de les nacions i cultures europees. Aquesta voluntat

d'europeïtzació de Catalunya postulada per Maseras és una
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de les obsessions que defineixen amb més claredat la seva

actitud i la seva obra, i que cal tenir presents en

analitzar cada un dels seus llibres i activitats intel·lec-

tuals. En l'escriptor, doncs, el Noucentisme es produeix

com una "modalitat concreta de modernisme" donat que els

ideals bàsics de regeneració, europeïtzació i vinculació

amb les "palpitacions del temps" són des de sempre

presents als seus llibres i, per altra banda, moltes de les

característiques que hi destriem i qualifiquem com a

noucentistes tenen les arrels en la seva obra plenament

romàntica, com ocorre, segons J.L. Marfany, en tantes

38ocasions. Maseras compleix amb llarguesa els planteja-

ments indicats per aquest estudiós ja que el classicisme

que el caracteritza és gairebé constitutiu de la seva
50

obra -i no degut, exclusivament a la moda o el corrent

noucentista- i els elements noucentistes dels seus llibres

són amplis i eclèctics i mai no es donen -com és de rigor-

en estat pur. Components tòpicament modernistes i noucen-

tistes es barregen en els llibres maserians del període que

inicia la maduresa (1910-18 )i ho continuaran fent fins

avançats els anys vint. Potser l'obra d'aquesta etapa que

millor exemplifica aquest doble component ideològic i

estètic és el recull de narracions Contes a l'atzar (1918).

Tot i prosseguir bàsicament la línia decadentista marcada

amb Contes fatídics (1911) i Contes i croquis (1916), el

llibre de 1918 introdueix les doctrines noucentistes amb la

narració "El crim d'Octavi de Romeu" -veritable homenatge

a Xènius i a la disciplina del Noucentisme a partir de la

reflexió sobre la funció social de l'art i de l'artista- i
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intensifica la influència de l'escenografia clàssica -

seqüela d*Ildaribal- amb "La forastera", "Calitarc" i

"Sklerena". Contes a l'atzar assenyala, doncs, l'harmonit-

zació entre les formes modernistes decadents i els princi-

pis ideològics noucentistes que -a més de conviure també en

l'obra primerenca d'Eugeni d'Ors- marcaran de prop les

produccions de Maseras entre 1915 -any de la publicació

d'Ildaribal- i el final de la dècada de 1920.

Respecte al classicisme que integra el noucentisme,

Marfany aclareix que "el triomf noucentista del classicisme

era la culminació d'una tendència que remuntava justament

a l'any 1898. El modernisme era [...] una actitud oberta

que valorava tot allò que era modern, sense distincions. El

criteri de la modernitat el dictava l'Europa contemporània,

i sobretot França. I a la dècada de 1890 s'havia començat

a desenvolupar a França una moda neoclàssica que era alhora

una reacció antisimbolista [...]". Per aquest motiu al

final de segle el modernisme català comença a ser també

classicitzant. Marfany afegeix: "potser aquest classi-

cisme primerenc era massa mimètic i superficial", "no

copsava l'essència de l'autèntic classicisme" i, segons

opinió de Xènius, "li mancava el mediterranisme: la

lluminositat i la combinació de la salabror i la flaire de
tn

romaní . Aquests "imprecisos criteris" ja havien quedat

satisfets amb composicions d'un autor modernista com

Maragall i per això no cal atribuir la responsabilitat de

la introducció dels elements clàssics més esclatants només

al Noucentisme. L'admiració -i la consegüent imitació- per

la cultura clàssica té en Maseras un altre dels conreadors
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més precoços. A la seva primera estada a França ja topà amb

la influència d'aquest corrent clàssic finisecular -

protagonitzat en part pels poetes de l'Escola Romana- que

impregnà fortament la seva producció decadentista d'alesho-

res; narracions com "La Venus tísica", dins Escull (1915),

i traduccions de poetes llatins, com la d'Horaci apareguda

a Joventut , en són testimonis primerencs. La freqüenta-

ció dels clàssics, en Maseras, venia de lluny i no es degué

exclusivament al sotmetiment a la disciplina noucentista a

partir de 1914-15. Les seves llargues estades a França, on

els estudis clàssics experimentaren un fort impuls durant

el primer terç del segle XX, i 1 ' insadollable afany de

saber el degueren familiaritzar amb aquesta cultura.

Sobre els coneixements de literatura grega de Maseras,

Francesca Mestre afirma que "és pràcticament segur que

n'havia llegit l'estudi cabdal de finals de segle -és a

dir, la monumental obra de Croiset ; [...] de segur que

es trobaven també al seu abast articles erudits, reculls de

màximes i frases cèlebres dels antics (costum molt estès a

l'època, sobretot a França- i les edicions dels fragments

de Menandre i Filemó -amb traducció llatina- de la Didot,

que havien estat afegits al volum de les comèdies^d'A-

ristòfanes del 1877 i completats, més tard, als Comico-

rum graecorum fragmenta. És ben probable, doncs, que A.

Maseras tingués, sobre Filemó i la Comèdia Nova en general,

una informació competent, pouada d'aquestes lectures."

El coneixement de la vasta cultura clàssica de Maseras

elimina la temptació de valorar la seva manifestació en

obres de l'època noucentista com a fruit d'una influència
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o moda i permet, en canvi, d'adonar-se que tot el seu

corpus narratiu està gestat sota l'influx estètic i

ideològic d'aquest coneixement de les cultures grega i

llatina, fet que li atorga amb tota justícia el títol

d'escriptor universal que hom li ha dedicat tradicio-

nalment. Una evidència de la seva progressiva assimilació

d'elements clàssics la trobem en la prosa de ritme ondulant

d'Ildaribal. on el període lent i perllongat alterna amb la

frase breu i vigorosa, i on els parlaments retòrics,

rítmics i amb pinzellades grandiloqüents dels personatges

porten ressons del teatre clàssic francès del segle XVII i

XVIII -Molière, Voltaire, coneguts i traduïts per Maseras-

alhora que es remunten a la prosa i a la poesia dels autors

greco-llatins.

Recordem les sentides paraules dedicades a Maseras pel

seu company Cristòfor de Domènec -a propòsit del classicis-

me i l'universalisme- el 1922 al seu assaig El novel·lista

català Alfons Maseras: "Àdhuc en les grans novel·les

Ildaribal. L'Arbre du Bien et du Mal. L'adolescent, la

construcció es mediterraniament calculada, sentida,

arquitecturitzada com un temple grec, com una sonata

divuit-segliana, o com una badia de les costes catalanes -

la verda pineda reflectan-se en les aigües tranquiles. Hi

ha un hel·lenisme de ponderació, no obeint, com en la

majoria dels professionals novel·listes actuals, a recepta

simètrica,- que acusa les seculars virtuts de la raça i un

formidable treball de depuració." [...] "Maseras és un

esperit obert a tots els vents de la pensa, i, sobretot, de

la pensa lliure, generosa, ample, pròpia de la vida
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superior, com deien els malaguanyats Ernest Vendrell i

Pompeu Gener,- de qui, potser, hom parlarà un dia per a dir

coses insospitades d'ell i de sos propis contemporanis, els

més íntims.- Maseras és, per la seva hipòstassi íntima, el

més universalitzat dels literats catalans: Xenius, no és

altre que el més universalista, Maseras, tot i romanent

català, és un home còsmic, la sensibilitat del qual té

puxança per a identificar-se amb totes les dolors i totes

les fondes protestes humanes de tots els pobles. Alfons

Maseras és l'autor català qui millor sent la part que a

catalanitat pertoca de les grans qüestions mondials, i,

d'aquestes, el qui millor sap copçar-ne el què a catalans
i g

deu afectar, o sigui l'universalisme de la catalanitat."

Ja el 1913 Xenius valorà precoçment el sentit univer-

sal de l'obra de l'escriptor, abans que hagués donat a la

llum alguna de les seves novel.les bàsiques com Ildaribal.

En arribar a Catalunya després d'un viatge Xenius reconeix

al seu "Glosari" que "passa fulls i fulls sense trobar, a

canvi del mental arreconament freqüentíssim, a canvi de la

sordera a les palpitacions del temps, de la manca de mesura

-que ara és persistent encongiment de provincià, ara

baladrería i estridència- un veritable motiu d'interès en

ideologia o literatura." Reconeix haver-ne trobat només

un: el conte "La conversió de Leukaionia" de Maseras, del

qual fa una glossa molt encomiástica on justifica el seu

valor d'excepció, i en acabat conclou: "Aleshores el

retornat viatger creu vingut l'instant de pujar a sa torre

de guaita i llensar un llarg toc de clarí a l'indiferència

i al silenci. Un toc que això canta: -Gran escriptor a la
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vista. Escriptor de valor normal i universal, cora no li

sabem, aquí, gaire precedents. Jo us ho dic, que soc dalt

de la torre de guaita. Jo, que vetllo i canto el temps i

les hores [...]".50

També cal remarcar que l'etapa 1910-18 de l'obra de

Maseras ve caracteritzada per una influència directa de les

fonts franceses que ja havien condicionat alguns llibres de

la seva primera època de joventut, plenament modernista. En

la segona estada a París, entre els 26 i els 34 anys,

sedimenta amb resultats ara més fruitosos les lectures en

llengua francesa, pel fet que li és molt més fàcil l'accés

tant a les obres com als seus autors. Biblioteques,

llibreries, redaccions de diaris i revistes, editorials i

tertúlies informen la cultura literària europea de Maseras.

Aquests anys parisencs són els bàsics de la seva formació

intel·lectual, que acabarà de polir en els anys següents

mentre roman a Barcelona, en plena febre noucentista de la

ciutat. Aquesta immersió total en la cultura francesa

l'acosta a molts dels grans autors, d'entre els quals

destaca Anatole France, "l'humanisme inhumà", el racio-

nalisme agnòstic, el nihilisme i l'ambigüitat del qual

planegen en moltes de les seves obres del període, com

anirem matisant posteriorment. Es fan palesos també en la

producció de l'etapa la pruïja descriptiva -que supera el

realisme- de Flaubert, la decadència de Pierre Louys i de

Villiers de l'Isle Adam, el "classicisme modern" de Jules

Romains, André Gide i Georges Chennevière , el simbolisme

de Baudelaire , el determinisme de Duhamel , 1'estoïcis-

me de Mirbeau , el "romanticisme de la intel.ligència" de
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Renan , el psicologisme de Bourget, la filosofia de
Cfl r«

Romain Rolland , la "recerca de la matèria de Proust",

les tècniques narratives de Dujardin , el sentiment de la

perfecció de Barrés i el record de tots els clàssics

SIfrancesos que, des de Víctor Hugo fins a Maupassant ,

desfilaren davant els ulls àvids de Maseras i impregnaren

en algun grau la seva obra. L'article necrològic de la

Revista de Catalunya (1939) matisa aquesta dependència de

la cultura francesa: "El seu amor a la literatura francesa

no tenia, però, res de provincià. Era una mostra del seu
Cl

culte a la llatinitat." I aclareix també que no es

tractava d'una admiració exclusiva: "Les literatures

germanes: italiana, portuguesa i sud-americana , excita-

ven les seves curiositats igualment i l'esperonaven també

a enriquir, amb aportacions diverses, la nostra literatu-

ra." La influència de D'Annunzio és fonamental en el

període que estudiem. Durant els anys vint Maseras es fa

ressò de la seva profunda relació amb intel.lectuals

italians -Ravegnani, Qiardini, Garea i d'altres-, i

manifesta també amb gran força la influència de Leopardi,

de qui traduí els Cants el 1938. Amb tot, potser el que

destaca de forma me evident en aquesta segona etapa de

producció és la crisi de la consciència modernista manifes-

tada a Ildaribal. probablement per causes externes i, en

certa mesura, pragmàtiques. En Maseras es produeix una

polaritat entre el temperament d'escriptor vitalista, rebel

i heterodox per un costat, i la voluntat d'integració en un

sistema social i literari que es va definint ja, en la

segona dècada de segle, cap a una obediència ferma envers
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la disciplina noucentista. Ildaribal conté una filosofia i

una estètica clarament modernistes, amb elements clàssics

provinents, com hem vist, de la pròpia formació i de

l'ambient literari de l'autor. És només la resolució final

del llibre, la darrera pàgina, allò que altera profundament

la lliçó nihilista que es desprèn de la novel·la. En aquest

últim moment Maseras sembla voler eliminar tot el contingut

desesperançat i, des d'una postura conciliadora, insinua

una solució en el Cristianisme que comença el seu camí. En

la realitat, Maseras intentà la integració en el cercle

noucentista -dintre del qual assolí, entre 1917 i 1924, de

moure's amb una certa comoditat i fins obtenir un lloc de

treball en l'òrbita de la Mancomunitat-, aconseguí de

publicar alguns llibres sota l'aquiescència dels escriptors

més influents del moviment i, després d*Ildaribal maldà per

escriure una novel·la -A la deriva (1921)- amb fortes

dependències de la ideologia noucentista d'Eugeni d'Ors.

Aquesta polarització de la pròpia personalitat porta

Maseras a navegar entre dues aigües: per un costat intenta,

per poc temps i sense èxit ni convicció, l'acostament

formal de la seva obra a l'esfera noucentista, i per

1'altre manté, pràcticament sempre -i fins quan el moviment
*

modernista ja ha périclitât-, un fons de rebel.liai d'acti-

tud d'avançada i de progressisme ètic i formal, que va

apareixent, amb certes intermitències forçades per les

circumstàncies però amb continuïtat, en tota la seva obra

de creació narrativa. Ildaribal conté, en la psicologia

evolutiva del protagonista i en el seu final inesperat, el

germen de les contradiccions internes de Maseras, i esdevé
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el símbol de la seva crisi personal com a escriptor

modernista que malda per fer-se un lloc en el Parnàs

noucentista sense abandonar mai, íntimament, les convic-

cions ètiques i estètiques modernistes. Els elements

clàssics dels seus llibres representen en aquest període

una de les seves cartes de presentació com a escriptor

noucentista, però sabem molt bé que pertanyen a la seva

formació autodidacta i a la integritat de la seva obra, ja

que justament els llibres narratius de contingut ideològic

i estètic modernista estan farcits de referències clàssi-

ques de totes menes. Ildaribal, l'obra cabdal del segon

període de la seva producció, ens serveix per a besllumar

ja bastant clarament en Maseras un escriptor que lluita per

conciliar la seva col·laboració en el programa cultural

normalitzador noucentista amb aquell fons adolorit,

existencial i marginat que s'evidencia a la novel·la.

Podem concloure, doncs, que, malgrat que cerqui nous

camins literaris, Maseras és un dels pocs escriptors que no

deixa mai d'escriure novel·la. Ho fa durant la seva etapa

més intensament modernista (1900-1909), continua conreant

el gènere durant els anys en què a Catalunya es dóna la

màxima cohesió i disciplina noucentista (1910-1917) -sense

deixar, però, de submergir-se en les doctrines del movi-

ment- i recerca noves tècniques i temàtiques narratives,

que aplicarà a la novel·la i a la narració breu durant les

dues dècades següents, fins aconseguir algunes obres de

qualitat indubtable. Probablement una obra tan insistent en

aquest sentit i tan àmpliament i profundament vinculada a

la literatura europea no hauria pogut fer-se sense els

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



821

contactes literaris humans i professionals que l'autor

tingué amb París i amb la llengua francesa. Tanmateix, com

afirma Cristòfor de Domènec amb criteri condicionat per la

gran amistat que en aquests anys mantingué amb Maseras, "el

llarg sojorn a França [ . . . ] la diversitat dels seus

viatges, en lloc d'internacionalitzar-lo, l'han renaciona-

litzat, l'han tresauritzat en catalanitat [...] I és

precisament la perfecta, la profunda catalanitat d'Alfons

Maseras ço que no li permet oblidar que, sia com vulga, és

absolutament europeu. [...] Això explica força el motiu

fonamental de les seves novel·les, que ell no escriu per a

un públic limitadament nacional, sino per a una massa

d'instints dominadors del mon actual, i com a document

fixador de certeses psíquiques d'avui."

Tots els llibres de la segona etapa de l'obra narrati-

va de Maseras estan escrits en termes gramaticals ben

allunyats de la reforma ortogràfica que l'Institut d'Estu-

dis Catalans estava duent a terme. Maseras estava aferrat

a la tradició antinormista donat que les normes ortogràfi-

ques de l'Institut eren per a ell fruit i símbol dels joves

noucentistes amb qui, en un principi, no s'identificava ni

comprenia. Ell mateix confessa aquesta posició gramati-

cal antinormista arran dels comentaris que Oller li formula

sobre Ildaribal: "De la supressió del article neutre,

carissim mestre, s'en ha encarregat l'Avenç. Jo l'uso

sempre, l'article neutre, parlant i escribint. Jo no sé si

aqueixa supressió es cosa de les Normes ó dels de l'Avenç:

vostè me diu que es de les Normes de l'Institut: en el dia

de demà, que en fassin càrrec als senyors de l'Institut, no
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à mi. Jo vaig entregar el manuscrit a 1'imprempta i

fi?l'imprempta me l'ha normalitzat !"

1. Prosa poètica i narracions curtes,

1.1. Sota'l cel de París (1910).

CO

Sota'l cel de París és l'únic llibre de prosa

poètica que escriví Maseras, conreador de tota mena de

gèneres narratius i avesat, com hem vist, a publicar breus

assaigs lírics a les pàgines de diaris i revistes. Aquesta

obra podria incloure's per sensibilitat, forma, contingut

i tractament narratiu en el segon grup (1906-1911) de

l'etapa decadentista (1899-1911) dins els tres grans

moments de producció de narrativa curta en el Modernisme

69que Jordi Castellanos estableix. El llibre té un fort

component confessional i intimista, al costat d'un aristo-

cratisme espiritual que recorda Edmon, i d'un cert messia-

nisme desenganyat. Formalment té importants deutes amb el

simbolisme de Baudelaire i amb l'impressionisme pictòric.

Farcit de referents culturals implícits i d'invocacions als

literats francesos més estimats per l'autor, evidencia, amb

la seva prosa afiligranada, un gran treball d'estil.

Maseras escriu aquest llibre als pocs mesos de la seva

arribada a París. Es tracta d'un dietari íntim que abasta

vuit dies -del 17 al 24 de febrer de 1910- en què el

literat pren nota de la seva habitual autoanàlisi, d'un

veritable diàleg amb si mateix, sempre a partir de l'entorn

ciutadà, transcendit per les activitats de contemplació i
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reflexió, que pretenen assolir així el propòsit de Maeter-

linck exposat per Joan Lluís Marfany: "revelar la presència

del misteri, de l'inefable, fins en la més anodina realitat

quotidiana." El producte d'aquesta contemplació és una

síntesi -que permet comprendre fins el nivell ocult de la

realitat- formulada a partir del caràcter visionari de

l'escriptor, el qual amb aquest mètode aconsegueix arribar

a allò genèric i universal del món circumdant, en aquest

cas la ciutat de París.

Maseras projecta la seva subjectivitat de creador i el

seu temperament sobre aquesta realitat externa per tal de

copsar-la, i amb aquest objectiu utilitza la intuïció i

s'expressa a partir de suggestions. És per tot el que hem

dit que Maseras selecciona els elements de la realitat

exterior més adequats per a encarnar -un cop elaborats- els

seus ideals. En realitat utilitza el món extern com a model

on projectar la seva riquesa interior, el devessall dels

seus sentiments i la seva ideologia, rebel, messiànica i

individualista. Per aquest motiu en aquest llibre Maseras

anuí.la la distància entre l'autor i el relat, i intenta

situar el lector en el punt de visió del narrador-protago-

nista. Es tracta d'una narració que intenta la focalit-

zació interna en alguns moments però no abandona totalment

un narrador extern que descriu objectivament la realitat

circumdant. El criteri seguit per a aconseguir aquesta

focalització és la redacció de molts segments del llibre en

primera persona a partir del recurs, una vegada més, d'un

breu i minuciós dietari íntim, ple de divagacions filosòfi-

ques i estètiques. No podem parlar de monòleg interior o
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diseurs immediat -segons nomenclatura de Gérard Genette-

perquè no pretén donar el pensament del personatge en estat

embrionari» sinó que es limita a ser un soliloqui expressat

mitjançant un perfecte discurs lògic o bé un diàleg retòric

on el protagonista s'adreça als elements del seu entorn -

interlocutors muts- en segona persona. El narrador recita

teatralment, amb ortodoxa sintaxi, la seva vida subjectiva.

Es pot afirmar que aquesta obra és la primera confegida per

Maseras amb la intenció d'explicitar el món íntim del

narrador-protagonista amb recursos narratius psicològics.

Es tracta encara de tècniques primitives, poc subtils, que

no aconsegueixen fer desaparèixer el narrador omniscient,

72ni emancipar-se de la tutela narrativa. Utilitzant

7Îparaules de Vargas Llosa a La orgia perpetua hauríem de

dir que el personatge es parla a si mateix i s'explica allò

que sent, que pensa o recorda. En aquest soliloqui el

protagonista "es parla" més que no pas es pensa. En

ocasions s'adreça també al lector o als elements de

l'entorn, però sempre fent un soliloqui i no un monòleg

interior o discurs immediat.

Tot i estar íntimament connectat amb el Modernisme per

concepció i forma, Sota'l cel de París apareix com un fruit

tardà d'aquest moviment i permet de rastrejar-hi -donada la

capacitat d'assimilació i l'actualització constant del seu

autor- alguns elements que deixen entreveure el Noucentis-

me. Connecta amb el que Yates denomina la "raó d'ésser del

conte carnerià : "l'anotació lírica de les sensacions

menudes i esvanívoles de cada dia" en paraules d'Alexan-

dre Plana, alhora que insinua ja clarament la transició al
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Noucentisme en alguns fragments de prosa refinada, de

recercada perfecció formal.

Sota'l cel de París és un arquetipus d'obra decaden-

tista en la tradició més genuïna, ja que compleix els

requisits fonamentals del gènere. També podríem donar al

llibre l'apel·latiu de novel.la lírica, perquè s'hi

destrien amb escreix les característiques que Ricardo

Gullón atribueix a aquest subgènere: "Estampas, escenas,

cuadros..., expresiones apenas figurativas, indicadoras de

vocación espacial: estatismo, temporalidad suspendida,

figuras casi inmóviles, moviéndose lentísimas entre la

metáfora y el símil. Estas notas caracterizan bien en su

dispersión los rasgos de la novela lírica y sugieren lo

evanescente de su entorno." Quant al personatge princi-

pal d'aquest tipus de relat, diu Gullón -i és evident que

és un requisit que es compleix a Sota'l cel de París- que

es tracta d'un protagonista passiu que emmotlla el llibre

amb la pròpia passivitat. Li atribueix una "naturaleza

introspectiva, excesivamente sensible, operante como actor,

77situación y escenario". Observem també en aquesta obra

de Maseras que com en tota novel·la lírica -segons criteri

de Gullón-, "el yo se distiende, y en desmesurada hipertro-

fia invade el texto, y determina su ritmo, su tono y su

textura."78

Es pot també analitzar el llibre com un poema en prosa

o conjunt d'anotacions impressionistes que defugen l'esque-

ma convencional de la narrativa en eliminar un argument i

barrejar elements de dos gèneres literaris; es basa -en

molts dels apunts poètics- en els canvis de llum o de
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meteorologia; utilitza la primera persona gramatical com a

mètode d'accés a la consciència del protagonista, que es

confon amb l'autor i té una extremada sensibilitat i

consciència diferencial respecte a la multitud, allò que

Jordi Castellanos anomena "aristocratisme amoralista"; es

centra en el món afectiu i potencia l'estètica de la

sensació, bàsicament la de la suggestió. Vegem com l'autor

és conscient que l'única forma de copsar la ciutat és

viure-la: "¿Quin concepte en teniu, quina idea us en

formeu, de lo que es una gran ciutat? És una cosa que entra

més pels sentits que per la comprensió, i escapa, segura-

ment, a les vostres imaginacions senzilles. Vosaltres esteu

habituats a respirar lliurement, i no concebiu la torbació
B«

d'un que s'ofega. Anhels vagues, intuïcions, nostàlgia,

contemplació, experiència de la vida, agudesa crítica,

sensualitat, messianisme, existencialisme, somnieig,

melangia del temps passat i enyorança de la pròpia terra es

fonen en una prosa preciosista, retòrica i sentimental.

Aquest plantejament recull l'herència ètica i estètica que

Maseras ha rebut de les lectures de joventut, bàsicament

d'autors francesos considerats decadents o exquisits, dels

grans autors catalans modernistes, com Casellas, Rusiñol i

de tota la pléiade de companys d'El Poble Català, al costat

d'Eugeni d'Ors, devots, com ell mateix, del decadentis-

80me. Entre els primers anotem com a influències indirec-

tes, no centrades en un aspecte concret, les personalitats

81literàries de Mirbeau , Lorrain, Bourget, Prévost i Henri

de Régnier, entre d'altres, i, com a influència més directa

i remarcable, la de Baudelaire en el seu vessant de
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"flâneur" a París. Però l'influx que sembla evidenciar-se

de forma més clara al llibre és el de D'Annunzio. Coneixem

ja la dependència que Maseras tingué de l'escriptor italià

en la seva primera etapa plenament modernista. Ara, la seva

ombra es manifesta a Sota'l cel de París amb molta més

diafanitat i palesant al seu torn l'empremta de Baudelai-

82re. Aquest conjunt de proses de Maseras porta ressons

indubtables d'aquella "Città terribile", una de les parts

del gran poema Maia o Laus Vitae (1903), en què el poeta-

superhorae es troba -dins d'un viatge a Grècia transformat

en itinerari místic i al.legòric- en ple traut de la ciutat

moderna que, seguint l'esquema de la Commedia dantesca,

representa un veritable descens als inferns. Solament al

Desert, en concloure el poema, el poeta descobreix la

felicitat en la Natura, que l'incitarà a dur a terme nous

treballs. Aquesta influència dannunziana es troba esparsa

en el llibre i es manifesta en les invocacions que Maseras

fa a la "ciutat aterridora" -"¿És cert que torno a navegar

en la tormentosa mar de tos carrers populosos, i que les

ales dels meus ensomnis i dels meus pensaments tornen a

tremolar somogudes pel vent infernal que respiren tes
Q«

boques infinites i monstruoses?- , a "la immensa màquina"
oi oi

que "no reposa" , al "laberinte de la ciutat" , al "tor-
pe

belli" que "fa remoure la multitud" i també s'evidencia

en la "remor de trànsit", en "els passants" que "apareixen

de per tot arreu, obstinats, pressosos... i invadeixen la
ao

ciutat, que reprèn el seu tragí formidable", en la

"màquina meravellosa" que "constantment mou els seus

88infinits engranatges" , en "l'espectacle de la humanitat"
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que és "una cosa monstruosa", per arribar a la tesi del

poeta de Pescara en dir "venturosos els qui habiteu en les
on

petites viles". Es, una vegada més, l'horror que sent

per la gran ciutat l'esperit rebel del modernista, és el

sentiment que el crític Bàrberi-Squarotti descriu en

comentar "Le città terribili": "La sezione "Le città

terribili" è meritamente una delle piu famose dell'intera

Laus vitae proprio per la capacità, che vi dimostra

D'Annunzio, di cogliere l'essenza delia città moderna, dove

tutto è ordinato al guadagno e al mercato, gli uomini sono

mercè, la natura è abolita (e le lune artificiali dei

lampioni cancellano la luna del cielo e delle stelle), il

sesso e il delitto regnano, i relitti umani sono abandonat!

90sui marciapiedi e sulle fogne".

El llibre germina a Catalunya, en l'ambient d'El Poble

Català. farcit d'estímuls literaris europeus, però fruita

en arribar a París, amb el contacte directe de l'escriptor

amb la premsa, les publicacions i els llibres que s'insi-

nuen a l'obra com a bagatge propi i assimilat de Maseras.

I, ultra això, Sota'l cel de París neix de l'íntima relació

d'amor-odi que l'escriptor manté amb aquesta ciutat, retro-

bada amb la serenor de la maduresa: "Més avui torno a*

vosaltres, grisos carrers populosos, torbadors i laberín-

tics. I, en l'alegria que sento al tornar-vos a veure, hi

viu una recança que no puc destruir, perquè sé que us

deixaré pera tornar-vos a desitjar". Maseras és el verita-

ble dandi, l'idealista, 1'"obscur passejant i càndid
A j

espectador", el "solitari romeu i somniador impeni-
QA

tent" que rera l'anonimat va prenent notes -amb els
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criteris filtrats per la influència dels escriptors

al·ludits- d'allò que contempla, o del diàleg amb la pròpia

ànima: "Mes jo t'he dit, ànima meva, que pensis en l'ale-

gria dels teus germans, i ara t'envoles en ianaudits

presagis. Vols obeir-me o no? ¿Sabràs tenir una llàgrima de

93condol [...] Sospiraràs un instant [...]". Contemplació

i reflexió són les claus de la confecció del llibre.

Melangia i sensualitat en representen el contrapunt

decadent, véhiculât amb prosa simbolista. Hi trobem un deix

desencisat propi d'aquest tipus de literatura, que en

aquest cas té alguna justificació anecdòtica perquè l'autor

concep l'obra en un moment de desànim, arran de les

vivències de la Setmana Tràgica, poc després de la qual

marxa a París. Insinua aquest dolor íntim quan diu,

invocant Catalunya: "Altra volta, terres de sol, aboqueu al

damunt meu no sé quina ardencia enervadora ni quina onada

de pols aixecada en el revolt d'un camí. Les vostres ànsies

m'assetgen, les vostres lluites me fereixen i la vostra

discòrdia me fa riure, que a força d* ésser sentimental se

m'han acabat les llàgrimes [...] Jo us estimo follament, i

voldria que assolíssiu la ventura que desitgeu. Jo comença-

ria per alegrar els vostres ulls elevant al cim^ del

Tibidabo un monument a la reina Dido. Jo sé que-us ajupi-

ríeu sota la seva ombra tutelar i que l'omplirieu d'amulets

pera que ella omplís les vostres arques mesquines. Així

finirien totes les vostres lluites provincials. Ni-Is

convents aixecarien atalaies, ni les turbes desolarían els

vostres temples venerats. Tornarien els bons temps de

mansuetut, i tornaríem a assegurar que l'ànima catalana es
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una realitat incontestable". Ultra el dolor, en el text

es manifesta l'agressivitat de l'escriptor contra la terra

que estima i enyora, però que l'ha decebut en l'actitud

política i social. Ironia i coratge amaren les paraules de

Maseras, que es perllonguen en un atac sacríleg encara més

dur, de forma que aquest fragment esdevé una mostra

característica de literatura messiànica i regeneracionista

però absolutament desenganyada. Aquest to ve ratificat per

1'"amargor crítica" que defineix el llibre segons Octavi

Saltor.95

En arribar Maseras a París troba una situació li-

terària crítica ja que la novel·la, el gran gènere de la

literatura francesa del XIX, està perdent la seva identitat

i està incorporant elements aliens que posen en dubte

l'ortodòxia de les noves produccions. La novel·la com a

gènere ja havia entrat en crisi a partir de la darrera

dècada del segle XIX, amb un menyspreu generat a partir del

rebuig de la novel·la naturalista i de la novel·la psi-

cològica, és a dir, de tota narració que intentés reproduir

9 fila realitat. Michel Raimond recull diverses opinions

d'estudiosos contemporanis de Maseras expressades entre

1900 i 1914. Així comenta les paraules de L.A. Daudet al

seu article "La Crise du Roman" :"[il] regrettait que les

romanciers eussent si généralement renoncé à plaire, et

97cela par méconnaissance de leur art." També comenta les

observacions d'estudiosos de la literatura -Gaston Rageot,

André Beaunier i d'altres- que feren referència al fet que

"les auteurs de fictions avaient pour la plupart sacrifié

les lois traditionnelles du récit et en étaient venus à
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"mettre dans le roman autre chose que le roman lui-mê-
no

me. Segons Raimond, en aquells anys que precediren la

Gran Guerra "le roman était le genre fourré-tout: combien

d'auteurs, comme D'Annunzio, étaient [...] poètes, artis-

tes, orateurs, leurs livres n'étaient point des récits,

mais des suites de sensations, d'impressions, de descrip-

tions [...]". Es évident que Sota'l cel de París nasqué

formalment d'aquests gustos literaris i es podria situar,

segons la classificació de Jean Muller, dins la novel·la

lírica, que es desenvoluparia amb força després de la

Gran Guerra. La nova generació literària que apareix a

França en els anys de pre-guerra és per a Raimond "active,

aimant la vie, lasse du symbolisme", ve definida per

"idéologues réalistes" i per "une certaine tournure de

scepticisme élégant". L'estudiós pren les paraules de

Léon Blum quan diu que es tracta d'una mena de "génération

mystique", qui s'oriente vers "une sorte de romantisme

lyrique". Només la curiositat crítica podia, segons

ell, atenuar-li l'impuls místic. Afegeix, per fer compren-

dre les característiques en certa mesura paradoxals

d'aquest grup, que "Maury prévoyait que le roman se

ressentirait d'un mélange d'observation et de lyrisme".

Potser qui millor explicità aquesta nova manera de sentir

i de narrar fou Jules Romains quan el Ir. d'agost de 1909

anunciava que els joves escriptors, trencant amb el

realisme convencional, "aiment le réel en profondeur", i

parlava d'una "intrusion de l'âme dans l'intérieur du

réel." Potser es refereixen a aquesta intrusió alguns

dels crítics de Sota'cel de París en intentar l'anàlisi de
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les seves tècniques narratives i la classificació del nou

model narratiu. Així, Alberto de Quintana, a La Publicidad

diu que Maseras "da un concepto irreal de la vida, porque

la vive toda dentro de él mismo, iluminada por su inspira-

ción ó por su fantasía, porque en su libro no aparecen las

cosas tal cual son sino tal cual él las vio ó las sintió y

eso se traduce necesariamente en una imposibilidad por

parte del lector de llegar al fondo de la obra". També

Joan Pérez-Jorba al.ludeix a la fusió del "jo" amb la

realitat exterior en l'obra de Maseras, i a la funció de

l'art com a estri per a accedir a la realitat i alhora com

a resultat d'aquesta mateixa observació lírica: "en Maseras

ha vist el sortilegi de lo real ferit per la gràcia eterna

de l'art, sense'l qual la bellesa del món no retindria el

lo?culte de l'home, que la fa, en certa manera, existir."

En última instància, la darrera causa de l'abandó -

compartit per Maseras en aquest cas- de l'esquema tradi-

cional de la novel·la i del conte realistes es deu a "l'im-

pacte de les idees impressionistes i simbolistes, es

rebutja la descripció externa i es potencien els conceptes

1 OÄde síntesi i d'intensitat. Aquests conceptes ja havien

estat anunciats i explicats a Catalunya de forma molt

precoç per Raimon Casellas, l'any 1891, a la revista

L'Avenç. Es tracta del "principi d'integritat" i el

"principi d'intensitat", que expliquen teòricament aquesta

evolució de la literatura i de l'art, en general, del

període modernista. Segons el primer "la naturalesa tota és

digna y ben digna de ser reproduïda per l'art com forma

bella, sense previas seleccions ni prejuicis de categoria"

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



833

i en relació al segon Casellas afirma que "las modalitats

que adoptarà l'artista seran sens dupte aquellas que més

afinitat tinguin amb el seu temperament, aquellas que pugui

tractar ara més "intensitat" de sentiment y tècnica, tenint

109en compte la pròpia individualitat".

Quant a la matèria, el conjunt de divagacions, impres-

sions i sensacions de què està constituït el llibre és

variat i aleatori. Tot allò que és captat per la mirada

analítica de l'autor es transforma en objecte de la seva

sensibilitat i esdevé contingut literari. "In extenso"

podríem dir que tota la ciutat, el conjunt dels seus

carrers i places, el cel, la llum i els vianants, així com

els tresors naturals i artístics que París amaga al seu

interior són protagonistes del llibre. Estableixen una

relació directa amb l'autor, que esdevé veu narrativa i

personatge, a través del qual tots aquells elements són

captats i filtrats, de vegades irracionalment, amb meres

imatges sensuals, voluptuoses o bàrbares. Aquest planteja-

ment, totalment subjectivista, es formula a través d'un

inacabable soliloqui que només esporàdicament es transmuta

en diàleg quan l'autor desdobla la seva personalitat i,

utilitzant una tècnica especular, es dirigeix a si mateix

per a aprofundir sobre algun concepte, imatge o sensació.

I és que els impactes creats per les imatges, les se-

qüències o les situacions es transformen, en ocasions, en

dialèctica mental. No tot és "delectatio morosa" i per

aquest motiu la conceptualització i la filosofia passen a

formar també part del llibre. Alguns dels interessos de

Maseras més notoris a l'obra són la pintura, la música i la
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literatura, que suren arreu on fixa l'interès i li permeten

llargues disquisicions que transformen la narració en un

mosaic d'assaigs sobre les diverses arts.

L'obra té un to molt teòric pel fet que està articula-

da com un seguit de formulacions d'experiències, idees i

sensacions sense una història i sense uns personatges que

encarnin els diversos components ètics i estètics de la

narració. Malgrat tot, és possible, amb dificultats,

d'aïllar alguns elements per exemplificar els aspectes

bàsics per a una anàlisi. Quant als temes i facetes de la

realitat triats per l'autor, cal adonar-nos que abasten un

ventall molt ampli i sempre relacionat amb el seu món

personal d'idees, en aquest llibre totalment lligades al

Modernisme. Així, en el que es refereix a la ciutat trobem

expressions apel·latives retòriques: "Llargs carrers que us

he creuat tantes voltes: vosaltres sou els meus amics.

[...] Són amics meus els jardins, i els molls, i els ponts,

i les amples places badades sota-1 cel lívid". També

sensacions: "Una dolça esgarrifança s'escola sota la meva

pell a la sinistra ganyota dels monstres de Nôtre Da-

me." Maseras contempla les estàtues del Louvre i va

donant al lector un devesall de sentiments intuïtius

formulats com interrogacions retòriques: "Jo he vingut de

llunyanes terres, com un romeu, a purificar els meus ulls

amb l'armonia de les vostres linies. I ara, en l'encís de

la meva contemplació, content de sentir-me entre vosaltres,

eflorescencia insuperable de l'esperit humà, somric en un

éxtasi divinal, com en una ubriaguesa d'opi. S'atropellen,

en la meva imaginació, les infinites evocacions amb que la
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sadolleu. Per què la vostra serena impassibilitat torba

l'ànima meva i, en el repòs dels vostres dies incomptables,

112agiteu i tortureu les meves hores mesurades?" De manera

immediata l'autor fa un trànsit cap a la reflexió existen-

cial, o millor, deixa obert l'interrogant terrible de la

mort, reprenent un dels tòpics més usuals del modernisme,

fruit de la crisi de la raó i de l'extensió de les doctri-

nes irracionalistes, que ha estat formulat per Jordi Caste-

llanos: "És la crisi de la raó: l'absolut és incognoscible;

com a incognoscible és caòtic; com a incognoscible i caòtic

és terrorífic." A Sota'l cel de París Maseras articula

en aquest cas així aquest procés crític: "El meu front és

càlid, els meus ulls són brillants, el meu pit panteja. I

moriré. El vostre front és fret, els vostres ulls estan

cegats, el vostre pit immòbil. I sou immortals, infinita

eclosió de lo que hi ha de diví dintre de l'home. ¿Quin és

aquest misteri de vida i de mort, d'aniquilament i d'eter-

nitat, que plana sobre vosaltres i sobre meu?" Aquesta

preocupació existencial és obsessiva en el llibre: "[...]

caminem a la mort, únic refugi segur de les nostres ànsies

incomptables. ¿Per què, me pregunto de nou, aquest constant

batallar contra la negació d'ultra-tomba?" Inclou en la

reflexió un dels "leit-motiv" de l'obra maseriana, la

naturalesa del bé i del mal: "[...] I, pera satisfer les

seves necessitats i donar pabol als seus deliris, [l'espe-

rit] si no creu en les divinitats consagrades ne crearà de

noves, i sempre tindrà al davant dels ulls l'espectacle de

dues forces imaginaries-lo que pera ell sia el bé i lo que

pera ell sia el mal- lluitant constantment, victoriosa
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l'una, i derrotada, però menaçadora i terrible l'al-

tra". La subjectivitat es manifesta tot sovint-i aquest

és un tret aïllable en tota la literatura simbolista- en

els diversos aspectes lumínics que la meteorologia i el

devenir de les hores donen a la ciutat, condicionadors del

estat emocional de l'autor, que, de fet, els ha triats

perquè secundin aquesta situació anímica: "Pluja menuda

sobre l'asfalt. El cel es d'una tonalitat cendrosa"; "Hora

d'amor. El cel es gris"; "Cau altra volta la pluja, i a

l'entorn dels fanals pinzelleja un torrent fosforescent que

sembla invadir la terra. Un immens mormoli emana encar de

la ciutat, i sota-Is brins d'aigua gebrada que fuetegen el

meu rostre, tanco-Is ulls per un instant, en una incons-

ciència inexplicable"; "Fa fret. L'aire del matí-m glaça

les mans"; "Negror de nit. La pluja cau. En la soletat de

la meva cambra, jo penso en vosaltres, terres de sol i de

llum"; "Cel gris sobre-1 Luxemburg. Cel de tarda hivernal

[ . . . ] I un record dolç i inefable fa sentimental aquest

moment"; "Dia clar, dia de repòs, dia de festa."

Els pressupòsits ideològics modernistes més represen-

tatius en la novel·lística del període -acompanyats

d'al·lusions evidents a la filosofia del super-home de

Nietzsche i a l'exaltació de la intuïció de Bergson- hi són

presents: la crítica a les multituds anorreadores de

l'individu; l'exaltació de la individualitat; l'ànima

dominadora, superior, incompresa i caracteritzada per una

i iftactitud de marginació i de soledat malenconiosa que

il·lumina la contemplació de la realitat; la crítica del

"filistí", la classe burgesa, desinteressada de l'art i
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venuda al pragmatisme; i un resignat estoïcisme confusible

amb el Nirvana consolador. En el primer cas, la multitud

apareix només com un teló de fons simbòlic, és un símbol

negatiu que donaria raó al "Proemi" de Casellas a Les

multituds« de segur present en la ment de Maseras en

redactar Sota'l cel de París, ja que s*hi veu la petjada

ideològica: "La multitud, dispersa, passa pel meu costat:

jo m'hi confonc, i, en el vertig pertorbador del moviment

que m'arrocega, no soc més que un gra de sorra en el
1 1 Q

torbellí de la rompent ; "I els passants se multipli-

quen, apareixen de per tot arreu, obstinats, pressosos

[ . ..] invadeixen la ciutat, que reprèn el seu tragí

formidable". Trobem en el llibre un al·legat teòric

sobre el descens de la multitud en els graons de la

civilització i la seva càrrega d'animalitat, que sembla

extret directament de Casellas , amb tota la riquesa de

fonts literàries que també tracten aquest tema: "La

multitut, inconscienta com es, sembla que amb les seves

injustícies prepari-1 camí de la justicia veritable.

Improvisa pedestals baladins i es amanta dels focs d'arti-

fici; però un dia's troba barrat el pas per una estàtua de

pedra, i un sol radiant li recrema la pell. Llavors s'ajup

als peus de l'estàtua i s'encega davant del sol. Soporta

l'insult que ambdós li envien, i encara se'n sent contenta:

què'l fons de bestialitat que rocega no se sent, per això,

commogut, perquè es incommovible [...]". Però també

l'unanimisme de Jules Romains , conegut per Maseras, és

contemplat al llibre en demostrar com la societat és el

suport i el medi de desenvolupament de l'individu, amb la
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qual cosa harmonitza ambdues visions, fet entenedor ja que

el modernisme d'aquest llibre és tardà i sintètic perquè

recull gairebé totes les experiències lectores de Maseras

en el moment. Observem-ho: "No es que-ns haguem de tancar

en una torra d'evori ideal pera encisar-nos amb els colors

dels núvols i els fulgors de les estrelles.[...] Restarem

confosos entre-Is homes i ens deixarem rocegar pel tumulte

de les llurs passions; que no tindrem major delectança que

sentir-nos brecolar per elles, per brutal que sia-1

torbellí que les domini. La multitut put a suor i a roba

bruta [ . . . ] Però precisamnet tot això constitueix el seu

encís, i hem de saber que les flors també esclaten en la

femta."124

És molt significatiu -perquè sintetitza gairebé tots

els tòpica al·ludits- el següent fragment: "Grat es a

l'ànima recullir-se en sí mateixa i sentir-se dominadora i

superior, allunyada per un moment de les passions i lluites

humanes. Abstreta i nieditabonda cercarà les vies remotes

que han de dur-la al coneixement del bé i del mal, i

presidirà- Is actes i els pensaments dels homes sense

sentir-se'n interessada ni commoguda. ¿Quina intuïció més

penetranta, casi divina, fou la que mogué a Novales a

senyalar, dubitativament, els dos camins expedits pera

arribar a la ciència de l'historia humana? El camí de

l'experiència es llarg, penós, laberintic i, jo crec,

enganyador. L'altre, el de la contemplació exterior, es

125breu, segur i inconfundible. La crítica al filistí és

dràstica i sentenciosa, com moltes de les idees exposades

al llibre: "El filistí conserva sempre la seva personal!-
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tat, i totes les sales de tots els museus li deixen el

mateix rastre: el record d'una hora de mareig i flaquesa de

cames, brodada de badalls i saturada de fàstic. Ell veu les

coses per llur costat utilitari i, donada la seva moral,

obra perfectament. [...] El regnat del filistí perdura

encara: els envejosos i els mediocres li dauren l'e-

xistència i se dobleguen als seus capricis." "Mes per

què't cures del filistí, ànima meva, si ara mateix, al

passar pel seu costat, has tingut pera ell un gest de

sobirà despreci?

És notable l'interès de Maseras per definir amb una

certa grandiloqüència algunes realitats com les "societats

modernes" o la mateixa ciutat: "Aquí està-1 valor de les

societats modernes: són el producte de la rebelió constant

de l'home contra l'amorfa inconsciència de les forces

128naturals." Les frases sentencioses són també molt

reiterades en el llibre, fruit del bagatge clàssic de

l'autor, greco-llatí i setcentista: "La vida no és altra

cosa que les funcions que resisteixen a la mort", "la vida

es com un istme entre dos oceans", entre d'altres. Els

tòpics clàssics també apareixen, en especial els que fan

referència al pas del temps i a la caducitat de les coses

materials -"tempus fugit" i "ubi sunt"-, matisats amb una

forta càrrega de melangia: "Que'us heu fet, exquisides

marquesetes d'antany que ballàveu minuets en les rotondes

dels jardins i llegíeu bitllets perfumats sota les estàtues
1 4A

nues?" Aquesta malenconia porta l'escriptor a somniar -

"Somniador impertorbable, la realitat de les coses me fa

somniar"- en moments passats de la història de França sobre
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els quals teixeix visions fantàstiques i suggeridores: la

Revolució Francesa, Napoleó, Versalles, etc. desfilen a

l'obra filtrats per l'ànim del narrador. El món literari i

artístic de Maseras resta reflectit, com en les proses

baudelerianes, en les innombrables citacions i records dels

grans homes: Goethe, Novalis, Voltaire, Baudelaire, George

Sand, Stendhal, Flaubert, Musset, Joan de la Creu, Schu-

bert, Kant, Virgili, Plató, Rubens i molts d'altres.

Les tècniques narratives i els recursos estilístics

emprats estan al servei de la suggestió i de l'idealisme,

en la línia de les obres simbolistes. Combina el monòleg

autoanalític -no monòleg interior, com ja s'ha dit-

art iculat sovint sobre preguntes retòriques -"Memòria faig,

i una cinta de records se va desnusant dintre de mi"-

amb el diàleg especular, al qual ja hem al.ludit, -"Mes per

què vas tant lluny, ànima meva, i te deixes subjugar per

tant peregrines imaginacions i pert raonaments vagaro-

sos?" i amb el diàleg amb tercers elements: "¿Qui-s

recordava dels reis guillotinats, mentres tu, Napoleó I,

contemplaves aquests jardins a través dels vidres entelats

per la pluja [...]". L'estructura dispersa i fragmenta-

da del llibre, recull de divagacions fruitades en passejos

i deambulacions sense nord, no permet una anàlisi exacta,

però sí que es pot observar una gradació subtil que va

abocant el protagonista a l'exterior, de manera que els

darrers dies consignats al dietari són els més rics en

referències artístiques, històriques, i els de més contin-

gut narratiu. L'obra aconsegueix en alguns moments una gran

bellesa i musicalitat, que aporta ritmes dels Petits poemes
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en prosa de Baudelaire. Així, adreçant-se a Napoleó escriu

en una altra reflexió lírica centrada en el "tempus fugit":

"Exèrcits enters se rendiren als teus peus, i convertires

en esclaus a poderosos sobirans. Més l'inefable dolcesa

d'aquests jardins no esvaí l'ombrívola tempesta que

braraulava constantment sota-1 teu front. Caigueres tu,

també; i al desplomar-te, va cruixir tot el món, que amb el

teu braç sostenies. Si la teva ombra vingués a mi, jo-1

mostraria un a un els vasos i les estàtues de marbre que

engalanen aquest parc, i-m guardaria prou de parlar-te

d'imperis o de batalles. Què diries al passar per davant

del torturat Laocont, al contemplar aquesta lubrica bacant,

al trobar-te a l'enfront de la bella Artemisa o de 1*està-

tua del propi Còmode? Còmode fou també emperador, i més de

quatre senzilles duqueses se n'han burlat. Vés, doncs,

quina es la sort dels que han vestit la porpra: figurar

nusos en una galeria de marbres oblidats, entremig d'una

Venus i d'un faune." Les fórmules sintàctiques són al

servei de l'al·lusió sentimental i poètica. Així, la

situació del verb al final de la frase, en una pretesa

classicització del període -una veritable obsessió en

Maseras-, l'ús de freqüents i rars predicatius en començar

l'oració, l'alteració de l'ordre habitual dels elements

oracionals, amb l'afany d'aconseguir un efecte musical,

frases breus de tipus impressionista, i tota mena d'es-

tratègies lingüístiques que li permetin efectes de clarobs-

cur i moviments lumínics amb incidència sobre l'estat

d'ànim del protagonista.
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També en aquest llibre Maseras reprèn algun element de

la seva obra anterior. Aquesta és una característica habi-

tual en ell i esteta amb una gran voluntat d'estil, ja que

sovint trobem reelaborades algunes de les seves narracions

en llibres posteriors, encara que sigui amb canvis mínims,

com en aquesta ocasió. Fon la narració "Jo sé una cançó",

d'inefable lirisme, pertanyent al llibre Escull (1905),

dins Sota'l cel de París, amb la qual cosa enriqueix l'obra

amb alguns elements decadentistes característics d'aquell

recull.

Podem concloure, doncs, que aquest és un llibre

simbolista i decadentista, que fa, tardanament, una àmplia

síntesi dels llocs comuns d'aquest tipus de literatura

centrant-se en una relació d'amor-odi cap a la ciutat de

París, que l'autor estima per la seva bellesa i com a

símbol literari. Però, en aquesta darrera visió cosmopolita

marginal i bohèmia, també rebutja la gran ciutat, en el

fons i de forma subtil, amb tonalitats que recullen l'en-

frontament home/ciutat -com a efecte i resultat de l'impac-

te de la revolució industrial ja produït entre els poetes

simbolistes, bàsicament en Baudelaire- persistent fins als

avatguardismes, que l'hereten i el formalitzen amb un altre
' «

llenguatge, ja des d'abans de la Gran Guerra.

1.2. Contes fatídics134 (1911).

Contes fatídics (1911) representa el primer recull de

narracions breus de Maseras amb transcendència literària i

amb un ressò crític remarcable. Apareix pel novembre de
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19111 quan el seu autor és ja conegut i apreciat com a

novel.lista. Maseras dóna testimoni de la publicació

d'aquest llibre en dues cartes adreçades a Oller. El 8 de

novembre de 1911 diu al seu mestre i amic: "Durant aquest

mes ha de veure la llumi à L'Avenç, un recull de contes

meus, del qual lin faré remetre un exemplar." El 16 de

desembre següent insisteix en aquesta qüestió: "Suposo que

l'Avenç li deu haver fet entrega, de part meva, del meu
14C

darrer llibre Contes Fatídics." n

El recull trenca amb el fet comú que les primeres

novel·les modernistes provenen en realitat del desenvolupa-

ment i la maduració de conceptes ideològics i de tècniques

137que l'autor ha assajat prèviament en narracions curtes.

Això no obsta perquè les experiències obtingudes a partir

de Contes fatídics serveixin a l'autor per fornir les

novel·les posteriors. Tant a L'Arbre du Bien et du Mal

(1912) com a Ildaribal (1915) es poden destriar elements

tècnics, ideològics i estètics utilitzats a Contes fatí-

dics t aparegut a les llibreries el 23 de novembre de
i flfl

1911 , quan l'escriptor tenia ja acabada la novel·la

francesa i començava a treballar amb la novel·la històrica.

Foren tres llibres escrits gairebé simultàniament i
«

això s'evidencia amb claredat. Els contes "El Poeta en el

desterro", "Obdulia 1'esclava" -situats en l'antiguitat

clàssica llatina- i "Hipacia" -emmarcat en els primers anys

del Cristianisme- anuncien l'escenari, els personatges i

l'esperit desenganyat d'Ildaribal; a "Fra Perot" hi trobem

elements tècnics, ideològics i argumentais repetits a

L'Arbre du Bien et du Mal.
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Maseras explica l'objectiu que cercava en publicar el

llibre en una carta adreçada a Rubén Darío el 15 de

desembre de 1911, tot just quan el llibre acabava de ser

imprès: "Debe hacer cosa de una semana tuve el gusto de

remitirle mi último libro Contes fatídics y me daré por

satisfecho si, en el caso de que quiera Vd. darle un

vistazo, encuentra Vd. alguna de mis narraciones aceptable.

Las hay viejas ya; las hay completamente inéditas y no he

perseguido otro fin, al publicarlos que salvarlas de la

139dispersión en que muchas de ellas se encontraban."

Una vegada més Maseras posa al descobert, amb aquesta

obra, la seva voluntat de fer una literatura acordada als

pressupòsits ètics i estètics modernistes i el seu profund

coneixement de la literatura europea i catalana que

incideix en aquest moviment. Les narracions de Contes

fatídics representen la plenitud del modernisme dins l'obra

de Maseras i anuncien alguns dels seus llibres posteriors

més fortament marcats pel culte a la imaginació i a la

bellesa. Joan Pérez-Jorba parlava, a propòsit d'aquests

contes, de la "qualitat superior den Maseras com artista",

que, per al crític, és "l'agermanament de l'esperit

d'observació amb l'imaginació". La trobada entre l'es-

perit de l'autor i la realitat continua realitzant-se amb

els plantejaments evidenciats a Sota'1 cel de Parí s ; són

per tant subjectius i lírics, ja que l'escriptor interpreta

anímicament les dades aportades per la realitat. Mai tant

com en aquests contes es pot parlar de donar a conèixer la

realitat -sempre amarga, on es compleix el "fatum" tràgic-

a partir de la subjectivitat de l'autor. Per aquest motiu
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les narracions són eminentment suggeridores d'emocions,

parcials, esquemàtiques i concentrades. I, pel fet de tenir

un argument i abandonar les divagacions difuses del llibre

anterior, els contes perden retoricisme i obtenen una força

narrativa que comporta l'interès del lector. La subjectivi-

tat i el sentiment del narrador provoquen la contradicció

entre la duresa de la realitat i l'ideal expressat en

gairebé tots els contes. El producte resultant és una veri-

table obra artística, independent de la realitat, passada

pel sedàs de la personalitat pessimista, amarga i delicada

de Maseras. Els contes exposen i descriuen els fets, però

mai no en pretenen desvetllar les causes. Les sensacions i

els sentiments traslladats des de l'esperit del narrador al

del lector són la base de cada narració, al costat de les

idees fonamentals de l'ampli contingent de teories fi-

losòfiques irracionalistes difoses al tombant de segle i de

les quals Maseras es fa ressò. Per a Pérez-Jorba l'escrip-

tor tracta d'harmonitzar la crueltat del destí fatal que

intervé a la vida de les persones amb el coneixement

sensible d'aquesta realitat mitjançant procediments

narratius suggeridors: "Tots els seus esforsos tendeixen a

ésser cada vegada més dignes de la Bellesa. Cap acció es

tan lloable com aquesta y com la que respon a la voluntat

d'armonisar la vida y l'ideal. [...] De les coses ordinà-

ries veu sempre'1 detall més formós, més característic,

detall que sol escapar a la turba multa, per la raó Ilógica

de que els mancats del sentiment de bellesa no poden

percebren les manifestacions. [...] Veu la realitat amb

ulls d'artista. Y així se troba en gestació constant de la
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bellesa. La seva imaginació ve a donar preu a les coses que

observa, els infon espiritualitat y fantasia per a millor

seduirnos y encantar les hores efímeres de la nostra

ruta." La literatura de Maseras va adreçada a l'élite

de lectors capaços de connectar amb una sensibilitat

especial, malaltissa -en definitiva romàntica i decadent-

que permet de sentir i veure els misteris insondables de la

realitat sense racionalitzar-los ni entendre'ls. Per això

la major part dels contes són poètics, simbòlics, traçats

amb ironia, sintètics, concentrats, i eliminen, més que en

obres anteriors, tot detallisme realista vulgar. Les causes

que provoquen els esdeveniments no són importants en

aquestes narracions, només ho són els efectes. Per això

assevera Pérez-Jorba: "El fet més insignificant pren una

significació que el torna interessant amb versemblança,

suggestiu, ple de misteri, mercès a la seva imaginació. No

li cal, si vol, raonar sobre la vida i sobre la diversitat

de les passions humanes, pera fernos pensar, pera fernos

sentir tot lo que tenen de profon, de gran y de trà-

gic." En definitiva, el llibre, seguint els motlles del

decadentismo, pretén arribar a l'ànim del lector per

afectar-lo, vol aconseguir la fusió total entre autor,

lector i realitat narrada, deixant de banda les exposicions

retòriques. Arriba als fets sentint-los i fent-los sentir,

no cercant la seva pintura més realista ni intentant

d'esbrinar-ne els orígens.

El recull conté tretze narracions -també un número

fatídic- unides pel fat negatiu, el misteri insondable, els

efectes devastadors de la crueltat, la misèria, la manca
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d'amor, els més baixos instints, la marginació, la malaltia

i la brutalitat. Tant aquesta tonalitat general del llibre

com alguns contes -en especial "Metoposcopia", "An-Te-Hai",

"Obdulia 1*esclava" i "Hipacia"- manifesten la influència

de l'orientalisme i l'esoterisme que havien penetrat a

Catalunya des de principis de segle al redós de la revista

Joventut. i que alguns autors, entre els quals es compta

Maseras, havien incorporat, amb més o menys profunditat, a

la seva obra narrativa. La utilització d'ambients orientals

com escenari especialment suggèrent per a dibuixar les

passions humanes i la violència, la presència -en contes

com "Metoposcopia"- d'elements propers a les ciències

ocultes, així com la propagació de tradicions i llegendes -

"An Te Hai", "El Testament d'Amèlia"- són trets que

responen a la influència de la Teosofía, doctrina que

comptà amb l'adscripció d'autors modernistes com Juli

Vallmitjana i amb l'interès de Jeroni Zanné, Alexandre de

Riquer, Pompeu Gener i altres que havien compartit les

tasques literàries amb Maseras a Joventut.

Els Contes Fatídics, malgrat estar gestats a partir de

la influència de doctrines esotèriques i de l'estètica

oriental predominants a l'ambient literari català decaden-

tista, sorgeixen d'una anècdota real, reblada amb imagina-

ció, però amb pocs elements fantàstics. Els desplaçaments

en el temps sovintegen i en algun cas atorguen als contes

valor d'apòleg, de conte meravellós, malgrat la duresa del

tema. Això ocorre a "Fra Perot", "La Parabola del reial

festí" i "El Testament d'Amèlia". Els referents reals

permeten de situar "Obdulia 1'esclava" i "El poeta en el
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desterro" en l'antiguitat romana i "Hipacia" al món

hel·lenístic d'Alexandria. "An Te Hai" ens remunta -com "La

recepta de la impunitat" dels Contes cruels de Villiers de

l'Isle- a l'antic imperi xinès, i "La Paràbola del reial

festí" i "El testament d'Amèlia" pertanyen a la tradició

medieval. La resta de narracions, "Metoposcopia", "A l'hora

baixa", "El Paralític", "La Victima", "Bieló" i "Benjamí",

tenen un marc contemporani, però amb elements d'atempora-

lització poètica, que en el cas de "Fra Perot" es fan més

evidents, probablement a causa de les tècniques de concen-

tració i de fragmentació narrativa usades. A "Bieló" es fa

evident una certa tonalitat mediterrània -precursora de

L'Arbre du Bien et du Mal-, que a "Benjamí" es concreta en

les platges i els pinars de Salou.

La gran quantitat d'antecedents literaris d'aquests

contes -fruit de les moltes lectures i contactes culturals

del seu autor- així com la seva redacció ja tardana pel que

respecta al modernisme -al final de la primera dècada del

segle XX- permeten d'aïllar en el llibre fonts diverses i

definir-lo com una obra on convergeixen influxos, estèti-

ques i idees provinents d'àmbits diversos. Jordi Castella-

nos fa incidir sobre Maseras la influència de D'Annunzio,

dins la primera etapa del corrent decadentista que es

produeix a Catalunya entre 1899 i 1906. Aquest ascendent es

manifesta sobretot a les seves primeres col·laboracions en

publicacions periòdiques entre 1900 i 1906. Però Castella-

nos també el situa dins la zona de transició, entre els

autors de la primera etapa (1899-1906) influïts bàsicament

per D'Annunzio, encara que Maseras també se sentia atret
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per la tradició francesa (Loti, Bourget, Prévost, Maupas-

sant, Flaubert i Louys). Són els escriptors cohesionats

entorn d'"Els Quatre Gats", La Renaixensa i Joventut. i el

grup de to parnassià i rebel d'El Poble Català -actiu

durant els anys que van de 1906 a 1910 (Alomar, Montoliu,

Jaume Brossa, Dídac Ruiz)-, entre els quals els conreadors

del conte ocupen un lloc preeminent. La colla d'El Poble

Català es dedica bàsicament a la narració breu, gènere

adequat per al diari, a la "Plana Literària" del qual

publiquen els principals narradors francesos, anglesos i

russos del moment. Castellanos observa que Maseras "en

contacte amb El Poble Català s'aboca a la narració històri-

ca decadentista" , i el situa en una banda de fluctuació

entre els diversos grups.

Aquestes afirmacions es fan ben evidents a Contes

fatídics, on la narració històrica de l'antiguitat romana

té un especial protagonisme, i on la influència més notable

sobre Maseras és sens dubte la de D'Annunzio i també la de

la tradició literària francesa, que va madurant paral·lela-

ment a la seva obra i al seu contacte progressiu amb els

ambients culturals i artístics parisencs. Sobre Contes

fatídics s'evidencia molt concretament la influència de

Contes Cruels de Villíers de l'Isle Adam i, també, en gran

mesura, la de Le novelle delia Pescarà de D'Annunzio.

Tanmateix la connexió que es fa més palesa és la d'alguns

contes d'Anatole France fonamentats en les manifestacions

misterioses de la psicologia com la telepatia, la sugges-

tió, la dualitat del jo, 1'hipnotismo, el domini espiritual

d'un individu sobre un altre i les intuïcions, que, a la
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literatura francesa, ja des de principis del segle XX,

prenen el relleu a la mera observació psicològica. El

recull de France que deixa un impacte més visible sobre

Contes fatídics és Contes i narracions. publicat en

traducció catalana a la "Biblioteca d'El Poble Català" el

1907, i per tant sorgit en l'ambient de formació intel·lec-

tual de Maseras. Tanmateix, a Contes fatídics també es

rastreja la presència del terror estructurat lògicament de

Poe i de les transformacions misterioses de Hoffmann en

alguna narració ("La Victima", "Metoposcopia", "Benjamí").

És difícil fixar una classificació dels Contes fatí-

dics perquè són el resultat d'una complexa gènesi i d'una

lenta assimilació d'influències literàries i d'interessos

culturals molt variats. Ens centrarem en els eixos temàtics

predominants, presidits tots, llevat d'un, pel mal fat i en

molts casos per la crueltat terrible del destí, l'executor

del qual és l'home. Encara que intentem una agrupació

seguint el criteri temàtic, trobarem narracions que perta-

nyen a més d'un apartat. Podem contemplar una línia de

composicions en què la passió amorosa o eròtica desenfrena-

da desencadena la desgràcia; és el cas d*"Obdulia l'escla-

va", "La Victima", "El Testament de'Amelia", "Hipacia" i

"Benjamí". Hi ha alguns contes taxativament cruels, en els

quals l'horror és el sentiment fonamental, com "El Paralí-

tic", "Hipacia" i, matisat per la resignació, "An Te Hai".

El fons primitiu de l'ésser humà i la bestialitat humana

apareixen en diverses ocasions. El trobem en l'ànima

col·lectiva, dominada per l'inconscient fet de residus

ancestrals de la raça, en la multitud enfellonida de "Fra
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Perot", d'"Hipacia" i "A l'hora baixa". Un dels contes més

difícils pel contingut aberrant i el to grotesc que el

presideix és "A l'hora baixa", molt ric col.lateralment en

altres aspectes literaris i tècnics. La tonalitat macabra

acompanya l'impossible raonament a "Metoposcopia". I el

desengany i l'amargor expressats amb contenció i fins amb

una certa dolcesa inunden les pàgines de "Bieló" i "El

Poeta en el desterro". El conte "La Paràbola del reial

festí" és el contrapunt positiu de tota la resta del

llibre, perquè el fatalisme comporta la magnanimitat i la

renúncia a la riquesa per part dels reis d'un país. Servit

amb ironia i en clau de sàtira paradoxal és un original i

suggèrent conte de "moral en acció" -en paraules de Pérez-

147Jorba- , paral·lel a l'ètica manifestada per Ramon

Vinyes al dannunzià recull de narracions "L'ardenta

cavalcada", publicat un any abans que Sota'l cel de París.

Podríem també agrupar els contes criminals, a partir del

vessament de sang o narració d'assassinats i suïcidis. En

aquest cas hauríem de tenir en compte un gran nombre de

narracions, "Fra Perot", "A l'hora baixa", "Obdulia

1'esclava", "La Víctima", "El Testament d'Amèlia", "Hipa-

cia" i "Benjamí", fet que ens permet qualificar el l_libre

de truculent i situar-lo al costat de la literatura de Poe

i de Víctor Català en alguns aspectes. Podríem considerar

així mateix l'apartat dels contes que parlen de mort

espiritual, on l'oblit i la marginació presideixen els

destins; aquests serien els que hem classificat ja més

amunt, "Bieló" i "El Poeta en el desterro". Els apartats

temàtics poden, doncs, subdividir-se encara, però les
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emocions i sentiments que hem utilitzat per a la primera

classificació són els que, indubtablement, l'autor pretén

suggerir de forma immediata.

Maseras utilitza en la majoria de Contes fatídics la

narració convencional mitjançant un narrador omniscient que

penetra el pensament dels personatges i relata els diàlegs

-directes o indirectes- entre ells. A "Benjamí" utilitza la

primera persona -amb la intenció de provocar tot un seguit

d'emocions i sentiments contraposats i vehements en el

lector- a partir d'una confessió, escrita sota la convenció

de la intimitat absoluta: "I sols pera esvanir aquesta

ombra'm proposo contar-me a mi mateixa un troç de la meva
1 I Q

propria vida". El conte "An Te Hai" fa servir un narra-

dor omniscient que véhicula la narració, dintre de la qual

el protagonista principal esdevé un narrador dramatitzat

que conta en primera persona les seves experiències. El

conte més complex respecte a la veu narrativa és "A l'hora

baixa", on el narrador omniscient és alhora protagonista o

narrador dramatitzat que participa en una tertúlia de joves

literats. Els membres del grup porten els heterònims reals

dels companys de Maseras, fins i tot ell mateix. Amb aquest

recurs crea un conte en clau, dintre del qual un^ dels

personatges esdevé la veu d'una narració que es converteix

en el nucli de la primera. En aquest cas els lectors són

també dramatitzats perquè prenen lloc entre els conter-

tulians i resten afectats directament per la història. La

sensació d'intervenció directa i de vivència personal es

provoca amb el recurs que els personatges porten els

pseudònims dels escriptors reals.
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La bondat i que constituïa un dels components essen-

cials del caràcter de Maseras, i una latent intenció

didàctica -provinent d'un fons conservador persistent en la

seva personalitat- apareixen imperceptiblement al llibre

com a contrapunt de l'horror o de la maldat en molts

contes. S'evidencien en forma de contradiccció entre

l'ideal -amb el qual s'aparellaria la bondat- i la reali-

tat, decebedora i cruel. Això ocorre en gairebé tots els

contes on intervé l'amor. Potser pel fet que Maseras és un

idealista considera l'amor com un sentiment superior i

sublim i, a Contes fatídics, apareix sempre acompanyat del

vessant físic, de la passió, en ocasions malaltissa i fins

incestuosa. Potser és per aquest motiu que totes les

narracions on la crida amorosa va secundada per la tensió

eròtica tenen un final desgraciat. A "Benjamí" això es fa

palès de forma natural, ja que 1'amor-passió és l'origen de

tots els esdeveniments terribles que succeeixen. Però, de

vegades, el vessant eròtic comporta en ell mateix la mort

i el terror. A "Fra Perot," els amors d'una adolescent

porten l'absurda mort del frare a mans de la multitud. A

"Obdulia 1'esclava", la pulsió eròtica del pretor forçarà

la mort de la protagonista a mans d'aquell que li retia un

amor profund i únicament espiritual. A "El Paralític", la

tendresa del vell xacrós per la jove pura i idealitzada

s'acaba quan ella es lliura a un home que ni tan sols

apareix a la narració. A "La Víctima", l'amor incestuós

entre els germans protagonistes serà el motor d'un assassi-

nat premeditat pel noi. A "El Testament d'Amèlia", la

passió de la mare engendra el final desgraciat de la filla.
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A "Hipacia" , el bisbe cristià Ciril provoca la mort bestial

de la filòsofa pagana, casta i plena de bondat, només pel

despit i la ira que li causa el fet de no haver-la pogut

posseir. Podem concloure que es crea una relació paradoxal

entre la bondat i la innocència de les víctimes i el final

tràgic a què són destinades pels seus botxins, impulsats

per la pulsió sexual. La relació és, a més, directament

proporcional a l'obsessió eròtica, ja que en els casos en

què els contes arriben a l'horror el desig ha estat

incommensurable. En definitiva, i malgrat les suggestions

sensuals i les emocions que conciten, algunes de les

narracions porten afegit un valor moralitzant en última

instància, que potser només actua a nivell subconscient,

perquè del subconscient de Maseras degué emergir. Aquestes

pulsions "positives", censuradores en darrer terme,

demostren que l'home és l'únic executor del destí fatal

dels seus consemblants. També l'amor pur i espiritual té

algun lloc en el llibre i és el que porta l'equilibri o la

salvació. A "La Paràbola del reial festí" només per amor

els reis passen a ocupar el lloc dels mísers i els permeten

de refer-se de la seva vida d'iniquitat. A "Obdulia

1*esclava" també triomfa l'amor del cristià que aconsegueix

deslliurar la persona estimada de la violació terrible del

pretor, encara que sigui amb la mort. Per últim, a "El

Poeta en el desterro" els amors entre Eco i Eli en presèn-

cia d'Ovidi s'evidencien com a magnífics perquè representen

una al·legoria de l'aliança entre la bondat i la poesia,

els dos únics consols del poeta en el "desterro". La

crítica literària de l'època féu una interpretació poc
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profunda de la intenció del llibre i només hi veié un

recull de fets terribles portats per l'atzar i suavitzats

amb la forma "bella" utilitzada per l'autor. Pérez-Jorba no

al·ludeix en cap moment al moralisme tàcit de l'obra, que

emergeix de l'estructura expositiva dels fets cruels i del

consegüent final. Impulsat per l'elegància i la sobrietat

que presideixen l'estil del recull creu "Que la bellesa

tempera'l fatalisme de les coses y en fa sols un accident

149[...]" El crític veu únicament en Maseras un romàntic

posseït per l'atracció del "fatum tràgic: "La realitat del

fatalisme es una ilusió de les ànimes malaltes". I

oblida la responsabilitat que les pulsions negatives de

l'home -concretades en els més baixos instints- tenen en el

llibre quant al compliment de la tragèdia: "L'atzar

presideix els aconteixements més sovint que les passions

humanes, de les que es fomentador". La conclusió a què

arriba Pérez-Jorba és, doncs, elemental. Es limita, com hem

dit, a veure en l'autor un encobridor dels efectes de la

fatalitat a partir de la bellesa de la forma: "Ja se sab

que en Maseras es prou romàntic amb tot y el seu enamora-

ment de l'antigor, pera no deixar de sentir pessimisme en

la seva imaginació. En Maseras somriu amb el seu somriure

placèvol, però els seus ulls, com un brillant foc en les

tenebres, s'engrandeixen en una visió misteriosa del món i

s'hi ensomnien. Veu la vida vestida de dol, però s'esforsa

en rehabilitar-la amb els colors vius de la seva prosa

armónica. Y així tempera'l fatalisme de les coses que
ICA

preocupa al seu esperit." Cristòfor de Domènec ressalta

la pietat de Maseras envers l'home reflectida a Contes
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fatídics. sentiment que, en evidenciar-se al lector, atorga

al -llibre una elevada tonalitat moralitzadora: "L'amor de

Maseras a l'humanitat és tant dilatada i tant precisa; ha

viscut tant la pròpia dolor i la d'altri; és tant admirable

son cordial respecte a les coses i a tota res d'homes, -que

de sa pietat ultracristiana, viva, afalac aconsolador i no

almoina, bell aire de noblesa de sofriment domptât, n'ha

fet una obra mestre que li dicta les humaníssimes perles

dels Contes fatídics. Contes a l'atzar (1918) i El llibre

de les hores cruentes.

El tractament ètic que il.lumina les accions i els

personatges dels contes destriant-los en bons i dolents no

impedeix que el gust decadent de Maseras frueixi amb la

utilització de les fórmules estètiques decadentistes més

agosarades: conreu de les formes de la lletjor, de la

"llengua másela" en algun cas i, per damunt de tot, la

provocació de les sensacions més extremes vinculades a

l'horror, el sofriment, l'amargor i la desesperança. Pompeu

Gener al·ludia a l'oculta voluntat moralitzadora de Maseras

quan en un article crític sobre Contes fatídics deia:

"Maseras, en este volumen como en los demás, hay que

decirlo en honor a la verdad, es siempre sincero, y le
•

anima un fin noble. El deseo de esclarecer el misterio de

la vida y de sugestionarnos, la impotencia del hombre para

lograrlo han hecho escribir á Alfons Maseras páginas tan

torturadoras como las de "Metoposcopia". També Gener

tractà d'explicitar aquesta especial sensibilitat de

Maseras, que permetia suggerir els més foscos impulsos

sense perdre mai l'elegància: "Maseras no huye los asuntos
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escabrosos, al contrario, parece recrearse en ellos,

implacable y cruel muchas veces. Pero allí donde otros•

autores caerían en lo soez y chavacano [sic], nuestro

cuentista catalán muestra un arte especial que ennoblece la

podredumbre que toca."

Hi ha una gran diferència entre les primeres narra-

cions decadentistes de Maseras (1900-1905) aparegudes en

publicacions periòdiques i les de Contes fatídics. A causa

de la creixent maduresa de l'escriptor els contes deixen de

ser una mera mimesi de l'estètica modernista i passen a

contenir en ells mateixos elements del seu pensament i de

la seva sensibilitat. Es personalitzen seguint les vibra-

cions del caràcter de Maseras. D'aquí el vol subtil de

bondat, i la manca de veritable sentit destructiu presents

en el recull, malgrat totes les aberracions i dolors que

s'hi expliciten amb detall. Les narracions primerenques

eren purament formals, sense cap transcendència ni valors

ideològics. A Contes fatídics, en canvi, els sentiments i

les emocions més negatives i desagradables actuen de

revulsiu sobre l'home i el desvetllen. Maseras, amb aquest

llibre, complí amb escreix el propòsit regeneracionista, al

mateix temps que deixava escrita una de les obres més em-

blemàtiques i agosarades del decadentismo català.

El mitjà utilitzat per aconseguir una obra amb gran

qualitat literària fou el llenguatge i l'estil, ara

sintètics i sobris. Pérez-Jorba es refereix a aquesta

evolució quan diu: "La seva prosa es ja més concentrada en

aquests contes que en les seves primeres obres; l'estil

denota un instint natural de senzilla armonia, qui fa
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lliscar la frase [ . . . ] un dir que no estronca cap roc de

cap paraula llensat sense trassa contra l'orella del qui

llegeix o del qui escolta. És un dels primers prosistes

catalans,1 Giuseppe Ravegnani es refereix a la llengua

utilitzada per Maseras als seus contes amb termes molt

positius: "Tutte queste novelle, scritte in una lingua

chiara, fresca e armónica, rivelano nel Maseras il místico

e lo studioso acuto della umana psicologia, e il rievocato-

157re apassionato dei tempi ellenici e romani." Gairebé

totes les critiques destaquen dos factors del Maseras

contista: la seva humanitat i, consegüentment, la profunda

psicologia que li permet de conèixer les reaccions humanes

i utilitzar-les en la construcció de les narracions. En la

mateixa antologia, Ravegnani compara Maseras amb Bertrana

i insisteix a responsabilitzar-lo de la introducció del

psicologisme en la narrativa breu catalana: "Accanto al

Bertrana, porremo Alfons Maseras, meno selvático e aspro,

ma altrettanto indagatore délie passioni umane. II Maseras

introdusse in Catalogna la novella essenzialmente psicolo-
1 t O

gica [...]. També Schneeberger afirma a Conteurs cata-

lans ; "Certains contes sont d'une psychologie serrée, fine,

toujours captivante, [...]". Davant la coincidència
*

dels estudiosos a titllar Maseras de gran psicòleg i fins

d'introductor del psicologisme en el conte, pensem que,

ultra les lloances hiperbòliques degudes a l'amistat, en

Maseras -com ja hem dit en altres ocasions- la bonhomia

natural i l'interès per l'ésser humà harmonitza amb la moda

dels relats decadentistes més extremats. Potser s'hauria

d'afirmar que és un dels autors més compromesos amb l'home
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i per aquest motiu aprofundeix sempre en el pensament i el

sentiment humans.

Alguns dels Contes fatídics foren traduïts per Maseras

o per escriptors amics al francès, a l'italià i al portu-

guès durant els anys vint i publicats en la premsa estran-

gera. Maseras es donà a conèixer a Itàlia com a narra-

dor amb alguns d'aquests relats, la qual cosa indica que

subscriví la seva estètica modernista fins molts anys

després d'haver-los escrit. També féu les traduccions al

castellà de totes les narracions , que mai no arribà a

1 fi?publicar plegades, però sí aïlladament en alguns casos.

163"Fra Perot" és un dels contes més intensos i

lírics del llibre. Aconsegueix d'afinar la trama a base de

"síntesis supremes", seguint la tècnica utilitzada per

Casellas a finals del segle XIX en les seves primeres

narracions. Des de diversos angles s'evidencia el desig

de concentració. El conte és fragmentari i només recull els

moments reveladors i fonamentals ordenats en vuit epígrafs

o proses poètiques amb entitat pròpia; alhora evita tota

mena de descripcions paisatgístiques, escurça notablement

la frase i estructura el text amb elisions i paral·lelismes

que n'accentuen el lirisme: "Era Fra Perot qui l'havia

amagada, qui l'havia retinguda entre ses grapes infernals.

La Nuri no sabia lo que li contaven: certament que no era

un monstre, aquell que se l'havia emportada; certament que

no era un vell dimoni, com pretenien." En el fragment

precedent s'observa en primer lloc l'omissió de verbs

introductoris i del mateix subjecte de l'afirmació; els

paral·lelismes que segueixen donen ritme líric a la prosa
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i descobreixen la tendresa de la noia cap al seu veritable

raptor.

La tesi del conte demostra l'estultícia i la maldat de

la multitud, capaç de seguir una veu anònima sense raonar

i en la seva ceguesa arribar a l'assassinat del frare -

innocent anacoreta- a qui hom culpa d'haver raptat una

jove: "[...] una pedra enorme, llançada no se sab d'aon per

una multitut de mans anònimes, li esclafà la testa."

L'enumeració gradual secunda l'odi irracional creixent:

"Amb fustes, amb ferros, amb pedres, amb les mans, amb els

peus, amb els genolls, homes i dones, joves i vells, tots

feriren el cos jaient del solitari. [...] Un bordegaç

enfellonit li tallà-1 cap i el portà, com en trofeu, dalt

d'una pica. La multitut el seguí per la pendent de la

montanya, cridant, cantant, contenta de la justícia que

acabava d'acomplir."

Els precedents literaris amb què contava Maseras eren

múltiples, ja que la trama respon a un dels llocs comuns

més evidents de la literatura finisecular (ja utilitzat per

Victor Hugo, Baudelaire, Edgar A. Poe, Narcís Oller, Víctor

Català, etc.). Els autors i obres més propers als seus

gustos i lectures foren sens dubte Les multituds de Raimon
" " : •

Casellas, Contes cruels de Villiers de L'Isle Adam -

especialment "La impaciència" i "Els bandits"- i "Oli

idolatri", i "La morte del duca d'Ofena" de Le novelle

delia Pescarà de Gabriele D'Annunzio. Aquestes dues

darreres narracions tenen concomitàncies evidents amb les

de Maseras que descriuen l'acció violenta, irracional i

incontrolada de la massa. Les formes literàries, les
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motivacions que exalten la bogeria col·lectiva -connectades

amb processos de fanatisme religiós- i els ambients rurals

i primitius que les emmarquen aproximen Maseras a D'Annun-

zio de forma clara.

La crítica regeneracionista immanent a "Fra Perot" es

manifesta en la ironia i la sàtira concentrades d'un parla-

ment dels pares de la jove que distorsiona el relat real

del seu rapte i assimila Fra Perot, aliè al fet, amb el

diable. La dura sàtira contra el fanatisme religiós situa

la narració en el grup de produccions modernistes que

mostren la violència del contrast entre ideal i realitat,

entre l'individu marginat o "diferent" -símbol de l'artis-

ta- i la multitud criminal que es deixa dur per suggestió

contagiosa i per superstició. La ideologia simbolista-

regeneracionista que amara el conte permet de vincular-lo

amb la tonalitat ibseniana d'Un enemic del poble, d'Aigües

encantades de Puig i Ferreter i de "Deu-nos aigua, Majes-

tat!" de Casellas. La hipèrbole utilitzada en la forma de

descriure els personatges i els fets atorga un fort

expressionisme a la peça narrativa, que esdevé un símbol

clar de l'enfrontament de l'artista -assimilat a "Fra

Perot"- amb la societat estulta i voluble , capaç de

secundar cegament un crit irracional.

Aquest simbolisme permet també la doble visió de la

realitat, la de 1'autor-lector, acordada amb el relat de la

protagonista, i la visió irracional de la multitud, reblada

amb la deformació de la realitat propiciada pels pares en

benefici propi. Aquest enfocament múltiple permet mostrar

la crisi de la raó i la inestabilitat de les doctrines
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positivistes. L'única al·lusió al temps -"Era la revetlla

de San Joan"- facilita la utilització del foc com a símbol

de l'esclat d'irracionalitat que s'anuncia. La sobrietat i

contenció del llenguatge, la manca absoluta de referències

a l'espai i de descripcions del marc rural s'afegeixen a

1'essencialitat de la trama i donen a la narració el valor

simbòlic i poètic que en alguna mesura la fa hereva de

l'esquematisme i l'expressionisme del poema "Joan Garí" de

Maragall, del qual reprèn, modificat, el tòpic temàtic i

1 fifiestètic . Paral·lelament, la simplicitat dels elements

narratius, el dibuix esquemàtic dels personatges i la

llegenda de "la raptada de Satan" amb què es clou -encara

que el valor dual de la narració ens hagi permès de

conèixer els fets reals- atorguen al conte el valor de

rondalla i ens permet de situar-lo dins el corrent de

produccions simbolistes que s'inicien a finals de segle i

de les quals, amb el temps i amb la incidència d'altres in-

167fluencies, sortirà la narració carneriana.

"Fra Perot" fou una narració traduïda i publicada en

premsa fins molts anys després d'haver-se editat per

primera vegada, la qual cosa evidencia la seguretat de

Maseras envers la seva qualitat i interès literari. Pel

novembre de l'any 1922 aparegué traduïda a l'italià per

168Giacomo Prampolini al diari II Lavoro de Gènova i el

1921, amb el títol "La capanna del diavolo" fou publicat en

versió de Mario Garea a II Corriere délie Puglie de

1B9Bari. També tenim constància de la seva inclusió a la

revista "1927" de L'Havana l'any 1927. Un elogios encapça-

lament afirma que el conte fou "traducido por su autor
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especialmente para "1927". Maseras el traduí personalment

al francès , però no tenim constància de la seva publi-

cació .

"Metoposcopia és l'única narració del recull que

ja havia estat publicada anteriorment en un altre llibre.

La diferència entre ambdues versions és molt acusada. La de

1911, posterior en 6 anys a la d'Escull té una prosa molt

més depurada, elimina detalls descriptius i afegeix adjec-

172tius i imatges de valor suggeridor i subjectiu.

Malgrat la reducció sintètica del contingut i l'esforç

per augmentar l'emoció del lector a partir de l'elaboració

estilística, aquest conte és un dels més retòrics de

l'aplec. És possible que acusi l'antiguitat de la seva

redacció encara que la tesi ideològica que defensa continuï

essent vigent i viva en el moment de la seva segona

publicació. Planteja d'una forma oberta, sense pal·liatius,

el dubte sobre la validesa de la raó per conèixer el

misteri de l'existència. La formulació és tan evident que

cau en el plantejament teòrico-filosòfic i defuig gairebé

la fórmula narrativa: "Ets tan miserable avui com ho eres

al venir al món. Una sola cosa has coneguda: el dolor,

l'única cosa que no has envejada. T'espera, més enllà, un

dolor més intens? No-u sabs, no-u sabràs mai. Per què vius,

173doncs, encara?" La ràbia de la impotència per conèixer

el secret del més enllà provoca l'esclat final de la narra-

ció: "Els ulls se li velaren, la boca se li assecà. La

vanitat de la vida li féu por, li féu por la vanitat de la

mort. I, com pera aniquilar d'un sol gest el secret de

l'existència, com pera revoltarse contra l'escarni d'un déu
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malvat qui hagi creat a l'home pera gaudir de les seves

tortures i el jove estudiant llançà brutalment el crani,

rebotent-lo per terra, amb una gran ganyota de repulsió i

1?4de ràbia." El dolor de viure es transforma en ira. El

jove protagonista ha volgut fer un estudi psicològic de la

vida i de la mort a través dels trets del crani d'un

esquelet -una "metoposcòpia"- i el fracàs el porta a la

desesperació. Les teories irracionalistes difoses a

principis de segle amb el modernisme són a la base d'aques-

ta història, bàsicament les de Schopenhauer i Nietzsche. El

pessimisme i la soledat de l'home davant una vida a la qual

no troba el sentit és el nus d'aquest relat, que per tal de

formular aquests dubtes existencials i sentiments dolorosos

cerca la retòrica clàssica. Encara que la narració es

véhicula des de la tercera persona d'un autor omniscient,

el cos ideològic s'expressa en un diàleg convencional -que

esdevé monòleg- entre el jove torturat i la calavera.

L'obsessió del protagonista és conèixer el misteri del

viure, el secret ocult de la natura, d'acord amb les

inquietuds que els seguidors de les doctrines teosòfiques

havien propagat a Catalunya des de la revista Joventut

entre 1900 i 1906. L'intent d'arribar al secret de l'exis-

tència i les interrogacions a l'estrany interlocutor van

acompanyades amb una sèrie de descripcions misterioses

basades en la transformació dels objectes a la vista del

personatge i del lector, que queda subjugat per l'ambient

tèrbol de la cambra, en constant metamorfosi. També la

175influència d'Hoffmann es manifesta en aquests moments

en què l'entorn perd la seva identitat a causa d'una màgia
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tan incomprensible com la mateixa vida: "Tot, al seu

entorn, quedà dintre d'una penombra llòbrega i somnolenta.

Els objectes de la cambra d'estudi s'agrandaven i«s confo-

nien; els mobles eren monstres o deformacions dels murs, el

sostre era un abisme d'ombres o la boca d'una gehena; i,

els papers i llibres del damunt de la taula, una confusió

de mitges tintes. El crani blanc, d'una blancor pálida,

adquirí encara paorositat; més en l'halo de llum que

1'envolcallava hi havia alguna cosa de tranquil i d'aquie-

tador." De fet, el protagonista manté una lluita dialèctica

amb el propi jo, desdoblat en el crani d'esquelet. Es

tracta d'una dissolució de la personalitat, ja que el jove

s'emmiralla en una identitat bessona, terrible i muda.

Aquest tema és recurrent a l'obra de Hoffmann, bàsicament

a Els elixirs del dimoni (1816), on el protagonista combat
C

amb el propi jo, que se li apareix amb la seva figura

exacta. L'al.lusió a la doble personalitat és freqüent en

aquesta època possiblement a causa del ressò que en la

literatura francesa i centreuropea tingueren els estudis

sobre el psiquisme humà i el subconscient desenvolupats

bàsicament per Sigmund Freud i l'Escola de Viena des dels

inicis del segle XX. Aquesta actualització en els temes

palesa l'obsessió per estar al día de Maseras, que es fa

eco de tots els elements temàtics nous i els acostuma a

tractar en les seves narracions amb més o menys fortuna.

"La Paràbola del reial festí" és un conte molt breu,

una prosa poètica unitària, ja que, com l'anterior, tampoc

no està fragmentada. Te un lirisme depurat i espiritual que

prové del cant als sentiments generosos de l'home exposat
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en les seves pàgines. Representa el contrapunt del "deses-

176perant terror" -en paraules de Pompeu Gener - del conte

"Metoposcopia". En aquesta ocasió, l'instint bondadós de

Maseras triomfa sobre les doctrines fatalistes negatives

sostingut per les idees neoespiritualistes difoses també a

començaments de segle. Podria tractar-se de la influència

directa de Tolstoi, admirat i conegut per Maseras, que en

difongué el coneixement a partir d'articles periodístics i

de la traducció al català de la Vida de Tolstoi de Romain

177Rolland. Existia ja entre la intel·lectualitat catalana

una tradició del coneixement de l'autor rus perquè des de

1891-92 les seves obres havien penetrat a Catalunya a

i ?ftpartir de L'Avenç i formaven part del corpus d'autors

europeus amb ascendent sobre el modernisme català. L'apolo-

gia de la bondat, la justícia i la virtut arribaren també

a la literatura catalana de la mà d'Ibsen, estudiat i

imitat per Maseras. Joan Pérez-Jorba interpretà l'esperit

neocristià i filantròpic de la narració d'aquesta manera:

"En la Paràbola del Reial Festí" tracta del sentiment de lo

magnànim amb el sentit de fatalisme què'ls místics més

folls d'humilitat posen en llurs desvaris. Lo magnànim

arriba allí fins a l'abnegació per un camí ont, de tant en

tant, l'ironia y el cinisme surten. El rei té paraules

d'una emoció extraordinària per lo verídiques que són y per

l'esfors de serenitat que hi posa. Aqueix conte de moral en

acció se fa admirar per totes les qualitats literàries amb

1T9que l'autor l'adorna, sense vulgar artifici." La "moral

en acció" i 1'"l'ironia y el cinisme" evidenciats en la

narració pel crític tenen un valor de revulsiu social molt
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acordat amb els pressupòsits regeneracionistes i amb la

rebel·lió dels "artistes" davant la societat immobilista de

principis de segle. Es tracta d'un profund, concentrat i

subtil cant social en la línia de la literatura simbolista

i regeneracionista d'Ibsen i Hauptmann.

180La narració "A l'hora baixa" és una de les més

interessants del recull quant a estètica i ideologia. Es

tracta d'un paradigma de les produccions decadentistes de

la narrativa breu, amb alguns ingredients que la distingei-

xen de la resta dels Contes fatídics. Hi trobem una

complexa estructura narrativa, molt utilitzada en l'època,

181amb antecedents al relat "Intersigne1 dels Contes

cruels de Villiers i al Llibre d'històries de Casellas

(especialment a "Tresor tret d'una novel·la o un professor

d'energia" o a "Festa de Rams o el bosc se n'entra a

18?l'església"). Es tracta del recurs de la narració dins

la narració en l'entorn d'una tertúlia d'amics intel·lec-

tuals -tots ells heterònims coneguts d'escriptors de la

colla de Maseras- en la qual es van desgranant opinions i

i fll
explicant històries : "Recordo bé que érem cinc, i que

tots érem, o creiem ser, artistes." Apareixen Hermen Pi,

pseudònim del pintor Hermen Anglada, Jaume dels Domenys -el

mateix Maseras-, Marcel Mata "el dandy de la colla" que era

Emmanuel Alfonso, el narrador en primera persona, mai

al·ludit pel seu nom, i Ramon Vives -en realitat Ramon

Vinyes-, que és el narrador dramatitzat perquè participa en

la narració general com a personatge alhora que relata els

fets succeïts a Berga, el seu poble nadiu. La realitat

narrada per l'autor omniscient en primera persona apareix
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detallada i analitzada amb objectivitat esquemàtica coro a

contrapunt antitètic de la realitat suggerida en la

història truculenta explicada al cenacle. Com en un joc de

miralls tenim tres focus narratius: l'autor omniscient en

primera persona, un dels protagonistes de la tertúlia, que

mai no desvetlla la seva identitat -i és l'autor convencio-

nal-, Jaume dels Domenys, un altre protagonista secundari,

objectivació del veritable autor, i Ramon Vives (Ramon

Vinyes), un dels "artistes" de la colla, que introdueix una

faula dintre la narració. Aquest darrer s'adreça als

companys i tàcitament als lectors, a qui vol sobtar i

emocionar amb un dur relat en una de les millors mostres de

"llengua másela" de Maseras, feta d'adjectius sonors i

esqueixats ("un malestruc idiot, palpiçot i tartamut"; "era

llarg, esprimatxat i de color trencada"; "el front obtús,

xafat, simiesc"; "anava espellifat, brut, liefiscós"...).

Aquesta ficció central resta aïllada del marc del conte -

principi i final- en un epígraf separat. Això permet de

contraposar l'escenari ciutadà de la tertúlia -civilitzat

i refinat, on els cinc escriptors es deixen dur per una

conversa subtil sobre estètica- a l'escenari rural dels

fets narrats per Ramon Vives: la fosca història d'un cretí
*

"iconoclasta" i de la seva profanació macabra i sacrílega.

La tertúlia tingué lloc quan "en la dolçor del cap-vespre,

els plàtans colossals del Passeig de Gracia extenien

tranquilament la majestat de llur novell ropatge". Tot el

conte està treballat a partir de forts contrastos, estruc-

turals, ideològics, estètics i lingüístics, amb l'objectiu

de sorprendre i intranquil,litzar el lector. La història
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que s'hi narra s'inicia amb la conversa sobre la perversió

en l'enamorament de Pietro Bembo cap a Giulia Farnese, la

favorita del Papa Borja. Apareixen múltiples punts de vista

sobre l'amor i l'obsessió cap a les imatges, un altre dels

temes centrals que el decadentisme introduí en la literatu-

ra, tot unint-lo a la profanació i a la perversitat del

desig eròtic cap a representacions religioses, centre

d'aquest argument: "En Jaume dels Domenys parlà: -Per què

meravellar-se si un esteta amorós, foll d'erotisme,

s'enfila un dia sobre un sarcofeg i besa i estreny con-

tra- Is seus braços una estàtua de dóna nua? Això entra en

lo humà. Hi ha un fons de luxúria, es cert, en aquest fet;

més hi ha una gran part d'idolatria. Els cristians qui

besen les medalles i les Verges i els Cristos dolorosos,

són tant insensats com aquest iconolastra. Però no són tant

refinats." Aquesta discussió és el pas previ a la narració

de l'enamorament terrible i grotesc d'un cretí envers la

sensual pintura d'"una Santa Tecla somrisent, humana i

pagana com una verge del Giorgione" situada en l'altar

barroc de l'església fosca, silenciosa i deserta del poble.

El contrast apareix entre la resta de la pintura del

retaule, d'estètica pre-rafaelita, "exquisida d'ingenuïtat

i profonda de misticisme", i la sensualitat de "la color

bruna i el tipu agitanat" que posseïa la santa que enamorà

el captaire. La profanació és "infaltable compañera de la

l fticrueldad," segons Mario Praz, i constitueix un dels

tòpics més usuals del decadentisme (Légende de Saint Julien

1'Hospitalier i La Tentation de Saint Antoine de Flau-
ifie

bert, per exemple) al costat del cretinisme i de la
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mendicitat, característiques del protagonista de la ficció.

Molts personatges de les narracions de finals de segle

comparteixen aquests trets. Maseras coneixia bé, a més de

Flaubert, els protagonistes de Le novelle delia Pesca-
t AC

£a , com l'idiota que apareix a "II traghettatore",

antecedent de l'infeliç Nasot. La personalitat d'aquest

cretí és dual i simboliza la doble vessant de l'home:

l'instint i la raó. La seva bestialitat evidencia la part

sensual, el lligam de l'home amb la terra: "L'idiot havia

sentit la fascinació d'aquells ulls i la provocació

d'aquells llavis,i, quan se trobava sol dintre del temple,

refregava la seva boca immonda sobre la tela centenària.

Més no finia aquí-1 deliqui insensat: ara s'agenollava als

peus de 1'efigie, delirant de voluptat, repetint gestos

d'adoració i paraules inacabades; ara, els ulls fits en

l'esguard de la santa, 1'ignominia del seu vici esclatava

de nou en la sol i tut de l'altar." La veritable humanitat de

Nasot es manifesta en l'esperit, que fins en la seva

primitiva personalitat de cretí sura i li permet de mesurar

"l'abisme existent entre-1 desig i la realitat". Ens trobem

altra vegada amb un símbol de la impotència humana per

abastar l'inefable, l'ideal desitjat pels modernistes:

"Aixís un jorn arrencà-1 quadro i l'estrenyé contra-1 seu

pit, i va plorar llargament. Els plors i les baves inonda-

ren l'imatge. L'home- s donava a conèixer per aquells plors

com la bèstia s'havia revelat en els espasmes". El final

tràgic arriba sense preàmbuls ja que l'estil esquemàtic,

gairebé expressionista, s'imposa en la narració i porta

aparellada una vegada més la crítica de la multitud
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primitiva que frueix amb l'espectacle macabre: "Quan veren

el malestruc, penjat de les cordes, els braços erts i la

llengua fóra, una rialla unànira esclatà."

En retornar a la narració global el llenguatge deixa

de ser dur, "mascle", però s'encomana de les tintes fosques

del relat de Ramon Vives fins a recuperar els tons inicials

de delicadesa i civilitat. La subjectivitat de la llengua

es reforça amb la recuperació de l'àmbit del Passeig de

Gràcia, l'altra realitat, que la distància de la història

contada i la seva capacitat de suggestió havien fet oblidar

als contertulians i als lectors: "Quan el poeta hagué ca-

llat, la visió grotesca i tràgica semblava immobilitzar-

nos. El fullatge invasor devenia ombrivol i llord; el cel

ja no era d'or ni d'ambre. Els fanals eren encesos, i en

l'atmosfera tranquila hi havia un bleix somnolent. Al

lluny, una veu cridava, fins a escanyar-se, els diaris de

la nit."

Malgrat l'autocrítica que Maseras dirigeix a la seva

colla i a ell mateix, conreadors déliquescents del decaden-

tisme -"aquest nou esperit melanconic i romàntic que,

desde-1 mil nou cents, havia devingut una malura litera-

1 fi?ria."-, el conte "A l'hora baixa" és una de les mostres

definitives d'aquesta mena de literatura dins l'obra de

1'escriptor.

i ÄÄ"Obdulia 1'esclava" conté en essència alguns dels

elements narratius desenvolupats entre 1911 i 1912 a
ioq

Ildaribal. pocs mesos després d haver escrit el conte.

Aquesta narració ja havia estat publicada en versió caste-

llana el 1910 a la revista Gustos i gestost impresa a
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París ; és, doncs, anterior a la redacció d'Ildaribal.

El personatge femení d'Obdúlia, dansarina romana, és el

precedent directe d'aquella emblemàtica Talahit, estimada

d'Ildaribal, i dibuixa la seva personalitat a partir de la

protagonista de Thaïs d'Anatole France, que Maseras

demostra conèixer molt bé. Les descripcions de la bellesa

de la dona i de la seva forma de dansar són paral·leles a

les que introduirà a Ildaribal, encara que més concentra-

des. La situació d'Obdúlia i del seu estimat Diodorus és

també un precedent de la parella esmentada, i la figura del

pretor Publius és un assaig previ d'aquest personatge a

Ildaribal. No es parla mai de Tarraco però el pretor és el

mateix, i la seva crueltat i prepotència també són les que

trobarem a la novel·la. Es compleix en aquesta ocasió la

constant de la narrativa modernista en què la narració

conté la llavor d'una novel·la posterior. L'estil concen-

trat i esquemàtic permet endevinar en la narració l'es-

tructura d'una novel·la incipient de característiques

similars a Ildaribal. També Obdulia, cora Talahit més

endavant, mor violentament encara que les circumstàncies

siguin diferents. L'enfrontament de la doctrina cristiana

i la pagana és evident a la narració i en canvi^ només

s'insinua molt feblement al final d*Ildaribal. La figura

del noble esclau negre Kelik, assassí en un acte límit de

la seva estimada Obdulia -per tal de complir els seus

desigs i evitar que sigui lliurada al pretor Publius-

s*exhaureix amb el conte i només trobarem ressons de la

seva bondat i fidelitat dispersos en alguns personatges de

la novel·la. El càstig de l'esclau "clavat en una post i
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banyat de reïnes" també es repeteix amb els revoltats a

Ildaribal. En definitiva, "Obdulia 1'esclava" és un

precedent directe i sintètic d'alguns episodis i personat-

ges de la novel·la Ildaribal. Aquest conte de Maseras té un

deute indubtable -com esdevindrà amb la novel·la- amb el

pensament i l'estètica de la novel.la Thaïs (1890) d'Anato-

le France. La coincidència en la personalitat de l'esclau

negre (Ahmés/Kelic) de la protagonista (Thaïs/Obdúlia) que

esdevindrà sant, l'impacte religió/erotisme, el context

històric del primer segle del Cristianisme, el pessimisme

acompanyat de sentiments com la solidaritat humana, el

fatalisme, una certa ambigüitat i escepticisme, i també un

determinat flirteig amb idees revolucionàries latents al

text, expressat amb fina ironia i amb gran rigor estilístic

són alguns dels molts elements que Maseras hereta d'Anatole

France en aquesta narració.

"El Paralític" és un conte tràgic i cruel, en el qual

domina la desesperança més absoluta. L'ombra de Filemó

i, en alguna mesura, de Schopenhauer es manifesta subtil-

ment: "el vell sols trobava consol, per una mena de

sarcàstic egoïsme, al contemplar el dolor dels seus veïns

192i pensar que no era sol en sofrir." Com en la comèdia

grega del segle IV, ben coneguda per Maseras, la resignació

és l'única sortida, i la vista del patiment aliè un camí a

la conformitat. La tragèdia del vell paralitzat, oblidat de

tothom en un llit d'hospital es clou amb la negació més

rotunda de tota salvació: "Ell restava allí, immòbil com

una pedra, arbre ferit, corsecat, desarrelant-se de la

terra, a qui un flagell sobrehumà farà encar més dolorosos
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els darrers moments de l'agonia. Aquest final absolu-

tament desesperat connecta el llibre amb les teories pessi-

mistes de Schopenhauer. L'única motivació que impulsa el

malalt a viure és la breu companyia diària d'una infermera

jove i d'imatge espiritual, descrita com una dona d'estèti-

ca pre-rafaelita. La pèrdua d'aquesta il·lusió elimina en

el vell tota voluntat de viure. Mentre ha desitjat, ha

tingut motivacions per sentir-se viu. En el moment que

deixa de sentir l'impuls del desig la voluntat es transfor-

ma en indiferència i abstenció: "Sense esperança, sense

l'encís del rostre aquell que li somreia sovint, sense

l'únic consol que en la vellesa i en el dolor havia tingut,

se consumia lentament, no desitjant res de ningú, ni tant

194sols una caricia en l'hora suprema." L'estat a què ha

arribat el pobre vell és la indiferència i l'abstenció

vital. La filosofia de Schopenhauer continguda en aquestes

idees ve reblada per l'agut pessimisme que implica el final

d'una vida sense sentit, donat que el malalt va perdre

l'amor de la seva filla en el passat pel mateix motiu que

perd 1'afecte de la infermera en el present: la culpa d'un

amor a destemps i del fruit irregular d'aquesta passió. El

fatum tràgic -que es desencadena sobre el vell a partir de

les dues figures femenines que l'han impulsat a viure-

actua doblement en aquesta narració provocat per l'impuls

sexual, l'únic que, segons Schopenhauer, comporta l'afirma-

ció de la identitat de l'individu. Un fort sentiment de

culpabilitat es cerneix sobre el protagonista, que poc a

poc es veu envaït per una aguda crisi existencial i pel

convenciment absolut de la gratuïtat del viure: "I el vell

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



875

sentia tot el pes d'una vida inutil, remembrant la filla,

remembrant l'infermera, ple de l'espant del culpable a qui

195cap llei pot absoldre".

Paral·lelament al negatiu contingut existencial,

aquest conte no es pot sostreure, com la majoria, a una

lliçó moral de fons, tan volguda per Maseras. Ja hem

indicat abans l'existència d'un sentiment ètic molt

personal en les narracions d'aquest autor, al marge de la

filosofia finisecular que hi predomini. A "El paralític" la

crueltat del final és una conseqüència de la vida equívoca

del protagonista, que mai no perdonà la filla i que dugué,

al mateix temps, una vida dissipada: "amb el seu genre de

vida s'havia dut ell mateix a una agonia inacabable i al

propri temps havia fet una malhaurada sobre la terra, una

victima qui duia la seva sang i qui perpetuava les seves
1QC

dissipacions nefastes". El destí executa la seva cruel-

tat sobre la filla, paradoxalment, a partir de l'actuació

equívoca i injusta del pare. La tragèdia pren un abast

etern i universal en aquestes darreres paraules.

A banda de l'angoixa i del pessimisme del contingut

ideològic, Maseras utilitza en aquest conte tècniques

descriptives del naturalisme més cru: "I els ulls, se li

obrien entre les pestanyes molles, les mans prenien una

tremolor alcohòlica, les tivantes venes del coll se li

inflaven, i, per la boca estúpida, les baves li queien

197
copiosament, enganxoses, aglutinants." En ocasions, la

descripció voreja l'expressionisme i la deformació grotes-

ca, en una línia pròxima a la narrativa curta de Víctor

Català: "Les mans tremoloses, els ulls vidriats, la boca
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oberta, el coll encarcarat, el front cobert del casquet de
100

punt, grotesc i macabric". El punt de vista narratiu és

clàssic; únicament apareix un narrador omniscient que

penetra psicològicament l'ànim del protagonista i n'analit-

za la vibració de les fibres més íntimes.

La narració "El paralític" fa convergir les tècniques

més acurades assajades per l'autor fins ara -psicologisme,

naturalisme descriptiu- amb els últims corrents filosòfics

-angoixa i pessimisme existencial- al costat de la seva

innata arrel moralista. L'interès ètic i estètic del conte

degué intervenir en la decisió de Maseras d'incloure'l al

número 156 de "La Novel·la d'Ara", després de la segona

part de L'enemic de si mateix (12-VI-1926), quinze anys

després de la seva primera edició, únicament amb alguns

canvis ortogràfics. És interessant d'anotar que la novel·la

curta L'enemic de si mateix és un precedent de la novel·la

L'Evasió (1929), ambdues impregnades del mateix dolorós

pessimisme existencial, heretat de Schopenhauer, que "El

paralític".

A "An Te Hai" Maseras estructura el relat a partir

d'un "flash-back" en primera persona, lent i farcit de

premonicions. No és la primera vegada que utilitza_aquest

recurs. De fet, ja ho havia fet, sense donar-li tanta

rellevància, a "El paralític". En aquesta narració el destí

fatal del protagonista, un eunuc del palau imperial xinès,

s'acosta lentament gràcies a la utilització de tècniques

narratives d'alentiment de l'acció. La primera part té un

narrador omniscient clàssic i la segona, retrospectiva, en

forma de confidència de l'eunuc a l'emperadriu, té un
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narrador dramatitzat que coincideix amb el protagonista. És

la més llarga i interessant des del punt de vista de

tècniques i estilística. Hi apareixen estructures sintàcti-

ques repetides i paral·lelismes -que concentren i alentei-

xen el contingut-, al costat d'elisions, connotacions

constants i misterioses al·lusions, que permeten la

comprensió tàcita de la narració i n'aguditzen el valor

esquemàtic i líric. La tècnica premonitòria dels anuncis de

l'acció marca l'enjòlit del conte, que funciona encara que

la narració sigui inversa. D'aquí l'interès i l'eficàcia de

la tècnica. En definitiva el personatge central es limita

a explicar dilatadament la seva història personal i les

circumstàncies que el dugueren, en la infantesa, a esdeve-

nir un eunuc de palau, gairebé sense tenir-ne consciència.

El destí tràgic, en aquesta ocasió, es compleix dolçament,

en un crescendo fatídic que no es pot aturar. El conte

resulta, per tot el dit, molt oriental de concepció, valor

que augmenta amb la descripció minuciosa dels gestos i les

expressions del rostre dels personatges, amb l'evidència

del domini de les seves emocions i de la crueltat més

terrible expressades amb les frases més naturals i senzi-

lles. La paradoxa entre la suavitat del dir i el do],or del

contingut narrat provoca la fascinació del lector. Es

tracta d'un dels contes més subtils, que podria tenir un

precedent llunyà, en l'escenari i el to emprat, a "La

recepta de la impunitat" de Contes cruels de Villiers de

L'Isle.

El llenguatge, delicat i preciosista, dóna suport a la

lentitud de la narració. I les frases, breus i plenes de
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sentit, es succeeixen premonitòriament: "Un d'aquells

personatges me va palpar [...] Jo-m tornava gras, gras com

un toixó [...] Un d'ells, al caminar, feia soroll d'a-

199cer. En aquest moment la narració s'atura i dóna pas

a la descripció de l'actitud de l'emperadriu -que amb el

lector conforma l'auditori- : "T'Seu Hi desplega un vano

d'evori i or, qui ressona sobre les pedreries del seu

vestit. Més, els ulls perduts en la llunyania del crepus-

cle, el vano li cau sobre la falda. Els darrers raigs del

sol donen a l'aire un bleix suau, i ans de morir juguen amb

el ropatge dels paons qui drecen el plomall de llur testa,

magnífics de color i de vanitat. An Te Hai segueix parlant

[...]". Les imatges i els adjectius també col·laboren

a l'estimulació de la sensualitat del lector. El resultat

d'aquestes tècniques minucioses i acurades és, sens dubte,

un dels contes més carregats de lirisme i tènue simbologia.

El final arriba amb una imatge decadent, insinuant i

delicada, que exemplifica magistralment el to de la

narració: "Rera-1 kiosc daurat, a la morenta claror

purpuria, el bambú colossal redreça-1 seu coll heral-

201dic." Cal remarcar en aquest conte la influència estè-

tica oriental que el Modernisme català posà de moda i

divulgà -com ja hem vist- des de la literatura francesa de

la segona meitat del segle XIX i del tombant de segle -

Flaubert, Pierre Loti, Anatole France, Pierre Louys-, i a

partir de la iconografia xinesa i japonesa que inundà el

món plàstic i gràfic català en aquests anys - Gaspar Homar i
« A A

Alexandre de Riquer, Casals i Vernis entre d'altres.
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A "La Víctima" torna a esclatar el decadentisme

fosc i la turbulència en imatges i llenguatge. Maseras

s'inspira clarament en el naturalisme descriptiu més negre

de Víctor Català. Es basa en el tema de la marginació; els

seus protagonistes són mendicants, un altre dels tòpics

temàtics decadentistes. Recorda parcialment aquell "Idil·li

xorc" de l'escriptora de L'Escala, encara que en aquest cas

el tenebrisme canviï de tonalitat perquè els protagonistes

són dos infants. Un determinisme evident plana damunt la

història dels germans, abandonats en la misèria i la

marginació per tothom: "allunyats de tot i de tot-hom,

espellifats i bruts, quasi salvatges, sense el sentiment

del pudor ni la noció del respecte, sense amor veritable ni

tendresa afectiva, vivien sobre un jaç humit, en aquell

204antre ruinös, com les bèsties dintre les cavernes."

Pérez-Jorba valora el tractament determinista del conte que

fa Maseras, tot comparant-lo amb Zola: "La persistència de

l'animalitat en l'home ne fa terra abonada pera'l cultiu de

lo més monstruós y infame, en Maseras ne té conciencia, y

ho tracta amb menys sectarisme què'n Zola, però també, cal

dir-ho, amb menys sentit de lo èpic què'l gran novelista
A A f

francès. Potser hi posa un xic més de bellesa. ^L'únic

afecte que atorga als joves és el recíproc, fet que els

condemna al destí cruel de l'incest. L'escenari -el

paisatge dur d'una presó com a teló de fons- coadjuva a la

tragèdia. Tot és fosc i míser: "La llur vida, abjecta,

206passava en una mena d'inconsciència estrafalaria". La

anormalitat presideix els comportaments dels nois: "El

caràcter violent den Blai i l'abnegat idiotisme de la seva
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?07germana s'avenien perfectament". El llenguatge de

Maseras secunda l'aspror dels fets narrats amb adjectius

suggerents: "cel impàvid", "paraules obscenes", "actituts

violentes", "instincts brutals", "instinct luxuriós",

"frases crues i grolleres", "bèstia assedegada", "encís

monstruós", "ansietat brutal", "ànima obtusa" [...].

L'estudi de les primàries psicologies dels protagonistes és

evolutiu, però el determinisme transforma el conte en una

faula moral, en un avís a la societat, ultra ser una

narració decadent i crua, adreçada a les sensibilitats

malaltisses. És evident que Maseras, al marge del treball

minuciós d'introspecció de dues personalitats malaltes molt

paral·leles, valora moralment les situacions i ho fa de

forma negativa, adolorit. Això es palesa en la forma de

denúncia tàcita que té la narració, en la commiseració, que

es dedueix fins de les expressions més crues, i en el dolor

amb què -malgrat el llenguatge gosat i les imatges insi-

nuants- Maseras expressa la relació dels nois: "Se prengue-

ren les mans i jugaren com dos infants ignocents. Però

abraçats, més tard, camí de la cabana, encisats per la

calma de la nit i desvetllat el desig d'una abraçada més

forta encara, les dues boques s'uniren, sota-1 cel estre-
flftfl

liât, en un gran deliqui incestuós." La innocència i la

ignorància són a la base de les actituds dels herois del

conte, considerats "seres abyectos, que se mueven en un
Oftft

ambiente embrutecedor" per Pompeu Gener en una aprecia-

ció així mateix moralista. Trobem antecedents i models

d'aquests joves captaires en tota la literatura decadent

finisecular. Mario Praz assenyala l'existència d'aquests
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éssers vinculats a la misèria en la literatura del segle

XVII, d'on passen al romanticisme i bàsicament a Baudelai-

re, que afegeix "un estremecimiento de los sentidos" a

aquests antecedents. S'evidencia a la narració el

coneixement d'aquesta mena de literatura baudeleriana per

part de Maseras, així com d'altres autors francesos que

tracten el tema de la mendicitat en joves innocents, però

sensuals i insinuants. Praz recorda la "mendiante rousse"

"personaje que existió en la vida real y que inspiró una

oda de Théodore de Banville ("A une petite chanteuse des

rues"), un retrato de De Roy ("La petite guitariste") y la

pequeña oda de Baudelaire [...]. La petita Sió de

Maseras es troba en la tradició d'aquesta mendicant de

cabells vermells i "té, en potencia, tota la força del

s e x e , en paraules de Jordi Castellanos aplicades a la

protagonista del conte "La floristeta" de Casellas. Tampoc

Sió, com la petita florista de Casellas, no és "filla del

camp, fruit de la mort, anihilada per la reclusió". Ben al

contrari, filla de la llibertat més salvatge, posseeix en

ella la capacitat de pertorbar i excitar fins els sentits

del germà: "I mirava la germana atentament, sense vergonya,

de cua d'ull i mossegant-se -Is llavis, descobrint sota les

robes estripades la carn temptadora, que s'oferia als seus

instincts brutals com una presa fàcil [...]".

"La Víctima" fou publicat deu anys més tard pel

Corriere délie Publie de Bari ( 12-XII-1921 ) en traducció de

Mario Garea, un dels estudiosos protagonistes de 1'inter-

canvi literari entre Itàlia i Catalunya. Però la narració

publicada en més ocasions fou "Bieló , conte subtil on
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psicologisme i decadentisme arriben a registres força

complexos i la ideologia passa a ser amarga i desenganyada,

Maseras la va publicar en traducció francesa a Les Mille

Nouvelles Nouvelles poc temps després d'arribar a Pa-

214ris, i durant els anys vint la inclogué també en quatre

215publicacions italianes i una de portuguesa: Fantasma i

91 fi 917
Giornale delia serà de Nàpols, Dramma de Torí, La

218 219Gazzetta di Puglia de Bari i O Commercio do Porto .

Aquesta insistència en la seva publicació delata un gust

especial per la narració i la seguretat de la seva qualitat

literària. L'estudi psicològic i la tipologia dels perso-

natges anuncien la novel·la curta -també inclosa en aquest

recull- Benjamí. Es tracta d'una història de triangle

amorós, molt subtil, on dos esposos desplaçats en un

ambient rural tenen un contacte fugaç i accidental amb

l'home de qui la protagonista s'havia enamorat de jove i

amb qui havia somniat tota la vida. El desig de l'inconegut

i "la recança per les ocasions perdudes" ha torbat el seu

ànim durant anys. En trobar-se al seu davant, l'home a

penes la coneix: "En Bieló tingué per Maria Rosa-1 més

estúpid i inexpressiu dels esguards. Se la mirà boca-badat,

sense que-Is ulls demostressin ni sorpresa, ni admiració,

ni alegria. En el seu cervell obscur no hi revivia cap

lluïssor passada." Es produeix, en aquesta narració

simbòlica, un xoc brutal entre ideal i realitat en l'ànim

de la dona, el mateix que en la intimitat del poeta o de

l'artista es produïa entre la inefabilitat de l'art i la

incomprensió de la societat.
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Maseras utilitza a "Bieló" una nova tècnica subjectiva

de focalització de la realitat de l'entorn -el paisatge, la

natura- des dels ulls de dos personatges -els esposos- i,

amb aquest recurs, desdobla el narrador ja que la descrip-

ció no és feta des de la omnisciència sinó des de la

interioritat dels protagonistes. Amb això aconsegueix de

subjectivar el paisatge condicionant-lo als seus estats

d'ànim i prepara la segona part del conte, on introdueix la

tècnica flaubertiana de l'estil indirecte lliure, ja

insinuada a La fi d'un idil.li. El tractament del paisatge

com a reflex dels conflictes interns dels personatges,

també dut a terme per Narcís Oller a Pilar Prim el 1906,

prepara líricament la mínima acció que esdevindrà de manera

immediata i, essencialment, serveix per a realitzar un

primer acostament cap al pensament inquiet i trasbalsat de

la dona, l'estudi psicològic de la qual esdevindrà l'eix de

la narració. La lassitud de la natura anuncia, per con-

trast, la tempesta interior en l'ànim de la protagonista

femenina i s'acorda perfectament amb l'optimisme del marit,

ignorant dels deliquis de l'esposa: "Guaita, guaita, Maria

Rosa, com es bella la blancor de les gavines sobre•! blau

de les onades; I com l'aire es transparent, i com el dia es

clar!". El punt de vista del narrador omniscient també

apareix expressat indirectament amb adjectius que valoren

l'actitud del jove, aliena a la problemàtica de la muller:

"Amb tot i l'alegria insòlita que vibrava en aquestes

paraules, dites com una ingènua oració, nascudes en un

sobtat entusiasme, Maria Rosa no va respondre." El narrador

ofereix la descripció externa del veritable punt focalitza-
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dor del conte, els ulls dels protagonistes: "Semblava

que-Is dos esposos participessin de l'immobilitat de la

natura". I continua més tard: "ella, perdut l'esguard en

les dues blaves immensitats [...]", i insisteix a subjec-

tivar l'exterior des de la mirada dels personatges: "I

girà-Is ulls a l'altra banda de l'horitzó, vers la planura

tapiçada de frondosos fullatges [...]; "Els seus ulls s'hi

perderen un moment,i, en la vaguetat del seu esguard,

llunyans i inefables records s'hi precisaren." Es tracta

d'una contemplació artística, que fa sorgir la riquesa de

les sensacions. Castellanos remarca que aquesta "immersió
B O A

en el medi correspon a la "intensitat de sentiment"

exigida per Casellas en la primera època de la seva

narrativa. Maseras hereta i imita -potser inconscientment-

aquesta forma de subjectivar les descripcions, molt viva a

l'ambient literari, i assimilada a poc a poc pels escrip-

tors modernistes catalans.

La recança i el desig de la protagonista afloren en la

narració a partir d'una profunda interiorització formulada

en tercera persona a partir de preguntes, seguint la

tècnica de Flaubert. Per aquest camí es coneixen perfecta-

ment els records idealitzats de la jove i el combat cruel

que lliura dintre seu entre les ànsies de plenitud i la

conveniència de contenir la seva passió. El perill de la

temptació esdevé una crida fatídica per a l'ànima mai

commoguda de la dona. Una vegada més l'emoció arriba per la

via de l'antítesi i del contrast: "Temia la seva aparició

com se tem una cosa inevitable, i la desitjava a l'ensems

pera sentir el torment d'un dubte dintre de l'ànima, pera
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saber lo que es una temptació, i pera trobar-se abocada

sobre un abisme i, si l'abisme l'atragués, deixar-s'hi

caure". En última instancia Maseras vol somoure les

consciències, suggerir la possibilitat de sentiments nous

als lectors ensopits en la grisor de la mitjania. Es tracta

d'una diferent formulació de la lluita de l'artista

modernista.

Hi ha, en l'estudi psicològic femení, algunes in-

fluències dels treballs d'interiorització de D'Annunzio en

??1contes com "La vergine Orsola". La intensitat i la

força no arriben a la perfecció de l'italià, però l'estèti-

ca i la tècnica és la mateixa i la intenció cerca objectius

semblants. L'ànim del lector queda també molt afectat quan,

en el cas de "Bieló", al final del conte, la crueltat

arriba per la via de la decepció i de l'amargor del

desengany. Cruel i subtil, l'autor demostra com els anhels

reprimits per la dona durant anys xoquen de sobte amb el

"cervell obscur" on "no hi revivia cap lluïssor passada".

Com en D'Annunzio, la intimitat de la cambra és l'àmbit on

es realitza la catarsi de l'esperit: "i, ja en la solitut

de la cambra, la ràbia va esclatar. Pera qui havia servat,

en el crisol de la seva ànima, el record inefable d'un

primer bes i el de l'ingènua revelació d'un primer amor?"

El joc d'atracció i repulsió actua com en els contes

dannunzians: "Maria Rosa sentí horror d'ella mateixa, i

l'aparició d'aquell home li semblà com un escarni de la

realitat." També el marc de la decepció coincideix amb el

del conte "La vergine Orsola". Es tracta de l'escenari d'un

carrer on la multitud contempla el pas de la processó. En
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ambdós contes la situació de màxim dolor per a la protago-

nista es correspon a l'arribada del moment culminant en

l'acte religiós, i totes les manifestacions sensuals de la

processó -olor de l'encens, repicar de campanes, lluminosi-

tat de ciris...- serveixen de contrapunt sensitiu a la seva

torbació íntima. Maseras uneix altra vegada el desig eròtic

als elements litúrgics i potencia així emocions negatives

extremes en el lector, unit íntimament a la protagonista.
qflA

Segueix la tècnica de la "distorsió estilística" , ja

que subjectiva totalment la realitat a partir de l'esperit

de la dona, que arriba a desfigurar l'home del camp idea-

litzat amb el temps fins a semblar-li "un escarni de la

realitat", i amb aquesta visió hiperbólica aconsegueix

commoure. La narració d'un fet sense importància ha

esdevingut un veritable conte cruel en ésser expressat des

de la subjectivitat d'una turmentada psicologia femenina.

Una de les narracions més sòbries i elegants del

recull és "El poeta en el desterro". Maseras continua

tractant, aquí en clau simbòlica, la situació de l'artista

modernista. Per descriure-la pren aquesta vegada l'exemple

dels clàssics, el més universal i vàlid de tots. I la idea

bàsica que desenvolupa, encarnada en la figura d'Ovidi, és

la de la marginació del poeta -de l'intel·lectual- per part

d'una societat que no admet la censura. L'artista regene-

racionista que ha pres posicions crítiques davant el grup

social és oblidat i silenciat durant el Modernisme, fins

entrat el segle XX i, de fet, sempre. Maseras posa de

manifest aquesta situació injusta i l'exemplifica amb la

història d'Ovidi dramatitzada en el conte. Narra com el
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poeta llatí viu una nostàlgica soledat a Escítia, on l'ha

desterrat Tiberi. Allà rep la visita del pastor Eli amb qui

dialoga, i posteriorment arriba la nimfa Eco, que enamorada

d'Elí, resta a la casa d'Ovidi, on tots tres viuen en

harmonia. La base de la narració és el diàleg entre els

personatges, amb la qual cosa pren un to completament

discursiu, i dóna a Maseras l'oportunitat de teoritzar

sobre gairebé tots els aspectes de la vida: la soledat, la

injustícia, el dolor, la contemplació, la poesia, etc. La

narració està centrada en un simbolisme clar exposat de

manera oberta. Quan Eco i Eli s'abracen, Ovidi desxifra el

misteri de la seva mútua atracció. "Sou la bondat i la

poesia, els meus dos unies consols." Amb això ens desvetlla

el secret de la seva existència. D'ençà de la visita

d'aquests dos amics Ovidi creu "en la bondat dels homes" i

afirma "beneesc la colera del cesar que aital creença ha

fet arrelar dintre mon anima." Es demostra que l'apartament

de la societat engendra en l'home contemplatiu la bondat i

la capacitat de fer poesia, encara que aquesta riquesa

interior no li llevi la lúcida tristor: "Més, en sa

solitut, el poeta plorava, segur de que ja mai més tornaria

a fer vibrar son plectre, dolçament assegut a l'ombra del

Capitoli." L'enyor de la pròpia terra es manifesta en qui

l'ha haguda d'abandonar per haver-ne denunciat els defec-

tes. Maseras en aquest conte al·legòric ha definit amb

subtilitat clàssica la postura dels intel·lectuals clarivi-

dents del Modernisme en el moment en què aquest moviment

començava a perdre vigència davant l'avançada del Noucen-

tisme.
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"El Poeta en el Desterro" fou publicat el 1912 a la

oïl
revista Mundial , en traducció castellana, acompanyat de

sis dibuixos al carbó magnífics de M. Le Coultre, fets

expressament per a l'ocasió.
R« i

"El Testament d'Amèlia glossa narrativament la

cançó tradicional catalana coneguda amb el mateix nom. Ho

fa amb estil esquemàtic, a partir de la fragmentació del

conte i de les elisions com a tècniques fonamentals. Cada

fragment narra un moment bàsic de la història en forma

ingènua, convencional i artificiosa. El resultat és un

conte meravellós tocat amb delicat lirisme.
A AC

"Hipacia és una de les narracions més riques del

llibre. La seva tonalitat bàsica és la crueltat, expressada

amb els habituals recursos formals decadentistes. La ironia

passa a formar part important de la narració, de valor

simbòlic, on alguns dels principals tòpics temàtics

modernistes es concentren. Les dues influències més

notables són D'Annunzio i Anatole France. Del primer s'hi

reconeixen les descripcions i les introspeccions, que

incideixen subtilment en la sensualitat. La ironia i

l'aguda dialèctica són els elements heretats de France i

situats per Maseras en un ambient històric molt freqüentat

també per l'autor francès, els primers anys del Cristianis-

me. La passió del bisbe d'Alexandria Ciril per la verge i

filòsofa pagana Hipacia és la clau de la història. La

ciència i la virtut proverbials de la dona impedeixen a

Ciril de dur a terme els seus impulsos. La dura resposta

d'Hipacia a les seves sol·licituds és un atac contra les

postures hipòcrites dels falsos cristians. La paradoxal
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situació obliga Hipacia a rebutjar Ciril amb paraules

iròniques com les següents: "-Oh, si les vostres ovelles

vegessin així llur pastor! Consulteu al vostre amic

d'Hippona si aquest es el camí que heu de seguir. Pera això

vessen la sang els qui nomeneu màrtirs de les noves

creencies?" Maseras desemmascara la falsedat de la societat

establerta i reivindica la virtut en l'heterodòxia no

admesa per la majoria. Una altra vegada la lliçó del símbol

serveix per a defensar l'actitud honesta de la minoria

marginal i diferent, dels qui defugen el comportament

gregari. I és aquest capteniment bestial de la multitud el

que ocuparà, una vegada més, la segona part del conte. La

venjança de Ciril sobre Hipacia -executada per la mà

sinistra del lector Pere- esdevé macabra: "El lector Pere

la prengué brutalment en sos braços i l'aixecà per sobre la

multitut.". A partir d'aquest instant la truculència de la

narració va augmentant fins que esdevé la més brutal del

llibre. Les descripcions dels fets alternen amb les de la

interioritat del passiu Ciril, sàdic contemplador de

l'escena: "El bisbe, al veure per única volta aquella nuesa

esplendorosa, tremolà d'espant i de luxúria." La paradoxal

màrtir pagana és executada en una festa sanguinària,

pròxima a una missa negra, entre cants litúrgics. Erotisme

i elements sagrats es tornen a barrejar en una descripció

decadentista on apareixen totes les constants del gènere.

Els contrastos, les paradoxes, la estranya imatgeria i

l'adjectivació abundant i suggeridora omplen les pàgines de

magistral decadentisme. La ironia és present enmig de la

descripció: "Mentres els sacrificadors duien a terme la
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carnicería, Pere féu apartar de l'altar la multitut, i

ordenà que fessin novament oració, invitant-los a la

pràctica de les virtuts cristianes i posant-los l'exemple

d'Hipacia com el camí que havien de seguir els hérésiar-

ques." L'actitud de la massa humana que participa en la

sinistra cerimònia és l'habitual en aquests contes, cega i

irracional: "La multitut, bruta de sang i menacadora

encara, demanava novament les entranyes de la victima."

Però resta la multitud passiva, igualment incapaç de

reaccionar: "sols alguns curiosos, ni venjatius ni horro-

ritzats, s'acoblaven a la porta de l'iglesia." Les aspira-

cions de l'ànima humana, fins en la crueltat i en la maldat

més absolutes, són insadollables, i l'esperit -1'idealisme-

és més fort que res, no pot ser abatut ni pel poder ni pel

dolor. Aquesta sembla la lliçó moral del conte. Malgrat la

desaparició d'Hipacia, en un festí sanguinari que ha

contemplat, Ciril no se sent satisfet: "El bisbe-s pros-

terna davant del poble, adorà a Déu, beneí la multitut, i

desaparegué de les mirades de la turba sanguinaria. I al

trobar-se sol, quan la plaça era de nou silenciosa, la

visió del cos nu persistia en els seus ulls mortals,

omplint son ànima de verí i les seves venes de desitjós."

La grandesa de l'esperit d'Hipacia augmenta amb la seva

desaparició corpòria. L'ideal s'eleva imperceptiblement i

domina sobre tota matèria. La lliçó simbòlica ha estat

donada.

La darrera de les narracions de Contes fatídics és

"Benjamí", una novel·la curta que Maseras va publicar

independent en dues ocasions després d'haver aparegut al
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recull. Fou pel juny de 1917, a la col·lecció "La novel·la

nova"226, i pel setembre de 1924, amb el títol El fill del
Afln

pecat. Benjamí, a "La Novel·la d'Ara". Les tres ver-

sions són exactes, llevat de la lleugera actualització or-

togràfica de la versió de 1924. També en aquesta edició

Maseras afegeix un breu prefaci, "Dues paraules prèvies",

en què crea la convenció de l'existència real d'un manus-

crit al qual ell, com autor, ha tingut accés. I és que la

novel·la parteix d'aquesta ficció. Una dama de l'alta

burgesia barcelonina es confessa a si mateixa, amb la

intenció de fer una catarsi personal, el drama viscut a la

seva joventut, quan va portar al món el fill d'una relació

extramatrimonial. Expressa clarament l'objectiu de la seva

narració: "I sols per esvanir aquesta ombra [fatídica] em

proposo contar-me a mi mateixa un troç de la meva propria

vida, ja que, pera fer desaparèixer les nuvolades, cal

destriar-les i remoure-les, cal provocar la tempestat." El

fatum tràgic pesà sobre aquell fill en forma d'herència

biològica, Una patologia psíquico-f ísica portà irremeiable-

ment el noi al suïcidi en plena adolescència. Al terror

d'un destí cruel i absurd s'hi uneixen les lleis del

determinisme científic. Maseras aconsegueix una narració

vibrant, l'èxit de la qual es demostra en les successives

edicions que tingué. La censura actuà sobre la de 1924, que

aparegué amb el títol moralitzant d'"El fill del pecat".

Joan Pérez-Jorba veu en "Benjamí" -com també en

"Bieló"- una mostra de l'interès de l'autor per l'ànima

humana: "El fenomen psicològic, com artista què's preocupa

de l'element humà, abans de tot y no'l censurarem mai per
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això, car l'element humà no passarà mai de moda en l'art,

per niés artificioses boniqueses que s'intentin; el fenomen

psicològic es lo que més sembla preocupar an en Maseras y

lo que més el porta a l'estudi dels misteris de la vida de
000

l'ànima. Estudia especialment "Benjamí", "qual cas de

suicidi es d'un fatalisme inexorable y, sobre tot, d'una

lógica psicológica que té per sustentácul el més veritable

procés fisiológic." Pérez-Jorba aïlla els dos eixos que

vertebren "Benjamí": l'element fatalista i poètic, aliè a

la voluntat humana, i l'element psicològic i determinista,

vinculat a l'experimentació científica, propera, per un

costat, al naturalisme, i, per 1'altre, a l'estudi del

psiquisme humà iniciat a principis de segle per l'escola

vienesa, on la psicoanàlisi passà a primer terme. I és que

a "Benjamí" la ficció narrativa es transforma en testimoni

personal d'una ànima adolorida per una vivència traumàtica.

La mare que ha perdut tràgicament el fill recorda els fets

passats sense cercar les seves causes. Es limita a explicar

els antecedents de la tragèdia i la tragèdia mateixa per

tal de fer una catarsi íntima tot objectivant-la en el

paper. És evident que el coneixement dels fets per part del

lector és parcial, que només se li proporciona la_versió

d'un dels protagonistes, amb la qual cosa el conte adqui-

reix la subjectivitat amb què el coneixement humà participa

de la realitat. Maseras defuig, doncs, la narració realista

convencional i omniscient. Mai no es desvetlla el misteri

que dugué Benjamí al suïcidi. Només es poden extreure

conclusions científiques. La malalatia congènita que duia

a les entranyes, heretada del pare, en podria ser la causa.
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Però aquest desequilibri fisiològic és justament el factor

desencadenant del geni artístic en el pare i en el fill. La

genialitat els conduirà tots dos al desastre vital i

evidenciarà al marit l'engany de la muller. La narració té,

en aquest punt, possibles influències de les teories de

l'antropòleg Lombroso, vigents en el canvi de segle, que

Maseras exposa gairebé teòricament: "I vaig pensar que, en

efecte, el meu amant era un malalt, un desequilibrat, com

se féu moda dir. I no m'equivocava. Hi ha, com he sabut

després, moltes aptituts que s'expliquen per medi de

sintonies patologies, i les aptituts artístiques són de les

que-s manifesten més en les complexions malaltes". El

conflicte entre creació artística i destrucció personal es

posa en evidència. La passió eròtica i la malaltia nerviosa

del músic amant de la mare, que havia estat al mateix temps

la força de la seva genialitat com artista, desembocà en la

desgràcia del fill, geni de la música com el pare, però amb

una intel·ligència i una sensibilitat tan agudes que la

consciència de la pròpia situació i identitat comporta la

seva anihilació personal. La mare intueix aquest llegat pa-

tològic: "dintre de mi prenia nova vida la seva sang, la

seva sang d'infant crescut, arrocegant un germen d'estrafa-

laríes i mostruositats." El tractament cientifista de la

narració té els seus contrapunts en el llenguatge subjec-

tiu, en les descripcions simbòliques en forma de paisatge-

reflex de l'estat d'ànim dels personatges, en la presència

de la fatalitat, en la preeminència dels sentiments i,

sobretot, en el tractament dels fets com si es tractés
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d'una història de misteri, que no es desvetlla fins a

l'últim moment i concita la curiositat del lector.

El llibre té un valor al·legòric basat en la història

bíblica de Josep, que n'augmenta el dramatisme. Benjamí, el

fill de la segona muller i l'únic supervivent dels molts

fills que el pare havia tingut també en el primer matrimo-

ni, serà el més estimat. El destí -portat per la passió

irracional- disposa que aquest triat dels déus dugui amb

ell la desgràcia i la mort.

La tonalitat del conte és de desengany i tristesa, fet

que facilita a Maseras la canalització del seu pessimisme

visceral: "la felicitat no es més que la manca de'alegria

i de desconort." La mort successiva dels fills que el marit

havia tingut en el primer matrimoni sembla preparar, amb

tècnica narrativa de premonicions o anuncis, l'esdeveniment

del destí cruel definitiu del darrer dels nois. La subjec-

tivitat de les descripcions des dels ulls dels protagonis-

tes sembla assimilar-se també a la tragèdia que es cerneix

sobre ells: "Al nostre davant el mar perllongava, terrible-

ment, la seva queixa. El cel era tranquil i queia la

tarde." El dolor del personatge central, la narradora

dramatitzada, s'estén també subjectivament fins al paisat-

ge: "La meva ànima, en aquella tarda, vagava per l'esplen-

dent paratge que abarcaven els meus ulls. En Farrés no

sentí les meves llàgrimes." Tot plegat conforma una

narració pessimista i carregada de tristesa, on la fatali-

tat esdevé un element natural en l'evolució dels fets.

L'esquematisme arquitectònic condemna aquest conte a

la brevetat, però el desenvolupament d'algunes parts de
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l'esquema donaria, amb poc esforç, una novel·la de longitud

considerable. Maseras aconsegueix en el personatge que fa

la confessió en primera persona un dels seus millors

treballs de psicologia evolutiva, que anirà perfeccionant

fins a obtenir altres resultats encara més positius, una

mostra dels quals és la figura de la protagonista d'Una

vida obscura (1927).

"Benjamí", el darrer dels Contes fatídics, conté en

essència els components narratius i estètics bàsics de la

resta de les narracions: sensacions límit, crueltat,

subjectivitat descriptiva, pes de la fatalitat, és a dir,

decadentisme. Però també desenvolupa amb intensitat la in-

trospecció psicològica i moral iniciada a La fi d'un
J J Q Q

idil.li i insinuada a "Bieló", heretada de D'Annunzio.

La principal conquesta de Maseras en aquest cas és la

maduració d'una tècnica de monòleg convencional, estructu-

rat sota l'artifici d'una confessió íntima en primera

persona, en què narrador i protagonista convergeixen.

Aquesta tècnica pogué arribar a Maseras des d'autors

francesos com Bourget i Mirbeau, als quals admirava i

coneixia molt bé. La novel·la en primera persona Le

Calvaire (1886) de Mirbeau, presenta un cas d'herència

patològica, en el fill, de les malalties nervioses dels

pares, en una història estructurada a partir dels records

evocats pel protagonista- narrador que podria haver servit

d'antecedent a Maseras per a treballar el "Benjamí", ja que

també a Le Calvaire el destí tràgic té un important

protagonisme. Potser pel fet d'haver utilitzat una tècnica

narrativa basada en el sistema de coneixement de la raó
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humana i per tant parcial, però més realista que la de

1'autor omniscient, el seu amic Cristòfor de Domènec diu

que "En "Benjamí", Alfons Maseras sembla un impecable, in-

tel·ligent i sever aparell fotogràfic d'aquesta primera

realitat aparent que tothom confon amb la veritat pràctica,

immediata i demostrable, irreductible. L'autor no comenta,

conta; no insinua, diu." I aquesta nova manera de dir, serà

la vena que Maseras explotarà amb preferència durant els

anys vint, en la seva tercera etapa narrativa. Es pot,

230doncs, considerar Maseras, com diu Ravegnani , un dels

introductors de la novel.la psicològica a Catalunya, amb la

qual obtindrà en el futur alguns dels seus èxits més

ressonants.

2. Les novel·les escrites durant el noucentisme triomfant

(1912-1917) o el flam inextingible de la novel·la: fideli-

tat al model narratiu modernista, depuració formal i

primeres temptatives noucentistes.

2.1. Una novel·la simbòlica, metafísica, i poètica:

L'Arbre du Bien et du Mal (1912) i L'Arbre del Bé

i del Mal (1937).

El 30 d'agost de 1912 sortia de les premses de la

Maison E. Figuière & Cie. de París la novel·la d'Alfons

Maseras L'Arbre du Bien et du Mal t que vint-i-cinc anys

després fou publicada a Barcelona en traducció catalana del

mateix autor i en dos volums (números 45 i 46) a la«

/Ycol·lecció "Biblioteca de la Rosa dels Vents" que dirigea'
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231Josep Janés i Olivé . Aquest llibre tingué un gran ressò

crític a París el 1912, i produí altre cop un fort impacte

a Barcelona els anys 1937 i 1938 ja que, malgrat la guerra,
n* A

a l'obra li fou concedit el "Premi dels Novel·listes"

de 1937 lliurat per la Institució de les Lletres Catalanes.

El mateix autor justifica la primera redacció en francès de

la novel·la al prefaci de la versió catalana: "he de dir

que vaig escriure aquesta obra ara fa vint-i-cinc anys i

que, per un caprici potser superior a les meves forces,

però explicable puix que aleshores jo residia a París, la

P11vaig escriure en una llengua postissa: en francès." És

justament el repte que s'imposà Maseras d'usar un idioma

aliè allò que, en certa mesura, condiciona el to i l'argu-

ment lírics de l'obra. L'ús de la llengua francesa era un

indicador clar de la introducció bastant profunda de

l'autor en les tendències literàries franceses i europees.

Ell mateix es manifesta en aquest sentit: "La universalitat

d'aquesta llengua m'inclinà naturalment a tractar un tema

més aviat poemàtic que novel·lístic i a fugir, per tant,

234dels camins tradicionals de la novel·lística catalana."

Anna Murià, bona coneixedora de Maseras, amb el qual havia

coincidit el 1936 a l'Escola d'Ensenyament Tècnic de

Barcelona, al Diari de Barcelona i al Diari de Catalunya.
A« r

on treballaren tots dos , i que havia format part del

?lfiJurat que li concedí el "Premi dels Novel·listes",

considerava el 1938 que la novel·la havia estat escrita per

l'autor "en aquells temps de la seva joventut romàntica

quan caigué, com tots els artistes i tots els esperits

inquiets i somniadors d'aleshores, en 1'embruixament del
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París de la llum i de l'aventura, de la fastuositat i de la

237bohèmia. La novel.la de Maseras aparegué en una col. -

lecció d'autors francesos d'actualitat, la majoria dels

quals conreaven una novel·lística avançada, que trencava

els tòpics realistes del gènere. Eren, entre d'altres,

escriptors com J.H. Rosny (pare), de qui Maseras pogué

encomanar-se també del gust per la novel·la poètica; Jules

Romains, ben conegut per l'autor català i gran innovador de

la narrativa francesa amb les seves teories sobre l'unani-

misme; i Jules Bois, proper a Jean Lorrain i amb les seves

mateixes ànsies de fugida, dutes per la impossibilitat

238d'assumir la realitat. Podem concloure que la col·lec-

ció triada per a publicar l'obra de Maseras era, majo-

ritàriament, una plataforma de llançament d'obres que

trencaven amb la literatura tradicional i que, per tant,

L'Arbre del Bé i del Mal degué ser considerada també, el

1912, una novel·la amb aquestes característiques.

El llibre fou redactat durant 1911, des de pricipis

d'any fins al novembre, tal com es desprèn de dues cartes

adreçades a Narcís Oller. El 20 d'abril de 1911 diu: "He

interromput aquests dies -lo que m'ha sigut un plaer y un

descans- la meva obra L'arbre du bien et du mal que ja fa
«JQ

mesos tinc començada [...]' El 8 de novembre següent

confirma: "L'arbre dubien et du mal està ja llest y ara

comenso à fer les gestions necessàries pera la seva

publicació."2*0

La publicació del llibre no fou fàcil ja que Maseras

hagué d'interessar en el projecte diverses empreses fins a

trobar l'editor Figuière, que s'avingué a treballar en la
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novel·la. És també Narcís Oller qui rep la confidència de

les penalitats passades per a aconseguir aquesta publica-

ció: "Estic passant el consuetudinari calvari (perdoni

1 ' assonancia) pera'l meu Arbre du Bien et du Mal. En

Gourmont l'ha donat al director del Mercuri, qui en una

carta ont me fa l'elogi de l'obra, m'expressa el seu regret

de no poderla publicar, ayant cessé, diu, la publication

des romans à 3*50 f., qui ne trouvaient plus de public.

Espero veure al director de la mencionada revista pera que

m'indiqui el camí."
nin

L'Arbre del Bé i del Mal és una novel·la bàsica-

ment ideològica i simbòlica, que deu bona part del seu

contingut existencial, metafísic i estètic a algunes obres

de D'Annunzio i de Leopardi. Creiem també que l'autor hi va

abocar tot el seu cabal de coneixements i lectures antigues

i de darrera hora, a més de l'experiència intel·lectual

cosmopolita adquirida durant els últims anys de sojorn

parisenc. És així que en el llibre destaca la presència de

les idees i estètiques en voga a la literatura francesa,

bàsicament el corrent simbolista, al costat del pensament

i l'estil de D'Annunzio, enriquit i matisat amb la filoso-

fia nietzscheana -durant el segon període de la s^eva obra

(1894-1910)- i amb la filosofia pessimista i romàntica de

Leopardi extreta del Zibaldone (1898), conjunt d'assaigs

també ben coneguts per Maseras, que contenen ja en essència

les idees dels Canti. que traduirà al català el 1938.

El refinament i l'amoralisme de D'Annunzio -resident

a França durant el mateix període que Maseras, entre 1910

i 1915,- traspuen, filtrats per l'esperit receptiu i entu-
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siasta de l'autor català, a les pàgines de L'Arbre del Bé

i del Mal. L'ombra de l'escriptor de Pescarà inunda tota la

novel·la i per aquest motiu la qualifiquem de dannunziana.

Trobem aquesta influència múltiple en el marc geogràfic i

social dels fets, dibuixat amb forts contrastos i situat en

un àmbit rural italià -l'illa de Lipari-; en el caràcter,

pensament i comportament dels protagonistes, rars i afectes

a les constants del dandi; en l'estudi profund de la

sensualitat i de les sensacions anímiques dels personatges

femenins i, en general, també destriem el to i l'estil de

D'Annunzio en l'espiritualitat refinada i en l'amoralitat

de les personalitats dibuixades, en el nihilisme que

respiren, en l'ambient misteriós i supersticiós de la

societat primitiva que es debat obscurament al fons del

relat, en el fatalisme, en els xocs de llum i d'idees, i en

l'impuls d'un fort individualisme acordat amb el vitalisme

nietzscheà i antidecadentista que ja s'havia propugnat

molts anys abans des de la revista Catalonia (1898-1900),

introductora de D'Annunzio a Catalunya. Observem com

Maseras es deixa amarar per D'Annunzio de manera total i

absoluta; es tracta d'una immersió en la ideologia d'aquest

autor, a partir de la qual el català continua fidel al

modernisme finisecular amb la frescor i la vehemència dels

primers moments. Únicament la força i la riquesa de les

diverses doctrines filosòfiques que conviuen a l'obra

evidencien la maduresa de l'escriptor i la seva evolució

respecte d'aquell Edmon inicial, també tocat d'estètica

dannunziana. Aquesta forta empremta de l'autor italià fou

ja destacada per la crítica de l'època de forma específica.
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Així, Le Figaro reproduí un fragment del llibre en qualitat

d'avantpublicació i l'encapçalà amb aquests mots: "Ce livre

plaira par son lyrisme, sa tension, aux lecteurs de M.
A à ft

d'Annunzio. Joan Pérez-Jorba, l'introductor d'aquest

autor italià a Catalunya, observa concretament que "Maseras

[...] ens ha donat una prova més de la seva maestría en el

cosiment de noveles, en les que fa gala, com en D'Annunzio,

d'una gran facilitat d'expressió; facilitat que talment

sembla a una feconditat creadora obeir, o a un abundant

lirisme poètic, per moments, respondre." També remarca

el to dannunzià de divagació filosòfica personal que pren

el llibre, basat en la dialèctica més que en l'acció: "En

mig de la cultura estètica d'aqueixes dugués ànimes que

dolsament s'estimen, llur amor se manté seré, si que,

diria's, que se complau en 1'auto-audició de les belles

frases que li sugereix y en meditar-les; tendència perillo-

sament d'annunziana.

La influència de l'autor italià s'ha vessat especial-

ment en el caràcter dels personatges, que segons Pérez-Jorba

"no estan vivament perfilats com en la vida; s'assemblen

els uns als altres com bessons; tenen els mateixos senti-

ments, les mateixes idees, com si evolucionessin en una
n t f

mena de llimb ideal". Ben al contrari, per a Albert

Schneeberger "chacune des figures du dernier roman de M.

Maseras constitue tel type dont les traits se détachent
« * 7

comme frappés en relief". La imitació de D'Annunzio es

centra, a L'Arbre del Bé i del Mal, en el manlleu de la

deformació que del mite del superhome de Nietzsche havia

fet l'autor italià tot convertint-lo en un amoralisme per
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a criatures privilegiades que es construeixen al marge de

tota llei la seva "vida inimitable". Aquest comportament

minoritari entronca amb el concepte de 1'artista-messies o

profeta de la seva estirp. Aquests protagonistes tan

semblants i especials mantenen una forta lluita amb el seu

entorn, àrab la realitat, per tal d'autorealitzar-se.

Afirmen la seva individualitat -conseqüents amb l'ètica que

impregna tota la literatura modernista- imposant la seva

voluntat i revoltant-se contra la "fatalitat de la matèri-
fl t n

a". Els joves personatges del llibre imposen el seu

domini moral i artístic sobre el medi advers -concretat en

la ignorància de la massa social i en les passions humanes-

partint sempre de l'amor -la força múltiple que els atorga

el coneixement i la plenitud vital- però també de la follia

i de la mort. Per a Albert Schneeberger l'amor és la força

positiva més important de la novel·la: "dans L'Arbre du

bien et du mal [...] l'amour prend tour à tour la forme

idyllique, ardente, fiévreuse ou spirituelle; ces formes

s'enchevêtrent dans la trame du récit et dans la lumière

d'un paysage méditerranéen; bien et mal se confondent sous

cette sève passionnelle qui soulève, emporte les êtres,

lave les plaies du monde comme la lumière diss.ipe les
A J A

ombres de la nuit." El pintor Manuel Tosti apareix a

1'inici del llibre -de forma teòrica i ben explícita- i

abans de conèixer l'amor, amb les característiques de

cansament vital i de tedi, inherents al dandi: "M'inclino

a creure que sóc un malalt de la voluntat, que pateixo de

desesma [...]• En els temps que correm ja no s'és jove; hom

ho sap tot, hom ho ha provat tot, les alegries i les
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angoixes. I com que res no ens és desconegut, hom experi-

menta als vint anys, el defalliment de la senectud." També

el seu amic Danil connecta amb els herois dannunzians -i

nietzschéens- pel seu esperit pagà, descregut i insatisfet,

pel seu caràcter independent i segur de si. Uneix al seu

refinament en l'amor -procliu als contrastos brutals- una

personalitat que encarna la transgressió vitalista de tota

llei moral. Així, manifesta que la situació de Fra Gerard,

un anacoreta de la muntanya de Sant Angelo, "És un facsímil

de la glòria" i que "Pels temps que corren, això de casar-

se es quelcom d'heroic". Maseras descriu aquest personatge

dient que "Per naturalesa no li agradava dubtar i li plavia

de fer les coses tal com d'antuvi les concebia" i "no l'in-

quietaven gens els rumors que sobre ell circulaven; la

majoria de les vegades no en sabia res. Hom havia anunciat

el seu casament amb diverses noies de la ciutat; hom deia

d'ell que era un disbauxat, un home sense Déu i sense

escrúpols." Edit, un personatge femení amb forta incidència

ideològica a la novel.la, pensa que "Danil tenia més cura

de la seva felicitat que de les convencions socials i que

era molt enclí a prescindir dels artificis de la vida."

Maseras destil·la també la influència de D'Anniïnzio en

l'estudi aprofundit que fa de l'ànima femenina, bàsicament

de la sensualitat i de les sensacions inherents a la

presència, a l'absència o al desig de l'amor. Tant Olga com

Edit, les dues protagonistes, senten el buit indefinible

provocat pel desig frustrat d'estimar, i l'autor omniscient

el formula seguint les tècniques d'introspecció dannunzia-

nes, més intuïtives i suggeridores que psicològiques:
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"Totes dues pensaven en l'amor, en quelcom d'incomprensible

i d'indefinible que es removia al fons de llur ànima. Llur

somni, impregnat de malenconia i de tristesa, els duia una

mena d'amargor per les coses que no havien esdevingut i

l'enyor de països que desconeixien." De vegades la descrip-

ció de les sensacions i dels gestos en la intimitat de la

solitud es fan tan agudament dannunzians que algun fragment

sembla provenir de les pàgines de Le novelle delia Pescarà.

per la sensualitat i la capacitat de suggestió que pos-

seeix. Es destria aquest to en el fragment següent, on

l'autor ens vol insinuar tota la necessitat física i

espiritual d'estimar que inunda la protagonista, molt

semblant en aquest moment a "La vergine Orsola": "Aixecava

els braços en l'ombra, com si estiguessin a punt per copsar

un cos absent; aixecava el cap, obria la boca, enrevenava

el coll i distendía el cos verge i nu, que cremava de desig

i tremolava en un frenesí estèril. Va obrir la finestra i

una alenada d'aire pur i perfumat va penetrar a la seva

cambra." Sensacions semblants provoca la introspecció del

personatge d'Olga en el moment de lliurar-se a l'amor:

"Ella s'abandonà a l'abraçada amb llangor, i va conèixer

1'esborronament de la voluptat, el desig de donar-se en una

angoixa suprema, l'encís de sentir-se morir i de saber, per

fi, què cosa és la felicitat d'estimar i sentir-se estima-

da."

L'illa de Lipari, que serveix d'escenari a la no-

vel·la, apareix pintada amb tintes també dannunzianes. Una

naturalesa exuberant i mediterrània amb valor universal de

paradís i uns habitants primitius i supersticiosos componen
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el marc eminentment simbòlic on els personatges passegen

els seus dubtes i les seves obsessions. Com en les no-

vel·les de D'Annunzio, la natura plena de contrastos del

paisatge mediterrani i la força negativa de la ignorància

dels pagesos constitueixen els elements subtils que

mediatitzaran les accions dels protagonistes, precipitaran

els esdeveniments i provocaran en certa mesura el complex

corpus dialèctic i filosòfic del llibre. La descripció

d'aquesta geografia té fortes tonalitats romàntiques i

subjectives: "Ella tenia por d'aquella soledat exhuberant

de llum i de silenci, en la qual el cel, els arbres i les

coses vivien en una brutal palpitació. Era encara l'hivern,

però el cel de Lípari, límpid com el cel grec, xardorós com

el cel africà, llançava damunt la plana, la muntanya, les

roques on la mar bramava i sobre la platja on les onades es

planyien perpètuament, tota la seva esplendor primaveral.

El cel tenia crepitacions de flama, olors reïnoses i

salubres, dolls de vida i tumults de vibracions que

afeixugaven l'atmosfera i nimbaven amb un halo misteriós

els cims llunyans i els fullatges, els porxos, les estàtu-

es, el brollador, el verger i tot el que Olga i Manuel

tenien davant dels ulls."

Quant als habitants de l'illa, Maseras els defineix

evidenciant la seva proximitat a les societats rurals que

serveixen de rerafons a molts contes de D'Annunzio. Per

fer-ho utilitza una forma teòrica i expositiva, que permet

identificar en el poble les constants de comportament de

les multituds estultes criticades sistemàticament en les

novel·les modernistes: "Com en els temps antics conreuaven
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els prats, els camps i les vinyes, encara que molts d'ells

fossin pescadors. S'esbargien amb plaers innocents i

saludables i eren enclins a la superstició; atribuïen al

diable un poder meravellós i s'adreçaven a ell molt més

sovint que a Déu [...]. Vivien, per dir-ho així, venturo-

sos, tot lliurant-se a la golafreria, a l'avarícia, a

l'enveja, a la luxúria [...]". El gust decadent per les

paradoxes i pels contrastos de llum i ombra, tant en el

paisatge com en els capteniments humans, apareix també en

les descripcions d'aquest ambient, creditor, en tot el seu

exotisme, de D'Annunzio: "Com que l'ànima de la gent de

Lípari només s'expandia sota una llum esclatant, per un

fenomen massa discutit, aquests insulars pacífics eren

extraordinàriament amics de tot allò que fa la vida

ombrívola i entenebreix els llocs i les consciències".

Aquesta atracció malatissa per la tenebra converteix aquell

paradís mediterrani en un espai on el destí fatal s'abat

indefugiblement sobre els personatges: "Així, doncs, en

aquell país de claror només hi floria misteri, misteri de

temences, de por, d'amor, de luxúria: fantàstic malson de

visions lúbriques i esveradores que convertia la vida en un

càstig i la mort en una voluptat en la qual hom assaboreix

tots els vicis amb què un déu temible havia enverinat la

sang dels homes per a complaure's amb llurs tortures."

La influència de D'Annunzio en el llibre fou observada

també per alguns crítics de l'edició catalana de l'obra.

L'any 1938 l'escriptor Josep Lleonart reconegué l'herència

dannunziana de L'Arbre del Bé i del Mal amb aquestes parau-

les: "Potser també hi traspua -dic jo- un deix de D'Annun-

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



907

zio: d'un Annunzio fragmentari -i aquest caràcter fragmen-

tari el té tot el llibre-. En afirmar això vull significar

un confinament en la carnalitat -"La carn és santa" deia

D'Annunzio, i ho predicava amb les seves novel·les al.luci-

nades, gairebé diríem emmetzinades d'una idolatria carnal.

Aquest fenomen, ben sovint els anys el depuren. Perquè, el

que és sant, si per cas, és l'estimació." Aquest crí-

tic, proveït -segons les seves declaracions- d'una bona

dosi de prejudicis morals, no valora suficientment la

sincera història d'amor dels protagonistes, i compara

L'Arbre del Bé i del Mal amb l'obra posterior de Maseras,

que considera superior pel fet d'obviar part del contingut

eròtic i centrar-se en el realisme: "Posteriorment, Alfons

Maseres, durant els vint-i-cinc anys que van de l'edició

francesa a l'edició catalana que avui celebrem, ha aconse-

guit una psicologia més completa i una major adaptació, per

tal com ha sabut no ésser tan exclusiu en l'obsessió

eròtica i intel.lectualista que perilla de limitar els

horitzons de la novel·la, la qual s'enquadra més aviat en

el realisme, i per tant en la vida successivament girada de

251totes les seves cares." El mateix any 1938 un crític de

Meridià -matisant els mots de Xènius, que el 1912 £djudi-

cava a la novel·la "un buf de Shakespeare"- observava: "A

nosaltres, més que Shakespeare, ens sembla trobar-hi un

ressò de D'Annunzio i dels simbolistes francesos del

moment. L'arbre del bé i del mal és una novel·la voluptuosa

i tràgica, amb tota la deliqüescència, l'exaltació lírica

i els simbolismes complicats i retòrics que foren la

grandesa i la decadència dannunzianes".
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Ultra la importancia de la filosofia i de l'estètica

de D'Annunzio en el llibre, Maseras s'identificava també

profundament amb el pensament de Leopardi, que va abocar a

L'Arbre del Bé i del Mal amb una gran subtilesa, com a

reflex de la pròpia manera de pensar i sentir. L'esperit

del poeta italià es manifesta de forma clara en la incapa-

citat que tenen els personatges de la novel·la per a viure

dintre dels límits de la realitat i de la prosa quotidia-

nes. Com Leopardi, tots evidencien dolorosament la seva

condició d'àngel caigut i extraviat al sòrdid desert de la

vida. Són individualistes desenfrenats i pertanyen a la

tercera de les esferes dels humans dibuixades per Leopardi

al Zibaldone. la formada pels qui -en oposició a la

primera, on hi ha els nens i els primitius, i a la segona,

la dels adults vulgars que accepten la mediocritat i la

prosa de l'existència quotidiana- s'adonen de la nul.litat

i del buit de la vida. Aquesta manera d'entendre l'e-

xistència -desesperada i "verissima pazzia"- és la pròpia

de Leopardi, on ell situa els homes sensibles i de geni, i

també és la situació romàntica en què Maseras instal·la els

seus personatges, desdenyosos de la societat burgesa d'on

provenen i segregats voluntàriament de l'ambient poljletà de

l'illa. Maseras beu en les fonts de la filosofia leopardia-

na perquè en realitat és la seva, existencial, torturada,

pessimista, condemnadora de la raó i esbrinadora de la

Natura i de la seva funció envers els homes. L'Arbre del Bé

i del Mal es basa en la postura antiracional -desesperada

i temerosa- de Leopardi. El protagonista de la novel.la

troba en l'amor una alternativa a la raó, que comparteix
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amb la seva estimada, però la realitat dolorosa li demostra

la vanitat de la bellesa, del mateix amor i de l'art, ídols

de la vida en un paradís anterior, abans de ser tocats per

la veritat. En definitiva, la vida és infelicitat perquè

comporta dolor, soledat i mort- experimentats en la mort

del germà, en la follia de l'amiga i en l'actitud agressiva

de la societat- malgrat que es puguin trobar instants de

feliç inconsciència mentre es viu cegament i s'arrisca la

vida, sense raonar sobre ella. És justament el fruit

d'aquest vitalisme en plenitud -l'amor i la sensualitat-

allò que permet al protagonista, pintor, entendre, en

recordar els versos de Leopardi, que l'amor i la mort

convergeixen: "Germans a un mateix temps, amor, mort, /

engendrava la sort". Veu en aquestes paraules una glossa

del mite del paradís i de l'arbre del bé i del mal, que

plasmarà a la tela, per interpretar-los amb el seu art i

recordar als homes "que si per l'amor han conegut la mort,

també amb l'amor han sabut vèncer la mort." Aquest episodi

mític dóna sortida al cabal de nostàlgia del paradís

terrenal de les fantasies infantils que tot home conscient

del seu viure guarda dintre de si. L'idealisme del geni, de

l'artista, intenta, a partir d'aquest moment en el llibre,

d'oposar-se a la crueltat del destí, identificat per

Leopardi amb la natura, que "per necessitat de la llei de

destrucció i reproducció, i per a conservar l'estat actual

de l'univers, és esencialment, regularment i perpetua

perseguidora i enemiga mortal de tots els individus". A

L'Arbre del Bé i del Mal la natura es manifesta com a destí

cruel encarnada en les passions humanes, mòbils de la mort
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del germà -la passió de la carn- i de la follia d'Edit -la

passió amorosa desenganyada-.

A més d'evidenciar la influència insistent de D'Annun-

zio i de Leopardi, L'Arbre del Bé i del Mal es vincula a

les novel·les modernistes tardanes que apareixen durant la

primera dècada del segle i el principi de la segona.

Pertany a la mena de narrativa compromesa amb l'home i amb

la societat que manifesta el dolor de viure, l'angoixa pel

misteri de l'existència i la lluita de l'individu per

imposar la seva voluntat i dominar les forces de la natura.

Evidencia a les seves pàgines el dubte entorn dels camins

racionals d'accés a la realitat, i introdueix l'amor com a

via de coneixement. Aquesta alternativa de pensament

irracionalista, propi del moment històric, harmonitza amb

la base filosòfica de to idealista i platònic inherent al

caràcter i a la cultura de Maseras i present també en la

teoria dels valors de Leopardi. En la novel·la predomina,

malgrat tot el dit, l'interès metafísic, ja que el seu

nucli teòric es debat al tombant de l'entitat del bé i del

mal, conceptes representatius de la dualitat de l'home,

l'únic ésser vinculat a la fatalitat de la matèria però,

tanmateix, dotat d'un esperit fort capaç de remuntar, aquest

esclavatge i dominar-lo: "es preguntava si no hi havia dues

forces ocultes i terribles que exercien llur poder sobre

les ànimes: una que les empenyia vers un infinit de

dolcesa, de candorositat i d'ignorància i l'altra que els

arrebassava i se les enduia furiosament vers un torb de

passions i de deliris que només les menava a la dolor i a

l'amarguesa. I com més considerava el món, no solament tal
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com el veia a Lípari, on hom podia dissecar més bé les

passions de la gent, sinó com sempre l'havia vist, joguina

d'uns monstres creats pels homes, més curiosa es sentia de

saber el que són el bé i el mal, aquestes dues fonts que es

barregen i que no són mai pures, com li ho havia dit un dia

el pintor Tosti." Francis Chevassu, crític de Le Figaro.

entenia l'ambigüitat entre el bé i el mal manifestada a la

novel·la com el reflex de la mateixa ambigüitat en les

accions humanes, també amb dues cares que es poden contem-

plar indistintament, com els dos rostres de la divinitat:

"A l'ombre du vieux pommier aux branches torses et aux

fruits abondants qui croît sur un des sommets de 1 ' île

Lipari, s'agitent des personnages que hante et que trouble

une énigme morale, celle-là même que l'humanité se pose de

siècle en siècle sous une forme différente; aucun d'eux ne

connaît exactement où le mal et où le bien commencent, car

les actions humaines ont deux faces, qu'on peut regarder

tour à tour, de même que les hommes ont attribué deux faces

à la divinité, celle de l'ange et celle du démon. Seuls,

Olga et Emmanuel, parce qu'ils s'aiment, posèdent une règle

de vie; par l'amour ils échappent à l'ennui et à l'incerti-

tude; ils comprennent le monde et s'élèvent au-dessus de

l'humanité. Ils ont cueilli le fruit mystérieux de l'arbre

symbolique.

El contagi de curiositats que es dóna entre els

personatges de la novel·la ha de produir-se pretesament en

el cas del lector, amb la qual cosa la novel.la compleix la

seva missió virtualment didàctica. La fórmula triada per a

produir la inquietud metafísica i existencial en el lector
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és la via del símbol. Com moltes de les novel·les de

l'època ( Solitud. Els sots feréstecs, La vida i la mort

d'en Jordi fraginals, Romàntics d'ara... ) atorga als

personatges i a diversos elements de l'obra algun tret

característic que els fa esdevenir simbòlics. L'Arbre del

Bé i del Mal dóna, a partir de les doctrines filosòfiques

i ètiques que representa, uns models d'actuació individual

que es superposen i es confonen en un de sol, i alhora

basteix un món particular i artificiós, on les formes i les

idees ambigües, la suggestió de la paraula, les sensacions

voluptuoses i les intuïcions artístiques aconseguixen el to

líric i subjectiu capaç de satisfer les exigències de la

sensibilitat decadent de l'autor i del lector.

La novel·la explica la història dels germans Danil i

Olga Rinaldi -traslladats a Lipari des de Trieste per tal

de cercar la salut de la noia, malalta d'una indefinible

melangia-, del pintor Manuel Tosti -obcecat a trobar

respostes al misteri de la vida, al de la creació artística

i a l'etern problema de l'oposició entre el Bé i el Mal-,

i explica també les vides de dos germans, fills de Lipari,

que permeten un interessant contrapunt i un paral·lelisme

simultanis ja que, mentre Edit és una jove plenament

espiritual i torturada per la insatisfacció afectiva, Jordi

representa el materialisme dels habitants de l'illa. El

crític del Mercure de France. Rachilde, deia el 1912, en un

intent per sintetitzar el tipus de relació establerta entre

els personatges, que el llibre és "una obra poètica on es

veuen plegades persones que no estan fetes per a viure en

comú i en la qual es veu dirigir-se cap a una llum d'amor
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més pura diversos amants com a esglaiats pels seus propis
nr à

i lliures impulsos." A diferència de Josep Lleonart -

que el 1938 trobarà en el llibre "un confinament en la
ftt r

carnalitat" - el crític del Mercure valora la poesia de

l'obra i destaca la puresa de l'amor dels amants. Hi ha

també a la novel·la una figura atemporal, Fra Gerard,

anacoreta i místic, un home enfortit per la soledat,

marginat però segur de si mateix, que ofereix una altra

pauta d'itinerari biogràfic ascendent. Representa l'heroi

modernista, renovador i solitari, captivat per l'ideal

inefable de la mística, que té un antecedent bastant clar

a la narració "Fra Perot" de Contes Fatídics i que està en

la línia de Pafnuci, monjo i abat d'Antinoe, anacoreta del

desert de Tebaida, personatge de la novel·la Thaïs (1890)

d'Anatole France. En oposició a Fra Gerard, idealista i

visionari, apareix un altre personatge que simbolitza el

mal, la ignorància i la superstició, una mena de bruixa

anomenada Comare Screpola.

Per a Pérez-Jorba el llibre és més interessant pels

seus episodis amorosos "que per l'argument, que li serveix

sols de base llunyana". I és que presenta bàsicament les

relacions d'amor i d'amistat entre els protagonistes,

sorgides a partir de la convivència, de la contemplació

conjunta del paisatge, i del diàleg. L'estudi de les

disquisicions mentals i de les converses entre els joves

constitueix la base de l'obra, eminentment dialèctica i

reflexiva. Cada un d'ells crea una ideologia i dibuixa el

caràcter que el durà a seguir un itinerari vital determi-

nat. L'amor, força que mou els personatges a actuar, esdevé
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la font de tot coneixement. L'amor amb tota la seva

plenitud intel·lectual i sexual arriba per al pintor Manuel

Tosti i per a Olga, il·lumina per la via de la revelació

els problemes metafísics i artístics del jove i porta la

noia a actuar i individualitzar-se per primera vegada,

esborrant el seu tedi vital. El sentiment de l'amor serveix

bàsicament perquè Manuel i Olga posseeixin una nova font de

coneixement, una alternativa a la raó. La jove, que abans

d'estimar creia que "la vida només era un malson intermina-

ble", resta astorada quan descobreix en ella una nova

capacitat de comprendre. En una ocasió després de referir

a Manuel els fruits de la seva llarga contemplació de la

natura conclou: "¿Quin poder meravellós de veure-ho tot i

de recordar-ho tot he assolit avui?". Continua exultant:

"Desitjava saber, desitjava interrogar la terra [...]" i

acaba per tenir una revelació davant la troballa d'un crani

humà entre la terra antiga: "La vida, que no és més que un

llampec que il·lumina el cel de l'eternitat. El miracle

etern de la vida sorgint davant l'eterna realitat de la

mort. I cosa estranya; tot comprenent això, m'ha sobtat una

gran alegria." L'amor fa retornar la noia als orígens

de l'home i a les fonts mateixes de la història.i de la

bellesa antiga. Olga ha comprès el misteri de la vida quan

ha pogut assaborir el goig de viure. La seva intuïció,

afinada pels sentits esperonats per l'amor, ha captat la

realitat del viure amb més exactitud que la pròpia raó,

martiritzada des de sempre per tal de copsar aquest

concepte. Maseras insinua, amb la visió d'Olga, la filoso-

fia irracionalista de Bergson.
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L'amor significa també per a Manuel Tosti la revelació

profunda de l'art i la resposta als seus interrogants

vitals. Ell ha estat i continua essent, un modernista mili-

tant, un artista fet amb voluntat i un lluitador al marge

de la societat: "Havia comprès que per a la realització de

la bellesa no calia forçosament haver de plaure al públic

i que, sovint, el menyspreu de la multitud donava a una

obra molt més gran valor." La recerca idealista de la

bellesa i de l'entitat del Bé i el Mal que l'han turmentat

tota la vida es resolen a partir de la visió totalment nova

facilitada per l'amor. Després d'estimar Olga concep un

quadre simbòlic on una fecunda pomera s'ofereix a un home

i a una dona nus, la dona és Olga, en la plenitud del seu

cos harmònic. "Tosti pensava en el seu quadre i tenia la

sensació neta que les seves noves idees eren filles del seu

nou amor, puix que associava el record o la imatge d'Olga

i l'abandonament de la seva passió a les seves visions

creadores. Es sentia il·luminat per una llum no pressentida

i resumia el món i la vida en una sola expressió mística,

per obra i per gràcia d'allò que l'amor li acabava d'ensen-

yar: la identificació de la vida i de la mort, del bé i del

mal." El pintor havia estat un decadent estetàcista,

conreador de la lletjor, la personalitat del qual Maseras

construeix amb tota probabilitat a partir de les d'Isidre

Nonell i d'Hermen Anglada. L'afició a pintar persones

deformes i monstruoses en "actituds estranyes i grotesques"

porta Tosti a defensar la pròpia estètica davant Olga ja

abans d'iniciar la seva relació amorosa. Per a Manuel "així

que arribem a comprendre alguna cosa ja només admirem allò
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que no comprenem", per aquest motiu ell havia deixat

d'interessar-se per les imatges belles i harmòniques i

només se sentia atret per "la bellesa d'allò que és trist

i negre, i tenebrós i fúnebre, d'allò que brama i crida i

fa soroll i colpeix, d'allò que és nauseabund i empude-

gaht." Els gustos estètics invertits i rars defineixen el

pintor com un artista decadent i malaltís i el transformen

en el símbol del dandisme, de l'art i l'estètica europeus

de principis de segle. La seva personalitat reflecteix la

de l'autor, és complexa i alhora ingènua pel fet d'eviden-

ciar-se amb excessiva claredat. És un home torturat, amb

tocs de cinisme al caràcter, sensual i emotiu, amb "una

natura paradoxal" i un esperit sensible que li permet de

recitar versos i entonar frases musicals. Un artista nat,

que "patia de vegades unes crisis morals inimaginables".

Malgrat aquesta personalitat artística malaltissa-dibuixa-

da a partir dels cànons decadentistes més tòpics- Manuel

arriba a evocar, per mitjà de la revelació de l'amor, la

"sobtada i magnífica eclosió d'un alè universal que tendia

a què la vida fos quelcom de bell i de positiu, una cosa

essencialment afirmativa". Amb aquesta proclamació de

Manuel Tosti, Maseras venç d'una vegada l'estètica.decaden-

tista i es vincula totalment a l'afirmació vitalista del

segon modernisme, que s'havia començat a difondre a

Catalunya des del 1898 -a la revista Catalonia- i s'havia

mantigut durant els primers anys del segle XX. A partir de

les paraules del seu personatge pintor, Maseras es declara

portaveu d'aquestes idees vitalistes i antidecadentistes
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que, amb D'Annunzio, arriben a Catalunya a principis de

segle i es manifesta defensor del corrent filosòfic

nietzscheà.

La lliçó que l'amor ha donat a Tosti és transcenden-

tal, "pensava en el seu quadre i tenia la sensació neta que

les seves noves idees eren filles del seu nou amor".

L'idealisme platònic que Maseras sistematitzarà als assaigs

estètics i metafísics d'Interpretacions i motius (1919) es

palesa ja en el concepte de la creació artística inspirada

per l'amor que el pintor de L'Arbre del bé i del Mal porta

a la pràctica sense plantejaments previs. La revelació de

l'art i de la veritat arriben a Manuel amb l'amor. En

conèixer la bellesa d'Olga i estimar-la posseeix el

coneixement ple de la realitat, comprèn el misteri del bé

i del mal. Maseras manifestarà aquestes mateixes idees a

1'"Elogi de la Beutat": "Vet aquí: ella [la Beutat] és la

perfecta harmonia de les coses, fent-se evident als

sentits; és l'essència i la bonesa de les nostres ànimes

fent-se intel·ligible a la nostra pròpia consciència; és el

nostre delit de perfecció i és la perfecció mateixa, que

tendeix a la completa conformitat de les coses amb llur
A r n

coneixement." Manuel és mogut per l'"eros" Q impuls

ascensional de l'home, l'anella que enllaça la bellesa amb

la consciència moral, la ressonància que la perfecció del

que és bo troba en l'home. L'amor de Manuel i Olga és

l'amor ideal i fecund, que dóna com a fruit l'obra artísti-

ca. Compleix la idea de l'amor perfecte de Plató, que

manifesta sempre el desig del bé, evidenciat al seu torn

sota un aspecte captivador, que és la bellesa. Seguint per
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aquest camí, Manuel explica com en recordar la dona

estimada -que esdevé origen de bondat, bellesa i perfecció,

una "donna angelicata"- inicià "una sublim ascensió en la

qual l'ànima es sentia empesa a donar tot allò de perfecte

que pugui crear". Confessa a la dona que estima: "D'ençà

que sóc esclau dels teus encisos, Olga, he esdevingut un

ésser de grans aspiracions; hi ha quelcom que m'empeny vers

1 ' inexpressable, vers tot allò que ens pot ajudar a

comprendre el misteri de la vida vers tot allò que ens

identifica amb Déu." El quadre de la pomera està cridat a

representar un "mite diví" i, amb aquestes afirmacions i

projectes d'inefable, el pintor està declarant el seu pas

de la posició modernista decadentista a la idealista i

platònica, amb adhesió absoluta a la vida i a la fe en

l'amor com impuls creador: "No és pas l'arbre, solament,

allò que em cal pintar [...] Vull mostrar-hi l'impenetrable

misteri de l'amor, el llegendari deliqui del primer besar;

vull pintar l'home i la dona en llur primera temptació, al

peu de la simbòlica pomera; vull tornar a dir als mortals

la veritat que el candorós autor dels LLibres Sants va

revelar sense conèixer-la, això és, que l'amor és el fruit

mitjançant el qual hom assoleix la ciència del .bé i del

mal. "

Algunes idees expressades per Tosti vinculen el llibre

a la filosofia de la Natura i a alguns pressupòsits de la

Teosofia, una altra de les curiositats que Maseras demostrà

en aquesta obra. La manifestació dels misteris de la

naturalesa partint del descens a l'interior humà, la

insinuació que un hàlit recorre l'univers, que l'esperit
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habita en la matèria i que, en definitiva, res no separa

Déu de l'home i, per tant, cap dogma no pot impedir l'accés

a les fonts ocultes de la Natura són pensaments que s'evi-

dencien en les declaracions del pintor i d'Olga en contem-

plar el paisatge després de conèixer l'amor, i es manifes-

ten també en les paraules de Fra Gerard, l'amor del qual és

místic, i per tant molt més revelador encara, i a la fi,

resten també explícits en les moltes seqüències de contem-

plació de la natura que apareixen a la novel·la.

La veritable revelació no es produeix fins a la fi del

llibre, quan han succeït esdeveniments dolorosos que porten

Manuel a creure que "en el verger de la vida l'home només

coneix l'arbre del bé i del mal pels seus fruits de

voluptat o d'amargor, que sempre viu a l'ombra d'aquest

arbre fatídic [...] i que, si sap finalment que la vida val

alguna cosa, és gràcies al sabor del seu fruit, del qual

extreu sempre alguna nova dolçor o alguna nova fel: místic

i apassionat, lúbric i torturant, l'home es complau amb

aquesta barreja de vida i de mort, de plaer i de sofriment,

d'infinit i de no-res i això li ensenya que el bé i el mal

no són, tots dos plegats, sinó la mateixa cosa." Es

compleix la màxima de l'Eclesiastès, amb què . Maseras

encapçalarà el 1929 la seva novel.la L'Evasió. "Qui afegeix

ciència, afegeix dolor" (1,18), lligada amb la filosofia

existencial de Schopenhauer, que amara aquesta futura

novel·la. Tradicionalment, i ja des del Gènesi -amb

l'expulsió d'Adam i Eva del Paradís, després d'haver menjat

la fruita prohibida que els donà la ciència- i des de

l'Eclesiastès, ha estat escrit que el saber engendra dolor.
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El pensament modernista més amarg s'adjudicà aquesta màxima

com a base del seu edifici filòsof ico-existencial, i

Maseras la utilitzà com a centre del pensament de L'Arbre

del Bé i del Mal. La filosofia última de la novel·la revela

la coincidència de les oposicions, la unitat en la duali-

tat. L'arbre de la revelació de Manuel és l'Arbre de la

Ciència del bé i del mal, símbol del coneixement, de la

universalitat del saber en les tradicions jueva i cristia-

na, al costat de l'arbre de la Vida, és a dir, de la vida

eterna.258

El dolor del coneixement arriba al relat amb la mort

de Danil, el germà d'Olga. La vida ha estat, per a ell, una

mena de llimbs "on res no pot ésser pres seriosament si hom

no vol morir fastiguejat o no es vol veure obligat a

clavar-se un tret." Parteix dels mateixos plantejaments

d'absurd existencial i de tedi que havien sostingut la seva

germana i Manuel. Intenta superar-los amb la frivolitat de

l'amor fàcil: "Jo sembro l'amor i cullo l'avorriment".

Evidencia amb cinisme conèixer els perills d'aquesta

actuació: "sé que sovint, una manera d'obrar com aquesta

dóna resultats temibles, però ni hi penso" i s'aboca al

vertigen frenètic de seduccions contínues. Les joves de

Lipari li ofereixen el primitivisme de llur amor, que ell

pren com antídot de l'esllanguiment eròtic de les noies de

ciutat: "i així, allò que trobava malament en les dones del

seu braç ho admirava en les del poble". Es mostra "brutal,

obscè i tot, a fi de captivar la bèstia i dominar-la

completament. I així pagava a les pageses de Lipari els

deutes d'amor que havia contret amb les senyoretes de
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Trieste." Danil, home de "rialla fresca i bestial" és

l'encarnació de l'amor foll, assedegat de carn, primari i

pragmàtic, oposat a l'amor en plenitud de Manuel i Ol-

259ga. El contrast entre aquestes dues menes d amor,

paral·lel a l'oposició bé/mal, comporta també el contrast

entre els habitants del món rural -les pageses "innobles",

els "éssers rústecs" que sols tenen" d'humà les aparences"-

i els individus de la ciutat, que cerquen les raons de

l'existència a l'illa. Maseras en aquest cas no es limita

a enfrontar camp-ciutat, sinó que arriba més enllà quan, en

descriure Olga les festes extravagants que havia vist

celebrar a Trieste, conclou que les multituds no coneixen

diferència, els components de l'alta societat haurien

estat, segons ella, "més innobles que els rústecs, més

astuts, més abjectes". El pensament de Maseras comporta una

manca de fe en la condició humana que ultrapassa l'espai

vital on aquesta es desenvolupa. Demostra la negativitat de

l'home-massa en -una altra- oposició a l'home-individu, a

l'home d'esperit selecte i refinat, a l'home-guia dels

homes, l'artista messiànic, el super-home. Aquesta és una

de les idees més fortes i insistents de la novel·la, que

així es defineix com a nietzscheana. Una venjança secreta -

un marit, un pare, un germà- acaba amb la vida de Danil i

es compleix el destí fatídic, provocat per les passions

humanes. Un altre contrast es produeix en morir Danil a

causa d'allò que l'ha fet viure fins aleshores, L'amor que

li fa conèixer el dolor i el mal és el mateix que abans li

havia mostrat la felicitat i el bé, per això Manuel tingué

la revelació que "la terra, aquest infern, era certament
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una cosa admirable, admirable i apocalíptica, en la qual

els fills d'Adam fan triomfar llur divinitat i llur

abjecció."

L'enamorament feliç de Manuel i Olga té el seu

contrapunt en la mort de Danil i en el casament convencio-

nal i interessat de Jordi. Però l'amor, causa primera de

les accions de la novel·la, té encara una altra conse-

qüència en la follia d'Edit, enamorada apassionadament de

Danil, que la ignora. En el llit de mort confessa a la jove

la seva correspondència amorosa. Quan ell desapareix, Edit

resta en un ennuvolament mental estrany i poètic, com una

nova Ofelia. Es justifica així, amb la situació i el to

creats, l'afirmació de Xènius, que trobava que en "aquest

llibre sorprenent" L'arbre del bé i del mal hi "passa a

voltes un buf de Shakespeare, que només he retrobat en tres

autors contemporanis -en el poeta alemany Richard Dehmel, -

en el novelista francès Elemir Bourges- y en ell [Alfons

Maseras] . "26°

Edit, filla de Lipari, és una individualitat excepcio-

nal en aquell context, un esperit selecte, contemplatiu i

solitari, que s'agermana aviat amb Olga i Danil. Marginada

en la pròpia terra amb un "isolament orgullós" era titllada
«

per la gent del poble d'impia, i la seva afecció per la

lectura era també criticada: "hom deia que es condemnava

l'ànima amb lectures demoníaques." L'itinerari ascensional

d'Edit acaba en el fracàs, el seu amor intens i no corres-

post esdevé estèril i el seu únic fruit és la follia. Edit

és el personatge més exigent espiritualment, el més

contemplatiu i delicat, per això no pot suportar la vida a
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la terra i en resta segregada per sempre amb la seva

follia. En una declaració premonitòria, aquest personatge

havia afirmat, dins d'una discussió sobre Fra Gerard, que

"la seva follia és preferible a la ciència de molta gent".

La seva ment i la seva sensibilitat delicades l'havien

portat a "llargues crisis de tristesa. Es deia que els

altres assaborien l'encís de la vida i que ella era l'única

dona a la qual era prohibida la felicitat." El dolor

existencial d'Olga, en qui Maseras representa el pessimisme

vital de Schopenhauer que inunda tota la narració, esclata

definitivament amb la mort de Danil. Ella no haurà conegut

l'amor en plenitud per la qual cosa resta fora del coneixe-

ment, en la follia. Al final de la novel·la Olga i Manuel

decideixen abandonar l'illa tots sols. El símbol final és

definitiu: troben Edit al port totalment absent, dedicada

a contemplar el mar, il·luminada en la seva alienació. Quan

Olga vol córrer cap a ella, Manuel l'atura tot dient: "Edit

no podrà saber mai ni el que és el Bé ni el que és Mal." La

tesi darrera arriba, doncs, amb la figura visionària

d'Edit, que, en no haver conegut l'amor, és incapaç per a

conèixer. L'amor com a font de coneixement es transmuta ara

en símbol existencial en evidenciar el sense sentit d'una
*

vida sense amor. A més, la marginació total d'Edit esdevé

alhora símbol de la solitud i de l'abandó de l'artista

creador, la soledat del geni. En última instància, la

imatge final de la jove Edit presa de la follia pot voler

exemplificar la idea de Nietzsche -heretada de Schopen-

hauer- segons la qual la consciència dels homes no basta

per a determinar la seva vida i, per tant, cal rebutjar el
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racionalisme com a interpretació de l'home. La identifi-

cació del Bé i del Mal és una revelació provocada per

l'amor en Manuel i Olga, però aquest només és un primer

pas. La imatge d'Edit que clou la novel·la és la que resta,

tot posant un terrible interrogant sobre la validesa de la

raó humana.

Les individualitats protagonistes de la novel·la són

totes facetes del mateix personatge, de l'esperit de

l'artista creador, que cerca la bellesa en la veritat i es

vol fondre en la natura mitjançant la contemplació. La

plenitud en l'art i en la bellesa agermana aquests indivi-

dus i els fa forts davant una societat primària i elemental

que no es pot situar mai a la seva altura. Maseras planteja

aquí narrativament qüestions que manifestarà més tard,

l'any 1919, al seus assaigs "Elogi de la beutat" i "L'art,

instrument de definició". El seu credo metafísic el porta

a fer afirmacions el 1919 en la mateixa línia de néoplato-

nisme que ja havia evidenciat a la novel·la: "Hom comprèn,

així, que la beutat presideixi les inclinacions de l'ànima

que estima el ver per ésser ver i estima el bell per ésser

bell: la beutat infinita es confon amb la veritat infinita

261i amb la bonesa infinita també." Per a ell la bellesa

"serà sempre, per a tots, la revelació de la nostra bonesa
ntn

i de la nostra veritat." Per aquest motiu l'amor, l'art

i el coneixement es manifesten simultàniament al pintor

Manuel, contrafigura literària de Maseras. El procés

creador és un altre dels problemes fonamentals a L'Arbre

del Bé i del Mal sobre el qual també teoritza a Interpreta-

cions i motius imbuït per la filosofia intuïcionista de
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Bergson: "el que defineix millor no és pas el que entén la

cosa definida, sinó el que la sent viva i bategant dintre

d'ell, el que es recrea amb ella per tal que la torna a

crear",263

La novel·la és simbòlica en la seva concepció global,

en el plantejament, en l'estructura, en l'escenari i en els

personatges. I també apareixen referències simbòliques que

reblen els valors emblemàtics dels personatges i de les

seves actuacions. Maseras exposà al llibre la seva teoria

artística i metafísica per la via del símbol, donant-li una

àmplia validesa en universalitzar els problemes dels seus

protagonistes situats en un àmbit tancat, una illa geogrà-

fica que esdevé una illa social, un món a escala on tots

els elements del món real hi tenen representació, fet que

en facilita la identificació del lector. Al principi de la

novel·la queda establerta aquesta validesa universal en les

paraules de Manuel: "aquesta illa em fa pensar en els temps

antics, en una confusió d'èpoques i contrades que té

quelcom de meravellós". I és que podríem també afirmar que

aquest lloc no pertany a cap temps concret, ni tampoc els

seus habitants, que són del passat, del present i de

sempre; el que compta és la seva condició humana que els

farà manifestar-se. Maseras evita tota mena de detalls

cronològics o d'ambientació que permetin concretar el temps

de l'acció. Aquesta atemporalitat i universalitat de la

novel·la donen a l'època i a l'escenari del relat un to

líric, i suggereixen molt millor al lector els continguts

estètics i metafísics que conté, sense concrecions mate-

rials que en destorbin la comprensió. L'illa simbolitza,
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doncs, el món, i els seus habitants representen tota la

humanitat. Dintre dels paisatges de l'illa, els que més

desperten la sensibilitat artística i estètica dels

personatges, individualitzats d'entre el grup social, són

el mar i el cim de Sant Angelo; el primer esdevé el reflex

de 1'ànima d'aquell que el contempla, símbol de l'eternitat

i també de la mort. Olga interroga la seva amiga sobre el

plany constant de les ones, en aquest cas tornàveu dels

anhels humans: "¿Per ventura els planys de la mar no et

desvetllen un altre plany més torturador? ¿No té la mar,

per ventura, ímpetus misteriosos i fatals, com tothom?". El

mar és el principal objecte de contemplació i de fusió amb

la natura, que pot guiar les passes del contemplador, dur-

lo pel camí de la veritat: "Unes blancors tremoloses es

breçolaven damunt del mar i el bleix primaveral feia

penetrar suaument l'alegria i la magnificència al fons de

llurs esguards, que somreien venturosament davant del

miracle de la natura." Els credos teosòfics van apareixent

en aquestes mirades en profunditat, especialment en el cas

del pintor Manuel, ja que coneixement i inspiració van

parells en la teosofía. També el cim de Sant Angelo té

valors simbòlics, és l'habitat de Fra Gerard, el contempla-
*

dor per antonomàsia, que "només es meravellava de la beutat

de tot el que l'envoltava perquè li recordava la sapiència

i la bondat divines" i amb això adquireix les dimensions de

muntanya divina, l'ascensió de la qual, en cerca dé la

bellesa de la natura, de la bondat de l'anacoreta o de la

serenitat de l'ànim, és un paral·lelisme de la lluita de la

voluntat per assolir la vida i la veritat.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



927

El símbol que centra la novel·la és l'arbre del bé i
Oil

del mal , concretat en la pomera salvatge pintada per

Manuel Tosti que "evocava el fatídic misteri de la primera

llegenda d'amor". Al quadre "un alè de vida ho animava tot:

els éssers i les coses" perquè havien estat contemplats i

copsats amb els ulls de l'ànima. Era la primera vegada que

l'home i la dona es preguntaven "quin podia ésser el secret

de llur existència, quins eren els designis de llur

Creador. Es feien aquesta pregunta encisats d'ells mateixos

i cercant en llur propi cos el misteri que Déu els havia

amagat." En la descoberta dels cossos i de l'amor raïa el

coneixement del bé i del mal. Aquesta era la simbologia del

mite judeo-cristià que el pintor reproduí. La influència de

les doctrines teosòfiques porta el mite fins al seu punt

més alt d'incandescència. Al mateix temps, la mirada escor-

colladora de Manuel sobre el món visible cerca una il·lumi-

nació que guiï les seves passes cap a la veritat, perquè

l'analogia del mite no basta, cal l'ajut de l'esperit. El

coneixement i l'art -la inspiració- han anat parells,

El símbol de l'arbre de la ciència comporta un símbol

subsegüent: el de l'expulsió del Paradís sota l'amenaça del

foc, en aquesta ocasió en forma del volcà Stromboli, situat
*

en una illa molt propera. El saber engendra dolor, i Manuel

i Olga no poden evitar el compliment d'aquesta sentència.

Després d'haver comprès la identitat entre el Bé i el Mal

sofreixen les conseqüències d'haver sabut, i són castigats

pel destí amb l'expulsió del paradís illenc. El darrer

símbol apareix al final del llibre: "Els dos amants

caminaven amb l'ànima sospesa entre el record i 1'esperan-
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ça. Quelcom de fatal semblava flotar damunt de llurs caps;

i ell, sentint que llur fugida era una mena d'exili i

endevinant allà, a la llunyania damunt les aigües, les

llengües de foc del volcà que la llum del sol començava a

apagar, va pensar en l'expulsió de la primera parella

humana del Paradís terrenal, en la còlera de Déu i en

l'espasa flamejant de l'Arcàngel. I es va dir que, per a

ells, també havia arribat el moment de dominar la terra."

El simbolisme de l'obra fou destacat per tota la

crítica, tant de la versió francesa (1912) com de la

catalana (1937). Citarem, a tall de mostra, les paraules de

Pompeu Gener, escrites en aparèixer la primera edició del

llibre: "Como se ve, esta novela se desarrolla en pleno

simbolismo. Maseras hace mover a todas esas almas inquietas

é inquietantes en un paraje paradisíaco, donde viven como

en concreto todos los múltiples aspectos de la naturaleza

y que en el intento del autor puede muy bien simbolizar la

tierra entera." El simbolisme dels personatges és espe-
jee

cialment destacat per Ph. Em. Glaser, de Le Figaro . i

per Francis Chevassu, del mateix diari, que veu provenir el

simbolisme del llibre del seu mateix valor espiritual:

"C'est ce même amour qui triomphe dans le roman de M.

Alfons Maseras d'où la préocupation mystique n'est pas non

plus absente; elle fait, dans une certaine mesure, de

L'arbre du bien et du mal, une oeuvre symbolique." Per

a Anna Murià, el 1938, en el llibre, "el més important no

és el que diuen els seus personatges, sinó el que signifi-

quen, el que simbolitzen (per dir-ho amb l'expressió que ja
fl£Q

d'altres li han aplicat)."400 El crític de Les Entretiens
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Idealistes. L. Richard Mouner, assenyalava el 1913 la

grandesa simbòlica d'aquests personatges tot observant que

els procedeix bàsicament de l'especial atmosfera artística

de l'ambient de l'illa en què es mouen i de la voluntat

expressa de Maseras, que volgué teoritzar sobre els efectes

de l'Amor a partir d'uns protagonistes emblemàtics que,

tanmateix, continuaven essent humans: "H. A. Maseras a visé

à plus haut qu'une histoire d'amoureux, à mieux que la

narration psychologique d'un mouvement passionnel. Il a

demandé à l'idée de l'Amour et à ses faces diverses le

sujet de son oeuvre. Il a voulu nous en présenter les

effets hereux ou malhereux indépendamment des individus, en

sorte que sans cesser d'être types, ses personnages

prennent une certaine grandeur symbolique. Cette grandeur

ne résulte point de leurs actes personnels mais de l'at-

mosphère dans laquelle ils se meuvent et qui est purement
Afin

artistique." El crític recalca el fet que Maseras té la

seva contrafigura en el pintor Tosti, un artista amb una

sensibilitat paral·lela a la d'ell, i té la seva manera de

sentir i conceptuar l'amor reflectida en la bella i humana

relació Manuel-Olga: "Car M. Maseras est un artiste avant

toute chose. De là sa conception à la fois sensualiste et

mystique de l'Amour et la réelle beauté et la profonde

vérité de ce couple d'amants superbement humain: Emmanuel

Tosti et Olga Rinaldi en qui s'incarne toute sa pensée." I

també Bornell, des del Diari de Catalunya coincideix amb

ell en afirmar: "El simbolisme, base de l'obra, permeté

estendre les ales de poeta i l'aura de poesia que s'hi
A»A

aspergeix, n'és, sens dubte, el major encís."
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L'any 1911 l'escriptor basc Pío Baró ja va publicar El

árbol de la ciencia, una novel·la ideològica propera per

contingut filosòfic al llibre de Maseras. L'interrogant de

l'existència i de l'entitat del coneixement, amb les

amargues conseqüències del saber, es repeteix a ambdues

novel·les, malgrat les diferències argumentais. Encara que

expressada amb un llenguatge molt més rude, la novel·la de

Barója explicita la mateixa idea que l'obra de Maseras: "El

árbol de la ciencia no se dice cómo era; probablemente

sería mezquino y triste. ¿Y tú sabes lo que le dijo Dios a

Adán? -No recuerdo, la verdad. -Pues al tenerlo a Adán

delante, le dijo: "Puedes comer todos los frutos del

jardín; pero cuidado con el fruto del árbol de la ciencia

del bien y del mal, porque el día que tú comas ese fruto

morirás de muerte." Y Dios, seguramente, añadió: "Comed del

árbol de la vida, sed bestias, sed cerdos, sed egoístas,

revolcaos por el suelo alegremente; pero no comáis del

árbol de la ciencia, porque ese fruto agrio os dará una
A n í

tendencia a mejorar que os destruirá." La lliçó doloro-

sa del coneixement és la mateixa perquè es troba a l'am-

bient dels inicis de segle, a les lectures i a la formació

d'ambdós escriptors. Malgrat que el llibre de Barója

aparegué un any abans, no creiem que Maseras el conegués,

ja que residia a París, on s'interessava en especial per la

literatura francesa, italiana i per les notícies que li

arribaven de la catalana.

La novel.la té un cert regust clàssic a causa del

valor de símbol dels personatges i de les situacions, que

li donen una validesa eterna i universal, i també per la
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presència constant del Mediterrani com a teló de fons.

Aquest ressò clàssic facilita la introducció al llibre

d'algunes idees característiques del Noucentisme, moviment

que progressivament Maseras anirà coneixent i al qual, com

ja hem vist, es vincularà en alguna me-sura per la seva

relació professional amb Eugeni d'Ors. Així, en un cas, el

pintor Tosti, parlant per boca de l'autor, fa una defensa

aferrissada del treball de l'artista per tal d'arribar a la

perfecció, a "l'obra ben feta" proclamada pels noucentis-

tes, i ataca durament la fe cega en la inspiració: "He

arribat a crear-me un mètode de treball. Allò que hom creu

als divuit anys, quan hom té el cap ple de quimeres de

glòria i hom es creu superior a tothom, allò que hom afirma

de la producció espontània i dels miracles de la inspira-

ció, tot allò és mentida i res més que mentida. Un quadre,

una obra, no es fa pas en un dia. En un dia se'l pot

concebre, però la realització de l'obra artística, quan hom

vol arribar a la perfecció o a allò que els homes en diuen

la perfecció, s'assembla molt a la paciència. Tot s'ha de

calcular bé, àdhuc les coses que semblen, al primer cop

d'ull, ésser creades per la imaginació més desbaratada.

L'escriptor que no esborra, el pintor que no corregeix i no

retoca, són artistes dolents. Hom no sap mai allò que és

definitiu." En un altre cas, Maseras exposa una idea que

trobem tot sovint en la poesia noucentista expressada sota

la forma de "fal·làcia patètica". Es tracta de l'argúcia

artística mitjançant la qual el poeta sembla reflectir els

sentiments de la natura quan en realitat és ell qui

projecta el seu cabal d'emoció sobre la naturalesa. Maseras
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barreja aquesta idea amb la del domini de la natura per

part de l'home, pensament defensat també pel noucentisme,

encara que prové, en última instància, de la filosofia

nietzscheana difosa amb el modernisme: "Sentia una joia de

no dir en contemplar la natura, com si ell n'hagués estat

el creador. Es deia que la natura només vivia per a ell i

que només mostrava tanta magnificència perquè ell l'havia

de contemplar. [...] -D'on ve l'encís que la natura sembla

posseir? En el fons, la natura és estúpida, de la més

rígida estupidesa. És orba, sorda, muda; no té sensibilitat

ni comprensió [...] Quan sembla que rebem d'ella tota

vibració és que el misteri de la nostra existència exten el

seu poder al damunt d'ella."

Quant a l'estructura, cal dir que la novel.la té un

ritme lent que segueix un procés narratiu rectilini

segmentat en capítols. En moltes ocasions aquests esdevenen

unitats formals i ideològiques independents, amb la qual

cosa l'obra s'inclou en el grup de les novel·les modernis-

tes construïdes a partir de "poemes en prosa". A més, hi ha

algunes narracions autònomes incloses en l'eix narratiu

bàsic, com la llarga relació de la vida passada de Fra

Gerard, explicada en primera persona amb gran vivesa, o el

conte "Una cançó", publicat a Escull el 1905, aquí inclòs

en forma de somni del pintor, que afegeix un matís encara

més decadentista al personatge. El llibre ve a ser una

novel·la de novel·les, en el sentit que recull diverses

històries paral·leles i les fa convergir tot entrellaçant-

les suaument. Ja hem vist que cada història és el relat

d'un amor que porta els protagonistes a assolir la seva
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individualitat després de debatre's dolorosament amb la

fatalitat del destí i amb la societat. Pel fet de ser una

novel·la ideològica i metafísica prescindeix gairebé de

l'acció i utilitza en gran mesura el recurs del diàleg,

gairebé sempre entre dos personatges. Les introspeccions

per part de l'autor omniscient i els llargs parlaments, en

forma de confessions personals, dintre dels diàlegs

n'aguditzen el caràcter dialèctic i expositiu. Els 44

capítols es distribueixen irregularment en una llarga

introducció, on els protagonistes donen a conèixer les

seves personalitats i evidencien les diverses menes de

relació que mantenen, i un nucli, que ràpidament evoluciona

cap a un final simultàniament tancat -en el cas de la

parella Danil (mort) i Edit (folla)- i obert, en el cas de

Manuel i Olga, els joves que, un cop expulsats del Paradís

i complert el seu itinerari ascensional, aconsegueixen una

forta individualitat que els fa lliures. El nucli central

s'inicia en el capítol XXVI amb el lliurament feliç d'Olga

a Manuel i té el moment culminant en el capítol XXX, en què

Tosti comprèn que la vida i la mort, així com el bé i el

mal, tenen la mateixa entitat. L'atemptat contra Jordi té

lloc al capítol XXXVI, que clouria aquest nucli ideològic

central i iniciaria la cloenda, amb forma d'un descens molt

suau. La mort de Danil esdevinguda al capítol XLII dóna pas

a la follia d'Edit, que esdevé un motiu líric i shakespea-

rià, i a la total i definitiva unió entre Olga í Manuel,

que es fan forts amb el dolor i l'isolament social, al

darrer capítol: "Ella es limitava a dir-li: -Tu ets

l'escorça i jo sóc l'heura." La seva fugida de l'illa
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representa el moment culminant de la novel·la, el final

ibsenià i nietzscheà, assolit amb el compliment del fat

tràgic, que mostra la grandesa dels que resten sols i units

per l'amor fora de la societat mediocre i prosaica.

Aquesta estructura de relats paral·lels no va ser

vista amb bon ulls el gener de 1913 pel crític L. Richard

Mouner de Les Entretiens Idealistes, que censura l'art de

composició del llibre: "Malheureusement à cette saine et

large conception de l'amour charnel dans la vérité de ses

fins morales, ne répond point un art de composition qui lui

donnerait toute la Beauté à laquelle M. Maseras pourrait

prétendre. S'il a parfaitement vu les faces successives de

l'Amour depuis celle purement mystique de Fra Genaro, le

saint anachorète, jusqu'à celle inférieure et exclusivement

sensuelle qui conduit à la mort Danilo Rinaldi, il n'a su

que les juxtaposer et non les unir. Il leur manque une

source de vie commune qui ferait un tout parfaitement

homogène d'une succession de chapitres où nous sont

présentes les aspects divers particuliers à chacune de ces

272faces." Alexandre Plana no troba a faltar aquesta font

de vida comuna, ja que veu un "engranatge perfecte dels
A R «

capítols de la novela , l'estructura de la qual troba

"harmoniosa" i, fent referència al fet que l'edició

francesa no posa números als capítols, afegeix: "L'autor ha

fet bé de no senyalaries amb xifres, perquè ells sols ja's

destaquen prou en l'armoniosa construcció de la novela.

Aquesta llei d'harmonia seva ha fet que l'autor ens contés

en la seva obra les dues històries paraleles de dos amors:

l'un, arriva al triomf des de'l seu primer esclat y es
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fécond perqué d'aquest amor neix una obra d'art: el quadro

ont el pintor Tosti ha evocat el mite originari; mentres

que l'altre amor no's desclou si no a les portes de la

mort, y es causa de la follia d'Edith, la verge que no fou

compresa fins quant ja l'home no podía estimarla." Aquest

contrast que sembla hauria d'ésser violent y aspre, es

974
reposat y ferm en la novela de Maseras.1

Les tècniques narratives dominants a la novel·la són

les clàssiques en la novel·la tradicional ja que la

modernitat i la innovació rauen aquí en la ideologia, en la

personalitat, en els comportaments i en les converses dels

personatges. Els recursos tècnics són senzills i planers

perquè es troben al servei de la idea. La tècnica més

treballada és la descripció, palesada sota una gran

diversitat de formes, a causa de la riquesa d'emocions i de

paisatges que l'autor vol inspirar, i de l'atmosfera

especial, inquietant i suggestiva que vol crear en molts

moments. Potser corprès per aquest ambient, Pompeu Gener

digué d'aquesta novel·la que era "una obra eminentemente

sugestiva", que "hay, en efecto, un fatídico encanto en

toda la novela", que "es un libro de pasión y de misterio,

de inquietud escrutadora" on Maseras "hace mover esas almas

2Î5inquietas e inquietantes en un paraje paradisíaco".

Però no fou l'únic a destacar aquest encís estrany de

l'obra, ja que la crítica publicada a Alceste (París)

comenta també la forma insinuant i subjectiva amb què és

descrit i suggerit l'amor: "Le livre est pénétré d'un

souffle d'amour à la fois passionné, flottant, morbide et

pénétrant, qui peut être en accordanse avec les sensations
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vagues qu'éveillé au coeur des hommes l'idée de l'amour, ce

sentiment divers, ondoyant, dans lequel tout peut être

vrai, puisque indécis, trouble et changeant selon les
rtflc

impressions." També Luis de Terán des de Nuestro Tiempo

remarca que "Sólo las cautivantes descripciones de este

pais extraño bastarían para hacer del nuevo libro de

Maseras una lectura deleitosa. [ . . . ] Por cierto que á causa

del supremo arte del autor, ó más bien por felicísimo

acierto en la elección de escenario, diríase que solamente

allí pueden ocurrir tales sucesos, y sobre todo abordarse

? 77con tal valentía semejante tema."

La descripció és, doncs, la tècnica predominant en el

llibre i inclou una gamma variada de modalitats: la

descripció decadent i romàntica, conreada ja per 1'autor en

llibres anteriors, la descripció d'un paisatge que és

reflex de l'estat d'ànim d'un personatge, i, especialment,

la descripció impressionista. Maseras introdueix decidida-

ment aquesta darrera tècnica a L'Arbre del Bé i del Mal.

tot utilitzant-la amb freqüència per tal de fer una recerca

sobre les seves possibilitats. Amb els resultats de l'apli-

cació de l'impressionisme a gairebé tots els sentits obté

un dels recursos fonamentals per aconseguir una obra
«

lírica. El moviment de la llum dóna una àmplia gamma de

color al paisatge -"trop de couleur" segons Claude Fran-
flso

cueil del Gil Blas - i ateny la sensació d'evolució de

la claredat. A més d'aquest, altres moviments -de l'aire,

dels arbres- col·laboren a aconseguir el canvi en l'aspecte

de la natura: "Damunt la nuesa canviant de la mar hi havia

una quietud solemnial. Només un vent tebi i perfumat
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s'elevava, del fons de la badia, fins a les portes de la

ciutat, encimbellada dalt dels seus rocs negres i pelats;

i la llum meridional, ralentint-se misteriosament, donava

més transparència a l'atmosfera." En altres casos al

moviment impressionista de la descripció del paisatge s'hi

uneix el decadentisme i s'aconsegueixen fragments d'un

modernisme vibrant i hiperbòlic com el que segueix, on els

suggeriments s'adrecen a tots els sentits i les evolucions

del color arriben fins a les natures mortes: "El crepuscle

arribava amb el seu polsim d'or i les seves veles de

porpra. La nit voluptuosa s'apropava. Olga contemplava el

pintor amb una mena d'èxtasi mal dissimulat i com la

mateixa nit que queia, omplia la vasta sala amb un perfum

llangorós. Al defora el cel era somniós i malencònic com un

cel d'autumne. Allà al lluny, les roques es dibuixaven,

enceses, i la ciutat que s'adormia era ja com un tió

apagat. Hom percebia a l'entorn unes remors vagues, uns

crits ofegats, uns espétemeos misteriosos. Unes flors es

morien, en un pitxer: llur carmí clar, llurs tons grogosos

i purpurins s'esborraven místicament." Fins amb recursos

auditius ateny la sensació de moviment, d'evolució,

d'instant copsat, tot defugint el retrat mort i fix del
•

paisatge "realista": "I els veremadors seguien passant

[...] Les veus eren sonores, en el silenci de la nit

envaïdora. I ell les escoltava, somniador, tot repetint

llurs pròpies cançons. Després les veus s'aprimaven,

s'afuaven i morien al lluny, tristes i planyívoles. Però

Danil no sentia llur melangia. Tanmateix s'aturava per

sentir-ne d'altres, que s'anaven apropant i creixien durant
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un moment per a perdre's al cap d'una estona en el mateix

silenci."

Una altra de les constats en la tècnica de la descrip-

ció és l'enfocament del paisatge des dels ulls contempla-

tius d'un dels personatges, tal com ja havíem trobat en

alguns dels Contes fatídics i d'una manera molt especial a

Sota'l cel de París. La contemplació del mar és un dels

recursos més utilitzats per a evidenciar els estats d'ànim,

en especial la melangia i els desigs frustrats. L'emmira-

llament amb el mar permet la transcripció lírica de

sensacions o d'estats espirituals indefinibles -perquè

pertanyen al domini de l'inefable- amb molta més objectivi-

tat que utilitzant únicament la tècnica d'introspecció per

part de l'autor omniscient. La comunió entre l'ànima i la

natura -gairebé sempre el mar- es produeix a través de la

mirada: "Totes dues pensaven en l'amor, en quelcom d'incom-

prensible i d'indefinible que es removia al fons de llur

ànima. Llur somni, impregnat de malenconia i de tristesa,

els duia a una mena d'amargor per les coses que no havien

esdevingut i l'enyor de països que desconeixien. Edit va

prendre les mans d'Olga i en sentir-les bategar en les

seves com un insecte empresonat, li digué: -Què tens? Olga
*

va deixar caure el cap damunt l'espatlla de la seva amiga,

amb l'esguard perdut en el blau d'acer de les ones morido-

res, insensible a la bellesa del crepuscle que tornava

morós el cel". La melangia d'Olga queda manifestada a

través del color i del moviment de les ones del mar i de

l'instant crepuscular en què es perden els seus ulls.

Aquest recurs és molt repetit: "Unes blancors tremoloses es
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breçolaven damunt del mar i el bleix primaveral feia

penetrar suaument l'alegria i la magnificència al fons de

llurs esguards, que somreien venturosament davant del

miracle de la natura". En una altra ocasió explica senzi-

llament la fusió, el batec uníson, amb la natura: "Olga

somreia al somrís del mar". I en un altre moment descriu

com és la mateixa natura qui desvetlla la sensació enyorada

i sensual en l'ànim de Manuel: "Un cop a l'aire lliure,

quan veié el somriure serè del firmament, quan respirà la

immensitat tot contemplant la mar, va recordar-se novament

d'Olga. Sense rumb fix, d'esma, es va encaminar a casa

d'ella, amb un dolç pressentiment a l'esperit."

Ultra aquestes tècniques descriptives la novel·la

utilitza algunes altres recursos que la situen de ple dins

la novel·la moderna que defuig el realisme clàssic. Amb

tot, hem de dir que la veu narrativa continua essent la

d'un subtil autor omniscient que insinua més que explica,

que suggereix més que descriu i així va lligant les

trobades i les converses entre els protagonistes, fonament

del llibre. Algunes d'aquestes noves tècniques es limiten

a ser únicament tempteigs que Maseras desenvoluparà

plenament en novel·les posteriors. Així, intenta amb

timidesa el monòleg interior a partir del recurs matusser

i retòric d'una "veu interior": "D'allà estant ella

contemplava sovint la mar Adriàtica, d'aigües fosques i

llangoroses, de cel de plom, de crepuscles daurats i

fantàstics, i sentia una veu interior que li repetia: -¿Ja

no he de veure més, oh mar trista i mandrosa, que has

tingut per als homes la dolcesa i la feblesa d'una enamora-
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da sol·lícita ensems que la crueltat d'una vibra san-

guinària? Encara em penso que fou d'ací d'on van partir els

argonautes i que era aqueixa mar la que creuava Caro." Més

utilitzada és encara la tècnica del narrador dramatitzat,

mitjançant la qual Maseras intenta eliminar també l'autor

omniscient. La trobem en les ocasions en què un dels

personatges esdevé veu narrativa en explicar una expe-

riència personal, un somni o algun fet, com és el cas de la

llarga disquisició de Fra Gerard quan conta la seva vida

anterior o l'explicació amb que Olga fa saber a Edit la

trista història de la seva família.

El llenguatge crea, com en molts altres aspectes de la

novel·la, forts contrastos, ja que a moments descriptius de

gran dolcesa oposa enèrgiques tintes passionals i violen-

tes. Per a obtenir la suavitat utilitza -fins a l'excés-

els recursos de suggeriment que ja hem analitzat en tota la

literatura decadentista de Maseras. Al costat de descrip-

cions elegants i equilibrades trobem un tipus d'adjectiva-

ció que pot arribar a sadollar la frase, sense cap mena

d'harmonia, per tal d'aconseguir els efectes de la lletjor

perseguida: "Llavors comparegué una dona jove, de mirada

estúpida, de cabells de panotxa, amb una cara tota pigada,

amb els braços nus, molt espitregada, tota pitera i

revinguda." Però la lletjor pot també esclatar amb una

violència estranya creada a partir de les paraules triades:

"Lupa mostrava aleshores tota la baixesa del seu tarannà;

no solament feia el gest innoble amb els braços i les

cames, sinó que la seva boca desdentegada es torçava; els

ulls se li tancaven tot fent-li un plec enorme a la cara;

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



941

el ventre li basculava; els pits tous i aglutinants de li

bellugaven; els malucs mostraven tota l'obscenitat de llur

feixuguesa i tot plegat feia un seguit d'actituds estranyes

i grotesques." En la major part dels casos la combinació

d'adjectius aconsegueix els efectes volguts, com és el de

l'ambient mediterrani: "Al pati, les dues amigues s'asse-

gueren en un banc rústec, prop d'un parterre de dàlies

grogues i a l'ombra d'un parral. A la casa, la llum era

suau, tranquil·la, però en aquest pati obert, ornat de

faiances blanques, amb els seus parterres assedegats, els

seus arbrissons sarmentosos i les seves balaustrades que

s'inclinaven cap a la mar, el cel tenia èxtasis de foc."

Tanmateix, en ocasions, l'elegància i l'equilibri en l'ús

d'una fecunda gamma d'elements descriptius dóna resultats

com el d'aquest fragment refinat que dibuixa unes mans:

"Tenien la brillantor canviant de l'òpal que recull tots

els raigs de la llum i l'escampa en escumes de foc i en

vetes de llet; tenien la turgència madura dels raïms plens

i sucosos, la suavitat i la vibració de les ales inquietes

dels papallons." Les enumeracions i les comparacions són a

la base d'aquest llenguatge acolorit i barroc, decadent i

sensual: "Al Nord, les dues amigues veieren els cims de

Chírica i les laves àrides del Castagna, immòbils com una

muralla protectora de les marors; la vall que separava

aquests dos colossos els va semblar ésser un paratge

transportat d'un planeta mort. Els caserius suspesos pels

pendisses, ajupits a les platges, dispersos pel camp, eren

com les desferres d'un enormes pòlips bandejats de les

pregoneses marines.[...]" Aquesta prosa afiligranada, que
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compleix els requisits del modernisme preciosista amb

escreix, fou objecte de l'atenció del crític Claude

Francueil, de la revista Gil Blas de París, que rebé

l'edició francesa amb paraules ben matisades per al

llenguatge, que considera viu i vàlid per a la missió que

s'ha proposat: "II révèle un tempérament d'artiste et de

conteur. L'style a de la couleur -trop de couleur, même.

Volontiers métaphorique, chargé d'épithètes, bourdonnant

d'adjectifs, il n'est pas encore sans défauts et l'on

pourrait lui reprocher quelques négligences. La langue et

le métier sont incertains, mais quelle chaude et belle

ardeur, appropiée vraiment aux paysages que M. Maseras a

279voulu décrire et qu'il a su peindre et animer." Per a

Anna Murià "l'estil potser es ressent una mica de la

280traducció, però això és gairebé inevitable." Alexandre

Plana coincideix amb Claude Francueil en afirmar que

Maseras demostra en aquest llibre un "vigorós temperament
001

d'artista". Observa amb detall la llengua usada i l'es-

til. Respecte a la primera declara que "a l'escriure en una

llengua que no és la seva, però que si es germana, ha fet

una labor intensa de depuració." Quant a l'estil de

Maseras, atorga que "a travers de les seves obres catalanes

se feia més clar y més precís cada vegada" i "ara ha pres

un relleu admirable." El qualifica minuciosament: "Les

seves frasses tenen un escora puríssim, com de un marbre

trevallat". Pren un fragment del llibre com a model i

conclou: "Es exacte de paraules com un Maurice Barrés y amb

la gràcia alada d'un Henri Régnier, y amb la continuïtat

fortíssima d'estil d'André Gide."282
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La llengua de l'edició catalana, pel fet de ser de

1937, s'aculi a les normes fabrianes, amb la qual cosa la

novel·la aconsegueix, malgrat el contingut modernista, un

to d'actualitat i de claredat expositva que no havíem

trobat encara en cap obra de Maseras. Aquest fet reforça la

suavitat i l'harmonia de la prosa del llibre, que marca una

clara evolució respecte als clarobscurs a voltes convulsos

de Contes fatídics. À L'Arbre del Bé i del Mal els elements

estètics decadentistes són temperats amb una acurada i

oportuna utilització del llenguatge, forçat per la traduc-

ció a una reelaboració que actualitza la novel·la i la

depura de ressons anacrònics. La distància de vint-i-cinc

anys que separa la versió catalana de la primera edició

francesa es salva amb l'ús d'un registre senzill i elegant

que situa correctament l'obra al context literari dels anys

trenta i evoca amb naturalitat la filosofia i l'estètica

modernistes donant-los una renovada validesa.

Aquests vint-i-cinc anys transcorreguts entre la

primera edició del llibre i la segona foren objecte de

comentari crític el 1937. El bon amic de Maseras Ramon

Vinyes hi al.ludí des de Treball destacant el valor

d'actualitat o, millor, el valor etern del llibre: "En

llegir L'arbre del bé i del mal no us trobeu pas amb una

novel·la envellida -com ho fóra la d'un d'aquests senyors

de voga efímera que surten quiriquejant com si fossin els

únics predestináis a omplir definitivament les circum-

ferències d'una literatura-; L'arbre del bé i del mal

interessa, ple de frescor, i és molt poc el que porta

enganxat de les característiques d'un temps. [...] I això
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en tots els seus llibres. No hi ha cap obra d'aquest autor

283que no contingui l'element que desafia el temps." Per

a Josep Lleonart la versió de 1937 és una "edició curiosa,

no sense un cert color històric biogràfic, així pels

prefacis que l'acompanyen com per un dibuix que l'encapça-
A A J

la. Els prefacis a què es refereix són de l'editor

Figuière i del mateix Maseras, que l'utilitza per qualifi-

car el seu llibre de poemàtic i simbòlic i per valorar-lo

finalment de la següent manera: "Obra de somni, més que

d'experiència vital; obra de símbol, més que de realitat,

al cap de vint-i-cinc anys d'ésser escrita no goso jo

mateix judicar-la, ni m'escauria de fer-ho. Només diré que

no puc deixar de mirar-la amb certa tendresa, per ésser una
A n r

obra de la meva joventut." El toc enyoradament biogrà-

fic a què es refereix Lleonart l'acaba de donar el conegut

dibuix romàntic de l'autor, amb indumentària d'Alfred de

Musset, realitzat per Pere Ynglada a París en els temps

bohemis de la redacció de l'edició francesa de la novel·la.

Lluís Montanyà, des de Meridià, té una visió diferent del

llibre i hi al·ludeix amb les següents paraules: "Avui

aquesta obra té un so una mica distant. Vint-i-cinc anys no

han passat debades; la novel·la segueix avui uns camins
*

molt allunyats i diversos. Per això ens ha semblat preferi-
nfif

ble copiar els comentaris de l'època.

Malgrat aquest darrer comentari, prudentment neutre,

més que no pas negatiu, aquest llibre representà en el

panorama crític de 1937 el reconeixement públic del treball

realitzat per Maseras durant la seva llarga carrera de

literat. En general es coincideix a destacar que és un

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



945

autor silenciat en massa ocasions, amb qui la societat té

un important deute. L'acord unanime de la premsa en

celebrar el "Premi dels Novel·listes 1937" no és més que un

intent tardà de valorar el treball i l'art de Maseras.

Pràcticament tots els articles del moment sobre aquesta

qüestió reconeixen el talent, el treball i la constància de

l'escriptor. L'Arbre del Bé i del Mal fou el llibre que

reeixí a saldar el compte que la societat tenia amb Alfons

Maseras, però ho féu en una circumstància històrica poc

oportuna per a homenatges i quan l'escriptor estava a punt

de viure els moments més tràgics de la seva vida, que li

impedirien fruir cap mena de goig literari i el durien a

una tràgica mort. La major part d'articles crítics fan

referència a la trajectòria global de Maseras com a

escriptor, dibuixant-la globalment i definint-ne els trets

literaris bàsics. Així ocorre als articles de La Publici-

tat , La Humanitat. Diaride Catalunya i Meridià, escrits

per diversos col·laboradors. Al primer dels diaris citats

en una columna sense signar hom afirma: "És, doncs, una

paradoxa que aquesta recompensa merescudíssima de la seva

obra li vingui a través d'una obra ungida d'aquest matís de

cosmopolitisme que aireja, feia molts anys, la seva
•

produccióliterària i que ha estat sempre present en la

tasca infatigable d'Alfons Maseres. Tanmateix, ningú no pot

discutir la justícia del veredicte i tothom ha d'unir-se al

cor de felicitacions que avui volta 1'il.lustre escriptor

287català i corona la seva tasca de novel·lista." El

mateix diari publica, el dia següent, un breu article de

F. S. Forner que valora molt positivament l'obra de maseras
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en una necessària revisió: "Era ahir mateix que parlàvem,

en bona hora, de les necessàries revisions. La tasca in-

tel·lectual d'Alfons Maseres és de les que se'n salva àdhuc

a través d'una crítica rigorosa, solvent.[...] Aquesta

vegada l'urna de la Institució de les Lletres Catalanes ha

estat purificadora i aliena a tota tupinada, i, per

extensió, oberta de bat a bat a la lliure emissió del vot.

Els altres candidats poden tenir la certesa i el goig

d'haver estat vençuts honestament, t • • • ] Aradeixem a Alfons

Maseres que perdi el regust d'haver estat, injustament, una
«on

mica oblidat i negligit." Ramon Vinyes a Meridià escriu

una carta oberta a Alfons Maseres on també parla de

reivindicacions tardanes a la seva obra matisades amb

l'afecte de l'amistat: "per fi, ha arribat el que havia

d'haver arribat molt avans: el reconeixement -diguem-ne

oficial- del teu valor, sense que calgués als amics

agrupar-se vora teu per cridar, cercant homenatjar-te, la

fe que tenim en la teva obra i la injustícia que l'ha

embolcallada. Amb tu ha passat el que havia de passar, poc

a poquet, això sí, entre entrebancs, això sí. Però ara se't

pot dir que has "guanyat" el premi dels novel·listes, no

que t'han "donat" el premi dels novel·listes, com ha
AQA

esdevingut amb molts de premis moltíssimes vegades". La

mateixa publicació, Meridià, al llarg article de Lluís

Montanyà al·ludeix a la tasca global de Maseras, "infatiga-

ble treballador intel·lectual" i reconeix la concessió del

premi com "la consagració oficial d'una llarga carrera

dedicada a les lletres".
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D'entre tots els articles crítics que evidencien

el valor poètic i simbòlic de L'Arbre del Bé i del Mal

destaca el d'Anna Murià del Diari de Catalunya que, amb

claredat, concisió i elegància resumeix, millor que cap

altre crític, allò que individualitza Maseras entre els

altres escriptors, els valors que li donen la rica i

emotiva personalitat que impulsà la seva obra ingent:

"Alfons Maseres és, primordialment, un poeta. Ho és pel seu

temperament, per la seva obra i per les seves preferències.

Per això les seves novel·les més que novel·les són poemes.

Fantasia, simbolisme, descripció, sentiments molt humans en

personatges completament poètics, són les característiques

dels seus llibres. Maseres no té la cruesa implacable del
«ni

novel·lista; però té l'infinit atreviment del poeta."

Anna Murià valora simultàniament la novel.la L'Arbre del Bé

i del Mal i l'obra global de Maseras, quan pràcticament era

ja tota completa, amb unes paraules que situen l'escriptor

dins la literatura catalana tot referint-se a allò especial

que el diferencia de la gran majoria dels literats: "Per

damunt de tot, la publicació de L'arbre del bé i del mal en

català té un valor: Alfons Maseres representa un matís

especial del moviment de les lletres catalanes; no en direm
•

una època, ni una escola, però sí un matís; i ell n'és la

figura més representativa. Podríem dir que Alfons Maseres

és un estat d'esperit. Per això la publicació de la seva

novel·la francesa traduïda al català, té una importància,

292més que literària, de representació."
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2.2t Una novel·la històrica i existencial "romànti-

cament clàssica": Ildaribal (1915).

Durant 1911 i 1912 Maseras, a París, es dedicà a la

redacció de la que hauria de ser la novel·la més coneguda

de totes les que va escriure i la que hauria de consagrar-

lo en les lletres catalanes i estrangeres. Aquest llibre,

Ildaribal. representa la culminació del seu ofici de no-

vel·lista, ja que recull la dilatada experiència que tenia

com a escriptor i depura, tot recopilant-les, les constants

ètiques i estètiques del modernisme que sempre havia con-

reat. Al mateix temps l'autor hi introdueix alguns elements

ideològics i formals de caràcter noucentista, que permeten

la fixació a l'obra de la seva íntima polèmica entre

modernisme i noucentisme durant els primers esclats

d'aquest darrer moviment. En la novel.la apareix reflectida

la crisi personal de Maseras als epígons del modernisme en

la torturada i insatisfeta personalitat del seu protagonis-

ta Ildaribal, un antiheroi vençut per la manca de sentit de

la vida. Actitud existencial i militància literària es

barregen per donar forma a aquest personatge, una de les

més sinceres contrafigures del seu autor.
*

A més de l'interès històric i filosòfic Ildaribal

conté la millor prosa de Maseras, voluntàriament retòrica

i llatinitzant però sempre ajustada a la tensió argumentai

i al fons ideològic. Maduresa, elegància i musicalitat són

qualitats d'aquesta prosa basada en el ritme de la paraula

inspirat pels textos clàssics. La flexibilitat de la frase

i el profund treball estilístic permeten d'aconseguir
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fragments de delicada vibració lírica en alternança amb

períodes de fort alè èpic.

La novel·la, qualificada tradicionalment com històri-

ca, té, a més d'aquest valor de context, una gran densitat

filosòfica i literària, que delata el gran bagatge de

cultura clàssica del seu autor, així com un innegable

interès psicològic en la figura del protagonista, dibuixat

magistralment per Maseras mitjançant diverses tècniques

narratives, algunes de les quals arriben a l'obra amb una

notable maduresa. Dues línies cabdals discorren paral·leles

en el llibre: la història de l'antic poble cossetà de la

Hispània Citerior en l'època de l'emperador Claudi i

l'estudi d'una individualitat, la d'Ildaribal, un jove

patrici de vida indolent a qui els esdeveniments van

transformant fins a dur-lo a un escepticisme agut i a

l'angoixa vital. Encara que a Ildaribal l'escenari tingui

l'atractiu protagonismo que ha donat fama al seu autor, la

narració posseeix també un gran interès filosòfic i humà.

La personalitat evolutiva del personatge central és

estudiada i compresa per Maseras amb natural profunditat

perquè en comparteix els trets i la problemàtica. Una

vegada més l'individu sofreix l'impacte de la realitat i
*

l'ètica de 1'autorealització passa a primer terme a la

novel·la. A causa d'aquestes característiques Ildaribal

abandona en gran mesura la retòrica decadentista de

L'Adolescent i es situa en una línia de pensament propera

a L'Arbre del Bé i del Mal, amb més força i capacitat de

convicció dels personatges, de les situacions i dels

arguments exposats. L'Adolescent és una novel·la més
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literària i imaginativa, carregada de decadentismo decora-

tivista, centrada en les passions d'uns personatges més

convencionals i remots, malgrat el seu dibuix definit.

Ildaribal posseeix la capacitat d'arravatar el lector fins

al lloc triat per als fets, que enllacen una conjura

política contra el legat augustal de Tarraco amb la crisi

personal d'un home jove, a l'evolució psicològica del qual

hom assisteix amb la naturalitat provocada per la desapa-

rició discreta de l'autor omniscient en algunes situacions

transcendents. Això fa que Ildaribal tingui un to més

proper i modern, i perdi la fredor arquitectònica i la

tonalitat operística d'algunes seqüències de L'Adolescent.

El decadentisme i la truculència minven en favor de la

descripció directa i acolorida però en general continguda.

Hem qualificat l'obra de "romànticament clàssica" tot

manllevant els mots que Carner utilitzà per definir el

llibre Èglogues d'Alfons Maseras. Per al poeta noucentista

aquesta expressió "és potser -dins una gradació de més i

menys- l'única forma possible d'un classicisme en els temps
AQ4

actuals". De la mateixa manera ens ha semblat que

podíem qualificar Ildaribal de "romànticament clàssica"

perquè en el fons angoixat del seu protagonista s'hi debat

una exigència de racionalisme i de claredat que serà

satisfeta al final de la novel·la en unes breus paraules

que introdueixen la fe cristiana com a solució a les

preguntes existencials. Aquesta postil.la, incorporada a la

cloenda del text i evidentment forçada per l'autor,

concilia la novel·la amb el món noucentista conservador que

Maseras començava a descobrir en l'època de redacció de
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l'obra. El classicisme del marc, el retoricisme de la

prosa, l'harmonia i l'equilibri de les especulacions

filosòfiques que conformen les converses entre Ildaribal i

el seu amic, el vell retor Etheius, polaritzen la narració

cap a un noucentisme pouat per Maseras en les lectures

clàssiques. Pel fet de mantenir la problemàtica humana,

social i ideològica de les anteriors novel·les modernistes

de l'autor i alhora iniciar -gairebé intuïtivament, per

contacte amb l'ambient literari classicitzant francès- una

recerca clàssica en continguts i formes, gosem qualificar

Ildaribal amb els mots de "romànticament clàssica".

La documentació utilitzada per a la confecció de

l'obra està datada per l'escriptor a París entre l'octubre

294de 1911 i el maig de 1912 . A més del material de con-
nqr

sultà hi consta també el recull de correspondència que

el dibuixant Francesc Carbó adreçà a Maseras des de

Tarragona per tal d'informar-lo de les qüestions històri-

ques i arqueològiques que li demanava de París estant. Es

tracta de 12 postals amb fotografies de ruïnes romanes

tarragonines i 4 cartes que permeten conèixer diverses

circumstàncies de la redacció i l'edició del llibre. Carbó

confirma el mes i l'any abans esmentats com a data d'acaba-
*

ment de la novel·la en la carta del 18 de maig de 1912:

"Veig qu'heu enllestit ja l'obra quina acció s'desenrrotlla

a la nostra Tarraco y que l'heu titolada Ildaribal". En

aquesta mateixa carta deixa ben clar com la primera

intenció d'aiabdós amics fou la de publicar la novel·la en

forma de fulletó per lliuraments a la revista Tarraco

(1909-1910), però això no fou possible pels motius que
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manifesta a la lletra: "La revista Tarraco ara per ara no

surt, degut al motiu tant general a câ nostra, això es, per

manca de metálic. Cal doncs deixar córrer l'idea de

publicar Ildaribal en folletí." Maseras devia haver exposat

la voluntat de plantejar la publicació a la Tipografia L'A-

venç, on li havien ja editat obres anteriorment, perquè

Carbó comenta tot seguit: "Emperò doneu-me detall de les

condicions en que vos editen les obres a L'Avenç y molt

serà que no ho poguèm fer aquí, potser més econòmicament y

tot. Hem de partir de la base de que, desgraciadament, jo

no tinc cap diner, y com podria ésser que de moment tampoch

ne tinguéssiu de disponible, me refio de que algún dels

impressors tarragonins s'avindria a cobrar a un pías

determinat o be directament de les cases de venda a mida

què's despatxessin ejemplars. Jo crec que sí que ho farían.

Y en quant a la perfecció del trevall d'estampa, no

desdiría de lo millor què's fa a Catalunya. Dieume, doncs,

els ejemplars que acostumeu tirar, fulls o plecs que,

aproximadament, podrà alcansar el llibre, y preu per full

a què vos ho fa L'Aveno y faré les meves gestions que no

dupto me darán bon resultat." Al marge d'aquest franc i

càndid oferiment del crític d'art i dibuixant tarragoní,

Maseras decidí la publicació del llibre a L'Avenç, que li

edità el 1915. El manuscrit de 310 quartilles conservat de
«ne

l'obra no és ben bé exacte a la primera edició, que en

manté la gran quantitat de correccions ortogràfiques però

realitza algunes mutacions de vocabulari i puntuació. Amb

tot, aquest manuscrit sembla el definitiu perquè hi consten

les anotacions tipogràfiques per a la impremta i du
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corregida la data inicial, 1912, per la que fou la vérita-

ble, 1915. A la darrera pàgina l'autor hi féu constar una

vegada més el temps i lloc de redacció: "París, octubre

1911 - abril 1912". El "copyright" de 1915 també corregeix

la data anterior de 1914.

La carta adreçada a Narcís Oller el 26 de maig de 1912

confirma la data d'acabament de redacció del llibre: "He

acabat una nova novela en català, qual titol es: Ildaribal

(el nom del protagonista). L'acció 's desenrotlla à

Tarragona, sots l'imperi de Claudi, del any 45 al 50 del

sigle I." I encara, en data del 24 de febrer de 1915 afirma

al seu mestre i amic: "Dintre pocs dies L'Avenç li enviarà,

de part meva, un exemplar de la meva nova novela Ildaribal.
nnn

Prenguin la bona voluntat, tant sols."

La novel.la veié la llum, doncs, pel febrer de 1915.

Fou comentada per Joan Pérez-Jorba a Renaixement el 25 de

298març , abans que aparegués a les llibreries, fet que es

produí el mes d'abril.

Per la quantitat de esmenes i canvis que apareixen a

l'original i també a la primera edició en relació a aquest

primer manuscrit, podem concloure que Maseras tingué un
«

gran interès en aquest llibre i que el treballà d'una forma

especial. Les moltes i sistemàtiques esmenes gramaticals

que apareixen a la primera edició són degudes, tanmateix,

a la correcció a què l'obra fou sotmesa per part de la

impremta. El manuscrit es conserva minuciosament corregit

en tinta vermella, fet que permet comprovar com les esmenes

segueixen criteris normatius de l'Institut d'Estudis Cata-

lans, encara que mantenen algunes formes encara incorrectes

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



954

0 no normatives. Així, sistematitza amb gran escrupolositat

l'ortografia general, l'ús de la preposició "amb" en

comptes d'"ab", la substitució de la conjunció "y" per "i",

1 té especial cura a corregir la utilització dels pronoms

febles i de l'article neutre, fet aquest darrer amb què

Maseras no estigué gens d'acord, i del qual formulà fortes

queixes davant d'Oller: "De la supressió de l'article

neutre, carissim mestre, s'en ha encarregat l'Avenç. Jo

l'uso sempre, l'article neutre, parlant i escribint. Jo no

sé si aqueixa supressió es cosa de les Normes ó dels de

l'Avenç: vostè me diu que es de les Normes de l'Institut:

en el dia de demà, que en fassin càrrec als senyors de

l'Institut, no à mi. Jo vaig entregar el manuscrit a

?9Q1'imprempta i 1'imprempta me l'ha normalitzat !".

Oller degué fer un comentari molt positiu i profund de

la novel·la, amb atenció especial al lèxic utilitzat,

perquè Maseras li adreça paraules d'agraïment el 28

d'abril: "[•••] si pogués estalviar-me aqueixa lletra, ho

faria de molt bona gana, i he trigat expressament à

escriurela, car verament, estic confós. Confós, en veritat.

La seva gran benevolença li ha fet escriure termes tant

extraordinàriament afalagadors per a mi, que no els recordo
*

sense rubor. Grans mercès! Grans mercès, mestre Oller!

[.,.]". Quant als comentaris d'Oller al lèxic utilit-

zat a l'obra Maseras diu: "De les altres amables y justes

observacions lèxiques, lín parlo en paper à part. I les hi

agraeixo de tot cor." En el full complementari Maseras

justifica l'ús de mots i expressions que Oller troba

incorrectes o millorables, com "fris triangular", "barbote-

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



955

jant", "nirvi de bou", "cap-baixes", "artesonat" i "mele-

nes" . En alguns casos Maseras promet a Oller canviar

l'expressió o la paraula, però la veritat és que a l'edició

de 1934 només foren corregits tres d'aqueixos mots, corres-

ponents a castellanismes flagrants ("artesonat", "mele-

nes"), inadmissibles ja en aquelles dates, i a expressions

admeses i usades comunament com "capcotes" en comptes de

"cap-baixes", ambdues perfectament correctes.

Les successives edicions en èpoques posteriors donen

també idea de la bona acollida que tingué aquesta novel, la.

El 1934 Ildaribal és reeditada per Josep Janés i Olivé dins

la col·lecció "Quaderns Literaris" (n. 17), iniciada aquest

mateix any com a continuació de la Biblioteca de la Rosa

dels Vents. Va acompanyada d'uns magnífics gravats d'estè-

tica noucentista fets per Fermí Altimir. Aquesta edició

normalitza ja definitivament l'ortografia i encara efectua,

com hem vist, alguns mínims retocs semàntics. Es tracta de

variants lleus que insisteixen en la voluntat d'estil que

l'autor abocà en aquesta obra. L'any 1962 Miquel Arimany

realitzà l'edició pòstuma d*Ildaribal dins la col·lecció

"Obres d'avui i de sempre" (n. 3). amb el text idèntic a

l'anterior versió de 1934.302
•

L'obra veié successives traduccions. L'any 1921

aparegué l'espanyola, realitzada per Rafael Marquina i

publicada per l'editorial Calpe a la seva exquisida

"Colección Universal" de clàssics amb els números 425 a

427. Rafael Tasis a Una visió de conjunt de la novela

catalana (1935) afirma que Ildaribal "assolia l'honor

de les traduccions", però no especificado quines. Cesarino
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Giardini, el 1922, diu també que Ildaribal és un "romanzo

vasto e completo eh'è stato tradotto in varie lingue e

apparirà ben presto in italiano. Giuseppe Ravegnani

fou el traductor del llibre a l'italià, com consta a la

notícia donada per La Veu de Catalunya el 1923 i també

al seu llibre Antologia di novelle catalane on dóna

Ildaribal com una "traduzione" d'un "romanzo" "in prepara-

zione".306

El 1926 Albert Schneeberger fa una afirmació molt més

concreta sobre la traducció de la novel·la: "Nous l'avons

à notre tour traduite en français" i afegeix: "Cette

307traduction reste encore inédite". Sospitem que aquesta

versió francesa, malauradament, mai no es va arribar a

publicar.

Ildaribal fou un llibre d'èxit, molt ben considerat

per la crítica i també pel públic, si tenim en compte les

diverses reedicions que tingué en anys successius. D'entre

els molts estudiosos que li dedicaren atenció a les pàgines

literàries de diaris i revistes destaca el magnífic treball

crític que sobre la novel·la realitzà Joan Pérez-Jorba el

1915 des de París, arran de la primera edició. Es tracta

d'un profund article analític publicat a la revista L'Ins-

308tant de París que el 1919 aparegué resumit a Renaixe-

309ment i inclòs, en aquesta darrera versió, per Cristòfor

de Domènec al seu llibre El novel·lista català Alfons

Maseras. També la revista Fantasma utilitzà aquest

article de Pérez-Jorba per a informar l'assaig "I fratelli

del mondo: Alfons Maseras" el 1921. Això evidencia la

pregona claredat i el rigor amb què aquest estudiós tractà
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Ildaribal. En acabar el seu treball Pérez-Jorba formula una

valoració global del llibre, ben oportuna en el moment

d'efectuar un primer acostament crític a la lectura: "La

exposició d'aquesta novel·la és suficient per a fer

compendre la importància dels problemes que s'hi tracten i

de les solucions psicològiques que s'hi indiquen. Maseras

hi ha desplegat totes les riqueses de sos mitjans amb la

seguretat d'un mestre. Ja pot, des d'ara, intentar les més

grans realitzacions sense temença de fracassar. Com més

produeix, més revel.la el coneixement pregón que te de les

312coses humanes i més guanya son estil en perfecció."

La definició d'aquesta novel·la presenta una certa

dificultat, ja que conté elements suficients com per
•

considerar-la alhora simbòlica, psicològica, clàssica,

lírica, èpica, filosòfica, històrico-nacionalista, exòtica,

eròtica i decadent. És un llibre complex, original respecte

a la resta de la narrativa catalana del moment, i no

exclusivament modernista, tot i que el gir cap al passat

remot, el gust pels contrastos forts i pels escenaris

fastuosos, exòtics i violents així el qualifiquin. Hi és

evident també una voluntat classicitzant que fa viure els

personatges en l'esfera dels herois i proporciona al

llenguatge un to molt nou a la seva època, sadollat de fort

retoricisme i d'estudiada musicalitat.

L'obra explica l'evolució de la pensa i el sentiment

d'un jove de Tarraco, cossetà d'ascendència però romà per

educació, durant una primavera, un estiu i un hivern,

gairebé un any de la seva vida. Amb aquest reduït espai

temporal el llibre adquireix valor simbòlic ja que la
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primavera coincideix, al seu inici, amb l'estat de ventura

inconscient del personatge, l'estiu comporta la maduració

en la seva recerca del sentit de la vida, i l'arribada de

l'hivern palesa el desencís total de l'existència i el

consegüent suïcidi. El moment de màxima felicitat en l'e-

xistència d'Ildaribal correspon al de la seva adolescència,

en què du la vida fàcil i sense problemes pròpia d'un jove

de família patrícia. Ens trobem en la primera part de

l'obra -"Llibre Primer"-, on Maseras, en els cinc primers

capítols, situa el jove en relació amb totes les persones

del seu ambient: el vell amic retor, el filòsof eclèctic

Etheius; una bella esclava i dansarina, Talahit, de la qual

s'enamora; Eixanés, l'amic rebel als romans, cossetà de cor

i home d'acció; els joves patricis Pòrcius, Firmidònius,

Hatill, aquest últim de temperament també nacionalista, i

Herènius, poeta de lira adolorida i pessimista, i, final-

ment, Èlia, la dolça germana, únic membre viu de la

família, verge innocent que viu lliurada a Ildaribal. Per

tancar el torn de les relacions del jove, Maseras explica

l'ambient de Tarraco, on tindrà lloc l'acció, descriu la

ciutat i introdueix converses entre els amics que posen de

manifest les seves opinions sobre l'Imperi, la religió i

els jueus. La ventura de la relació Ildaribal-Talahit és

l'eix de la primera part de l'obra. En la segona meitat

d'aquest primer llibre es desenvolupa progressivament el

desencís d'Ildaribal davant el desamor i les consecutives

traïcions afectives de Talahit, inconstant i frívola.

L'arribada del legat augustal, Públius Planícius assenta

els fonaments remots d'una conjura contra la seva persona
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i contra el poder romà a 1'antiga Cossetània projectada per

Eixanés i un reduït grup de companys. Ildaribal entra en

contacte amb els conjurats, al mateix temps que s'assabenta

de la mort de Talahit, que ha estat víctima de la iniquitat

de Pòrcius, en una escena decadentista amb ressons necrofí-

lics que esdevé un dels pocs punts de contacte entre

aquesta novel·la i L'Adolescent. El "Llibre Primer" es clou

amb el desengany d'Ildaribal envers l'amor, que és al

mateix temps una evidència de la misogínia que palesa la

novel.la. Ildaribal s'entristeix, entra en una situació de

melangia i desànim de la qual ja no sortirà. Talahit ha

provocat en el jove la pèrdua de la ingenuïtat que feia

d'ell, encara, un adolescent desesmat i irresponsable.

En el "Llibre Segon" Ildaribal, sol i desenganyat -amb

l'únic afecte fraternal d'Èlia-, cerca el sentit de la vida

prop del retor Etheius, filòsof eclèctic que viu d'acord

amb les diverses filosofies que coneix, i que tracta d'in-

culcar al jove el goig de viure, l'harmonia amb el món, en

definitiva la pràctica del "carpe diem" i d'un vitalisme

centrat en la resignació, en la subjecció al destí i en el

compromís cívic. L'evolució psicològica i ideològica

d'Ildaribal corren paral·leles. Les paraules del retor -que

corporifica els dogmes noucentistes- no són vàlides per a

Ildaribal, que es lliura al compromís socio-polític

col·laborant en la conjura amb el suport moral, estratègic

i financer. Els estudis i les lectures dels filòsofs grecs

no solucionen els interrogants d'Ildaribal, que vol

conèixer quina és la "missió de l'home" al món i per aquest

motiu centra la seva vida en una "ànsia redemptora que
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aviva el seu amor a la llibertat". La seva crisi és un

tornàveu de la crisi de l'autor: es troba a cavall entre el

compromís amb la revolta/modernisme i l'observació dels

consells vitalistes i integradors d'Etheius/noucentisme.

Interinament, Ildaribal/Maseras creu en el model propugnat

pel vell retor i recupera la il.lusió en creure que "la

veritable missió de l'home és perfeccionar l'ordre del que

existeix"t Després d'una llarga i dialèctica justifica-

ció ideològica de la conjura, en forma de conversa, que

analitza amb profunditat l'actuació dels romans a la

Hispània Citerior i permet posar en evidència el significat

nacionalista de la novel·la i de la figura del seu protago-

nista, els compromesos amb l'acció subversiva són empreso-

nats. La figura d'Èlia pren una important significació, ja

que, malgrat la seva presència evanescent, premonitòria i

carregada de suggerències, esdevé la protagonista de la

novel·la en pactar la salvació del germà amb el pretor a

canvi del sacrifici de la seva virginitat. El patetisme i

la riquesa narrativa i descriptiva troben en el segon

llibre la seva màxima manifestació. L'aparell retòric i la

prosa rítmica de construcció arquitectònica, farcida de

referències filosòfiques, arriben -amb els estudis intros-
•

pectius d'Ildaribal i de la seva germana- a nivells extrems

empesos per la força dels tràgics esdeveniments. També les

tècniques narratives, variades i atrevides, col·laboren a

crear l'ambient de tensió i distensió que fan del nus de la

novel·la un cúmul de sensacions i d'idees atractives i

interessants.
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Amb l'alliberament d* Ildaribal es clou el segon

llibret que deixa pas a la tercera part, esmerçada en gran

mesura en les reflexions del protagonista. Després de

l'intent de conjura, Ildaribal resta més decebut que mai de

la societat per la qual ha estat a punt de lliurar la vida.

Les prèdiques d'Etheius, carregades d'escepticisme, estoï-

cisme fatalista i d'un vitalisme centrat en la recerca de

l'equilibri interior, no guareixen Ildaribal de la melangia

que el corseca. La societat ha sacrificat el seu redemptor

i guia una vegada més. El somni subversió/regeneració del

modernista ha sucumbit al sentit pràctic de la massa

social. L'angoixa del jove troba les paraules adients en la

poesia del poeta Herènius, pessimista i realista, que

declara els límits de la raó humana en els seus versos, que

tan bé comprèn Ildaribal. Herènius esdevé, tàcitament i

sense mitjar conversa, el seu guia emotiu i també racional.

Els debats amb Etheius -el filòsof resignat, antítesi del

rebel poeta Herènius- sobre la filosofia, la vida, el

saber, la mort i el suïcidi -cada cop més polèmics- són, en

canvi, absolutament estèrils per a l'esperit d'Ildaribal

que no troba consol ni tan sols amb la recuperació mo-

mentània d'Èlia, cap a la qual té sentiments contradicto-
•

ris. Tampoc la religió, amb els seus credos i litúrgies,

representada per les actituds d'Èlia, del retor i per la de

tot el poble fidel lliurat a les cerimònies, no pot donar

conhort ni repòs a l'ànim cada vegada més angoixat d'Ilda-

ribal. Amor, pàtria i fe l'han anat desencisant progressi-

vament fins a trobar-se en un atzucac. Com en gairebé totes

les obres de Maseras, també aquest protagonista descobreix
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que el coneixement afegeix més dolor al seu dolor de viure.

L'evolució pregona d'Ildaribal el du al menyspreu de la

vida i a la mort. L'explicació detallada del seu suïcidi

permet a l'autor pouar encara més fondament en la filosofia

d'Ildaribal, presa de Schopenhauer i Nietzsche.

El final del protagonista és, de fet, el final de la

novel·la. Tanmateix, aquest darrer es veu reblat per una

postil.la molt breu i retòrica, constituïda per les

reflexions del vell Etheius -símbol de totes les filosofies

paganes-, que amb el seu eclecticisme ineficaç cerca una

doctrina alternativa portadora de la llum per als perduts

en les tenebres com Ildaribal. La paraula d'un personatge

misteriós, definit breument però exacta i en qui es

reconeix Sant Pau parlant de Crist, és la darrera de la

novel·la. Sense donar el contingut ni la significació del

seu missatge, Maseras obre una esperança i un interrogant,

i posa en dubte la validesa dels arguments -o antiargu-

ments- i dels sentiments de desesperació que han dut

Ildaribal a la mort. Maseras es desprèn, només en la

postil.la final del llibre, del personatge d'Ildaribal amb

què clarament s'havia fos, i, tot distanciant-se de la seva

angoixa i del seu dolor de viure, tracta de trobar una
*

alternativa conciliadora i còmoda a la seva interrogació

sobre la vida. Amb aquesta cloenda acordada amb el cristia-

nisme, obre un camí nou en la novel.la, que li pot atorgar

la clemència dels cercles noucentistes als quals, en última

instància i com autor literari, es vol introduir.

Malgrat que la ideologia de la novel, la té un pes

indiscutible i és un dels seus interessos fonamentals, cal
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no oblidar que tradicionalment Ildaribal ha estat conside-

rada una "novel·la històrica" decadentista, un subgènere

poc conreat a Catalunya i inclòs dins la narrativa moder-

nista. És evident la voluntat arqueològica de Maseras

en reconstruir i fer reviure a Ildaribal la Tarraco romana

amb tot luxe de detalls i descripcions fidels. És probable

que aquesta pruïja d'exactitud històrica i artística fos,

com gairebé sempre en Maseras -curiós i permeable al màxim

en qüestions d'actualitat cultural- fruit de la influència

de la lectura de Sienkiewicz, que havia estat guardonat amb

el Premi Nobel de literatura el 1905, en el cinquè any de

la seva concessió. És evident que el llibre d'aquest autor

que degué provocar en Maseras l'interès per la història

socio-política i artística dels romans fou Quo Vadis?

(1895-96), amb el qual Ildaribal guarda no pocs paral·le-

lismes. Maseras es trobava a París mentre la novel·la de

Sienkiewicz es donava a conèixer en diverses llengües

europees i mentre França concedia la Legió d'Honor -amb la

qual Maseras també va ser honorat el 1930- a l'escriptor

polonès. La força d'aquest model històric allunyat de les

convencions del que s'havia estès a Catalunya durant la

Renaixença - Walter Scott, bàsicament, i, menys, Victor

Hugo- captivà fortament Maseras. I aquesta seducció s'evi-

dencia en la forma de donar suport documental, històric i

literari al seu llibre, amb un sentit ben diferent de la

novel·la històrica romàntica fins aleshores coneguda al

nostre país. Al marge dels continguts filosòfics moderns -

extrets del bagatge irracionalista de principis del segle

XX-, i a més dels elements nacionalistes tot just insinuats
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-però eficaços- que té el llibre, trobem a Ildaribal un

escenari històric convincent que permet creure en uns

personatges sòlids, els valors morals dels quals topen

frontalment amb la corrupció de costums del segle I de

1'Imperi.

En última instància l'obra té, com Quo Vadis?. uns

valors conservadors i fins religiosos que s'evidencien en

els contrastos creats entre la duresa i la crueltat dels

dirigents romans i la integritat dels cossetans, ja sigui

la dels defensors de la terra involucrats en la conjura

contra el pretor, ja sigui la de la innocent Èlia, coratjo-

sa en la seva feblesa. L'acusació tàcita contra els romans

es revesteix en la novel·la de Maseras -a diferència de

l'obra de Sienkiewicz- de valors nacionalistes -que es

troben en el paral·lel Cossetània/Catalunya- i filosòfics,

que trenquen amb la moral tradicional i donen suport i

justificació a l'acció del suïcidi. Tanmateix, la novel·la

incorpora una crida cap a la religió cristiana com a

esperança i alternativa a tots els credos i ideologies,

que, externament i global, la transforma -en una lectura

forçada i aconduïda per l'autor- en una més de les no-

vel·les històriques que, des de finals de segle passat,

expliquen els orígens del Cristianisme. Hi ha una certa

ambigüitat en aquesta convenció literària que Maseras

utilitzà per tal d'integrar la novel·la en els cercles

tradicionalistes i benpensants, a desgrat d'algunes escenes

una mica dures que contenia, menys escandaloses, tanmateix,

que les incloses a L'Adolescent. I, és més, no la hi va

poder introduir, ja que l'obra ha passat a la posteritat
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com una mostra de novel.la modernista, encara que no ho

sigui exclusivament, ni per la voluntat del seu autor, ni

per l'estil i fórmules narratives emprades. El fons conser-

vador de Maseras -d'origen familiar i social- es fa present

en aquesta mena de restricció final del llibre i en la

forma eminentment moralitzadora de presentar els personat-

ges i les accions, radicalitzats en un plantejament i

casuística de signe maniqueu. Ildaribal, defensor de les

idees noves i diferents -les vigents en les filosofies

irracionalistes de pricipis de segle- és un antiheroi, una

víctima de les seves especulacions i del propi fat,

concretat en la figura del pretor Públius. També Èlia

sofreix en la seva innocència el cop fatal de la maldat i

de la corrupció del poder romà. Res no es pot salvar: ni el

poder de l'Imperi en decadència, ni la debilitat d'un poble

reprimit per la força del gegant invasor, ni la puresa del

pensament d'Èlia, ni 1'autoanàlisi sincera i torturadora

que du Ildaribal a la fosa. Maseras no pot deixar suspesa

la novel, la en el buit; el seu fons involuntàriament

moralitzador no ho permet i la conjuntura socio-política

del moment -noucentisme i Lliga- no pot admetre tal im-

prudència. És així, doncs, com la novel·la esdevé dependent
*

dels plantejaments ideològics conservadors de Quo Vadis?

malgrat l'ànsia de revolta del seu autor, desdoblat

interiorment també entre l'escepticisme i l'esperança, la

rebel·lia i la integració, i adolorit -tal com expressa en

totes les novel·les- pel combat amb la "tempesta de la

vida". Per això, potser, posa en la ment d'Ildaribal els

pensaments que el martiritzen personalment, i per això el
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seu dolor es fa tan creïble quan clama als déus que li

atorguin insensibilitat i ignorància, condicions prèvies

per a la beatitud: "Per què no enduríreu el meu pit com una

roca i no em féreu néixer miserable, a fi que cerqués

treballs com un vagabund pels camins i, en la meva misèria,

fos beat com els qui no tenen cura de les coses del món?"

Per tal d'aconseguir una obra convincent des de

l'òptica històrica, Maseras treballà a fons en la documen-

tació del llibre i ho féu -a la vista dels resultats-

seguint criteris observables a Quo Vadis?. En primer lloc,

a Ildaribal hom aprecia la consulta de fonts històriques i

de fonts literàries. També, com a la novel·la de Sienkie-

wicz, es palesa la voluntat de detallar fins a la minúcia

l'enumeració i la descripció dels diversos àmbits de la

ciutat, dels espais públics, dels temples, de la vida

quotidiana, de les celebracions religioses i festives, dels

fets militars i polítics, del vocabulari, i, en fi, de tot

allò que possibilita una retrospecció temporal vàlida. Per

tal d'aconseguir el suport històric i artístic necessari

per a efectuar aquest esforç de literatura arqueològica,

Maseras consultà un bon nombre d'obres històriques i

literàries.

L'arxiu Maseras conserva una mínima documentació de

gran valor per a reconstruir les fonts d'informació de la

novel·la. Es tracta de breus apunts de diversos continguts,

classificables en tres grups reduïts: els referents a fets

històrico-culturals; els al·lusius als monuments romans

tarragonins i les glosses i anotacions sobre vocabulari

llatí. El primer dels tres blocs assorteix les traces per
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a trobar els llibres de consulta manejats per l'autor. Les

referències "Balaguer" i "Saint Paul" han permès de prendre

com a obres de partida la Historia de Cataluña y de la

11 fiCorona de Aragón de Víctor Balaguer i el "Livre Troi-

sième" de l'Histoire des Origines du Christianisme, titulat
117

Saint Paul d'Ernest Renan. Ambdues obres, bàsicament la

primera, permeten de prosseguir amb exactitud la recerca de

les fonts documentals. La Historia de Cataluña de Balaguer

assorteix Maseras d'informació històrica ben remota, però

amarada de nacionalisme romàntic, molt adient per a la

novel·la que proposava, i els elements d'història de

l'Església pouats de Renan farceixen el llibre de la

documentació fidel exigida en un relat amb pretensions

d'historicisme objectiu i convincent. Renan fou un dels

pensadors francesos introduïts i estudiats a Catalunya

durant el modernisme, bàsicament per Pompeu Gener, amb qui

Maseras tingué relacions intel·lectuals i bohèmies ja des

11 flde la joventut . L'ambient intel·lectual del modernisme,

influït per Renan en els plantejaments filosòfics i

religiosos, així com la relació d'amistat de Maseras amb

Gener pogueren ser causa de la utilització de la seva obra

com a fonament d'Ildaribal.
•

Maseras extreu del llibre de Víctor Balaguer informa-

ció general sobre la "Sumisión completa de Cataluña" i

sobre "Los apóstoles y los mártires cristianos", títols del

capítol IV del primer volum, que li serveix per assentar

les bases històriques de la novel·la. Es fixa especialment

en la sublevació dels ceretans, l'any 38, durant el govern

a Tarraco del pretor Cneo Domicio. Maseras parteix del fet
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real d'aquesta rebel·lió -històricament la darrera que

tingué lloc a Catalunya-, al·ludida indirectament al llibre

-"als ceretans, no cal dir-los res, que aquells sempre
* i n

estan a punt" -, i n'inventa una de posterior, cap a

l'inici dels anys 50 a l'antiga Cossetània -terra de

Tarraco-, en l'època de l'emperador Claudi, que esdevindrà

el nucli del contingut socio-polític de l'obra. Probable-

ment la imaginació de Maseras augmentà la importància d'un

dels avalots als quals al·ludeix Balaguer quan diu: "en los

pueblos catalanes no hubo ya más sublevación formal contra

sus dominadores, despues de la que tuvo lugar en la

Cerdaña. Solo hallamos memoria de algunos disturbios en la

época del imperio, pero que no parecen tener ya el carácter

de guerra de independencia". Del capítol V del volum de

Balaguer, Maseras n'extreu material informatiu -que

transforma en notes dins la documentació- sobre els

diversos monuments romans de Tarragona, en especial sobre

el palau d'August, un dels eixos fonamentals de l'escenari

de la novel·la. Tanmateix, en el referent a qüestions

històriques concretes, dades polítiques, artístiques,

monumentals, socials, religioses i fins de lèxic llatí,

l'obra en la qual Maseras es va basar més àmpliament fou
«

Tarragona monumental. ó sea. descripción histórica y

artística detodas sus antigüedades y monumentos (1849), de

Juan Francisco de Albiñana i Andreu de Bofarull i Bro-

ca , complet estudi de l'antiga Tarraco basat en un

criteri romàntic i científic i un dels llibres fonamentals

de la Renaixença per a la recuperació de la història

tarragonina. Extreu en especial d'aquest volum qüestions
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d'història de l'imperi, com els quadres "Gobernadores de la

Tarraconesa" de l'era d'August, que copia minuciosament per

als seus apunts de suport documental, i el de l'època de

Claudi, molt més breu, que transcriu en paper a banda, on

apareixen els que Maseras transforma en personatges de la

novel·la: "Publio Plaucio Romano, Legado augustal, y

recaudador de los tributos" i els seus col·laboradors,

"Drusilano Rotundo, tesorero" i "Albano, tesorero", entre

l'any 41 i el 54, temps exacte en què succeeixen els

esdeveniments de la narració. Però la part més important de

materials manllevats d'aquest llibre és, sens dubte, el

capítol descriptiu de Tarraco titulat "Muros y ciudad
404

romana", dins del qual Maseras utilitza especialment

els epígrafs sobre 1'"Arce ó Capitolio", "Augures",

"Arúspices", "Flamines", "Foro", "Palacio de Augusto",

"Circo", i "Aguas y acueductos". També degué manejar el

capítol "Inscripciones romanas", de les quals copia i

arxiva una als seus apunts, i sobretot el llarg índex dels

"Nombres y cosas", glossari completíssim d'elements molt

diversos de la civilització romana. Es pot dir que gran

part del vocabulari que Maseras copia -traduït al català i

resumit- a les seves notes prové d'aquest apèndix. Són

termes d'àmbits molt diversos del viure quotidià, arquitec-

tura, art, guerra, religió, vestit, gastronomia, usos i

costums romans. Recull en les notes de suport el sentit de

mots com: augurs, lituus, praetexta, àpex, aquimmario,

basílica, bisellium, bucrani, calamum, aigua lustral,

clámide o palladium, adites, adito, llegats, tribuns,

centurions, decurions, cohorts, legions, pulvinarî, tilia,
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tutulus, vomitoria, pátera, tabulari, libum, epulae, herma,

corniculari, galdrapa, moratores, aurigas, calceus, caliga,

solea, viatic, lucta, chirothecae, coestus, palestra,

plaustrum, basterna, sagum, manducus, sannio, mimus,

crotalum, modis, conges, etc. Però no els utilitza tots en

la novel.la, on en canvi fa aparèixer usualment termes

llatins específics que no es troben referenciats als

manuscrits previs: auleta, aulètrida, retor, mimògraf,

canèfores, naumaquiaris, questoraris, caliptra, broquer,

estípit, pomèrium, súbcula, velàrium, espòrtula, ergàstula,

grèves, perpunt, qüestors, publicans, magistrats, quintana,

armamaxes, orres, tirs, etc. També recull a la documentació

topònims, que sorgeixen a la novel·la, referenciats a

partir de la Tarragona monumental d'Albiñana i Bofarull,

així com de la Historia de Balaguer: Ilerda, Bibilis,

Tibur, Oleastrum, Palfuriana, Antistiana, Constància,

Libisosa, etc. D'altres són només usats a la novel·la -

Emporium, Tulcis- o resten a la documentació sense ser

usats al llibre: Augusta Caesarea, Cesobriga, Setablis. Una

vegada més, aquesta minuciositat descriptiva i lèxica evi-

dencia en Ildaribal la influència de la pruïja encara

superior que posseeix Quo Vadis? en aspectes anàlegs.

Amb tot, allò més sorprenent en cercar els fonaments

documentals d'Ildaribal és la desproporció existent entre

les breus anotacions referents als monuments arqui-

tectònics, com el palau d'August o l'aqüeducte, i la força

i riquesa descriptiva amb que són dibuixats en la novel·la.

La capacitat de fer reviure Tarraco amb les diverses

ciutats que tenia dintre -la patrícia i la plebea-, el
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capitoli o arx, el temple de Venus, el temple de Júpiter,

el fòrum, les termes, el circ, el teatre, l'amfiteatre, les

diverses portes d'accés i muralles, el moviment, les

activitats ben diverses dels seus habitants i transeünts i,

en definitiva, la vivesa i credibilitat de totes les

escenes, menen a concloure que la novel·la es justifica

especialment per la imaginació i creativitat del seu autor,

malgrat l'esforç documental que dugué a terme.

Un altre suport informatiu usat per Maseras quant a

descripció de monuments arquitectònics fou el Llibre de les

grandeses de Tarragona, de Lluís Ponç d'Icard, en la seva
4 A4

versió castellana de 1883. Féu anotacions sintètiques

d'aquest llibre sobre el palau d'August -mesures i detalls

d'estil constructiu- i sobre l'aqüeducte, que utilitzà molt

ampliades en la novel·la. Vegem, a tall d'exemple, els

elements documentals sobre el Palau d'August extrets del

Libro de las grandezas i tot seguit una de les recreacions

artístiques que Maseras en fa. Als seus apunts podem llegir

la següent síntesi: "Palau d'August = largo CCCCXXV varas,

ancho CCXXV. Era de piedras picadas muy grandes; obra

dórica, con pilastras, basa, chapitel, arquitraba, freso y

comiza todo alrededor a la parte de dentro y de^ pilastra

a pilastra hay tres varas y media y por todo el circuito

del palacio pasaba un acueducto." Al Libro de las grandezas

el mateix fragment diu: "[...] Y de todo este circuito se

hallan muy claros fundamentos y vestigios de paredes y

bóvedas dentro de las casas que están allí edificadas

agora, y de largo tenía este palacio CCCCXXV varas, y de

ancho CCXXV. Era todo de piedras picadas muy grandes y la
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obra era dórica, con pilastras, basa, chapitel, architraba,

freso y comiza todo al rededor a la parte de dentro, y de

pilastra a pilastra ay tres baras y media, según se vee en

el dicho castillo del rey, y la casa de Magín de Montserra-

te. Y por todo el circuito de este palacio passava un

aquaduto, y otro delante de la puerta de mi casa de donde

he sacado yo unas piedras muy grandes debaxo de tierra, y

por la una parte de ellas y por la otra passava el agua

3?4
descurriendo por todo el palacio." Vegem un fragment de

la descripció que, al capítol X de la segona part d'Ildari-

bal, Maseras realitza del monument: "El Palau que fou

d'Augustus, dret al mig de la ciutat patrícia, és com el

més bell bastiment d'una fortalesa, sostingut per columnes

i pilastres doriques. Dintre el deambulacre, un doble fris

de fullatges i d'atributs divins esculpits uneix el sostre

i el mur; aquest mostra ací i allà troneres i fornícules.

Ildaribal recorda haver-lo visitat una volta. Els estucs i

els mosaics el meravellaren. El marbre rosa brillava en

capitells i arcades, en estípits i pilars. El jaspi i

l'alabastre relluïen en vasos, hermes i estàtues; l'aram

fulgurava en pàteres i cuirasses; l'or, en motllures i

enteixinats. I les pintures roges i blaves__ dels murs

donaven a les estances la severitat d'un temple." Per

tal de reblar aquesta reconstrucció i destriar la creació

personal de la documentació, observem com Maseras dóna

calidesa humana a la mateixa descripció imaginant-hi perso-

natges diversos, en el capítol III de la primera part de la

novel·la: "El gran palau pretoria, que ha estat el palau

d'August, ombreja també quasi tota la plaça. El deambulacre
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porxat que la circueix broda una randa d'arcs sostinguts

per columnes doriques, i queda trencat per una graderia que

duu al temple de Júpiter, ara plena d'histrions, d'auletes

i mimògrafs. En el mur, sota el pòrtic, entre les portes

closes i les finestres altes i barrades, es bada una

fornícula on una estàtua de pòrfir o d'alabastre assisteix

tàcitament als comicis. Un obelise s'eleva al mig de la

plaça, sostingut per un sòcol quadrangular, on un relleu

immortalitza la història de Proserpina. Al seu entorn, els

tabularis escriuen en les tauletes de cera. Els pagesos i

els patrons sempre fan rotllo prop d'ells, els quals,

sovint, deixen els calaras de canya i discuteixen o riuen.

Un raig de sol s'esquitlla sobre un tros de l'escalinata,

que fa brillar els seus graons de marbre, i allí s'asseuen
«ftg

els vells tolits, les fàmules i la quitxalla."

Creiem molt probable també la utilització per part de

Maseras del llibre España. Sus monumentos y artes. Su

327naturaleza é historia.Cataluña . de Pau Piferrer,

publicat el 1884 i pertanyent, com els anteriors, al tipus

d'obres de consulta amb un fort ingredient nacionalista i

romàntic, que Maseras freqüentava per tal d'establir els

fonaments històrics d*Ildaribal. A més, aquests llibres

eren, a la seva època, les obres sobre història antiga de

Catalunya més adients i assequibles. Aquest darrer volum el

degué interessar molt, ja que el 1934 féu una traducció al

català, amb voluntat divulgativa -Records i belleses de

Catalunya- d'un resum de Piferrer que recull alguns

aspectes d'aquesta magna història artística. Allò que degué

seduir i interessar més fortament Maseras fou, amb proba-
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bilitat, el capítol IX del volum II -abans citat- de

l'obra, que és el dedicat a la descripció, amb gran aparell

erudit, de la Tarragona monumental. De fet, les informa-

cions, clares i molt ben documentades, són extretes al

llibre de Piferrer d'altres obres també utilitzades per

l'autor d'Ildaribal. com la de Pone d'Icard, la Tarragona

monumental d'Albiñana i Bofarull i diversos treballs de

Bonaventura Hernàndez-Sanahuja, arqueòleg tarragoní del

segle XIX, vinculat a 1'Ateneo Tarraconense, l'obra del

qual devia ser ben coneguda per Francesc Carbó, de Tarrago-

na, així mateix interessat per l'arqueologia i diletant

d'aquesta disciplina, que proporcionà a Maseras alguns dels

materials gràfics i bibliogràfics per a dur endavant la

novel·la. Les cartes de Francesc Carbó a Maseras parlen

dels llibres i plànols que aquest trametia a l'escriptor a

París i de la possibilitat de contactes entre ambdós a
4«0

Tarragona." En una carta del 18-III-1912 Carbó informa

detingudament Maseras del resultat de les seves recerques

sobre l'antic nom de Barcelona i li indica la seva pre-

ferència sobre el topònim Barcino en detriment del de

Favència. Insisteix en aquesta mateixa solució a la carta

del 18-V-1912, en la qual reprodueix i comenta, una làpida

al·lusiva a Barcino i acaba recordant, com a suport erudit

a l'opinió defensada, la llegenda "Colònia Favència Julià

Augusta Pia Barcino". En aquesta mateixa carta Carbó diu a

Maseras: "Quan vos vinga a tom, o millor quan vingueu a

Tarragona pel juliol vinent, ja'm tornareu aquell llibret

y'l plànol." En la lletra del 16-X-1912 acusa la recepció

del plànol usat per Maseras a París i d'una darrera carta
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de l'escriptor: "La vostra carta, datada'l 13 a París, l'he

rebuda aquest matí. Ben segur que haureu arrivât vos primer

a Barcelona." El viatge a Tarragona anunciat per Maseras

per al mes de juliol es produí, doncs, després del 13

d'octubre. La redacció d*Ildaribal havia conclòs el maig

d'aquell any. En aquest viatge de l'octubre Maseras pogué

ultimar algun detall i sobretot comentar la possibilitat

d'editar, encara, la novel·la a Tarragona. Ara bé, la

consulta d'obres degué tenir lloc abans, a Barcelona, o a

Tarragona i a París, en algun viatge ràpid o a finals de

1910, abans de marxar a la capital francesa, si és que ja

tenia el projecte d'endegar una novel·la sobre aquest tema

històric. Tenim la seguretat de l'ajut de Carbó, que li

trameté segons testimoni de les cartes, un llibre i un

plànol de Tarraco, a més de 12 postals entre l'octubre i el

novembre de 1911 amb les fotografies de la torre dels

Escipions, unes portes ciclòpies de la muralla, el pont del

Diable o aqüeducte de Ferreres, diverses perspectives del

Palau d'August o castell de Filats, frisos romans "del

temple de Júpiter" exposats al claustre de la catedral, les

escultures de Venus i Bacus del museu i els bustos d'Adrià,

Aureli i Traja. Les postals glosen les reproduccions,

n'expliquen alguna dada erudita, històrica o artística i

fins situen els monuments. Així, indica com una porta

ciclópea es trobava a 1'"occident de la població oficial en

el plànol", explica com "una cortina de muralla a la part

nort de la ciutat tancà en son temps l'Arce o Capitoli" i,

en el cas del palau d'August diu "tancaba l'espay del fòrum

en l'angul sud-est. Guieu-vos pel plànol que ja teniu".
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Sembla ser que el "llibret" i el plànol de Tarragona

estigueren un any en possessió de Maseras, des de la tardor

de 1911 fins a la de 1912, durant el moment més intens de

la redacció. El diminutiu usat en parlar del llibre fa

pensar que es pugui tractar de la Tarragona monumental. de

mesures reduïdes, usat intensament per Maseras.

A més de la magnífica obra de Piferrer i de la

documentació tramesa per Carbó, és possible que també

consultés, sense que en poguem tenir la mateixa seguretat

que en les obres anteriors, el Resumen histórico-crítico de

la ciudad de Tarragona desde su fundación hasta la época

romana, con una explicación de los fragmentos del sepulcro

329egipcio descubierto en 9 de marzo de 1850. de Bonaven-

tura Hernández Sanahuja, llibre de 1855 que estudia

especialment les arrels de la Cossetània, defensades amb la

sang pels rebels conjurats d'Ildaribal.

La novel·la posseeix, en els seus continguts i en la

forma d'exposar-los, una gran versemblança, ja que al.lu-

deix a fets històrics de forma directa, com a teló de fons

-la major part de vegades ocorreguts a la llunyana Roma- i,

de forma indirecta, vinculats a les accions o pensaments

dels personatges. Així, per exemple, ens situa cronològica-

ment en dir que Etheius de jove va viatjar a Roma "on

assistí als funerals d'Octàvius i ens informa de la

situació a Tarraco, en començar la novel.la, a partir dels

pensaments d'Eixanés que "recorda indignat l'odiosa

opressió que Caius feia sofrir als cossetans i a tots els

pobles de la Hispània Citerior" i continua informant

sobre aquest personatge històric, col·laborador de Calígu-
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la. La notícia del nomenament de Publias Planícius com a

continuador de Caius en el càrrec és inclosa dins els fets

de la narració. També hi apareixen les referències a la

família de Claudi, a la seva muller Messalina quan casà amb

Sili, a l'escàndol i morts posteriors que aquest fet

provocà, i a l'amistat del nou pretor Publi amb Burrhus, el

preceptor de Neró, fill d'Agripina, que és la segona muller

de Claudi. Tots són fets que l'autor fa saber a partir de

converses entre els personatges de la novel·la. Aquesta

tècnica de presentació indirecta de situacions històriques

elimina tota retòrica i tota intenció didàctica excessiva-

ment palesa, llevant un possible llast erudit a la no-

vel·la. És el recurs més usat a l'obra quan es tracta de

donar informació històrica o dibuixar un escenari marcat

per fets reals. La història passa a formar part intrínseca

de la novel·la, està íntimament connectada amb personatges

i accions fictícies. Una de les fórmules narratives més

eficaces és la descripció dels diversos ambients freqüen-

tats pels personatges. Es tracta d'una descripció viva,

vinculada a les accions de l'argument, que configura una

escenografia convincent i atractiva. És així que desfilen

davant els ulls del lector els ambients patricis -les

termes, l'arx, els llocs privilegiats dels temples de Venus

i de Júpiter-, els ambients multitudinaris -els carrers i

les manifestacions públiques com processons, celebracions,

mercats, cerimònies litúrgiques, actes al circ, amfiteatre,

teatre-, i la topografia tarragonina -la via de Palfuriana

al costat del mar, l'aqüeducte, les ribes i la desembocadu-

ra del Tulcis, el Port, les portes d'accés a la ciutat, la
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distribució dels diversos àmbits urbans al turó que

conforma Tarraco, les platges i els boscos. Una mostra

interessant d'aquesta força descriptiva, que dreca la

ciutat romana amb tota la frescor, és la glossa detallada

de les termes al capítol IV de la primera part, del

capitoli o arxacròpolis al capítol VI i del temple de Venus

al VIII, també del llibre primer. Qualsevol de les descrip-

cions és vàlida per a il·lustrar aquest esforç arqueològic

i narratiu, on ambient i personatges s'entrellacen fins a

seduir el lector amb la qualitat de versemblança aconsegui-

da: "Un gran compluvi queda clos dintre l'edifici. I enmig

d'aquest pati llarg, que ombreja un velari de porpra, un

bastiment d'una sola nau guarda la piscina de les ablucions

i el compartiment dels massatges. De la terma a les

basíliques és un vaivé inacabable. Totes les beutats de

Tàrraco creuen diàriament el compluvi. I abans o després

del bany, omplen les sales. Sense mesclar-se entre els

passejants, famules i esclaus travessen la nau duent grans

paners de roba. I no fan cas del tumult que sovint es

produeix quan en un revolt de la basílica, sobre una tarima

improvisada, un jove de cabells buclats comença a cantar

versos, com en el teatre. Tothom s'apressa a escoltar: les

dones sobretot amb els ulls encesos, el somriure plàcid,

fàcils al plor i a la hilaritat."333

La realitat històrica s'esllavissa dintre la novel·la

subtilment. El parlament d'alguns personatges és, en

ocasions, una interpretació diàfana i vivencial de la

situació de l'Imperi -extrapolable en alguns aspectes a

l'època de Maseras i carregada d'un nacionalisme vibrant-
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que no permet, en cap cas, la minva de valor literari.

Així, Vircós, el més gran dels conjurats, s'expressa en una

disquisició retòrica i plena de vida, amb ressons de teatre

clàssic, d'aquesta manera: "Mentre els destins del món

siguin a les mans d'un estult que no segueix sinó els

consells dels lliberts i de les concubines, no podem pas

esperar que sigui feta justícia sobre la terra. ¿Quina

graciosa submissió poden tenir a Roma les províncies, si

ara mateix, a Grècia, per no saber llatí, un il·lustre ciu-

tadà, qüestor i magistrat, ha estat enumerat entre els

estrangers? Estrangers som nosaltres, que parlem el llatí

per força. Siguem estrangers, ja que Roma ho vol, i, com a

tais, fem-li la guerra. Podíem, en un temps, admirar les

virtuts cíviques i militars dels romans: ara sols podem

espaventar-nos de les vergonyes llurs. ¿Quin triomf ha

reportat Tibèrius Claudius de la seva excursió a Britània?

Els déus no han estat propicis a la salut de la pàtria, car

Èol hauria hagut de devastar completament la nau de

l'emperador prop de les illes Stecades. Potser els manes de

Caligula vetllen pel còmplice dels seus assassins. En

veritat, ja no comprenc res dels designis dels déus. Quin

cabdill esforçat mana avui les legions de Romulus? Crassus

Frúgius és un covard que es fa coronar de palmes per les

amigues de Messalina. El Senat és un bordell, i el palau

dels cèsars, un gineceu on sols comanden els eunucs. La

podridura de Roma infesta Tàrraco: és una tinya maligna de

la qual l'hem de deslliurar."

Les fonts literàries d*Ildaribal són diverses però

sempre procedents de la tradició cultural francesa, llevat
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del cas de Sienkiewicz, que, de fet, féu estades represen-

tatives a França i fins, com hem vist, li fou concedida la

Legió d'Honor a pricipis de segle. L'únic testimoni de la

documentació utilitzada que fa referència a antecedents

literaris és una nota presa del Livre Troisième de 1'His-

toire des Origines duChristianisme de Renan, Saint Paul

(1869) . La nota al·ludeix a qüestions de caràcter fi-

losòfic, però resulta molt aclaridora quant a l'entorn

literari de l'obra. La dependència de Renan evidencia una

herència clarament modernista que ja hem glossat i, ultra

això, manifesta la pruïja d'exactitud i d'informació de

l'autor, que consulta bàsicament el capítol IV de Saint

Paul. "Propagation sourde du Christianisme. Son introduc-

tion a Rome". La influència de Renan es véhicula en forma

de consulta històrico-filosòfica sobre els primers anys del

Cristianisme, concretament l'any 53, tractat en el capítol

de Saint Paul manejat per Maseras, corresponent als darrers

anys del regnat de Claudi (41-54) i preparatori de la

possible predicació de Sant Pau a Tarragona, introduïda

subtilment per Maseras al darrer capítol d'Ildaribal i

ocorreguda, segons la tradició, poc temps abans de la mort

de Sant Pau, l'any 67. En aquest mateix camí sospitem la -

indemostrable- consulta del Llibre Quart de 1'Histoire de

Renan, L'Antéchrist (1873), que li hauria pogut servir

per informar-se de la història relativa al personatge de

Neró, utilitzada com a teló de fons en algun moment de la

novel·la, com al capítol V de la primera part. Les influèn-

cies que es poden destriar d'aquesta possible font -ultra

un coneixement molt ben assimilat de la situació de
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l'Imperi en aquell moment històric, que dóna la versemblan-

ça que caracteritza la novel·la- són les al·lusions al

casament de Neró amb Octavia, filla de Claudi, i l'amistat

entre el pretor Públius Planicius i Burrus, el preceptor de

Neró. Potser aquests contactes d'amistat donarien la clau

per entendre la crueltat de Públius -moderada a partir de

la intervenció d'Èlia- com un reflex de la crueltat

emblemàtica de Neró. És més difícil poder establir la

consulta per part de Maseras dels Annals de Tàcit, que al

llibre XI i XII es fan ressò dels fets ocorreguts sota el

domini de Claudi i la proclamació de Neró cora a emperador.

Pel fet de trobar-se a París, l'escriptor hauria pogut usar

l'edició de M. Nisard de la "Collection des Auteurs

í 17Latins" de 1883, fet no comprovable.

Els influxos literaris més constants en tot el decurs

d'Ildaribal són els d'Anatole France, Sienkiewicz i, en un

grau menor, Flaubert. France proporciona a Maseras elements

de caràcter filosòfic, d'altres referents a les tècniques

narratives i a l'estil, i alguns antecedents de personat-

ges, com és el cas de Talahit, probablement inspirat en

Thaïs -l'heroïna de la novel, la de France amb aquest mateix

títol- a qui s'assembla en el nom, en els orígens, en

l'aspecte físic i en el comportament . En definitiva, es

poden anar destriant diversos aspectes dins un influx

global molt marcat d'aquest escriptor. La casa d*Ildaribal

i Èlia -i en especial el seu jardí, amb la gruta de les

nimfes- té una acusada influència de Thaïs, com també la

tenen les moltes enumeracions i descripcions minucioses que

es fan a la novel·la. Els parlaments filosòfics de to
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teatral en l'àmbit d'un banquet i les discussions específi-

ques sobre la naturalesa del bé i del mal palesen també la

!HQpetja de France. Quant a la tonalitat ideològica global

del llibre, es poden aïllar molts conceptes i enfocaments

que Maseras ha pouat en aquest escriptor francès: nihilis-

me, existencialisme, positivisme agnòstic revestit d'escep-

ticisme literari, misogínia, ambigüitat i relativisme,

racionalisme, fatalisme, discursivitat i ús de prosa

retòrica, i preferència pel context històric clàssic i dels

primers anys del Cristianisme. També Maseras, com France,

és un diletant de les idees revolucionàries, concretades a

Ildaribal en el credo i comportament dels conjurats. El

treball d'ambdós és fruit de l'erudició i de la paciència,

indispensables per a la reconstrucció arqueològica. La raó

s'inclina en les dues novel·les cap a l'individualisme

anàrquic mediterrani -representat pel comportament de

Thaïs/Talahit, pel mateix Ildaribal, i en última instància

per Pafnuci-, evocador de símbols pagans, que en ocasions

són substituïts per altres elements emblemàtics com la

igualtat, la solidaritat i la revolució. Existeixen algunes

coincidències anecdòtiques dignes d'ésser anotades, donat

que són un indicador del fort ascendent de .la novel, la

francesa sobre Maseras. Així, escriu France a Thaïs ;

"Dorion versait sur la gorge nue de Drosé des gouttes de

vin qui roulaient comme des rubis de la blanche poitrine

agitée par le rire et que le philosophe poursuivait avec

ses lèvres pour les boire sur la chair glissante."

Maseras escriu, paral·lelament, a Ildaribal; "La boca

oberta, Plàutia no ha respirat mentre Lupercus recitava, i
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ara li besa els ulls, el front i el coll, en tant que les

dues cortesanes que es rebolquen pels coixins tremolen de

plaer: ara l'una, ara l'altra, es retorcen anhelants, la

sang abrusada. La dormilega obre uns ulls astorats i somriu

a Hatill estúpidament. Firmidònius li vessa un vas de vi

sobre els pits per acabar-la de desvetllar." Els dos

fragments són paral.lels quant a tonalitat; en aquest cas

France és molt més líric en la narració de l'acció, insi-

nuant i festiva, mentre que Maseras descriu matusserament

el gest aspre del seu personatge en una situació pròxima,

ja que ambdues escenes són extretes d'un banquet.

Els dos escriptors, encara que nodrits per l'anti-

guitat clàssica, vibren amb les inquietuds del seu segle,

que intenten introduir en els paisatges de les seves

novel·les. La claredat lògica, 1'intel.lectualisme, la

subtilitat i la ironia alada són alguns dels elements que

Maseras extreu de France i que es troben ben a prop de les

constants ètiques i estètiques noucentistes.

Alguns estudiosos contemporanis de Maseras concediren

a Ildaribal una clara influència d'Anatole France. Així,

Carles Rahola a Nuestro Tiempo (1915) diu: "Hay en Ildari-

bal -y esto nos recuerda algunas narraciones d'Anatole

France- leves presagios del futuro. El futuro en plena

decadencia romana, es la doctrina oscura y sublime,

florecida á orillas del Tiberíades que, profesada por

gentes humildes, va á renovar el mundo antiguo. Leve

presagio, hemos dicho. Porque todo es crueldad y sangre en

la novela. Mas un día, en el misterio del crepúsculo, el

viejo retor Etheius oye relatar, por primera vez, la vida
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342de Jesús de Nazareth." Aquesta influència és molt més

intensament remarcada per Cesarino Giardini quan a "Poeti

Catalani", dins la revista II Secólo XX. afirma "La

necessità del dolore "sola garanzia di ogni specie d1immor-

talité" è il motivo ritornante delia poesia del Maseras,

motivo che domina anche la sua vasta opera di romanziere.

Nella quale ultima il Maseras appare a noi quasi discepolo

di Anatole France: ma un discepolo di France che crede,

discepolo di France in quell'amore per la bellezza eterna

che tutti i libri del maestro franéese rivelano. Il

capolavoro di Maseras è Ildaribal [...]' Giardini s'ha

de referir necessàriament a la darrera novel·la significa-

tiva abans de publicar aquest article, A la deriva (1921),

i a la immediatament anterior, Ildaribal. Cal assenyalar

que J.M. López Picó destacava en una carta a Carles Riba,

pel juny de 1922, .com aquest article de Giardini sobre

poetes catalans havia estat inspirat o informat per

Maseras, molt relacionat en aquesta època amb escriptors

italians i col·laborador en moltes publicacions d'Itàlia.

S'hi refereix amb una certa tonalitat humorística: "Dia 17.

Cerqueu el magazine italià "II secólo XX" de Milan, article

sobre poesia catalana (cuina Maseras) amb retr.ats. Bullit

general, etc." Podem concloure que Maseras, el qual

segons López-Picó tingué gran part de responsabilitat en

l'article, coneixia i admetia la influència d'Anatole

France. Aquesta admissió tàcita per part de Maseras

ratifica Thaïs com a font francesa present a Ildaribal.

Més lleus són els ressons d'Aphrodite de Pierre Louys,

situada a la base de L'Adolescent, amb qui compartia el seu
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vibrant decadentisme estètic. Ildaribal utilitza molt

suaument alguns elements temàtics i ambientals recognosci-

bles en Aphrodite de forma bromosa, ja que fon el decaden-

tisme dins els elements del relat donant-li una funcionali-

tat narrativa i fent-ne desaparèixer el to decorativista i

emfàtic. És per aquest motiu que a Ildaribal només hi ha

algunes seqüències vinculades a Aphrodite, provinents d'una

lectura ja llunyana i assimilada de Maseras, indicatives

d'una certa superació del decadentisme, que s'evidencia

moderat per les preocupacions existencials de la novel·la.

Així, la seqüència de les oracions de Talahit al temple de

Venus davant la tímida presència d'Èlia , té clara

vinculació amb la processó de cortesanes descrita al

capítol VI del llibre segon d'Aphrodite i fins els antece-

dents infantívols de Talahit tenen alguna relació amb la

nena-prostituta anomenada Melitta que apareix també a

Aphrodite. Aquesta Talahit encara infant, vinculada a

Thaïs també jove i a la Melitta de Louys, respon al tòpic

decadent ja estudiat de l'adolescent seductora amb gran

potència sexual, que a Ildaribal té una importància molt

relativa.

Hi ha també, dissoltes a la novel.la, .l'ombra del

pessimisme i l'obsessió per la mort de Guy de Maupassant,

a qui Maseras evidencia conèixer molt bé i amb el llenguat-

ge classicitzant del qual s'identifica, no només en aquest

llibre sinó en tots els d'aquesta etapa narrativa.

L'obra més propera a Ildaribal per contingut i

escenografia és la novel.la Quo Vadis? (1895-96) de

Sienkiewicz. La filosofia dels dos llibres és molt dife-
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rent, però la pruïja arqueològica i històrica de Maseras

té, sens dubte, el seu model i deute més important en Quo

Vadis?. Hi coincideix en les tècniques narratives més

usades, bàsicament en la descripció minuciosa d'ambients i

personatges i en les freqüents enumeracions d'elements

quotidians de diverses menes adreçades a reconstruir amb

fidelitat la història de Roma com a teló de fons d'un

argument vinculat també al període imperial. L'ús sovinte-

jat de mots llatins referits a elements específics de la

civilització romana és un altre dels trets comuns a ambdues

novel·les, com també ho és la referència a literats i

filòsofs del món clàssic. Les crítiques contra l'actuació

de l'emperador, la manca de fe en els déus romans declarada

per alguns personatges i, en definitiva, la denúncia de

l'arbitrarietat i dels excessos comesos pel govern, tenen

en ambdues novel·les la funció de dibuixar la corrupció de

l'Imperi. Maseras afegeix una lliçó nacionalista a la

censura aplicada al poder romà, a diferència de Sienkie-

wicz, que n'extreu un ensenyament religiós. Àdhuc el perso-

natge d'Èlia permet rastrejar influències de la Ligia de

Quo Vadis? en el capteniment reservat i tímid, en l'actitud

ingènua i en algunes situacions vitals paral., leles a les

experimentades pel personatge de Sienkiewicz. Així, ambdues

es troben en la circumstància d'ésser triades per un

personatge privilegiat, que resta captivat pels seus

encisos. A les dues novel·les són freqüents les escenes

domèstiques privades, seqüències familiars, amoroses o de

soledat que transcorren dintre de la cambra - del "cubicu-

lum"-, fet que els atorga una tonalitat propera i íntima
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molt particular en una novel·la històrica. La casualitat o

el lloc comú vol que el quadre del conat de martiri de

Ligia aparegui gairebé calcat a Ildaribal. També en aquesta

novel.la apareix una jove -en aquest cas esclava- lligada

sobre un brau contra el qual han de lluitar diverses feres:

"Una reixa s'obre arran d'arena. I un bou salvatge en surt

corrent. Però s'atura de sobte, llevant el morro, flairant

l'atmosfera i brandant els corns llargs, blancs i punxe-

guts. I sacseja el llom, com si en volgués llençar la

carrega. Una esclava jove, bella, tota nua, jeu amarrada al

dors de la bèstia. Té només els colzes i la testa lliures;

la testa aureolada per una cabellera roja. I obre la boca,

obre els ulls injectats de sang, mou les mans terriblement.

La multitud no té temps de contemplar-la bé. El bou avança

un pas i les feres salten al seu damunt. La tigresa, més

otjada, se li encabrita al cap i se sosté, penjant entre

les dues banyes, les grapes al coll, i el ventre sobre el

morro de la bèstia. El lleó pega queixalada al lloro del bou

i arrenca un pit de 1'esclava, mentre l'ós, flairador,

muntat a la gropa del ruminant, allarga els narius per
«IB

entre les cames de la víctima." És evident que en

ambdós casos els escriptors es veuen instats, a reproduir

escenes que responen a un fons històric comú a les dues

novel·les, i, per tant, no han d'ésser estranyes les

coincidències, però en aquest cas -salvades les diferències

anecdòtiques- és ben significativa la tria d'una cir-

cumstància tan exacta i una tonalitat estètica i emotiva

tan paral·lela entre les dues novel·les.
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La petja de Flaubert en Ildaribal és més vaga i

genèrica. El gran impuls flaubertià es deixà sentir sobre

L * Adolescent, novel·la molt més decadentista i barroca que

Ildaribal. centrada en qüestions filosòfiques i d'una

història propera, gairebé nacional. Flaubert és a la base

de l'escriptura de Maseras, és un dels seus mestres

francesos més admirats i assimilats. Les pretensions de

realisme arqueològic, l'estudi minuciós de l'ànima dels

personatges i la pruïja de fixació escrita d'un allunyat i

complex món són reptes flaubertians que Maseras intenta

emular. Són influències genèriques, imprecises, globalitza-

des en la construcció de la novel·la, en l'ús de les

tècniques descriptives i narratives, i en una obsessiva

voluntat de perfecció expressiva que porta Maseras a

assolir en Ildaribal el punt culminant de la seva prosa,

que a partir d'aquest moment continuarà madurant, però

sempre dintre dels camins estilístics i tècnics ja desenvo-

lupats en aquesta novel·la. El pòsit flaubertià ja fou

assenyalat per Rafael Tasis -una mica de passada i referit

conjuntament a les dues novel·les històriques de Maseras-

a Una visió de conjunt de la novel.la catalana (1935): "En

L'Adolescent. primera novel, la, com en e.1 posterior

Ildaribal. obres d'evocació històrica, evitadores en el

possible dels encarcaraments arqueològics que afeixuguen

l'escola de Walter Scott, hom destriaria segurament la part

de la impressió que havia de produir a Maseres la Salammbô
«I ft

de Flaubert o 1'Afrodita de Pierre Louys [...]"." A La

novel·la catalana (1954) afegeix: "L'Adolescent i Ildaribal

són dues novel.les que poden posar-se sota l'advocació del

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



989

Sienkiewicz de Quo Vadis? o del Flaubert de Salammbô."

Després d'aquesta afirmació conjunta, Tasis atorga a

Ildaribal un valor que no concedeix, en canvi a L'Adoles-

cent ; "Evocació històrico-arqueològica de la Tarragona

d'August, la segona, revela sobretot, una tècnica de

novel·lista i una maturitat d'estil que hauran de retrobar-

se en les obres que el seu autor ja no ha deixat de

produir."343

Camille Pitollet, crític del Mercure de France

especialitzat en lletres catalanes afirma que Ildaribal "no

la compararíem certament a la immortal Salammbô « sinó a

Sónnica la Cortesana, de Blasco Ibáñez". Probablement

es basa, per a fer aquesta afirmació, en alguns elements

comuns que es poden destriar en ambdues novel·les. En

primer lloc, la recreació a Sónnica la cortesana (1901)

d'un món històrico-social paral·lel al d'Ildaribal. El

dibuix de la ciutat de Sagunt en el segle III abans de

Crist, dedicada a un gran moviment comercial amb grecs i

cartaginesos, la força amb què dóna vida al seu port, a la

seva gent i, en general, a tot el nucli urbà, descrit en

els diversos ambients, pot constituir un referent llunyà de

les descripcions que Maseras fa de la ciutat, de Tarraco.

Pot haver-hi en Talahit ressons de la sensualitat de

1 ' atenenca Sónnica i es pot aïllar a la novel·la fins algun

tòpic descriptiu -fruit de lectures comunes i de l'estètica

de l'època- com l'utilitzat per definir la bellesa dels

braços de la ballarina/cortesana. Els braços de Talahit

"ondulen ja com dues serpents, abans d'abandonar-se a la

voluptat del ritme [...]. La descripció de Sónnica diu:
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"Los brazos frescos y satinados de la cortesana se anudaron

à su cuello como serpientes de marfil [...]. Però Ilda-

ribal només té comuns amb Sónnica la llum i el color

mediterranis del marc triat. Resta ben allunyada de l'obra

de Blasco Ibáñez per la seva força filosófica i pel rigor

tècnic i erudit amb què està construïda. No debades Baquero

Goyanes es referia a Sónnica la cortesana com a un "pasti-

che" i com a un "débil i artificioso eco español de la
4CA

espléndida Salambo flaubertiana".

L'erudició clàssica de Maseras introdueix a l'obra

molts referents literaris i filosòfics d'autors grecs i

llatins. Així, Terenci, Virgili i Cicero es troben entre

els escriptors que un recitador declama al pretor Públius
*r«

mentre és al bany. Aristòtil provoca la interrogació

d'Ildaribal sobre la funció de les lletres i les arts

i Sulpícius diu els bells versos d'Horaci adreçats a

Sèxtius que encoratgen a viure amb puixança la brevetat de

la vida.355

Ildaribal respon ideològicament al model modernista de

novel·la d'aprenentatge o d'itinerari ascensional. El jove

protagonista passa per les vivències més representatives de

la vida: la familia, l'amor, la lluita socio-pplítica, i de

totes en treu un creixement interior: poua sempre dolor de

l'experiència viscuda. L'estudi de l'evolució del seu

pensament durant el cicle anual en què transcorre el relat

basteix el cos filosòfic del llibre. Ildaribal té en el

retor Etheius el seu contrapunt ètic i un oponent dialèc-

tic. Les polèmiques amb aquest mentor transformen la

narració en un llibre d'aprenentatge dur i traumàtic a
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causa del credo progressivament negatiu del jove. Com ja

havíem trobat a L'Arbre du Bien et du Mali el personatge

d'aquesta novel·la cerca el sentit de la vida i la pròpia

autorealització, que esdevé impossible perquè el fat i les

forces de la natura la intercepten. Una vegada més el

protagonista paga amb l 'anihilament l'intent d'esdevenir un

individu independent i fort. En la lluita personal i en la

destrucció d'Ildaribal trobem influències de Schopenhauer

i de Nietzsche. Soledat i fortalesa d'ànim es posen en

contacte, plenitud i anorreament tanquen el cercle on s'ha

debatut el trajecte vital d'aquest personatge ibsenià sobre

el qual Maseras fa recaure tot el pes del vitalisme i del

pessimisme, de la vida i de la mort, tal com, de fet,

sentia i patia ell mateix com escriptor modernista com-

promès amb la societat i amb la pròpia missió d'intel.lec-

tual.

En alguna mesura, les dues actituds o credos fi-

losòfics antagònics defensats per Etheius i per Ildaribal

representen la introducció en el llibre de criteris

ideològics noucentistes i modernistes, respectivament. Tot

un corpus filosòfic basat en l'equilibri i en la serenitat,

en l'acceptació del destí i en la potenciació mesurada de

la bellesa i dels plaers de la vida obre cada una de les

tres parts de la novel, la. Així trobem en cada encapçala-

ment llargs parlaments d'Etheius en polèmica conversa amb

Ildaribal. És en aquesta doctrina eclèctica conformada a

partir de les ideologies dels filòsofs escèptics, estoics

i epicuris, on trobem algunes afinitats amb el suport

teòric del noucentisme. El vell retor posseeix segons
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Maseras "la sàvia ironia de l'epicuri que tot ho menysprea

i ho perdona tot" i declara amb equanimitat: "En un

cert temps vaig cobejar riqueses, honors, glòria i ventura;

ara no cobejo sinó pau i dolçor". El seu total acord

amb el propi destí li fa rebutjar un generós obsequi

d'Ildaribal amb aquestes paraules: "No m'és permès acceptar

l't Adels homes allò que els déus no m'han volgut donar."

També manifesta la conformitat amb la vellesa, que descriu

poèticament -"Si magnífica és l'alba, car amic, magnífic és

el capvespre - i evidencia una serena resignació davant

els interrogants eterns de l'home: "¿Per què torturar-se

volent endevinar tots els enigmes que les coses ens

ifïflofereixen?" Amb l'estil sentenciós que el caracteritza

fa llargues disquisicions adreçades a exaltar la vida i els

seus plaers. Aquest vitalisme i epicureisme resten expres-

sats en afirmacions rotundes com: "L'home més infaust no és

pas el que no té riqueses sinó el que no té sensacions.

Venturós aquell qui sap collir la fruita en el moment

oportú, quan no sols és un aliment per al cos, sinó també

una delícia per als llavis, una alegria per als ulls i un

361perfum per a les mans que l'arrenquen de l'arbre.

Malgrat aquestes idees vitalistes, per a Ethe^us el sentit

darrer de l'existència es troba en el saber, per això

aconsella a Ildaribal: "No et planyis. Com més pregona

haurà estat la teva desastrugança, més oberta tindràs la

ruta de la veritable ciència, que és el veritable goig." I,

consegüentment, al·ludeix als plaers, que, segons ell, "són

com les fruites: si se'n mengen massa, maten." Seguint per

aquest camí arriba al concepte de la moderació, una de les

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



993

bases de la seva filosofia vital: "Els plaers són un do

dels déus i del quai l'home no se sap servir sempre. Però jo

et diré que l'austeritat encara és un do més gran: més

costós, és cert, però més saludable. En ella sola l'alegria

no s'ennuvola d'inquietuds. Per la virtut que ella ens

comunica, les misèries del món ens són suportables; per

ella sabem perdonar les baixeses i els crims dels altres

homes, i pot ajudar-nos molt a assolir la ventura." El

tòpic del "carpe diem" és una constant del pensament

d'Etheius, expressat en ocasions amb claredat meridiana:

"No vulguem cridar devers nosaltres l'espant dels dies

futurs: deixem-nos bressolar per l'alegria del moment que
«f»fl

passa." Davant la requesta d'Ildaribal -"vull que em

diguis la veritable missió de l'home"-, el retor té una

resposta fonamentada en la conformitat i en la integració

i col·laboració socials. Així, les seves paraules consis-

teixen gairebé en un missatge noucentista, sadoll de

civilitat i harmonia: "Difícil em serà respondre't, perquè

potser n'hi ha una per a tots plegats i una altra per a

cada u. Els déus, només, poden saber-ho. Però, pel sol fet

de viure en tracte constant amb els altres homes, tots

tenim el deure de contribuir a la benaurança llur."

Etheius rebla el seu parlament amb mots encara més sinto-

nitzats amb la disciplina noucentista, que al·ludeixen a la

subjecció absoluta a la voluntat divina: "La missió de tots

els homes consisteix a perfeccionar l'ordre del que

existeix i a fer-se dignes de la protecció dels immor-

IfiStais." La configuració del pensament eclèctic del vell

retor resta matisada, encara, amb algunes idees que
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evidencien obertament l'estoïcisme, l'escepticisme, la

vitalitat, l'hedonisme moderat i el fatalisme, que en

constitueixen la base essencial. Així, respectant l'estruc-

tura paral.lelística conformada per les aparicions del

retor al principi de cada una de les parts de la novel·la,

ja per acabar, a l'inici del tercer i darrer llibre,

Etheius deixa les seves últimes doctrines, veritable

síntesi de les principals escoles de pensament gregues i

exponent del saber clàssic de Maseras. En aquesta ocasió

366glossa detalladament la filosofia de Dinare , a qui

anomena Dinarcus, orador grec de l'escola de Teofrast, al

seu torn deixeble de Plató i Aristòtil. Aquest llarg i

darrer discurs del retor, adreçat -convencionalment- a

Ildaribal, que l'interromp amb els seus dubtes existencials

cada cop més aguts i dolorosos, insta a cercar per damunt

de tot la veritat i l'harmonia, i pretén, sens dubte,

involucrar també el pensament del lector. Les seves

darreres paraules, que concentren les que amb minúcia

exposen el pensament de Dinare, deixen el següent missatge

filosòfic i vital: "La benaurança completa no es pot trobar

sinó en el coneixement de les coses, en la recerca de

l'absolut, en el discerniment del bé, del mal, en la

ciència de la vida. cerca, com jo, la veritat, fora de tu

i dintre de tu, i els déus vindran en la teva ajuda.

Menysprea els plaers, per bells que siguin; la glòria, per

gran que sembli; i cerca en el món allò que el grec

Dinarcus hi cercà: una harmonia." L'estoïcisme d'Et-

heius consisteix a somriure "indistintament a les glòries

i als malastres [ . . . ] car es diu que els fets de la vida no
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tenen pes sinó en la imaginació d'aquell en qui s'acomplei-

368xen. És un partidari exultant de la joia de viure:

"Per malestrucs que siguem, no ens hem de creure mai amb

dret de plànyer-nos. L'alegria és un do dels déus, i no

Î89hauríem de menysprear-la ni en el moment de morir".

Tanmateix, qualifica la mort com "un dels millors dons dels
* nn

déus". I aquests darrers, "més savis i poderosos que
491

nosaltres, duen el governall de la nostra pau."

La síntesi d'escoles filosòfiques gregues que conver-

geixen en el pensament d'Etheius fou acuradament documenta-

da per Maseras a partir de la informació extreta del volum

Saint Paul de Renan, amb la voluntat de crear en la figura

del vell retor una mena de filòsof-símbol d'una antiguitat

en decadència, el pensament de la qual ja no és vàlid per

a l'home del segle I. És així com Ildaribal sucumbeix sense

trobar solució ni consol en els consells d'Etheius, i és

en el camí de la recerca de solucions per a aquest buit de

pensament on Maseras situa, i aplica a la seva novel·la -

just a l'últim moment-, 1'alternativa de la nova doctrina

que arriba amb "un home barbut, que parla molt malament el

llatí"372: el Cristianisme.

Entre els documents de Maseras que donen el suport

ideològic a la novel·la es troba una cita extreta del Saint

Paul al·lusiva a aquesta situació de debilitat filosòfica

en els anys 50 del segle I. Es refereix clarament a

l'eclecticisme, personalitzat per Etheius, com un tipus de

filosofia menor característica del moment històric reflec-

tit a Ildaribal; "D'autres centres s'étaient formés:
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école d'instruction variée, on préférait Marseille. La

philosophie originale des quatre grandes sectes était

finie" l'éclectisme, une sorte de façon molle de philoso-
AH4

pher sans système, commençait." Renan atribueix la

manca de densitat ideològica de les doctrines del segle í

al nul interès pel seu ensenyament durant l'època de la pau

octaviana: "Ce que nuisit vraiment à Athènes, ce fut

l'avènement d'Auguste et la pacification universelle;

l'enseignement de la philosophie alors devint suspect: les

écoles perdirent de leur importance et de leur activité.

Rome, d'ailleurs, par la brillante évolution littéraire

qu'elle achevait, devenait pour quelque temps à demi

374
indépendante de la Grèce quant aux choses de l'esprit."

Ildaribal és el personatge que representa I'esperit

modernista, escorcollador i combatiu per un costat, però

decadent i malaltís per 1"altre. La seva personalitat

evolutiva és el centre de la novel·la i el seu suïcidi

final evidencia el fracàs de les solucions consecutives que

ha cercat per a proporcionar un significat a la seva vida.

És per aquest plantejament que hom pot considerar Ildaribal

un llibre existencial, en la línia de la futura novel·la

L'evasió (1929). La darrera de les sortides recercados, el

Cristianisme, resta tímidament insinuada al paràgraf final

de l'obra, i deixa el protagonista fora d'una possible

solució per la fe. D'aquí el caràcter ambigu d'aquest

acabament. Maseras denuncia el buit deixat per les vanes

filosofies paganes, que de res han servit a Ildaribal, però

tampoc ofereix la solució venturosa i exemplar d'una

"conversió" providencial. Per aquest motiu el final de la
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novel·la palesa la declaració tàcita -encara que probable-

ment no voluntària- d'una manca de confiança en les

solucions que podria aportar el Cristianisme. En alguna

mesura, l'autor es veu "obligat" per les circumstàncies -

llegeixi's context cultural noucentista cap al qual es

començava a sentir cridat- a suggerir al lector, a base de

preguntes retòriques, un desenllaç potencial -l'únic

viable- basat en la jove doctrina cristiana. És Etheius qui

s'autointerroga sobre el suïcidi del protagonista: "¿I si

a fi de comptes Ildaribal hagués complert el que tot home

175
sensat hauria de fer?". Tanmateix, les seves preguntes

van fins a l'atzucac existencial on Maseras, en realitat,

ens vol dur: "¿com conciliar la bellesa de les inquietuds

d'aquest món amb la pau sobirana del més enllà? ¿Aquesta

pau, és per una altra existència, que s'assoleix, o per la
flOA

negació de tota vida?" I les darreres conclusions en

clau interrogativa, les concesions ambigües que acabem de

comentar: "Quina escola pot precisar-nos tot això? ¿Quins

llibres hauria hagut d'amagar-te, company infaust, per no

plorar avui sobre el teu cadàver? ¿Quines belles i alegres

filosofies calia ensenyar-te per fer-te amar l'esperança?

¿És que les parques t'havien assenyalat aquesta fi? Déus

poderosos, il.lumineu-me! ¿Quina serà la doctrina que podrà

deslliurar els homes de tota mena de dubtes i els allunyarà
« nn

de la vida funesta que ha seguit Ildaribal?"

La personalitat d'Ildaribal està constituïda a partir

de moltes de les constants del dandi finisecular que tan bé

havia ja reflectit Maseras a Edmon i de les quals en alguna

mesura participava personalment. Nogensmenys, al principi
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de la novel·la el jove es manifesta com tants de la seva

edat, superficial, inconscient i amb la convicció d'ésser

venturós. És en aquest sentit que diu a Etheius: "Jo

voldria que tu participessis de l'alegria que ara m'inunda.
«fifi

Tu ets pobre, jo sóc ric." Potser a causa del feble i

banal caràcter evidenciat al començament del llibre J.

Pérez Jorba afirmava: "Ildaribal personifica l'esperit que

té la voluntat a mercès de l'influencia dels esdeveniments,

dels amics i de les passions, frisós de viure la vida en

les seves fases diverses més que frisós de coneixer-la amb

pur coneixement de filosop, com el seu mestre Etheius."

Amb tot, el jove té consciència molt aviat, davant les

exaltacions vitalistes del retor, de dur una vida anodina

ja que "es diu a ell mateix que la seva joventut es

consumeix indiferent als plaers de la vida, la qual cosa és

380una ofensa a les ocultes potestats". Després d'aquest

primer senyal d'autocrítica l'evolució del protagonista

s'inicia lentament. Maseras dibuixa amb diverses tècniques

introspectives la batalla que es lliura al seu ànim. Coneix

la plenitud de l'amor en braços de la dansarina Talahit

però això no evita que, instat per les paraules encoratja-

dores d'Etheius, "sense ordre ni dilecció" es.cremi "les

celles llegint pergamins per recobrar la ciència oblida-

3Í1da". Així recupera desordenadament "els savis grecs"

que de jove havia menyspreat. Mentre estima Talahit

compleix els seus somnis d'adolescència i conjura les

tristeses: "En braços de la dansarina s'esvaeixen de la
• AA

seva ànima dubtes i cogitacions". És en rebre els pri-

mers desdenys quan Ildaribal recorda les filosofies
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d'Etheius: "El misteri de les coses es fa present en el seu

esperit i l'optimisme del retor i el pessimisme del poeta
«o«

lluiten en el seu cor". El poeta a què es refereix és

Herènius, antagonista d'Etheius, cantor de la mort i

convençut de la gratuïtat de la vida, adolorit líric de

vena decadent amb qui progressivament Ildaribal es sent més

identificat. És així com l'existencialisme va prenent cos

com a base de la seva personalitat. El desengany amorós és

el motor del pessimisme del jove i ell mateix n'és cons-

cient en declarar: "Ens deixem arrossegar per un encís

enganyador, i, fins quan sabem que aquest encís ens ha

d'ésser funest, no tenim forces per a destruir-lo, car el

dolor ens complau, com si ell fos la prometença de descone-

1ÄIgudes alegries". La seva desestrugança és, doncs, cons-

cient i meditada, i molt aviat s'adona de "tota la vanitat
* AT

del triomf" en qualsevol activitat humana. El trenca-

ment amb la dansarina el submergeix en l'escepticisme més

amarg fins a fer-lo concloure que "l'amor és un suplici i

í ftfiuna maledicció dels déus". Aquestes paraules clouen amb

aspredat i amb una certa violència el primer llibre, on

Ildaribal ha perdut la fe en l'amor.

El segon llibre canvia el ritme de la .progressió

psicològica del protagonista. A l'explosió agressiva contra

l'amor succeeix ara la dolça i lenta recerca del sentit de

la vida a partir de la filosofia. Ildaribal ha canviat fins

el gest i l'expressió: "ample i cordial el gest, no té pas
«Aff

com en altre jorn, el rostre alegre". És aquest el

moment de les preguntes sense resposta. Etheius no pot

sadollar l'ànim del jove, que vol saber "la veritable
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missió de l'home , "passa les vetlles en llargues cogi-

tacions"i "intueix la vera ciència i eleva, hipòtesi sobre

hipòtesi i castells fantàstics que no arriben a omplir la
AflQ

inanitat de la seva vida". Ildaribal s'interessa aviat

pel seu entorn ciutadà, polític i social; es consciència

per primera vegada sobre la problemàtica dels treballadors,

es solidaritza amb els qui són tractats injustament i es

rebel·la contra les lleis romanes: "¿Com no he pensat mai

en la sort dels pescadors i dels pastors t...]?", "¿Com és

que els magistrats que elegeix el poble, com és que els

tribuns d'allà, car al Laci també hi ha desventurats, no
4QA

han dictat lleis que protegeixin els humils?" Aquesta

sensibilització passa aviat al nivell operatiu ja que

Ildaribal es compromet amb la conjura nacionalista dels

cossetans que volen veure els romans fora dels seu territo-

ri. Els arguments són diàfans i emplenen momentàniament el

seu ànim torturat: "Ildaribal sent créixer l'entusiasme.

Ell també es deleix per la llibertat, per la ventura de la

391veritable pàtria". I Maseras vessa el seu credo nacio-

nalista i concreta les seves aspiracions nacionals -la

tradició catalanista del modernisme en què milita- en els

arguments teòrics de la lluita cossetana, un. romàntic

paral·lelisme amb la lluita nacional catalana o, potser

millor, el seu precedent més reculat: "-¿Què té a veure -es

diu- el caçador de les muntanyes lacetanes, el llaurador de

l'agre cossetà i el pescador de les boques de l'Iberus amb

les intrigues d'Agripina, les baralles dels senadors i els

delits dels lliberts i dels eunucs que afalaguen les

turpituds del cèsar?" Aquest crit de llibertat nacional
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és potser l'element de la narració que dóna més força a la

novel·la i la situa en un modernisme ideològic més escla-

tant i popular. La conclusió íntima a què arriba Ildaribal

evidencia una nova plenitud espiritual capaç, en el seu

recòndit atractiu, d'esperonar prosèlits: "I troba que

aquesta nova passió que ara omple el seu cor és més bella

que l'instint egoista que un dia l'havia fet esclau de

393Talahit. Amb tot, el sentiment existencial, punyent i

dolorós, preval en l'esperit del protagonista i el domina

progressivament fins anorrear-lo i sortir vencedor a la

novel·la. Ildaribal se sent decebut després de duta a terme

la conjura i quan encara no se'n saben els resultats.

"Malgrat l'alegria d'Èlia, no ha deixat d'estar consi-
«n à

ros". El seu és un esperit insatisfet, més proper al

d'un dandi modernista de principis del segle XX que al d'un

jove del segle I, de difícil dibuix psicològic. Aquest és

un dels reptes acceptats per Maseras: gosar aprofundir

psicològicament una ment i una sensibilitat molt allunyades

en el temps i reeixir-ne tot partint d'un desplaçament

temporal, d'una substitució en què els sentiments -tan vius

com els d'ell mateix- i el plantejament dels fets -conjura

nacionalista- aproximen el lector al propi moment, històric,

que, en un batec uníson amb l'època de la novel, la, li

permet de participar i entendre un argument que resta

absolutament deslliurat de cap mena de desacord temporal i

ideològic. Alguns elements premonitoris que acompanyen

Ildaribal -"una angoixa estranya", "un somriure enigmàtic"-

permeten copsar la desestrugança que es cerneix sobre ell

mateix i els companys de conjura. Una vegada fracassat
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l'intent i presoner al palau pretoria, Ildaribal prepara

involuntàriament el seu ànim per a la desolació última. La

societat per qui acaba d'arriscar la vida, la família i

tots els béns no comprèn els mòbils de la seva acció ni

secunda aquest sacrifici. Recorda, imagina i evoca tota

mena de fantasmes i realitats que no li justifiquen el

viure.

La tercera part de la novel·la recull el gruix de

reflexions més profundes i de converses polèmiques més

agudes i brillants entre Ildaribal i Etheius. Decebut de

l'acció directa i desencisat per la filosofia, el jove

protagonista assoleix el dolor màxim i ateny l'encegament

total que el durà a la mort. L'expressió d'aquest estat

límit de consciència arriba al lector a partir d'un monòleg

interior retòric i convencional, basat en l'argumentació

antitètica, però amb la grandesa commovedora de la tragèdia

clàssica antiga i de la tragèdia shakesperiana. Ildaribal

es pronuncia d'aquesta manera en el seu darrer parlament:

"Vivim en un constant engany: no volem comprendre que la

voluptat és font de tristeses, que l'amor és irracional,

que la bondat és feblesa, que la virtut és follia, que

l'orgull és turpitud i la riquesa misèria. No volem saber

que la vida és una mort constant i que l'estat més venturós

de l'home és el no ésser: l'única alegria, l'única volup-

tat, l'única amor, l'única bondat, l'únic orgull i l'única

395riquesa es troben sota la llosa sepulcral [...]".

Aquest és el veritable missatge de la novel·la, que de fet

és en gran mesura el missatge constant de tota la narrativa

maseriana. La negativitat total i la mort com a única
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sortida per a l'home és el contingut existencial bàsic del

llibre, fonamentat en ressons bastant evidents de la

filosofia de Schopenhauer. Ildaribal és un antiheroi hereu

d'Edmon i precedent de Rafael (L'evasió. 1929) que ha estat

creat per a donar aquesta amarga lliçó, malgrat les seves

successives i decebedores il·lusions -l'amor, la filosofia,

l'acció social i política- i malgrat el forçat acabament de

la novel·la que ningú no pot prendre en consideració davant

l'angoixa i el dolor que clouen la vida del protagonista i,

consegüentment, la història narrada.

D'entre els personatges secundaris destaca la figura

de Talahit perquè respon al símbol de la "danceuse", la

dona seductora, la "belle dame sans merci", tan plaent a

Maseras, que n'utilitzà diverses variants al llarg de tota

la seva obra. La seva sensualitat atroç i cruel té el

precedent en l'eterna Salomé -la de Flaubert, Laforgue,

Mallarmé i Wilde, la pintada per Moreau- de la qual Maseras

es deixà amarar perquè coneixia bé les seves diverses

396versions en la cultura francesa. Talahit fineix assas-

sinada i el seu cadàver arriba al mar on es perdrà per

sempre; té el mateix final que la Salomé de Laforgue, que

mor en perdre l'equilibri al llençar al mar -el cap de

397laokanaan. '

Talahit té un precedent directe en la Thaïs d'Anatole

France, ja explicitat, i constitueix, malgrat l'enfocament

misogin que li adjudica Maseras i la constitució monolítica

i invariable que el fa esdevenir simbòlic, el personatge

més consistent després d'Ildaribal.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



1004

L'altre personatge femení que comparteix protagonismo

amb Talahit i constitueix la seva contrafigura és Èlia, la

suau germana d'Ildaribal. Si durant les dues primeres parts

aquest personatge simbolitza la dolcesa de la llar i la

calidesa de la vida domèstica en contraposició al món

contingent i aventurer que suscita la figura de Talahit, al

tercer llibre, Èlia és tàcitament acusada d'haver-se

lliurat al pretor per tal de salvar la vida del seu germà.

L'acusació s'evidencia en el dolor íntim d'Ildaribal,

immergit en un nus de sentiments paradoxals envers la seva

germana: "Voldria punir, cruel i terrible, la dona que ha

esdevingut la concubina del pretor, però voldria agenollar-

se als seus peus i besar la terra que trepitja per a
4 AO

regraciar-la d'haver-lo alliberat d'una mort segura."0'0

A l'arrel d'Èlia hi ha en alguna mesura el component deca-

dent, ja utilitzat per Maseras en alguns personatges

femenins de les seves narracions, que acosta la jove a les

adolescents càndides i òrfenes amb un fort component
nou

eròtic. Mancada de malícia, Èlia es comporta amb la

gran contenció que li ha proporcionat l'educació patrícia,

però sent despertar en ella les exigències d'una sensuali-

tat soterrada que la fan capitular davant la seducció

exercida per Públius Planícius. L'estudi d'aquest despertar

dels sentits està molt ben exposat per Maseras i dona al

personatge una proximitat i credibilitat basades en el

creixement interior del qual el lector és testimoni. El

deixondiment íntim d'Èlia ve provocat per la seducció que

sobre ella ha exercit la febre sensual de Talahit. Després

de la trobada atzarosa d'ambdues, Èlia inicia la seva
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transformació en intuir i desitjar per primera vegada els

plaers dels cossos lliurats sense traves. Maseras explica

aquesta evolució amb detall, fet que contrasta amb la

personalitat fixa de Talahit: "El record dels besos de la

dansarina li ha papallonejat els sentits, dies i dies. El

record de la seva abraçada incompleta li ha fet pressentir

l'efusió de l'abraçada de l'home, i, mentre el seu germà

l'ha duta al circ, al temple i a les termes, ha viscut amb

la il·lusió de saber aviat tots els misteris de l'a-

mor. Èlia té un dels seus precedents literaris dins la

pròpia obra de Maseras en el personatge d'Obdulia de la

narració "Obdulia 1*esclava" pertanyent a Contes fatídics.

El seu oponent masculí és el mateix que té a Ildaribal. el

pretor Públius, cruel i prepotent. Maseras treballà aquest

personatge aprofundint i canviant els seus trets psi-

cològics i el seu capteniment. El pretor Públius de la

narració és una ombra nefanda i perillosa que aconsegueix

una personalitat rica i contrastada a Ildaribal. Durant la

primera part de la novel·la, i després de gran quantitat

d'anuncis i premonicions, aquest personatge es manifesta

seguint el tòpic que li pertoca com a personalitat podero-

sa, rellevant i sense pietat. El seu contacte amb Èlia,

inicialment degut a la necessitat de satisfer una vegada

més les passions, el modifica fins a evidenciar el seu

component més amagat d'humanitat i tendresa, una de les

descobertes més atractives de la novel.la. La confessió

oral de Públius a Èlia en què reconeix la pròpia transfor-

mació és, a més del reconeixement en la jove d'uns valors

purificadors de "donna angelicata" -ben coneguts i utilit-
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zats per Maseras a la seva obra-, una declaració oberta del

triomf de l'amor, de la bondat i de la puresa. En definiti-

va, l'autor tanca, amb aquestes paraules del pretor, la

tesi de l'amor purificador i redemptor provinent de la dona

angèlica, de la nimfa modernista, ben oposat, per altra

banda, a l'amor que condemna, fruit de la seducció de la

dona maligna, de la Salomé sensual i atroç, la "belle dame

sans merci", heretada per Maseras entre el seu bagatge

decadentista. Aquests dos conceptes de l'amor, l'idealista

i el maligne, representats respectivament per Èlia i

Talahit, insisteixen en la idea del doble component de la

consciència humana, el bé i el mal, un dels "leit motiv" de

la literatura maseriana. Públius arriba a admetre davant

Èlia: "¿Quina dolcesa tens, criatura admirable, per a

tornar-me sensible a l'encís de les coses pures? Jo te'n

sóc grat." La rehabilitació de Públius en l'aspecte

afectiu es troba a l'extrem oposat de la condemna vital

d'Ildaribal, iniciada amb un profund desencís amorós i

agreujada per un enfocament existencial negatiu.

Ildaribal és una novel·la clàssica que ofereix les

úniques i modestes novetats en les qüestions referents a

tècniques narratives. La seva estructura" és lineal i

progressiva però no horitzontal. Dividida en tres llibres,

planteja un itinerari vital, el d'Ildaribal, que comença en

la inconsciència del jove de vida fàcil i acaba en el

suïcidi provocat per la tortura del desencís i de la manca

de sentit de 1 'existència. En la primera part la línia es

manté equilibrada perquè Ildaribal progressa pels camins de

les relacions socials i l'amistat conseqüents amb un noi
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patrici, per acabar amb l'enamorament foll de Talahit i el

successiu desengany amb què es clou el primer llibre. El

segon reinicia l'itinerari ascendent amb una línia que

s'enfila mitjançant la tensió que du la recerca d'un nou

sentit de la vida, aconseguit amb la participació en una

conjura socio-política. El fracàs d'aquesta empresa enfonsa

Ildaribal en un abisme de dolor a partir del qual s'encap-

çala la tercera part, pendent obscur on totes les alterna-

tives cercades fracassen: ni el saber filosòfic proporcio-

nat per Etheius -i dosificat en cada inici de llibre .amb

sengles converses entre ambdós- ni la religió poden

encoratjar el jove. La buidor, l'angoixa existencial i la

decepció de l'home i de la societat li duen la mort amb què

es clou la novel·la.

Aquesta estructura lineal i progressiva però trencada

està acuradament bastida a base de geometria dual: antíte-

sis i paral·lelismes actuen com a xarxa narrativa. Així, el

capítol V de la segona part marca numèricament la meitat

del llibre i n'és alhora l'eix narratiu: Ildaribal es

compromet amb la conjura, té esperances en les doctrines -

noucentistes- d'Etheius- i evidencia la crisi interna

d'Ildaribal/Maseras, que es debat entre la posició romànti-

ca-modernista, cantada pel poeta Herènius, i la clàssica-

noucentista defensada dialècticament per Etheius. En un

altre ordre s'observen oposicions de contingut com la

creada entre la relació negativa Ildaribal/Talahit, que du

al desengany, i la positiva Públius/Èlia, que condueix a la

regeneració. La ja al·ludida antítesi retòrica i ideològica

entre Ildaribal i Etheius marca aquesta pruïja geomètrica
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en els plantejaments de la narració. L'actitud d'Ildaribal

al principi i al final de la novel·la evidencia una

oposició absoluta en la seva actitud vital, és el positiu

i el negatiu d'una consciència sobre la qual han esdevingut

els tràngols que constitueixen la història narrada. Hi ha

anècdotes que també marquen antítesis, així el sacrifici de

les colomes ofert pels germans davant la tomba dels pares,

abans i després dels esdeveniments terribles que els han

separat; la doble presó soferta per ambdós, acompanyada de

les conseqüents solituds patètiques: la dolorosa, a

l'ergàstula, on Ildaribal es debat en reflexions tràgiques,

i la presó daurada d'Èlia al palau del pretor, on es

martiritza mentalment pensant en la sort del seu germà.

Els capítols tenen un lligam entre ells, basat en la

continuïtat o en l'oposició tensió/distensió. Així el

capítol VII de la primera part acaba en violència, el VIII

s'inicia amb dolcesa i lentitud i el IX comença amb amb les

conseqüències de l'anterior. Aquesta distribució harmònica

involucra aspectes de contingut, com és per exemple l'es-

tructuració dels elements cronològics. Així, cada part

incorpora la celebració d'una festa: els sacrificis a Venus

durant la primavera, i les celebracions a l'amfiteatre a la

primera part; l'espectacle del circ, davant el pretor a la

segona part, i les festes bàquiques de les veremes i les

saturnals del solstici d'hivern a la tercera part.

La novel.la està formalitzada a partir de tècniques

clàssiques, amb una atenció especial cap a les adreçades a

descriure la psicologia del protagonista i d'algun perso-

natge secundari. Maseras tingué sempre especial interès per
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descriure les consciències i les personalitats amb diversos

mètodes introspectius, i per aquest motiu aprofundí i

evolucionà en l'ús de tècniques psicològiques. Ildaribal és

una novel·la que analitza profundament el pensament i

l'actitud evolutius del seu heroi. En aquest sentit trobem,

doncs, un autor omniscient que amb la seva veu narra el fil

dels esdeveniments i basteix així la tècnica base del

llibre. Una de les seves missions fonamentals és realitzar

introspeccions dels personatges, que en ocasions voregen

l'estil indirecte lliure, com el cas en què Èlia s'adreça

preguntes a si mateixa interceptant així una descripció

feta per l'autor omniscient dels pensaments que ocupen la

seva ment: "Visió hieràtica, la imatge de la dea li

apareix. Ella l'adora amb tota la passió de la seva ànima.

¿Per què no es coronarà de murtra, cada matí, quan abandoni

el seu llit, trist com un camp no sembrat, a fi que Venus

desplegui al seu davant 1'esplendidesa de les seves

40?gràcies?" En alguns fragments introspectius redactats

amb estil indirecte lliure Maseras segueix aquesta tècnica

flaubertiana amb veritable perfecció. Així ocorre en

1'autoanàlisi en tercera persona que Ildaribal es formula:

"Sol en la cel·la, Ildaribal medita, quan no plora. Els

dies li són llargs, les nits interminables. La fortuna l'ha

desoït, la sort li és ingrata. ¿Era, el que feien, el que

realment haurien hagut de fer per deslliurar la Cossetània

del jou de Roma? ¿Quin devia ésser el millor partit a

prendre? ¿Com s'han fiat, uns i altres, de gent mercenària?

¿Com, el poble, no s'ha revoltat veient-los presoners? I

doncs, ¿ignorava el poble, que ells es delien només que per
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la seva llibertat? Els homes, són més cruels que els

déus?" També en algun cas l'autor utilitza un estrata-

gema per estalviar l'evidència de l'autor omniscient: posa

informacions que hauria de donar ell en boca de personatges

secundaris, com ocorre en el capítol V de la primera part,

en què els comentaris de la gent anònima del poble propor-

cionen continguts narratius sobre la família de l'emperador

necessaris en la novel·la. Aquesta tècnica, a més, afegeix

versemblança i frescor al relat. Una variant molt emprada

d'aquest recurs narratiu delega les descripcions, de

situacions col·lectives i d'escenes de carrer en personat-

ges que les retraten des dels seus ulls. Amb aquesta

tècnica Maseras aproxima al lector l'ambient de l'amfitea-

tre, vist pels arúspexs des de l'arx o capitoli. També fa

servir aquest recurs subjectiu al capítol II de la segona

part en descriure l'espectacle de circ i l'actitud del

pretor que hi assisteix des de la mirada rebel i inquisido-

ra d'Eixanès, que en dóna la seva versió particular. Al

costat de tècniques subtils com aquesta darrera, Maseras

utilitza molt sovint a la novel·la procediments distancia-

dors i teatrals com són els parlaments retòrics d'un

personatge, que d'altres escolten amb veneració, i els

monòlegs interiors inversemblants per l'oratòria que

contenen. És increïble però bellíssim el discurs interior

que Ildaribal es recita mentre es troba a la presó,

condemnat per la conjura: "-Ja no són! -es diu. -¡Venturo-

sos ells, que no es rebolcaran més en la tempesta de la

vida i no cogitaran més, ni per ells ni pels altres, sobre

la veritable astrugança! ¿Què serà de mi? ¿Per què heu
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volgut conduir-me ací, déus immortals, donant-me un cor

sensible i una pròdiga hisenda? [...]". Els monòlegs

interiors del llibre són sempre grandiloqüents, retòrics i

convencionals, i tenen l'estètica tràgica, la sonoritat,

l'harmonia i la riquesa lèxica necessàries per no caure en

la buidor del discurs ni en l'erm del plagi. Probablement

el suport erudit d'uns clàssics ben assimilats, el domini

del llenguatge poètic i la sobrietat i contenció aplicades

a la prosa del llibre evitaren la catàstrofe d'una novel·la

fonamentada bàsicament en llargs fragments oratoris.

Una de les característiques més reiterades i originals

és el breu final trencat i sorprenent que apareix a la

major part dels capítols. Aquest procediment provoca un

tall momentani respecte a l'acció narrada o bé dóna una

notícia important de forma expressivament lacònica.

Aquestes cloendes gairebé avantguardistes representen un

dels principals atractius d'aquesta mena de narració

classicitzant i ben modulada. En aquesta línia de fractura

del relat trobem algunes manipulacions cronològiques com la

narració basada en la simultaneïtat de fets o la tècnica de

premonicions usades com a motor del relat i com a sistema

per a introduir el temps a la novel·la.

Maseras aconsegueix una gran maduresa estilística a

Ildaribal ja que riquesa expressiva i erudició s'hi

combinen amb sobrietat i contenció. La novel·la posseeix un

estil que podríem anomenar "onejant" perquè utilitza una

prosa suau de frase llarga molt rítmica i contínuament

esquitxada d'oracions breus, sintètiques i vigoroses.

Vegem-ne un exemple: "Ildaribal es troba en una confusió
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cada volta més gran, car es convenç que els qui més es

creuen saber són els qui tàcitament confessen més llur

ignorància. Ni eclèctic ni empíric, el jove cerca en els

llibres, en la meditació, en la contemplació, quin és el fi

de la vida. I no el sap trobar. Cerca per què, des dels

seus primers anys, li han omplert la imaginació de visions

fabuloses que els homes anomenen déus. I no ho sap trobar.

I els dies li són penibles. Etheius no arriba a sondejar la

tempesta que es desencadena dintre el cervell del seu amic.

[...]". Aquest estil "onejant" necessita per ser efec-

tiu i musical molts paral·lelismes, enumeracions i contras-

tos. Molts dels paral·lelismes apareixen en els parlaments

oratoris recitats o pensats pels personatges i són la causa

del valor retòric i clàssic a què hem al·ludit. Ildaribal

monologa així sobre la mort: "¿És que per les teves virtuts

sojornes a l'Empiri, entre els immortals i el cor de les

muses, o bé et consums en el foc de Vulcà o t'ofegues en el

negre Cocitus com un ilota innoble? ¿És que tot això del

més enllà no és en el fons sinó una invenció dels ho-

mes?" És interessant de remarcar com el retoricisme de

la prosa no és exclusiu dels fragments que reprodueixen
*

oracions adreçades als déus o parlaments expressats per

poetes o filòsofs, sinó que qualsevol dels personatges

voreja l'oratòria en referir-se a qüestions transcendents.

El lirisme és un dels valors més intensos de la

novel·la i apareix relacionat amb determinats temes. Així,

la mort de Talahit i el seu auleta, i l'aparició dels

cossos al riu suggereixen a Maseras, un poeta nat, una

descripció melangiosa i de ritme alentit: "No són pas els
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primers que arrossega el riu, i els pescadors no se

n'admiren. Amb tot, els d'una barca s'emparen d'un roc

pesant i, quan són altra volta prop dels cadàvers, els

amarren tots dos amb un sol lligam d'espart i hi subjecten

la pedra. Fosos així, en una abraçada única, en una

abraçada eterna, Talahit i el seu auleta s'enfonsen en la

mar. Els pescadors segueixen vogant, i les barques,

allunyant-se sempre, desapareixen en el confí.

L'altre punt fonamental de l'obra és l'ample ventall

de tècniques descriptives utilitzades per bastir el món de

la Tarraco imperial. Paisatges, escenes de carrer, monu-

ments, espectacles, moviment de grups humans, ambients

ciutadans, temples, palau del pretor, termes, etc. són

expressats amb mètodes aptes per a donar-los vida i

realisme. La tècnica descriptiva més reiterada en el

llibre, que posseeix més atractiu i representa una de les

troballes més originals de Maseras, és la de la relació

detallada i expressiva d'un itinerari per la ciutat que

realitza un personatge que el va descobrint al lector

involuntàriament a través de l'activitat que du a terme i

del seu estat d'ànim. Aquest recurs és emprat diverses

vegades amb Èlia, però el moment magistral de la tècnica

arriba amb la descripció gairebé expressionista de la

Tarraco nocturna la nit en què la jove corre a entrevistar-

se amb el pretor, des de casa seva, en descobrir que el

germà ha caigut presoner. Maseras és un mestre d'aquestes

peculiars descripcions amb moviment, i, tot seguint el gest

humà, hi reïx amb una expressivitat gairebé cinematogràfi-

ca. El paisatge és pintat, en canvi, amb descripcions
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valoratives, amb personificacions i amb fórmules impressio-

nistes i coloristes. Aquest darrer recurs arriba, si convé,

al diàleg: "Els pins estenen, allí davant, un tou de verdor

mormoladora. Unes roques altes, oscades, pelades, color de

corall, es drecen al lluny com la carcanada d'un monstre,

[el Montsant?] Ildaribal surt a fora i s'extasia un moment.

Però Eixanés li diu: -Desferma els cavalls que el sol ja

declina, ¿No veus com l'ombra dels arbres s'allarga i com
JAÖ

les muntanyes es coloren?" La bellesa, el color i la

sensualitat són elements imprescindibles en la descripció

de fragments de fort alè èpic, com els espectacles de circ

i la desfilada de les tropes imperials que acompanyen el

pretor a la seva arribada. El detallisme descriptiu és

utilitzat en l'exposició minuciosa de diverses cerimònies

litúrgiques i de monuments. Per aquest motiu tots els

sentits intervenen en la pintura oferint tota mena de

sensacions. El Camp de Tarragona en els seus diversos

aspectes és objecte de descripcions fins i tot naturalis-

tes. Com acabem de veure, s'inclouen en l'escenari de la

novel·la llocs recòndits amb gran força pictòrica i

descriptiva, un dels quals és probablement el paisatge del

Montsant, que s'hi reconeix pel color de la pedra i per

l'aspror del conjunt. Tot plegat suggereix un món medite-

rrani complet, la llum, la vegetació, la gent i el croma-

tisme del qual resulten absolutament reeixits a la no-

vel·la. El color i la sensualitat poden arribar a la

saturació en fragments d'un barroquisme excessiu -que fins

involucra l'ordenació sintàctica- com el següent: "Sofreix

el poble la ferocitat del sol. Brillen els rostres,
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brunyits i amarats de suor; sobre els negres cabells de les

fembres, els joiells són com insectes lluminosos; sobre

llurs nueses, lluents i perfumades, els collars, els

braçalets i les cadenes són com una escata d'or. La llum

reposa blanament en les clámides de porpra i en les togues

severes, en els pal.lis i les caliptres obscurs i en les

cabelleres denses; però en les túniques clares, en les

espatlles envellutades, en les galeries ocres, en les

columnes blanques i en l'arena rutilant, encén la farga de
J AQ

les seves ires mortals." L'hipèrbaton llatinitzador,

bàsicament en la seva versió del verb al final de la frase,

és un dels elements més usats per Maseras amb la intenció

de donar to clàssic a la prosa. El resultat és gairebé

sempre afectat i barroc ja que l'inusual ordre sintàctic

trenca el ritme natural de l'oració, que Maseras, per altra

banda, aconsegueix amb gran frescor i habilitat.

Els recursos estilístics són discretament usats a

Ildaribal ja que la força narrativa i descriptiva ve donada

a partir del ritme i l'energia de la prosa, de la sintaxi

i de l'ús acurat del lèxic, especialment dels adjectius i

substantius suggerents i carregats de cromatisme i sensua-

litat. S'hi troben comparacions -"Cobertes amb grans

mantells sembrats de discos de metall i pedreries, com els

de les reines bàrbares -, poques metàfores -"el xilòrgan

esmaltat de les dents - i algunes imatges -"el niu de

serpents que es removia en el cos diví de la dansarina

i símbols. En els aspectes estètics la novel.la es vincula

clarament a la narrativa modernista de línia decadentista

que l'autor ve conreant des de l'inici de la seva obra.
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Algunes descripcions delaten clarament aquesta filiació de

l'escriptor: la pintura del cos en moviment de la dansarina

i de les seves múltiples relacions eròtiques; la creació de

determinats ambients especialment suggerents, com la cambra

de Talahit o d'Èlia, i la descripció de seqüències macabres

0 d'exòtica duresa com la necrofília evident a la violenta

relació sexual de Pòrcius amb Talahit al costat del cadàver

de Januàrius, el seu esclau, al capítol XIII de la primera

part. Es tracta d'una necrofília narrada, però mai detalla-

da minuciosament i morbosa com a L'Adolescent. A Ildaribal

la força i la violència predominen per sobre de la sugges-

tió estètica i, a més, Maseras hi jutja negativament, de

forma tàcita, l'actitud de Pòrcius: "El cadàver de l'auleta

resta pla, a través del jaç. Pòrcius no cura de retirar-lo.

1 sota l'abraçada brutal de l'homicida, ella sent, en els

flancs, l'escalfor del cos mort; sent, en l'ànima, el

cruixir dels seus ossos tendres. Pòrcius gusta la voluptat

del crim i de l'amor enllaçant alhora un cos palpitant i un

cos exánime. I diria's que mai no n'ha gustada de millor:

tanta és l'avidesa que hi ha en els seus ulls; tanta és la

febre que tempesteja en les seves venes." Aquest enfo-

cament més sobri i denunciador allunya notablement l'espe-

rit decadentista amb què tracta a Ildaribal la seqüència

necrofílica de l'esperit i la forma més carregats de

suggeriments que oferia a L'Adolescent.

Ildaribal és una novel·la diferent de totes les

anteriors encara que per moltes de les seves característi-

ques -entre les quals destaca la condició de poema en prosa

de molts dels seus capítols- quedi englobada dintre la
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producció modernista del seu autor. S'hi defineix un

escriptor madur, amb gran domini dels registres de la prosa

narrativa i de l'erudició clàssica. L'elegància formal, el

retoricisme llatinitzant de les seves pàgines i la pedago-

gia manifestada en tot moment pel coprotagonista Etheius

permeten d'inscriure també aquest llibre en la nòmina de

creacions noucentistes i definir-lo com una obra que

participa dels trets del modernisme i del noucentisme,

conseqüent amb l'amplitud i complexitat d'objectius del seu

autor. El caràcter melangiós i romàntic de Maseras s'evi-

dencia en la delicadesa i en el lirisme d'algunes pàgines,

obtinguts a partir del ritme i el color dels mots i de les

connotacions, insinuacions i premonicions suggerides.

Aquesta llengua molt literaturitzada delata una ja llarga

experiència novel·lística i un gust molt especial a cercar

les múltiples possibilitats del llenguatge. És així que

Maseras arriba amb Ildaribal a confegir una novel·la

aparentment clàssica i realista però objectivament cons-

truïda sobre un complex treball lingüístic, en moltes

ocasions distanciador, -com és el cas dels parlaments

retòrics i tràgics que abunden a l'obra- i centrat bàsica-

ment en el conreu de llargs períodes sembrats de breus

oracions i de frases de sintaxi torturada. Potser la

proximitat temàtica amb les novel·les històriques del gran

Flaubert instà Maseras -gairebé imperceptiblement- a

imitar-ne també la dolorosa gestació. Podem aplicar a la

construcció d'Ildaribal -pròxima a la composició musical en

molts moments- gran part de les afirmacions de Thibaudet,

en referir-se al misteri del treball flaubertià, assenyala-
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des per Michel Raimond: "II montrait plus loin que le roman

de Flaubert, loin d'être fait d'une "progression dramatique

et d'un récit bien noué", était constitué d'une succession

de tableaux et qu'il fallait emprunter des analogies à la

musique pour rendre compte de cette composition."
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3. Continuïtat decadentista i influència noucentista:

Contes i croquis (1916) i Contes a l'atzar (1918).

El darrer any d'estada a París (1916) Maseras edità un

recull de cinc contes a la col·lecció "Lectura Popular" (n.

159) amb el títol Contes y croquis. Un parell d'anys »és

tard, situat ja a Barcelona, publicà el llibre Contes a

l'atzar a la Societat Catalana d'Edicions (Vol. XL) on

segons Albert Manent "hi predominen escriptors modernistes:

els mestres (Bertrana, Casellas i Pous i Pagès) o els de to

mitjà o menor: Pompeu Gener, Maseras, Massó i Torrents,

Via, Cebrià de Montoliu, Ciervo, Ribera i Rovira, Plàcid

Vidal i àdhuc Miquel dels Sants Oliver."*1 Afirma també

que "en plena embriaguesa noucentista, els modernistes no

tenien gaires tribunes per a publicar-hi". Maseras

publicà, doncs, des de molt aviat, com a escriptor moder-

nista, en la plataforma literària que representava la

Societat Catalana d'Edicions. Ja ho havia fet el 1914,

durant l'etapa dirigida per Rovira i Virgili, en ser-li

editat el volum de traduccions Contistes francesos (Vol.l-

6); el 1919, ja sota la direcció de Tobella, hi publicà el

llibre d'assaigs literaris Interpretacions i motius (Vol.

46) i el 1921 hi veié editat El llibre de les hores

cruentes (Vol. 54).

Quant als dos llibres de contes que analitzem, Maseras

els veu editats, doncs, en col·leccions de prestigi que

acullen escriptors modernistes o provinents encara de la

Renaixença. Ambdós reculls tenen un to ideològic i estètic

gairebé idèntic: hi predomina el component decadentista i,
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en el cas de Contes a 1*atzar, s'hi veu aparèixer clarament

algun element ideològic noucentista. El decadentisme domina

encara en aquests contes, que palesen la fidelitat que

Maseras guardà al modernisme fins ben entrat el segle XX i

assenyalen també una profunda continuïtat en la seva

narrativa breu. Només algun dels Contes a l'atzar permet

albirar el coneixement, l'admiració i en certa mesura la

professió noucentista de Maseras, fet gens estrany si

recordem que l'any 1918 inicia una relació personal i

professional amb Eugeni d'Ors que marca fondament la seva

pròpia obra i el du a un període crític en què el noucen-

tisme s'infiltra en els seus llibres i xoca amb la seva

estètica modernista fent-la evolucionar i matisant-la amb

idees noves i diferents.

De les cinc narracions que conformen l'aplec Contes y

croquis n'hi ha dues, "Somni d'un vespre de tardor" i

"Biby", que tornen a aparèixer a Contes a l'atzar (1918),

fet que palesa la continuïtat d'intenció d'ambdós llibres.

Les tres narracions que resten tenen també vinculació amb

d'altres obres de Maseras: "La conversió de Leukaionia",

publicada per primera vegada a El PobleCatalà (7-IX-1913),

torna a ser reproduïda a Figures d'argila (1927); "La ombra

del comte l'Arnau" prosifica la balada "L'ombra del comte

Arnau" del recull primerenc Tres balades (1903); i "Un

poblet sota la metralla" serà inclòs, amb la data testimo-

nial de 1915, a El llibre de les hores cruentes (1921).

L'anàlisi de Contes fatídics permeté ja d'assenyalar

la gran quantitat de traduccions a què Maseras sotmeté

algunes de les seves narracions més reeixides per tal
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d'incloure-les en publicacions europees, activitat que

tornà a dur a terme amb Contes a l'atzar. A nés d'aquest

afany cosmopolita, l'escriptor tingué també l'interès de

revisar constantment la seva obra i editar-la, amb lleuge-

res variants o amb simples correccions ortogràfiques, en

noves col·leccions que li permetessin una difusió més

àmplia. Probablement la gran obsessió de Maseras fou ésser

conegut i estimat per un públic nombrós i amatent a les

novetats catalanes i esdevenir així un escriptor popular.

D'aquí l'esforç que féu, des de la seva arribada a Barcelo-

na el 1917, per anar introduint-se en les col·leccions de

novel·la curta que començaven a publicar-se a la ciutat.

"Benjamí" fou el primer conte extret d'un recull (Contes

fatídics) per passar a una col·lecció popular, "La novel·la

nova" (1917). Durant la dècada dels anys vint Maseras

reedità a la col·lecció "La novel·la d'ara" moltes narra-

cions ja publicades en llibres anteriors. Es tracta de la

que anomenem "literatura de subsistència", que li permet

d'assolir un cert prestigi i reconeixement popular, alhora

que li proporciona algunes garanties econòmiques en els

anys de formació de la família. "Benjamí" fou publicada en

aquesta darrera col·lecció el 1924, amb la qual cosa

resultà una de les novel·les curtes més conegudes -de

Maseras, i "Roda-soques", extreta de Contes a l'atzar, fou

igualment editada a "La novel·la d'ara" sis anys més tard,

l'u de març de 1924. Tot plegat palesa la gran habilitat de

l'autor a l'hora de treure partit de les seves obres,

bàsicament de les novel·les curtes o narracions, que podem

trobar reeditades en nombroses ocasions i amb llargues
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intermitències temporals. Aquest fet indica una continuïtat

ideològica i estilística en aquest tipus de producció» que

no és exclusivament un producte de consum popular, ja que

molts cops prové d'edicions cultes. La pruïja de publicar

i els motius econòmics dugueren l'autor a reciclar moltes

obres breus escrites en el passat, subscrivint-ne novament

l'ètica i l'estètica i immobilitzant, en aquest sentit, la

seva trajectòria d'escriptor. Per aquest motiu, les

consecucions tècniques i ideològiques, així com l'evolució

global de l'obra de Maseras es fa molt més evident en les

seves novel·les llargues o en els reculls de contes poc

manipulats. Tanmateix, la "literatura de subsistència"

maseriana té també interès per tal de copsar la personali-

tat global de l'obra de l'autor, lamentablement condicionat

en excés per la il·lusió de veure's publicat i per la

mancança econòmica.

Globalitzant els trets definitoris dels dos reculls

podem afirmar que Contes i croquis és un llibre confegit a

partir de materials d'al·luvió -uns provinents del passat

romàntic, com "La ombra del comte Arnau" i d'altres

enfocats al futur, com les altres quatre produccions, totes

recuperades en edicions posteriors- i amb una tonalitat

bàsicament decadentista. Contes a l'atzar és també .un

llibre connectat amb obres anteriors -amb Jldaribal

especialment-, amb forta incidència del decadentisme i de

l'estètica de la lletjor, i amb molts components simbòlico-

al.legòrics i rondallístics. La narració "El crim d'Octavi

de Romeu" ofereix una clara mostra de militància ideològica
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noucentista i és un exponent dels pressupòsits d'aquest

moviment.

"La conversió de Leukaionia" és la narració més

destacable de Contes i croquis. Va merèixer les lloances

d'Eugeni d'Ors, que, en queixar-se al seu "Qlosari" de no

trobar "un veritable motiu d'interès en ideologia o

literatura", de manera immediata afirma: "Mes ja n'ha

trobat un. Ha topat amb un treball literari, simplement," un

conte. Un conte d'un jove escriptor català, sota el ròtul

"La conversió de Leukaionia". Però aquest conte és una obra

d'artista madur, i té un accent realment excepcional, dins

la nostra producció. No és en massa ocasions que aquí

llegim pàgines d'aital aplom, d'aital seguretat teòrica;

que veiem aixís, darrera unes columnes de prosa, un home

d'ofici, no un "amateur", més o menys desorbitat".

"Leukaionia" es centra en el misteri de la mòmia de

qui fou una bella dama egípcia, capaç de vibrar des del més

enllà davant la voluntat de redempció que un capellà

arqueòleg, amarat de fe i torbat per la bellesa encara

aprehensible del cadàver, sent per la misteriosa dona

pagana. Reencarnació i ocultisme es barregen subtilment i

tímida en aquesta estranya i suggèrent narració, situada a

Egipte, l'escenari exòtic i oriental preferit pels estudio-

sos de la Teosofía. Aquest conte, decadent i màgic,

situat en el món suggèrent de l'Egipte dels arqueòlegs

romàntics, està també acusadament influït per l'estètica

d'Anatole France. Hi torna a aparèixer una personalitat

femenina hereva de Thaïs, ara captivadora en la seva rara

i macabra força, molt ben suggerida per l'autor. Les
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descripcions de mena decadentista, les associacions

religioses i eròtiques, les introspeccions en primera

persona -veritables monòlegs interiors- i els impactes

entre l'entorn real i la mirada subjectiva del protagonista

són els elements literaris que degueren captivar Xènius, ja

que estan dosif icats amb agilitat i elegància i permeten el

triomf final de la màgia i 1'©cultisme, deixant el lector

immergit en un interrogant líric. Potser per tota aquesta

riquesa suggestiva va merèixer també les lloances de

Domènec de Bellmunt, company de Maseras durant la seva

segona estada llarga a París: "Li agradava conreuar -a la

manera de Flaubert- l'assumpte històric. Un dels seus

contes més coneguts porta el nom de "La conversió de

Leucaionia" i és un admirable esforç de documentació sobre

l'època dels Faraons, un brodat líric d'erudició digne d'un

gran estilista."419

"La conversió de Leukaionia" fou publicat en espanyol,

en italià i en francès. Vicente Clavel traduí aquest conte

al costat de "Sàlvia, la forastera" -de Contes a l'atzar

(1918)-, de "El leonero de Mulei-el Haken"420 i de la

"Parábola de los tres misántropos" , en un volum de la

"Selección de Novelas Breves" de l'Editorial Cervantes el

1923. La revista Alfar es féu ressò d'aquesta traducció

castellana destacant el "vigoroso relieve y ponderada

energía colorista de "La conversión de Leukaionia" i

deixant-se endur per la màgia de l'estètica entre mística

i pagana de la narració, que col.loca en l'òrbita de

France.
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Giuseppe Ravegnani traduí i seleccionà aquesta

narració per a incloure-la a la seva Antologia di novelle

catalane (1927 ) tot afegint una informació anecdòtica de

Maseras que jugava a donar versemblança al relat, fent una

subtil ironia, a partir d'un fet suposadament real.

També fou publicada en francès el 1925 al Mercure de

France « dotze anys més tard de la seva primera edició

a El Poble Català. La traducció d'aquest conte decadentis-

ta, realitzada per Adolphe Falgairolle, mantenia una total

vigència i harmonitzava perfectament amb les publicacions

de la secció "Revue de la quinzaine", que entre 1924 i 1925

incloïa produccions dels autors que Maseras havia llegit a

París i que més havien influït en la formació del seu

estil: Anatole France -de la mort del qual, ocorreguda el

12-X-1924, donava extensa notícia, així com de la seva

obra-, J.K. Huysmans, T. de Banville, Verlaine, Rimbaud,

Charles Maurras, Byron, D.G. Rossetti, Catulle Mendès, i

també Molière, Rousseau, Proust, Francis James, Paul Morand

i Paul Mauriac, entre d'altres.

La influència d'Anatole France, palesa en la globali-

tat del recull, fou ja explicitada pel crític que ressenyà

el llibre a La Revista; "Alguns contes d'Anatole France

estimularen a 1*autor en el camí d'algunes narracions com

"Calitarc" o "Sklerena". També es pot evidenciar la

influència de France en el el tractament distanciador i

realista del tema d'"El reu", coincident amb el d'"El

procurador de Judea", de Contes i narracions d'Anatole

France, publicat en català per la "Biblioteca d'El Poble

Català" el 1907, i probablement llegit per Maseras.
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A "La ombra del comte l'Arnau", estructurada com una

narració dintre d'una altra, l'heroi mític català encoratja

els dos personatges llegendaris i romàntics -Doctor Faust

i Don Juan- amb el seu alè vitalista i abassegador. Maseras

aconsegueix així un cant nacionalista triomfant i victo-

riós» totalment adequat als requisits modernistes més

comuns.

Al marge del realisme testimonial i del naturalisme

descriptiu de la narració "Un poblet sota la metralla",

reproduïda a El llibre de les hores cruentes, els altres

contes del recull tenen una estructura esquemàtica i un

valor simbòlic que els destaca de la resta. "Somni d'un

vespre de tardor" -publicat per primera vegada a El Poble

Català (6-VII-1913)- és una visió al·legòrica, narrada en

primera persona, amb tonalitats llegendàries, en la línia

de les rondalles màgiques que es prodigaven a "La Plana

Literària" d'aquell diari. Recordem que el 1906 hi apare-

gueren traduïdes al català obres de Nodier, Villiers de

l'Isle Adam, Anatole France i Carducci entre d'altres; el

1907 s'hi tornà a publicar Anatole France i Huysmans; el

1908 A. France, 0. Wilde, Pierre Louys, D'Annunzio i Walt

Whitman i el 1913 Zola, Gogol, Turgueniev, Maupassant i

Ruskin. "Somni d'un vespre de tardor", covat després del

contacte amb alguns d'aquest autors estrangers traduïts a

la "Plana Literària" explica una història d'insatisfacció

i de fugida de la realitat quotidiana a través d'un somni.

Molts dels tòpics modernistes hi són presents: la mateixa

utilització del somni com a instrument narratiu i gairebé

pedagògic, el cant a la rebel.lia, l'abisme que separa
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l'esperit inquiet i sensible de la multitud mimètica i

vulgar, les forces de la Natura desfermades, la bellesa

angèlica de la dona ideal, un important component existen-

cial -de "fàstich de la vida"- i, en última instància,

l'anàlisi irònica de la veritat. Maseras s'esllavissa

còmodament, en aquest somni, pels llocs comuns que porta

analitzats i descrits en moltes de les seves obres. Al

brevíssïm conte "Biby" esquematitza la tragèdia de l'agonia

d'un pallasso que demana morir amb la màscara pintada a la

cara. Aquesta peça simbòlica cerca la intensitat a través

dels efectes sorprenents d'un dibuix esperpèntic, traçat

sense cap mena de genialitat. Els suggeriments i la poesia

que pretén no arriben a quallar en cap moment.

Molt més interessants són els Contes a l'atzar« on

trobem alguns apòlegs i llegendes que es poden incloure en

la "producció de "bubons" o reelaboracions cultes de

rondalles populars que "van començar a proliferar en mans

de gent molt diversa, des d'Alfons Maseras a Enric de

•Fuentes [...]". A Contes a l'atzar s'hi. troben els ele-

ments temàtics i estètics de la més pura tradició decaden-

tista utilitzats a bastament en les produccions modernistes

catalanes. Així, hi destriem una forta tendència envers la

sensualitat atroç, l'erotisme relacionat amb personatges i

àmbits sagrats, els escenaris i luxe orientals, la poten-

ciació sense límits de la crueltat, la lletjor i la

deformitat, el conreu de rondalles i apòlegs, els compo-

nents màgics i llegendaris, els personatges fantàstics,

etc. Maseras en aquest recull accentua el conreu d'aquesta

allau de tècniques, ideologies i estètiques de tipus
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modernista.-decadentista. Coincideix en gran mesura amb les

proses aplegades pel seu íntim amic Ramon Vinyes a L'Arden-

ta Cavalcada (1909)*̂ , on l'autor també escriu "bubons"

i introdueix com a personatges sirenes, sàtirs, esfinxs,

patges i cortesanes. Ambdós escriptors acorden la pre-

ferència per sensacions extremes i personatges maleïts -

Salomé, Don Juan-, per un preciosisme gratuït i malaltís,

i per una prosa molt ornamentada, que en el cas de Ramon

Vinyes extrema encara més l'exotisme. Aquest autor vol

crear el clima suggèrent en cada cas a partir dels punts

suspensius, que usa sense cap mena de prudència. Maseras,

malgrat compartir amb Ramon Vinyes l'esperit decadentista,

aconsegueix narracions molt més sòlides i amb un suport

ideològic i cultural més consistent. La interferència

estètica i ideològica de l'obra de Maseras amb L'Ardenta

Cavalcada ja s'havia començat a palesar a Contes fatídics.

que aparegueren només dos anys després del llibre de

Vinyes-, es féu més patent a Contes a l'atzar (1918), i

encara es mantingué, tot i que més lleument, a Setze contes

(1922), vinculat tardanament amb el decadentismo.

Jordi Castellanos ha analitzat amb detall aquest

corrent de narrativa curta, del qual, segons ell, "amb els

seus punts de contacte amb el costumisme vuitcentista i amb

el conte meravellós, en sortirà la selecció carneria-
|«A

na. Així doncs, moltes d'aquestes produccions de

narrativa breu, tan conreada per Maseras en aquesta segona

dècada del segle, ja anuncien el to didàctic del noucentis-

me i en algun cas s'hi situen de ple. Tanmateix aquesta

intenció edificant es troba en contes que, al mateix temps,
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posseeixen trets que els vinculen a l'estètica o a les

idees modernistes, amb la qual cosa es transformen en clars

exemples d'una literatura evolutiva i integradora, repre-

sentativa d'un autor obert a totes les tendències com éa

Maseras i subsidiària dels credos literaris orsians,

afectes al decadentismo en la primera joventut i sotmesos

al rigor clàssic més endavant. Així trobem peces on

predomina la intenció moralitzadora com "Calitarc", model

de ciutadà romà, culminació de les virtuts cíviques fins a

la vellesa i» per tant, patró ideal de l'ideari social

noucentista. Únicament el final de la narració deixa en el

lector l'amargor existencial d'una vida absurda en dir: "I

per complir son deure de ciutadà, Calitarc es condemnà a
1*0

viure encara alguns anys, sol, planyent i miserable."

El dubte es dreça en contemplar en aquesta narració

l'impacte entre la teoria, que exigeix un determinat

comportament social, i la realitat, que submergeix aquell

que segueix les normes en el dolor i en la misèria existen-

cials. En darrer terme i de forma subtil, aquest apòleg,

que transcorre en un escenari clàssic, enfronta la filoso-

fia i la disciplina noucentistes amb la seva aplicació a la

realitat quotidiana, decebedora i dolorosa.

Les narracions de Contes a l'atzar es troben distri-

buïdes éntreles tendències simbòlico-al.legòrica, decaden-

tista, històrica i noucentista, que, en algun conte

coincideixen i s'encavalquen. És antològica la qualitat i

la riquesa d'algunes narracions, com és el cas de "Tot

passant", inspirada en una de les proses decadentistas

d'Eugeni d'Ors, amb personatges que ostenten deformitats i
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comportaments paral·lels als del conte "A la llum del

capvespre* de L'Ardenta Cavalcada de Ramon Vinyes.

Es tracta d'un conte al.legòrico-simbòlic, de sorprenent

estètica pictòrica basada en la lletjor i la deformitat, la

teoria del qual és incendiària, una mostra paradigmàtica

del modernisme regeneracionista més rebel i decidit. Els

personatges són una multitud de nans deformes de cos i

d'ànima que s'arrosseguen per un bosc i una vall amagats al

fons més recòndit de la muntanya. Torna a aparèixer la

humanitat bestial de tantes obres modernistes que imiten

els personatges d'Els sots feréstecs. En aquest cas la

descripció de les anatomies i els capteniments té molts

punts de contacte amb el col·lectiu de lletjor i deformitat

descrit per Eugeni d'Ors a "La fi de 1'Isidro Nonell"

(1902), bàsicament per la riquesa en el lèxic i per la

imatgeria de les descripcions. El final del conte -l'incen-

di del bosc amb tot el col·lectiu d'esguerres i monstres

que s'hi amaguen- és cruelment assossegador per als tres

personatges que contemplen el foc purificador: "Els tres

companys se'n rigueren fins a rebentar, i prosseguiren llur

camí, llest el pas i una cançó a flor de llavi".^ El

despreocupat títol de "Tot passant" palesa i agreuja el seu

valor de paràbola regeneracionista i de duríssim atac

contra la societat alienada per la indiferència i la

matusseria espiritual.

En d'altres narracions el decadentismo estètic cerca

sensacions de melangia boirosa d'acord amb el paisatge

suggerit. És la fórmula emprada per Maseras a "Les tres

profeses de Bruges", rondalla cruel situada en un escenari
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nòrdic -la misteriosa ciutat de Bruges-, un altre dels

centres d'interès del decadentismo europeu tardà, glossat

per Raimon Casellas al seu assaig "Bruges y els seus

primitius"**2, de les cadències contemplatives del qual té

ressons el conte de Maseras. La fórmula narrativa torna a

ser la del relat dins del relat, tècnica que permet

aconseguir la distància que embelleix i mitifica la

història narrada. Aquest és un perfecte apòleg, on immola-

ció i crueltat, amb connexions subtils amb el masoquisme,

es donen la mà. Demostra la finor del fil que uneix la

bondat extremada amb l'estrany plaer de 1'autodestrucció.

Una vegada més Maseras, ni que sigui molt tardanament,

es deixa endur per la influència del seu bagatge literari -

llargament assimilat-, que arrenca del romanticisme francès

i arriba al simbolisme. Al marge de la influència d'autors

catalans -Eugeni d'Ors, Casellas-, els Contes a l'atzar

hereten encara les tan conegudes preferències estètiques

dels autors llegits i estudiats en algun grau per Maseras:

Anatole France, Gustave Flaubert, Henri de Régnier, Maurice

Barrés, Jean Lorrain, Baudelaire, etc. La crítica de Contes

a l'atzar apareguda a La Veu de Catalunya el 30 de novembre

de 1918 assenyala en el llibre la presència de diverses

escoles i autors: "De Tolstoi a Jean Lorrain, de Maupassant

a Charles Louis Philippe [...]". L'espiritualitat i la

caritat anarquitzant del primer es troba en narracions com

"El reu" i "Calitarc", on el protagonista arriba a l'au-

toimmolació per bé de la societat en abandonar la idea de

suïcidi i resignar-se a viure amb dolor; la recerca de Jean

Lorrain -"s'élancer hors de sa personnalité" - es corpo-
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rifica en una narració simbòlica, "Somni d'un vespre de

tardor"; el tema de la mort i el pessimisme, presents en

Maupassant, són dissolts en gairebé tots els contes; i els

personatges marginats, que protagonitzen gran part de les

novel·les de Charles Louis Philippe, es troben a la

narració "Boda-soques".

Maseras palesa en alguna de les seves narracions la

influència del sadisme i del catolicisme indestriables

d'alguns autors anomenats per Praz -amb un apel·latiu

inventat per Anatole France- "neo-catòlics". Per a Praz els

dos pols entre els quals oscil·len les ànimes d'aquests

escriptors són el sadisme i el catolicisme, i al·ludeix al

fet que fou Anatole France qui, a propòsit de Villiers de

l'Isle Adam, Barbey d'Aurevilly, Baudelaire i Péladan

expressà les característiques d'aquesta sensualitat

epicúria amb imaginació catòlica: "Ceux-là ont goûté par-

dessus tout dans la religion les charmes du péché, la

grandeur du sacrilège, et leur sensualisme a caressé les

dogmes qui ajoutaient aux voluptés la suprême volupté de se

perdre." Segons Mario Praz "la lista de France no es

compléta: Huysmans, Verlaine, Barrés, Léon Bloy, y más

recientemente Henri de Montherlant, son otros bien conoci-

dos ejemplos de turbio cristianismo. Un caso análogo ofrece

Dostoïevski. Dada la base extremadamente comprometida sobre

la quai se plantea la religión de semejantes escritores, es

legítima la sospecha de que, en ellos, incluso en las

manifestaciones en apariencia más inocentes, esa religión

no sea más que una forma larvada de satisfacción morbosa:

la contrición puede ser sólo una máscara de la algofi-
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"*3* Algunes narracions de Maseras participen, en grau

divers, d'aquest "tèrbol cristianisme", calcat dels grans

autors decadents. El trobem a "La forastera", narració

històrico-simbòlica -seqüela d*Ildaribal- que transcorre a

la Tarragona contemporània de Maseras, on apareix un perso-

natge femení -Sàlvia- amb característiques màgiques, nascut

en l'època de l'Imperi romà i amb una profunda fe cristia-

na, de la qual pot esdevenir símbol etern. La probable

desaparició i mort de Sàlvia, provocada involuntàriament

pel protagonista-narrador, deixa un final obert i cruel en

aquest conte misteriós, carregat de rara espiritualitat.

Aquesta és l'única narració de Maseras gestada a l'entorn

de la idea de la reencarnació, el centre del sistema

teosòfic. I és que a Contes a 1*atzar s'evidencia encara la

influència de les doctrines de la saviesa, de l'ocultisme

i de la tradició esotèrica que Maseras havia pouat durant

els primers anys de segle, quan s'inicià en la literatura

al redós del grup de Joventut, revista que introduí

aquestes inquietuds a Catalunya. La sensualitat estranya i

tensa de "La forastera" es complementa amb la sobrietat

filosòfica del conte "El col.lotge d'Eva i el serpent", on

Maseras crea un potencial diàleg entre aquests dos perso-

natges bíblics, a partir del qual desenvolupa novament

l'obsessiu tema de l'entitat del bé i del mal. El serpent

tempta Eva amb arguments existencials: "Et cansaràs molt

aviat de viure, car no conèixer ni el bé ni el mal és com

retornar al caos d'on eixí la teva nuditat. La tur-

bulència de la temptació ofereix el plaer del saber, unint-

lo, una vegada més, al dolor i al pecat de gosadia:

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



1034

"Vulgues saber el misteri de la vida. Vulgues rebre l'alè

del bé i del mal. ¿Saps potser quines són les fites de la

virtut i del pecat? ¿Ignores on sojorna la mort?' El

deliqui de la caiguda clou la narració amb prometences de

gaudis desconeguts per a la ment, condicionats per la

rebel·lió total: "Una ànsia mai sentida fa galopar la sang

en mes venes. Mos llavis senten l'avidesa del fruit.

Defalíese. És l'hora de rebel.lar-se. Parlem de tots

aquests misteris, o serpent! Vull conèixer la ciència del
|4 A

Bé i del Mal." Es tracta d'una interessant mostra del

"tèrbol cristianisme" decadentista, que malda -una vegada

més- per discernir literàriament el més recòndit dels

dubtes metafísics de l'escriptor.

A "Sklerena" Maseras modula una composició en cinc

parts que reflecteixen les cadències de la música a partir

de reiteracions i paral·lelismes aconseguits amb una prosa

esquemàtica, sòbria i continguda. L'escenari és aquesta

vegada el palau sagrat de Bizanci, on agonitza la concubina

de l'emperador Constantí, situació que entristeix tota la

cort, inclosa Zoé, la basilissa o emperadriu. La tria del

crepuscle bizantí com a decorat del conte es deu, una

vegada més, a imposicions escenogràfiques de la literatura

decadent a què Maseras deu aquesta composició. Des de

Flaubert, amb Salammbô. passant per D'Annunzio i Ramon

Vinyes, molts autors decadentistes intentaren de fer

reviure aquest moment històric en els seus llibres, fins en

novel·les populars. Maseras no va poder sostreure's a

l'encís d'aquesta època que Praz descriu com "el largo

crepúsculo bizantino, tenebroso ábside resplandeciente de
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oro mate y de sanguina púrpura, de donde escudriñaban

enigmáticas figuras, bárbaras y al mismo tiempo refinadas,

con sus dilatadas pupilas neurasténicas.[...] la época

bizantina es una época de anónima corrupción, sin nada de

heroico. Sí y no se destacan del fondo uniforme una

Teodora, una Irene, estáticas personificaciones de la
l «A

codicia femenina de dominio." El dibuix sense perfil

d'Sklerena és suficient per donar peu a una personalitat -

més suggerida per l'ambient luxós i decadent que no pas

descrita- de dona adúltera, de concubina -l'ideal femení de

Flaubert. Es tracta d'una de les aparences de la "belle

dame sans merci", que, tot i agònica, torba i causa

enyorament amb la seva precària presència i condiciona

l'estat d'ànim de tot el palau. És una còpia de l'etern

femení cruel, de la bellesa medusea, protagonista de moltes

narracions centrades en la baixa llatinitat que Maseras

coneix bé en les versions de D'Annunzio, Flaubert o potser

de Swinburne, creador d'una llarga estirp de luxuriöses

reines orientals.

Maseras reté homenatge a Eugeni d'Ors en escriure "El

crim d'Octavi de Romeu", un conte que teoritza sobre la

funció social de l'art, en una línia anàloga a la narració

"La fi de 1'Isidro Nonell" (Pèl i Ploma 1902) de l'autor
*

noucentista. Maseras inclou en el títol el pseudònim emprat

per Eugeni d'Ors a la secció "Gazeta d'Art" d'El Poble

Català, i utilitza la figura d'aquest escriptor per forjar

la personalitat del Pantarca, el protagonista del conte.

Per a Jordi Castellanos a "La fi de 1'Isidro Nonell" se'ns

presenta un problema diguem-ne epistemològic, fonamental en
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els moments de la polèmica entorn del realisme i, doncs,

present també com a problema -bé que aleshores li donarà

altres solucions- en l'Ors posterior al 1906: el de l'art

com a "revelador" de l'autèntica realitat, la que s'amaga

darrera les idealitzacions i les ideologies. Com que [...J

Ors parteix d'una visió dualista, l'art, pel sol fet

d'existir i donar l'autenticitat de les coses, esdevé

generador del mal, del desordre, simplement perquè posa en

evidència als ulls dels homes allò que ja existeix però que

les convencions ideològiques i estètiques amaguen. És

revolucionari i antisocial. Acabar amb l'artista, eliminar-

lo, és tornar a l'engany, però és també l'única manera de

mantenir l'ordre. Com per a Plató, l'artista és un enemic

públic. Anotem, finalment, que a aquesta magnífica narració

orsiana no li van mancar imitadors: Ignasi Erichs i

Quintana, amb "La fi del pintor Hermen", i Alfons Maseras

amb "El crim d'Octavi de Romeu" (dins Contes a l'atzar, del

1918)."* Tanmateix, entre la publicació del conte d'Eu-

geni d'Ors, el 1902, i l'edició del llibre de Maseras

transcorren setze anys durant els quals Xènius teoritzà

sobre el noucentisme i la seva maduració. La peça de

Maseras és un cant d'exultació a la figura d'Eugeni d'Ors

i a la disciplina noucentista. L'ascendent del Pantarca no

només fa callar la revolució, sinó que té la força de

transformar la realitat corregint-la i eliminant allò que

té de defectuós o deforme, és a dir, restitueix l'harmonia

perduda en el context on es troba. En ésser el Pantarca el

símbol de la doctrina que predica, cal inferir que el conte

intenta demostrar com del compliment de les lleis noucen-
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tistes en deriva la pau i l'harmonia socials i la recupera-

ció de la bellesa de la realitat» perduda amb el desordre»

la revolta i l'acció espontània. En definitiva, Maseras

inventa un relat al servei del noucentisme -del qual ha

après molt bé la lliçó teòrica de la intervenció- que

demostra com l'art ordena, modera i harmonitza la realitat

quan s'utilitza des de la disciplina i l'equilibri. La

cultura passa a ser un instrument d'organització, un

correctiu del context. El poderós Pantarca esdevé incom-

prensible -com Déu-, d'aquí el seu poder sobrenatural. Per

aquest motiu venç la ignorància i el desequilibri que

representa la revolta que arriba sobtadament al tranquil

poble on es desenvolupa la seva vida reflexiva i pròdiga en

sabers.

L'estil del conte de Maseras difereix notablement de

la narració d'Eugeni d'Ors, ja que elimina tot element

decadentista a canvi de sotmetre's en tots els aspectes a

la fórmula noucentista. Si a "La fi de 1'Isidro Nonell" la

societat anihila l'artista perquè aquest descobreix les

facetes de la realitat amagades per les convencions

socials, esdevenint així un revolucionari, a "El crim

d'Octavi de Romeu" l'artista fa sucumbir amb el seu poder

sobrenatural els elements i corpuscles discordants. I això,

només amb la seva mirada a través del distanciador i

aristocratitzant monocle.

Al conte de Maseras hi apareixen descripcions i

referències diverses a la personalitat d'Eugeni d'Ors, des

d'un minuciós i exacte retrat físic fins a afirmacions

sobre la seva personalitat erudita, exquisida i, ultra
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això i molt noucentista: "Amic com era de l'arbitrarietat i

de l'ordenació, libava la ciència dels llibres comparant

les afirmacions dels uns i les observacions dels altres, i

així prenia notes per a son futur tractat "De l'ordre i de

la mesura", el qual, sense recórrer a sofismes ni a

paradoxes, havia de sentar les bases d'una nova filosofia

qui harmonitzés l'albir de l'intel·lecte, de la imaginació

i dels sentits amb les lleis fatals de la lògica i de la

raó." En una altra ocasió l'anomena, significativament,

"Guaita vigilant, expert vetllador, àrbitre, com Walt

Whitman, del vocatiu [...] Ungit dels déus, en el fons de

sa consciència Ja es sabia ésser el Pantarca dels temps

novells." Les seves preferències i el seu credo social

són emblema de l'ortodòxia noucentista: "El jove filòsof

gustava de la pau, de l'ordre, de la placidesa d'aquell

poble. Hi veia persistents, encara que algunes vegades

adormides, les virtuts i aptituds de la seva raça. I com

que aquestes virtuts, com que aquestes aptituds eren

conformes a la llei d'harmonia que ha de presidir tota

evolució moral i social, l'Octavi de Romeu es lloava de

sorprendre's entre aquella gent senzilla, venturosa i

contenta," En alterar-se l'ordre ciutadà amb l'arribada

de la manifestació política, Octavi de Romeu actua. Però la

seva actuació és totalment passiva; únicament es mostra, i

la seva sola presència -incomprensible per al poble-

elimina el prohom orador -sucumbeix a la presència torbado-

ra- i restaura l'ordre damnât: "Ningú sap el símbol

d'aqueixa real aparició. És la noblesa de la raça que

s'aboca al mirador dels seus dominis. És la perfecció que
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es mostra a la imperfecció. És l'harmonia que es dóna en

exemple al desgavell i al tumult. És el seny que s'eleva

damunt de l'estultícia. És la selecció davant la confusió:

el nominat davant l'innominat. És la sobtada revelació del

geni tutelar del poble, sorgint del seu palau encantat, que

tots prenien per una tomba. És l'ungit qui passa entre els

homes sense que els homes el coneguin, a fi que les seves

virtuts tinguin més poder sobre aquells que l'ignora-

ren. Aquesta darrera interpretació dels fets, d'arrel

messiànica i regeneracionista malgrat la seva formalització

a partir del model de La Ben Plantada, és una veritable

divinització d'Eugeni d'Ors. El conte es clou amb el triomf

del poder del Pantarca i amb la glorificació del noucentis-

me transmutador de la realitat quotidiana.

El darrer dels Contes a l'atzar és una narració llarga

que Maseras incorporarà l'any 1924 a la col·lecció popular

"La Novel·la d'Ara sense retocar-la en cap sentit. És

la segona novel·la breu -després de "Benjamí"- que segueix

aquest camí de difusió àmplia. L'aprofitament de materials

literaris provoca un cert desfasament ideològic ja que

aquesta composició de Maseras, encara molt amarada d'idees

i estètiques modernistes, apareix -com tantes altres de la

mateixa col·lecció, inclosa la resta de les publicades per

l'autor- en una època en què el modernisme ja és història

i durant la qual -anys vint-, paral·lelament, el mateix

escriptor cerca camins nous i diferents per a la pròpia

obra narrativa, inspirats en la literatura europea contem-

porània. Cal doncs valorar aquest conte com una producció

del modernisme tardà, recuperada uns anys més tard per a la
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"literatura de subsistència", amb objectius, doncs,

merament pragmàtics.

Analitzarem "Roda-soques" com allò que és, una

narració pertanyent als epígons del modernisme, al marge de

la significació anacrònica que literàriament pugui tenir la

seva reedició en una col·lecció popular en plena dècada

dels anys vint. Es tracta d'un conte al·legòric en forma de

paràbola evangèlica, la tesi del qual és demostrar com

l'ovella roda-soques/dona independent i sense prejudicis

s'obre camí fàcil a la vida, ni que sigui en detriment de

la seva reputació, en canvi l'ovella gregària/dona dòcil

resta enfonsada per sempre en la foscor d'una vida ínfima.

Per narrar aquest apòleg utilitza algunes tècniques

psicològiques modernes, com la introspecció en forma

d'estil indirecte lliure -a la qual Maseras és tan afeccio-

nat-, al costat de la presència constant d'un narrador

omniscient totalment evident, que pren partit en favor de

les seves protagonistes i s'adreça obertament al lector. En

aquesta defensa de les dues germanes que centren la

història, hi ha també un fort ingredient naturalista i

fatalista, que Maseras expressa amb tonalitats patètiques

i grandiloqüents: "La fatalitat té dents carnisseres, com

el llop, i també davalla al clos dels homes sense que n4.ngú
j » O

se n'adoni. Encara, la lliçó moral que es desprèn del

conte vessa regeneracionisme i persevera en la idea que el

món rural és reducte d'estultícia, on tot aquell que s'hi

troba perd les possibilitats de redimir-se: "Quan a un cap

eixelebrat se li fica una cosa entre cella i cella, ¿qui

podrà guarir-li l'obstinació? ¿qui deturarà els instints? .
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No em parleu dels vilans i de llur cupiditat. Ho duen a la

sang, com una malura. Només els deté la por de l'infern i

de la guarda-civil." Enmig d'aquest erm espiritual la llei

naturalista actua rigorosament sobre el personatge central:

"I, de l'infern, ¿què podia saber.ne, la Mundà, si no havia

escoltat mai les prèdiques del senyor rector? ¿Què podia

saber de les lleis dels homes, si per a ella no hi havia

449altra llei que la seva voluntat?"

Un dels elements anecdòtics de la història narrada

esdevé un homenatge íntim a L'alegria que passa, la breu

peça dramàtica de Busiñol. La grisor del poble on transcor-

ren els esdeveniments es fa fonedissa en arribar-hi un grup

humil de còmics: "¿Gents estranyes qui vénen a desvetllar

el poble de sa tristor? La Cinta es revifa tota. I de

l'astorament que en té, només de veure-les, no sap el que

li passa. Vet aquí un home vestit d'estrafolària faisó, de

groc i de vermell, amb un gran bombo a l'esquena i estirant

una cadena en la qual porta amarrat un ós, un ós tot pelut

i polsós, que es posa dret com una persona. Amb l'home del

bombo, que és vell i barbut, vénen una dona panxuda i un

home garrit i ben plantat, i dues quixalles, un noi i una

noia, que porten un simi i un gos [...]."

Els precedents literaris de la protagonista es troben

en la bellesa tèrbola dels personatges femenins que,

provinents del nou concepte de la lletjor atractiva del

segle XVIII, passen al romanticisme del segle XIX en forma

de sensacions diferents i d'experiències estranyes que

sorprenen el sentit comú del lector. És el gust malaltís

per la bellesa minada per la malaltia i la pobresa que més
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endavant impulsarà Baudelaire. Amb aquest precedent molts

autors simbolistes petrarquitzen entorn de l'horriblet i

aquesta novetat estètica passa al decadentisme finisecular,

d'on l'extreu Maseras. Són les estranyes protagonistes de

les composicions poètiques de Théodore de Banville, de De

Roy i del mateix Baudelaire. A "Roda-soques", Maseras

parteix de la imatge innocent i corrupta, i alhora de la

mendicant, precedent de les noies arreplegadores de fems

que protagonitzen la narració. Com en una metamorfosi

anòmala, de la figura malaltissa i sòrdida de la captaire

sorgeix la plena bellesa sensual i diabòlica de la dona que

clou el relat.

Aquesta narració està directament relacionada amb Els

sots feréstecs a causa de les característiques i comporta-

ment de la seva protagonista, que, gairebé amb seguretat,

està inspirada en el personatge paral·lel i amb el mateix

nom que apareix a la novel·la de Casellas. A més de

contenir aquests consabuts valors estètics decadentistes,

"Roda-soques" està impregnada d'un didactisme amarg, en

l'anècdota del qual es llegeix el dolor per la injustícia

inevitable i el pessimisme del contemplador d'un món cruel

i absurd. Als elements ideològics i estètics modernistes

que hi fon, Maseras inclou en el conte la visió existencial

i malenconiosa de la realitat que caracteritza normalment

la seva literatura, en especial la pertanyent als anys

vint, fruit dels epígons modernistes i carregada de

significats simbòlics.

Les narracions de Contes a l'atzar tingueren successi-

ves reedicions i també traduccions a diverses llengües. A
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més de la reedició de "Roda-soques" -I'l de març de 1924,

a la col·lecció popular "La Novel·la d'Ara"-, "El col.lotge

d'Eva i el serpent" fou inclòs a la revista La Comarca

d'Olot el 1921,452

A l'arxiu Maseras existeix la versió castellana

mecanoscrita de tots els Contes a l'atzar. L'autor hi

inclogué, retallades i sense possible identificació ni

datació, les edicions en revistes del moment d1"El reo",

"Calitarco" i "Las tres profesas de Brujas". El primer

d'aquests tres contes està traduït per Torrendell, la qual

cosa permet concloure, donada l'època, que es tracta d'una

revista americana. "Las tres profesas de Brujas" podria

haver-se publicat, per l'aspecte tipogràfic, a la revista

Mundial de París. La narració "Eva y la serpiente" proce-

deix del diari La Nación de Buenos Aires i també està

traduïda per Joan Torrendell.

Maseras col·leccionà un grup de contes mecanografiats

-traduïts al castellà amb el títol de Narraciones arbitra-

rias - . dins del qual inclogué alguns dels Contes a

l'atzar; "Esclerena", "Biby", "Los cretinos", "Tragi-

comedia", "El reo" -publicat en un full d'una revista no

identificada- i "Margarita de Lérida", extret d'un periò-

dic. També en el recull mecanografiat de les traduccions

castellanes de Diez y seis cuentos hi consta inclòs "La

casa del barquero", en manuscrit de 41 quartilles datat el

1914. La narració "Las profesas de Brujas" fou traduïda per

Joan Torrendell i publicada al diari La Nación de

Buenos Aires durant la dècada dels anys vint. La conversión

fou un volum de la "Selección de Novelas Breves" de
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l'Editorial Cervantes que, amb posterioritat a 1922,

publicà quatre narracions de Maseras traduïdes al castellà

per Vicente Clavel, una de les quals, "Sàlvia, la foraste-

ra", pertany a Contes a l'atzar. Cal destacar la traducció

castellana de la llarga narració "Andorrera" ("Roda-

soques" ), de la qual es conserven dues còpies mecanoscrites

de 32 pàgines.

Només dos dels Contes a l'atzar foren traduïts al

francès i editats. Es tracta de "Biby", aparegut a la Revue

bleue. Revue politique et littéraire . el 1928 i "Les

crétins" ("Tôt passant"), publicat a Comoedia4*7 el 1926

i traduït per Albert Schneeberger. Al marge d'aquestes

publicacions, Maseras féu traduir al francès "Les trois

novices de Bruges", que es conserven en manuscrit origi-
ilu

nal , amb una cal·ligrafia que no és la seva i amb

l'anotació "Traduit du catalan par Louise Biau. 21 mars

1913". Aquestes dades endarrereixen notablement la redacció

d'aquest conte, que es remunta així a cinc anys abans de la

publicació dels Contes a l'atzar. També traduí "Calytar-

que", conservat en mecanoscrit original.

Durant els anys vint Maseras tingué contactes in-

tel·lectuals amb Itàlia que facilitaren la inclusió de les

seves narracions en diaris i revistes d'aquell país. pe

Contes a l'atzar en sortiren dues publicades al diari II

resto del carlino delia serà, de Bologna: "Biby""3 i "Le

tre novizie di B r u g e s , traduïdes per Cesarino Giardi-

ni. Dos contes, Passando . també traduït per Giardini,

i La straniera . traduït per Mario Carea, foren publi-

cats al Corriere délie Puglie de Bari. "Calitarco"í6ï i
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"Sogno di una notte di autunno , també en versió de

Carea, aparegueren a la revista fantasma de Nàpols l'any

1921 i 1923 respectivament.

L'any 1920 el llibre Contes a l'atzar fou breuaent

ressenyat al suplement literari del diari The Times de

Londres, que en destacà el conte "La casa del barquer",

centrat en la guerra de 1914. Aquest fet assenyala fins a

quin punt Maseras procurà d'ésser reconegut no només a

Catalunya, sinó a tota Europa, i com aquesta projecció

internacional fou un dels interessos pels quals maldà amb

més entusiasme.
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Notes al Capítol VII

1. Alan Yates, Una generació sense novel.la?. Ed. 62,
Barcelona 1975, p. 115.: "A la pràctica, el "silenci" és
assignat principalment als novel.listes, l'activitat dels
quals s'ha identificat molt directament amb la volubilitat
0 el "caos" individualista dels projectes anteriors per a
la regeneració nacional". [...] "La novel·la modernista,
amb totes les seves dislocacions internes, compendia el
tipus de fracàs, de dubte i d'indisciplina més repugnant al
nou classicisme."

2. Josep Carner, "Amb motiu d'una novel·la", La Veu de
Catalunya. 4-VII-1908.

3. Tanmateix, per a Jaume Auferil l'article de Carner es
refereix exclusivament a la novel·la ciutadana i no es
tracta de cap anatema global contra aquest gènere narratiu.
El seu article "La crisi de la novel·la i el Noucentisme"
(Actes del I Congrés de Llengua i Literatura Catalanes al
Segon Ensenyament. 1985, pp. 25-37) rebat la tesi d'Alan
Yates basant~se en l'opinió que aquest estudiós fonamenta
la seva argumentació entorn de la minva de producció
novel·lística durant el Noucentisme exclusivament en aquest
article de Carner -"Amb motiu d'una novel·la" (La Veu de
Catalunya)- al qual -creu Auferil- atribueix una importàn-
cia que no té. L'autor de l'article intenta demostrar la
fal·làcia de la davallada del conreu de la novel.la a
Catalunya durant el primer terç del segle XX.

4. Una generació sense novel·la?, p. 113.

5. "Converses. Parlant amb Alfons Maseres.", Clarisme.
Barcelona 16-VI-1934.

6. Yates, ob. cit., p. 113: "Només els novel·listes són
separats oficialment de la mobilització política d'artistes
1 intel·lectuals engegada pel Noucentisme al servei de la
Ciutat futura. [...] N'és el testimoni més obvi l'absència
de novel·les noucentistes, la manca d'una novel·lística
noucentista."

7. Ibid., p. 114.

8. Entre 1910 i 1916 s'escriuen poques novel·les; abunden,
en canvi, els reculls de narracions. Anotem entre las
primeres: La Xava de Juli Vallmitjana, L'oncle Magí (1910)
d'Alexandre Font, Les promeses amigues (1910) i La cançó
dels herois (1915) de Plàcid Vidal, totes pertanyents a
autors de segona o tercera línia. Cal afegir L'Arbre du
Bien et du Mal (1912) de Maseras, que no fou traduïda al
català fins al 1937, i Ildaribal (1915), del mateix autor,
D'Ors publicà les seves antinovel.les en aquest període: La
Ben Plantada (1912), Tina i la Guerra Gran (1914), Gualba,
la de mil veus (1915) i Oceanografia del tedi (1916), totes
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elles obres que neguen, amb paraules de Yates (ob. cit.,
p. 123) "la continuïtat i la progressió del gènere."

9. Per a aprofundir sobre aquest model novel·lístic: Jordi
Castellanos, Història de la Literatura Catalana. Vol. 8,
pp. 488-491 i "L'home i el món", dins Les multituds de
Raimon Casellas, Ed. Quaderns Crema, pp. XXIII-XXXII.

10. Joan Pérez-Jorba, "Gabriel D'Annunzio", Catalonia. I
(1898), pp. 145-151, 171-180, 190-200 i 222-228.

11. Raimon Casellas i el Modernisme. Vol. II, p. 271.

12. Alfons Maseras, Interpretacions i motius. Societat
Catalana d'Edicions, Barcelona 1919, p. 61.

13. Conferència donada per Alfons Maseras a I*Ateneo
Hispanoamericano de Buenos Aires el 13 de juny de 1914. Fou
recollida per la premsa del moment. Citem per l'article de
Balmas Jordana "L'Alfons Maseras i la seva obra", aparegut
a Catalunya Nova de Buenos Aires el 20 de juny de 1914.

També aparegué una completa ressenya de la conferencia
a La Veu de Catalunya; "De Buenos Aires. La quinzena de les
conferències", Llúcia Subirachs i Cunill, Buenos Aires,
juliol de 1914.

14. Catalunya Nova. Buenos Aires, 20-VI-1914.

15. Eugeni d'Ors, "Sobre la novel.la", La Veu de Catalunya.
23-VI-1906.

16. Yates, ob. cit., p. 111,

17. Cristòfor de Domènec, El novel.lista català Alfons
Maseras. Barcelona 1922, p. 22.

18. Aspectes del Modernisme. Curial 1975,. p. 90.

19. Literatura Catalana Contemporània. Curial 1971.

20. J. L. Marfany, Aspectes del Modernisme, p. 90.

21. Maseras seguí en el llibre A la deriva (1921) gran part
dels fonaments de 1'"anti-novel.la" orsiana en un moment de
canvis personals, vitals, estètics, literaris, etc. Fou je 1
sistema per mantenir-se en el conreu d'una classe de
novel·la no periclitada. Es tractà d'un experiment que li
permeté la continuïtat en el gènere, dintre del qual féu
tota mena d'assaigs, donada la capacitat de Maseras per
adaptar-se i provar totes les tipologies literàries.

22. Vegeu, sobre aquesta qüestió: "La novel·la de ciutat" -
cap. VI- a Rafael Tasis, La novel·la catalana. Col. Assaig
Sagitari, 1954, pp. 52-69. També, Yates, ob. cit., p.111.
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23. Sobre la tendència a l'autobiografia en els novel.lis-
tes catalans moderns, vegeu Joaquim Molas, "Algunes
característiques de la novel.la catalana moderna", Serra
d'Or, n. 3, 1966, pp. 55-57.

24. Cristòfor de Domènec, ob. cit., p. 17.

25. Cesare Giardini, Antologia di poeti catalani contempo-
ranei 1845-1925. Le Edizioni del Baretti, Torino 1926, p.
48.

26. Ens referim a l'experiència global que li suposa la
publicació en aquestes col·leccions. Nogensmenys, en algun
cas, la novel·la curta esdevingué amb el temps una obra
extensa. Així ocorregué, per exemple, amb L'enemic de si
mateix, n. 155 i 156 de "La Novel·la d'Ara" (5 i 12 de juny
de 1926), que el 1929 fou publicada, amb una considerable
reestructuració i ampliació, amb el títol de L'Evasió.

27. Joan Estelrich, "Figures d'Argila, por Alfonso Mase-
ras", Barcelona 1927. Fragment de revista no identificada,
procedent de l'Arxiu Maseras.

28. Mario Verdaguer, "La Ratlla". La Vanguardia. 3-V-1929.

29. Mercè Rodoreda, "Converses. Parlant amb Alfons Mase-
res". Clarisme. Barcelona, 16-VI-1934.

30. L'any 1926, en una entrevista per a La Veu de Catalunya
realitzada per Pere Guilanyà el 17 de setembre, respongué,
en ser preguntat sobre si la seva obra Una vida obscura era
una novel·la realista: "No vulgueu donar etiquetes a les
coses".

31. A. Fuster Valldeperas, "Alfons Maseras i A la deriva.
Heraldo de Cataluña. Reus, 10-VIII-1921.

32. "Alfons Maseras" a "Crònica", Revista de Catalunya, any
XI, n. 94, París, desembre 1939. Segons apreciació verbal
d'Albert Manent -a qui agraeixo el coneixement del text-
aquest article anònim és atribuïble a Rafael Tasis.

33. La seva tasca intel·lectual fou el "modus vivendi" de
la família, Es per això que, durant la darrera dècada de la
seva vida (1929-39), visqué absolutament lliurat a feines
de tota mena, des de foscos encàrrecs editorials fins a
creacions fetes amb il·lusió. Aquest ingent treball
l'obligava a llargues hores de solitud i concentració,
moltes de les quals passava a l'Ateneu Barcelonès, on el
recorden diversos escriptors, coincidents en el seu
testimoni: Josep Pla (Quadern gris, p. 674, Escrits
empordanesos p.397), Rafel Tasis (Tres p. 424), Sempronio
(Barcelona a mit.ia veu p. 176) i en l'article "Alfons
Maseras" de la secció "Siluetes Occitanes", signat per
Alexandre Bulart, en un número de 1933 del diari Crònica
Social de Terrassa.
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34. Ardiaca, N.O., 26-V-1912.

35. Joan Lluís Marfany, "Modernisme i noucentisme, amb
algunes consideracions sobre el concepte de moviment
cultural", Els Marges 26, Barcelona 1981, p. 37.: "el
noucentisme és una modalitat concreta de modernisme,
determinada per unes altres actituds que el mateix Xènius
intenta de definir en moltes de les seves "gloses" sota els
noms d'Arbitrarietat, Civilitat i Imperialisme."

36. Ibid., p. 36.

37. Eugeni d'Ors, "Els Clara, noucentistes" dins Obra
catalana completa. Glosari 1906-1910. Barcelona 1950, p.60.

38. Joan Lluís Marfany tracta la qüestió de l'eclecticisme
de l'estètica noucentista i l'ús indiscriminat d'elements
clàssics o romàntics en ambdós moviments, amb considerable
aprofundiment i amb aportació de dades, a l'article abans
esmentat, pp. 37-42.

39. Recordem com durant tota la seva carrera literària,fins
entrats els anys trenta, Maseras es preocupà de qüestions
relatives a la cultura clàssica. Una mostra d'aquest in-
terès, la representen els articles publicats a La Veu de
Catalunya. "La resurrecció de Plutarc" (19-IV-1929), "Temes
de cultura clàssica" (12-XII-29), "Commemoracions" [sobre
la naixença de Virgili i la independència de la nova
Grècia] (6-IV-30), i també "Plutarc", dins "Lletres" (20-
11-31) al Diario de Barcelona, entre d'altres.

40. Joan Lluís Marfany, "Modernisme i noucentisme, amb
algunes consideracions sobre el concepte de moviment
cultural", p. 41.

41. Alguns dels aspectes i dels autors més emblemàtics
d'aquest procés de vinculació al classicisme que dugué a
terme la literatura catalana al tombant de segle són
acuradament estudiats per Eduard Valentí i Fiol a El s
clàssics i la literatura catalana moderna. Curial, Barcelo-
na 1973.

42. Ibid. p. 41.

43. "De Horaci. Oda V. Llibre I". "A Pirra", Vol. VI, 1906,
p. 647.

44. Alfons Maseras publicà el 12-IV-1928 a La Veu de
Catalunya un article titulat "Els clàssics greco-llatins a
França". El 12-XII-1929 n'hi publicà un altre amb el títol
"Temes de cultura clàssica" que glossava una conferència de
M. Jean Malye, secretari general de l'Associació Guillaume
Budé de París.

45. A. i M. Croiset, flistoire de la littérature grecque.
París 1899.
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46. Dindorf, Aristophanis comoediae et deperditarum
fragmenta, accedunt Menandri et Philemonis. París 1877.

47. Francesca Mestre, "Notícia de Filemó en un conte
d'Alfons Maseras", Homenatge a Antoni Comas. Facultat de
Filologia / Universitat de Barcelona, 1985, pp. 278-279.

48. Cristòfor de Domènec, ob. cit., p. 23.

49. Xènius, "Glosari", La Veu de Catalunya. 28-IX-1913.

50. Xènius, ibid.

51. "Anatole France o l'Humanisme inhumà" és el títol que
Henri Massis, un dels components de la signatura "Agathon",
dóna al seu treball sobre France al llibre Jugements
(Renan. France, Barrés). Maseras fa un profund comentari
d'aquest volum a la secció "Lletres estrangeres" de La Veu
de Catalunya l'li d'agost de 1923. El pensament i l'obra
d'Anatole France havien estat objecte de l'atenció de
Maseras en diversos assaigs de diari. Citem, a tall d'exem-
ple: "La inquietud universal", a Justícia Social (5-1-24),
"La obra de Anatole France" a El Día Gráfico (16-X-1924).

52. Maseras analitza la significació literària d'aquests
tres autors a propòsit de l'homenatge que la revista Le
Mouton Blanc tributà a Jules Romains. Els considera
representants del "classicisme modern" perquè afegeixen "a
llur revelació profunda de l'objecte una organització
plenament clàssica." (La Veu de Catalunya, setembre 1923).
També parla sobre Romains dins "Cròniques de París": "La
promoció Ronsard", La Veu de Catalunya. 6-3-25.

53. Maseras parla amb admiració sobre Baudelaire a: "Carta
de París". "Un homenaje a Baudelaire", La Noche. Barcelona,
4-XI-24 i també a "De París estant". "Nòtul.les". "Baude-
laire", La Veu de Catalunya. 13-XI-26.

54. Tractat també a "La inquietut universal"."La missió de
l'esperit", Justícia Social. 5-1-24. Però l'article més
important dedicat per Maseras a l'autor és "Duhamel i el
pessimisme", a La Veu de Catalunya. 3-XII-1928. També:
"Duhamel, novel·lista exòtic", dins "Lletres estrangeres",
La Veu de Catalunya. 28-1-25, i "Duhamel", dins "A l'entorn
d'un banquet", "De París estant", La Veu de Catalunya, 27-
V-1925.

55. Alfons Maseras, "Octavi Mirbeau", El Poble Català.
1917.

56. Maseras recull aquest apel·latiu que H. Massis aplica
a Renan al seu llibre Jugements. Considera dures les
paraules del crític quan afirma que Renan és "un subjecti-
vista indiferent, en el fons, a la recerca de la veritat;
un romàntic que havia subordinat la raó pura a la satisfac-
ció de les seves passions".("Un llibre d'Agathon", La Veu
de Catalunya. 11-8-23).
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Hem de tenir en compte que el Saint Paul de Renán es
troba a la base de la filosofía d'Ildaribal. segons fonts
proporcionades per l'autor que hem pogut documentar i
ratificar. També creiem possible, amb fonaments literaris
i històrics no documentats, la influència de L'Antéchrist.

57. Participa del pensament de R. Rolland a partir de la
seva relació amb Eugeni d'Ors al Comitè d'Amics de la
Unitat Moral d'Europa, i a partir de la traducció del Jean
Christophe -aproximadament entre 1914 i 1916-, que hem
glossat en pàgines anteriors.

58. Sobre Proust: "De París estant". "Notes al vol".
"Marcel Proust", La Veude Catalunya. 15-8-25.

59. Maseras passa revista a l'obra de Dujardin, a qui creu
que no s'ha fet justícia, a "Les Cahiers Idéalistes", dins
"Lletres estrangeres"."Tres revistes", La Veu de Catalunya.
5-8-23,

60. Maseras publica una "Lettre a Maurice Barrés" a la
Revue Catalane de Perpinyà (maig 1915) -escrita a París el
gener del mateix any-, on reivindica la nacionalitat
catalana davant "les mots d'admiration chevaleresque pour
le génie espagnol" que Barrés havia adreçat a Unamuno i
Zuloaga per regraciar-los el seu suport a França durant la
Gran Guerra. Però, a banda d'aquesta carta aclaridora,
Maseras -que admirava des de la seva primera estada a Paris
la literatura de Barres- es referí diverses vegades a
1'autor. Ho féu a "Un llibre d'Agathon", dins "Lletres es-
trangeres", La Veu de Catalunya. 11-8-23 i al Diario de
Barcelona. "Sobre una frase de Barres", el 25-11-1931.

61. Alfons Maseras, "Dos llibres de Maupassant", "Lletres
estrangeres", LaVeu de Catalunya. 6-II-1926.

62. Revista de Catalunya, n. 94, desembre 1939.

63. El seu contacte amb la literatura sud-americana -amb la
qual contacta en la primera estada a París- s'intensificà
a partir de la seva amistat amb Rubén Darío i del viatge
que féu a les terres americanes l'any 1914. Vegeu els epí-
grafs 1 i 2 del Cap. III d'aquest estudi. En endavant
continuarem fent referències a les relacions literàries -
autors i publicacions- de Maseras amb Amèrica.

Durant els anys trenta tingué també contacte amb la
literatura portuguesa: el 1930 tradugué Castelló Branco i
el 1938 Teixeira de Pascoaes, gran amic d'Eugeni d'Ors i
amb qui Maseras ja degué tenir relació el 1918, en la
visita que el líric portuguès realitzà a Barcelona, on fou
"molt ben rebut per Ors i els seus amics", segons Enric
Jardí a Eugeni d'Ors: Obra i Vida. (Barcelona 1990). Vegeu
pp. 182 i 191 d'aquest llibre.

64. Revista de Catalunya, n. 94, desembre 1939.

65. C. de Domènec, ob. cit., pp. 20-21.
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66. Recordem els qualificatius d*"irrespectuosa, fàtua i
malevolent" que adreça a aquesta joventut, entre la qual
destaca els "enemics veritables, males entranyes i cami-
sers" contra els quals ha de lluitar a Barcelona. Carta del
26-V-1912, ja comentada a l'epígraf 1.1. del capítol III.

67. Carta del 28-IV-1915, Ardiaca, N.O.-1-820.

68. Sota'l cel de París es conserva en manuscrit a l'Arxiu
Maseras. Consta de 235 quartilles escrites a mà amb lletra
de l'autor. Es tracta de la redacció definitiva, disposada
per a la impressió i esmenada ortogràficament amb tinta
vermella. Està signada i datada a 1910. Fou editat a la
Tipografia "L'Avenç" el 1910.

69. Jordi Castellanos, "La narrativa curta en el Modernis-
me ", Actes del setè Col.Iogui Internacional de Llengua i
Literatura Catalanes. Montserrat 1986, pp.159-189.

70. Citat per Jordi Castellanos a "La narrativa curta en el
Modernisme", p. 169. Extret de: Joan Lluís Marfany, Cultura
i societat; Els inicis del Modernisme a Catalunya, tesi de
doctorat llegida a la Universitat de Barcelona el 1982.

71. Per aprofundir en la relació artista-realitat en el
Modernisme, vegeu Jordi Castellanos, "Les multituds: en el
centre mateix de la narrativa modernista", dins Raimon
Casellas, Les multituds. Quaderns Crema, Barcelona 1978,
pp.XIV-XXII.

72. Vegeu, sobre les característiques definitòries del
"discurs immediat" -que no assoleix encara Maseras en
aquesta obra-, Gerard Genette, Figuras III. Ed. Lumen,
Barcelona 1989, pp. 230-231.

73. Mario Vargas Llosa, La orgia perpetua. Flaubert y
Madame Bovary. Seix Barrai, 1989, p. 238.

74. Ob. cit., p.124.

75. Alexandre Plana, Les valors del nostre renaixement. Ed.
62, (Antologia Catalana 83), Barcelona 1976, p. 101.

76. La novela lírica. Ed. Càtedra, Madrid 1984, pp. 26-27.

77. Ibid.

78. Ibid.

79. Sota'l cel de París, p. 18.

80. Hem parlat, en capítols precedents, de l'activitat
literària duta a terme des de la "Plana Literària" d'El
Poble Català per autors com Manuel de Montoliu, Jeroni
Zanné, Prat Gaballí, Xavier Gambtís, Emmanuel Alfonso
(Marcel Mata), Pere Coromines, Gabriel Alomar, Josep
Aladern, Octavi Pell Cuffí, Puig i Ferreter, Eduard
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Marquina, Víctor Oliva, Ramon Vinyes, Alexandre de Riquer,
Prudenci Bertrana, Joan Maragall, Ambrosi Carrión, Diego
Ruiz i d'altres. I també, dedicat al decadentisme, Eugeni
d'Ors.

81. Cal recordar l'article necrològic "Octavi Hirbeau" que
el 1917 Maseras dedicà a aquest escriptor dins El Poble
Català. S'evidencia la gran admiració de Maseras tant pel
vessant humà com pel vessant literari de l'autor decaden-
tista. Hi al·ludeix com "terrible escriptor", "verinós
pamfletaire"i "violent polemista". També :"...si la
malaltia no l'hagués corcat, Mirbeau hauria sigut un altre
Romain Rolland, perquè amb son individualisme anàrquic,
Mirbeau tenia també no sé què d'evangèlic...Al.ludeix així
a les seves novel·les: "Sebastien Roch. Le Journal d'une
femme de chambre. Le .jardin des Suplices i altres novel·les
[són] d'una morbositat "outrée" i repugnant, però d'un art
acabat i d'un estil valent, vigorós, i lapidari. Aitais
obres són una crítica verinosa i punyent de la societat
moderna, a la qual 1*il.lustre escriptor volia corretgir,
mostrant-li al viu ses plagues més nauséabondes i vils."

82. Mario Praz al llibre Poesie. Teatro. Prose de Gabriele
D'Annunzio, que cura amb F. Gerra (Ricciardi, Milano-Napoli
1966) parla, a la pàgina 110, sobre l'origen del tema de la
"ciutat terrible" i de la influència de Baudelaire en
D'Annunzio en el punt concret de la ciutat de Paris: "II
motivo délie città terribili, riscontro moderno e borghese
délie città infernali descritte dai poeti epici dei secoli
precedent!, cominciò con le descrizioni delia Londra
caòtica, pittoresca e sinistra di Dickens, (ma anche e
soprattutto con le descrizioni di Parigi nell'opera di
Baudelaire, di cui D'Annunzio f u attento lettore) e si
diffuse nell'ultima parte del secólo con Huysmans e
soprattutto con Emile Verhaeren: Les villes tentaculaires".

83. Sota'l cel de París. Tip. L'Avenç, Barcelona 1910, pp.
9-10.

84. Ibid., p. 9.

85. Ibid., p. 13.

86. Ibid., p. 14.
*

87. Ibid., p. 17.

88. Ibid., p. 17.

89. Ibid., p. 13.

90. G. Bàrbieri-Squarotti, Invito alla lettura di D'Annun-
zio. Mursia Ed., Milano 1982, pp.132-133.

91. Sota'l cel de París, p. 21.

92. Ibid., p.55.
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93. Ibid., p. 44.

94. Ibid., pp.74-75.

95. Octavi Saltor, "Alfons Maseras", Premsa Comarcal
Associada. Barcelona, agost 1933.

96. Vegeu Michel Raimond, La crise du roman des lendemains
du Naturalisme aux années vingt« pp. 60-84. Veg. especial-
ment la pàgina 62: "Chez la plupart des esprits de la
génération de 90, on retrouve le même schéma: le passage du
mépris de certains romans, de type naturaliste ou psycholo-
gique, au mépris du Roman."

97. Ibid., p. 93.

98. Ibid., p. 93.

99. Ibid., p. 93.

100. Ibid., p. 94.

101. Per a aquesta qüestió vegeu Michel Raimond, La crise
du roman. pp. 224-237.

102. Ibid., p. 102.

103. Ibid., p. 102.

104. Ibid., p. 102.

105. Ibid., p. 102.

106. Alberto de Quintana, "Sota'l cel de París. Notas
marginales", La Publicidad. 23-V-1910.

107. Joan Pérez-Jorba, El Poble Català. 1910.

108. Jordi Castellanos, "La narrativa curta en el Modernis-
me", p. 164.

109. "Exposició de pinturas Rusiñol-Casas", L'Avene. 2a.
època, any III, n. 11, Barcelona (30-XI-1891), p. 334.

HO. Sota'l cel de Paris, p. 14.

111. Ibid., p. 19.

112. Ibid., pp. 29-30.

113. Jordi Castellanos, Les multituds, p. XXIII.

114. Sota'l cel de París, p. 29-30.

115. Ibid., p. 42.

116. Ibid., pp. 41-42.
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117. Ibid., diverses pàgines on apareixen elements meteo-
rològics.

118. Sobre la malenconia de l'escriptor decadent: Mario
Praz, La carne, la muerte y el diablo (en la literatura
romàntica). pp. 46-50 i Lily Litvaki El Modernismo. Taurus,
Madrid 1975. Litvak a la pàgina 180 diu: "La nota o matiz
predominante en todos los modernistas [...] es la melanco-
lía. Todo es melancólico y todos los poetas sienten el
privilegio de ser agraciados con este estado de alta
espiritualidad. Los poetas franceses, románticos y simbo-
listas, dieron un cambio al significado de la melancolía.
Los románticos franceses -y españoles-, además de elevar la
melancolía a una categoría de aristocracia espiritual,
contribuyeron a que la melancolía no sólo fuera un estado
del alma, sino que también residiera en las cosas: una
tarde melancólica, un parque melancólico; la luna, la
lluvia, la puesta de sol [...]"

119. Sota'l cel de París, p. 9.

120. Ibid., p. 17.

121. Vegeu l'estudi de J. Castellanos "Les multituds", pp.
XXXII-XLI, a Les multituds de R. Casellas.

122. Sota'l cel de París, p. 52.

123. Cal recordar que la teoria de l'unanimisme fou
recollida per Jules Romains en dos llibres poètics que
Maseras degué conèixer, amb tota seguretat, a París: L'âme
des hommes (1904) i La vie unanime (1908).

124. Sota'l cel de París, p. 53.

125. Ibid., pp. 18-19.

126. Ibid., p. 51.

127. Ibid., p. 52.

128. Ibid., p. 31.

129. Ibid., p. 63.

130. Ibid., p. 10.

131. Ibid., pp. 33-34.

132. Ibid., p. 66.

133. Ibid., p. 67.

134. Donada la considerable longitud d'aquest recull i per
tal d'evitar un excés de notes, en algunes cites de frag-
ments del text obviem el número de les pàgines. Tanmateix,
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al citar per primera vegada cada conte donem en nota les
planes que ocupa a 1'aplec.

135. Carta conservada a la Casa de l'Ardiaca, N.O.-1-810.

136. Carta conservada a la Casa de l'Ardiaca, N.O.-1-811.

137. Recordem els casos emblemàtics d'Els sots feréstecs de
Raimon Casellas i Solitud de Víctor Català, analitzats per
Alan Yates a Una generació sense novel.la?. pp. 90-91.

138. Segons informació arxivada per l'autor procedent de
premsa que no he pogut identificar. Arxiu Maseras.

139. Dictino Alvarez, Cartas de Rubén Darío. Epistolario
inédito del poeta con sus amigos españoles. Taurus Ed.,
Madrid 1963, pp. 196-7.

140. Joan Pérez-Jorba, "Llegint llibres catalans. Contes
fatídics de l'Alfons Maseras", El Poble Català. 2-1-1912.

141. J. Pérez-Jorba, article citat en nota anterior.

142. Ibid.

143. La influència de la Teosofía i l'esoterisme en la
literatura modernista catalana, així com els seus canals de
penetració a Catalunya són exposats per Eliseu Trenc
Ballester a "La teosofía a Catalunya i la seva influència
sobre l'art modernista", Els Marges 15, 1979, pp. 98-105.

144. "La narrativa curta en el modernisme", pp. 182-186.

145. Aquesta obra de D'Annunzio es troba entre els llibres
que resten de la gran biblioteca de Maseras, en l'edició de
Fratelli Treves, Editori, de Milano, 1920.

146. Michel Raimond així ho manifesta a La crise du roman.
p. 420, en parlar de l'evolució de l'heroi narratiu a
França després del final del segle XIX ("La nouvelle
psychologie du héros"), quan deixa d'ésser elemental i
fortament caracteritzat per passar a ser confegit amb tota
la complexitat, a vegades indomenyable, de la psicologia:
"Ici, la dualité du moi était explotée dans les perspecti-
ves du conte fantastique, qui, en France aussi, avait déjà
présenté des cas psychologiques étranges, mais où l'hypno-
tisme, la suggestion, la télépathie, l'occultisme même
venaient prendre le relai de la pure observation psycholo-
gique."

147. Article citat abans, El Poble Català. 2-I-1912.

148. "Benjamí", Contes fatídics, p.158.

149. Article citat, El Poble Català. 2-1-1912.

150. Ibid.
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151. Ibid.

152. Ibid.

153. Cristòfor de Domènec» El novel.lista català Alfons
Maseras. Barcelona 1922, p. 25.

154. "Contes fatídics per Alfons Maseras", La Publicidad.
desembre 1911.

155. Ibid.

156. Pérez-Jorba, article d'El Poble Català. 2-1-1912,
citat en notes anteriors.

157. Giuseppe Ravegnani, Antologia di novelle catalane t
Casa Editrice "Firme Nuove", seconda edizione, Milano 1927,
p. 176.

158. Ibid., p. 17.

159. Albert Schneeberger, Conteurs catalans. Librairie
Académique Perrin, Paris 1926, p. 15.

160. El detall d'aquestes traduccions s'especifica en
tractar cada conte.

161. La versió íntegra castellana del llibre, titulada
Cuentos fatídicos, es troba a la carpeta "Castellà" de
l'Arxiu Maseras. Tots els contes estan mecanografiats,
llevat d'"El poeta en el destierro", publicat a la revista
Mundial el 1912, amb sis magnífiques il·lustracions de M.
Le Coultre.

162. Les versions castellanes mecanoscrites dels Contes
fatídics -Cuentos fatídicos- es conserven a la carpeta
"Castellà" de l'Arxiu Maseras.

Els contes "An Te Hai", "Metoposcopia", "Al atarde-
cer", "La Parábola del real festín", "El paralítico", i
"Hipacia" es troben mecanoscrits i barrejats amb algunes
Narraciones arbitrarias, recull antològic de narracions
procedents de Contes a l'atzar (1918), Contes fatídics
(1911) i Setze contes (1922). "Fray Perot" està arxivat amb
retall de la revista Mundial -on es publicà- junt amb els
contes anteriors.

"El crimen de Octavio de Romeu" fou publicat al diari
La Nación de Buenos Aires (no se'n conserva la data), en
traducció de Joan Torrendell, "Obdulia la esclava" fou
publicat a la revista impresa a París Gustos y gestos (1-
XI-1910) pp.159-160, i també se'n conserva l'original
mecanoscrit en 9 quartilles. "La víctima" està arxivat en
dues còpies idèntiques, una manuscrita i l'altra mecanos-
crita i esmenada, d'onze i deu quartilles respectivament.

163. "Fra Perot", dins Contes fatídics. Tip. L'Avenç, 1911,
pp. 7-14.
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164. Jordi Castellanos, "La narrativa curta en el Modernis-
me", pp. 167-8, i Raimon Casellas i el Modernisme Vol.II,
pp. 189-190. La tècnica consistia a aconseguir els objec-
tius d'intensitat i de suggestió mitjançant la reducció de
"l'anàlisi del document humà"; "aquesta base real ja no és
altra cosa que el pretext per crear el clima que li permet
de transcendir-la". És "l'operació de síntesi, tal com
havia exposat Casellas que s'havia de fer en pintura:
"dibujar ampliamente sabiendo desdeñar los infinitos
detalles que, lejos de acentuar la verdad, la estorban y la
hacen ambigua; llegar en síntesis supremas a lo caracterís-
tico de los seres y de las cosas."

165. Sobre la volubilitat com a característica étnica de la
catalanitat, vegeu: Jordi Castellanos, Raimon Casellas i el
Modernisme. Vol. II, pp. 231-2.

166. "Fra Perot" recull la tradició de la llegenda romànti-
ca de Fra Garí i Riquilda, que a casa nostra és represa el
1880 per Jacint Verdaguer amb l'obra poètica Llegenda de
Montserrat; per Joan Maragall, el 1900, amb l'intens i breu
poema "Fra Garí", dins Visions i Cants, i pel modernista
wagnerià Xavier Viurà a Fra Garí (Llegenda de Montserrat).
musicada per Enric Morera, el 1906.

Maseras es devia sentir especialment atret per les
versions modernistes de Maragall i de Viurà, més properes
a la seva sensibilitat per ètica, estètica i cronologia.
Tanmateix, degué també conèixer la versió en prosa de la
llegenda escrita pel periodista parisenc Maurice Spronck i
publicada per L'Avenç al n. 5 (Any IV), el maig de 1892
(pp. 141-147). Aquesta versió, traduïda del Figaro illustré
de maig de 1891, té una gran força i estèticament és molt
acurada. El final religiós del poema de Verdaguer (Riquilda
se salva per intervenció de la Verge i en ressuscitar
passsa a ser abadessa del monestir benedictí que el seu
pare, el comte Jofre, funda a Montserrat) varia en la
llegenda d'Spronck, que acaba amb el casament de Riquilda
amb un "cavaller de molta upa". La solució final és
romàntica en totes les versions ja que, malgrat el seu
pecat, Garí se salva després d'haver passat un llarg temps
de penitència.

La llegenda "Fra Perot" de Maseras té clares in-
fluències de "Fra Garí" en la personalitat i l'estètica
dels personatges, en l'escenari, i en el tipus de pecat que
se li atribueix a l'anacoreta. És a dir, respon al pafcró
descriptiu i temàtic de la narració tradicional. En el cas
de "Fra Perot", tanmateix, el monjo és innocent i, en
canvi, mor a mans de la multitud cega i enfellonida, ja que
és un conte cruel, un conte fatídic pertanyent al decaden-
tismo més obscur i negatiu.

167. Jordi Castellanos, "La narrativa curta en el Modernis-
me", p. 189.

168. Alfons Maseras, "Fra Perot", dins "Le novelle del
Lavoro". II Lavoro. Gènova, 12-XI-1922.
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169. "La capanna del diavolo", Corriere délie Puglie, Bari,
17-VIII-1921.

170. Aquesta traducció es conserva en mecanoscrit de 8
folis signats a la carpeta de traduccions al francès de
l'Arxiu Maseras.

171« Contes fatídics, pp. 17-24.

172. Vegem aquestes diferències en el següent fragment
comparat :

Escull (1905), p. 30: "I mirant-lo, mirant-lo, sense
sapiguer com, el vegé nimbat de cabells rossos, que 1
coronaven d'or; uns ulls blaus, immensament oberts, i un
somriure flonjo que s'espandía per tota la cara rodona i
molsuda; es coloraren les galtes i tot prengué una expres-
sió viva."

Contes fatídics (1911) pp. 18-19: "I en la vaguedat
del seu esguard, sense explicar-se com la metamorfosi -s
fos produïda, el jove vegé de sobte la mortal reliquia
nimbada de cabells rossos que la coronaven d'or; uns ulls
clars, admirats, s'obrien immensament; un somriure incons-
cient s'expandia per tot el rostre, rodó i molsut, donant
claror i suavitat a les galtes colrades, al nas incipient,
a les petites dents atapaïdes,"

173. Contes fatídics, pp. 23-24.

174. Ibid., p. 24.

175. Aquesta influència pot ser indirecta perquè no hem
trobat cap referència a Hoffmann en la llarga obra crítica
de Maseras. El seu profund coneixement de la literatura
europea romàntica i postromàntica permet deduir un clar
influx de les narracions fantàstiques i misterioses sobre
les seves produccions narratives: Hoffmann i també les
narracions de l'americà Edgar A. Poe, en. les esplèndides
traduccions de Baudelaire, entre d'altres.

176. P. Gener, "Contes fatídichs per Alfons Maseras", El
Poble Català, desembre 1911.

177. Entre d'altres estudis de Maseras sobre Tolstoi, cal
fer-se ressò del llarg article "A l'entorn d'un centenari.
La vida i obra de Tolstoi" publicat a La Veu de Catalunya
(25 i 28 d'agost de 1928) i, sobretot, de la traducció de
la Vida de Tolstoi de Romain Rolland, a partir de la
primera edició de 1928, conservada en manuscrit de 317
quartilles a l'Arxiu Maseras. No tenim coneixement que mai
fos publicada. Tot plegat evidencia l'interès i l'admiració
de l'autor per les doctrines de Tolstoi, filtrades en
algunes de les seves obres i perfectament acordades amb el
seu esperit, de natural bonhomiós i filantròpic .

178. Sobre la penetració de Tolstoi a Catalunya vegeu, J.
Castellanos, Raimon Casellas i el Modernisme. Vol.II p.
144, i M. Corretger, "Estudi de les col·laboracions li-
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teràries de creació en prosa a la revista L'Avenç (1882-
1884, 1§ època, i 1889-1893, 2a època)", Actes del Setè
Col.Iogui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes.
Montserrat 1986, p. 105, També sobre el sentit del tols-
toisme rollandià: M. A. Santa i Banyeres, "Eugeni d'Ors i
Romain Rolland", Homenatge a Antoni Comas (Barcelona 1985),
p. 433.

179. Pérez-Jorba, El Poble Català. 2-1-1912.

180. Contes fatídics, pp.35-46.

181. "Intersigne" dins Contes cruels. Comte Villiers de
l'Islé Adam, trad.de J. Folguera i J. Carner, Editorial
Catalana 1919. Maseras no havia pogut llegir aquesta edició
abans d'escriure Contes fatídics (1911), però sí coneixia
l'obra original francesa.

182. Sobre aquests contes vegeu, J. Castellanos, Raimon
Casellas i el Modernisme. Vol.II, pp. 288-304.

183. Jordi Castellanos explica aquesta tècnica en fer
referència al Llibre d'històries; "normalment, un narrador
dramatitzat, diferenciat de la veu omniscient, intervé en
una tertúlia o en una conversa per tal d'explicar a uns
oients convencionals (els quals, al capdavall, són el
lector dramatitzat al qual es dirigeix l'ensenyament) la
realitat que s'amaga darrera les aparences", Raimon
Casellas i el Modernisme. Vol II, p. 292.

184. Per al tema de la profanació i l'erotisme sacríleg
vegeu Mario Praz, La carne, la muerte y el diablo (en la
literatura romàntica). Caracas 1969, 165-170.

185. En un recull mecanoscrit de crítiques de Contes
fatídics traduïdes al castellà i conservades a l'Arxiu
Maseras, hi consta el següent fragment de Giuseppe Ravegna-
ni: "Al lado del Maseras que podríamos llamar flaubertiano,
por las predilecciones que tiene en común con Flaubert, hay
otro Maseras que contempla los tiempos modernos y sorprende
sus vibraciones más rápidas y sus matices más esfumados."

186. Hem utilitzat l'edició d'Amoldo .Mondadori Editore
(Col. Oscar narrativa 237), Milano 19898.

187. Contes fatídics, p. 38.

188. Ibid., pp. 49-56.

189. Segons consta al manuscrit d'Ildaribal conservat a
l'Arxiu Maseras, la novel·la fou escrita a París entre
l'octubre de 1911 i el maig de 1912.

190. "Obdulia la esclava", a "Cuentos cortos de Gustos y
gestos". Gustos y gestos. París l-XI-1910. Al final del
conte hi consta: "Inédito".
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191» La influència de Filemó s'evidencia en l'obra de
Maseras i com ja ha estat demostrat per Francesca Mestre a
"Notícia de Filemó en un conte d'Alfons Maseras", Homenatge
a Antoni Comas, pp. 277-87. A "El Paralític" es posa de
manifest el consol en el dolor aliè, una de les idees que
la moralitat popular pròpia de la comèdia grega havia posat
en voga. Mestre cita Filemó per il·lustrar aquesta idea,
represa posteriorment per Schopenhauer: "Si sabessis els
mals dels altres, Nicofó, prou endurarles content el que
ara endures", p. 286.

192. Contes fatídics, p.63.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

201.

Ibid. ,

Ibid. ,

Ibid. ,

Ibid. ,

Ibid. ,

Ibid. ,

Ibid. ,

Ibid. ,

Ibid. ,

P.

P.

P.

P«

P'

pp.

P«

P-

P.

72.

72.

72.

69.

70.

71-72.

80.

81.

82.

202. La moda de l'orientalisme en la literatura europea
finisecular i els seus primers i principals conreadors -
molts d'ells especialment incidents en la literatura
decadentista catalana- estan estudiats al capítol "Bizan-
cio" de La carne, la muerte y el diablo (en la literatura
romàntica) de Mario Praz.

203. Contes fatídics, pp.85-94.

204. Ibid., pp. 86-87.

205. Article citat, El Poble Català. 2-1-1912.

206. Contes fatídics, p. 86.

207. Ibid., p. 86.

208. Ibid., pp. 93-94.

209. Article abans citat, El Poble Català, desembre 1911.

210. Ob. cit., pp. 62-63.

211. Ibid.

212. Raimon Casellas i el Modernisme, p. 192.
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213. Contes fatídics, pp. 97-105.

214. Segons es desprèn de la carta adreçada a Narcís Oller
el 6-III-1911 (Ardiaca, N.O.-1-808): "Quan vaig venir à
Paris jo estava ja en relacions epistolars ab Mlle. Lafontt
motivades pel conte que la casa Guilleguin va demanarme.
[...] Era un deure de cortesiaf per part meva, estant a
París, visitar à Mlle. Lafont. I aixís ho vaig fer,
esperant, molt expressament, qu'el meu conte fos anunciat
en "Les Mille Nouvelles" [. . . ] Això esdevenia deu 6 dotze
dies abans de que "Bieló" veges la llum en francès."

215. Fantasma, n. 81, 30-IV/l-V de 1921, pp. 1-3.

216. "La Novella", II Giornale delia serà. Napoli, 26 i 27-
XII-1922. Versiones dal catalano: Giuseppe Ravegnani.

217. Dramma. Torino, s/d.

218. "Le Novelle de La Gazzetta". La Gazzeta di Puglia.
Bari 21-XI-1926.

219. "Folhetim de O Comercio...". O Comercio do Porto. 14
i 15-IV-1922.

220. Raimon Casellas i el Modernisme, Vol. II, p. 188.

221. "La vergine Orsola", dins Le novelle delia Pescarà.

222. J. Castellanos, Raimon Casellas i el Modernisme, p.
236.

223. Les pàgines de Mundial on es publicà "El Poeta en el
Destierro" es conserven a l'Arxiu Maseras sense especifica-
ció de data.

224. Contes fatídics, pp. 127-136.

225. Ibid., pp. 139-154.

226. Benjamí. "La Novela Nova", Any I, n. 8, Barcelona 22-
VI-1917.

227. El fill del pecat. fBen.iamin). "La Novel·la d'ara",
Any II, n. 67, Barcelona 27-IX-1924.

228. Article citat, "Llegint llibres catalans. Contes
fatídics de l'Alfons Maseras", El Poble català. 2-1-1912.

229. A la Història de la Literatura Catalana, V. 8, pp.
487-488, Jordi Castellanos fa referència a la influència de
la introspecció psicològica i moral de D'Annunzio en la
novel·la catalana, objectivada a partir dels criteris
estètics i ètics de Joan Pérez-Jorba i manifestats a la
revista Catalonia el 1898.

230. Antologia di novelle catalane. 1927, p. 176.
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231. Extraurem totes les referències i cites d'aquesta no-
vel, la de l'edició catalana, L'Arbre del Bé i del Mal.
Vols. 45 i 46, Ed. de la Rosa dels Vents, Barcelona 1937.

A causa del gran nombre de citacions utilitzades en
l'anàlisi de l'obra, i, donat el fet que sempre les
transcrivim a partir de la traducció catalana que acabem
d'esmentar, ens abstenim de posar la nota corresponent a la
pàgina de cada un dels fragments reproduïts.

232. "Participaven automàticament a aquest concurs, per
haver estat publicades l'any anterior, entre altres:
L'Arbre del bé i del Mal. d'Alfons Maseres; Apassionata. de
Josep Sol; L'últim romàntic de Joan Cornudella; Muralles de
silenci, de J. Roig i Raventós i Metges ... o traficants?,
de Jordi Joan Riquer". Informació extreta de "Llibres.
Alfons Maseres, Premi dels Novel·listes, Moments, n. 11,
1938.
A l'article "El Premi dels Novel·listes" de La Humanitat
(2-8-38) hom afegeix els vots atorgats: Alfons Maseras, 19
vots; Josep Sol, 5 vots; Joan Cornudella, 5 vots; Roig i
Raventós, 4 vots; Jordi Joan Riquer, 1 vot; en blanc, 1
vot. Aquest darrer diari informa, a més, que "Essent de 65
el número dels novel·listes amb dret a vot, i cobert, per
tant, el quòrum que imposen les bases del Concurs, el
president, Josep M. Capdevila, va declarar guanyador el
novel·lista de major votació Alfons Maseres."

233. Alfons Maseras, "Prefaci a l'edició catalana de
L'Arbre del Bé i del Mal". L'Arbre del Bé i del Mal. Vol.
45, Edicions de la Rosa dels Vents, Barcelona 1937, p. 9.

234. Ibid.

235. Anna Murià dóna la primera referència a: Quirze
Grifell, Anna Murià. àlbum de records. L'Aixernador
Edicions, Barcelona 1992, p. 106. JoanCrexell, a El llibre
a Ctalunya durant la guerra civil. Publicacions de l'Abadia
de Montserrat, Montserrat 1990, p. 38, ratifica la coin-
cidència d'ambdós escriptors al Diari de Barcelona (d'Estat
Català) i al Diari deCatalunya entre 1936 i 1938.

236. Aquest jurat tingué com a president Josep M. Capdevi-
la, per la Institució de les Lletres Catalanes, i com a
vocals Alfons Nadal, per l'Ajuntament -que fou qui lliurà
el Premi-, Xavier Benguerel, per l'Agrupació d'Escriptors
Catalans, i Anna Murià, pel Grup Sindical d'Escriptors. Hem
extret la informació de l'article "El Premi dels Novel·lis-
tes", La Humanitat, 2-8-38.

237. Anna Murià, "L'arbre del bé i del mal. Alfons Maseres.
Quaderns Literaris", Diari de Catalunya. 30-III-1938.

238. V. Michel Raimond, La crise du roman, p. 82-83.

239. Ardiaca, N.O.-1-809.

240. Ardiaca, N.O.-1-810.
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241. Carta del 26 de maig de 1912. Ardiaca, N.O.-1-815.

242. En endavant utilitzarem sempre la versió catalana de
l'obra, tant per cites com per al·lusions de tota mena. Ens
sembla més oportú donat que aquí estudiem bàsicament l'obra
catalana de l'autor. No ens estarem, però, de fer al·lusió
a les crítiques i comentaris de la premsa francesa que
provocà la primera edició del llibre, ja que proporcionen
informacions directes i contemporànies de la versió origi-
nal, i, per tant, més properes a la ideologia i estètica
que la feren néixer.

243. A. B., "Le livre dont on parle. L'arbre du bien et du
mal". Le Figaro. 9-IX-1912.

244. El Poble Català, article sense títol signat per J.
Pérez-Jorba a París el 5 de gener de 1913 i publicat uns
vuit dies després.

245. Ibid.

246. Ibid.

247. Albert Schneeberger, "La sensibilité chez les jeunes
poètes catalans", Messidor. Barcelona, n. 19, juny-juliol
1919, p. 325.

248. Segons Jordi Castellanos, Història de la Literatura
Catalana. Vol. 8, p. 488.

249. Albert Schneeberger, "Courrier littéraire. Alfons
Maseras et l'esprit catalan", Le Courrier Catalan. Paris,
15-VII-1925.

250. Josep Lleonart, "Les Lletres", La Humanitat. 26-III-
1938.

251. Ibid.

252. A.M. [Lluís Montanyà i Angelet], "Premi dels No-
vel·listes 1937. Alfons Maseres", Meridià. 19-VIII-1938.

253. Francis Chevassu, Le Figaro. París, octubre de 1912.

254. Rachilde, "L'arbre du bien et du mal", Mercure de
France. 16-X-1912: "Oeuvre poétique où l'on voit se
coudoyer des gens qui ne sont pas faits pour vivre ensemble
et tâtonner vers une plus pure lumière d'amour des amants
effrayés de leurs libres impulsions."

Maseras desvetlla la personalitat de Rachilde a
l'article "De Paris estant. Pseudònims" de La Veu de
Catalunya publicat el 27-8-1927. Es tracta de la novel·lis-
ta Madama Vallette.

255. Josep Lleonart, "Les Lletres", La Humanitat. 26-III-
1938.
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256. El tema de la reflexió sobre el misteri de l'exis-
tència davant una calavera humana és recurrent a l'obra de
Maseras; ja havia aparegut a la narració "Metoposcopia",
publicada a Escull (1905) i a Contes fatídics (1911).

257. Alfons Maseras, Interpretacions i motius. Societat
Catalana d'Edicions, Barcelona 1919, p. 48.

258. Sobre el sentit de l'arbre del bé i del mal, V.: Jean
Chevalier, Alain Gheerbrant, Diccionario de los símbolos.
Ed. Herder, Barcelona 1988, pp. 125 i 128.

259. L'amor, segons Plató (Lleis, VIII), pot ser de tres
menes: el del cos, el de l'ànima i una barreja d'ambdós.
Els amors plurals manifestats per Danil pertanyen al
primer grup, el que Edit sent per Danil es vincularia al
segon, exclusivament espiritual, i el de Manuel i Olga
participaria de les característiques del tercer grup.

260. "Glosari", La Veu de Catalunya. 28-XII-1912.

261. Interpretacions i motius, pp. 46-47.

262. Ibid., p. 47.

263. Ibid., p. 52.

264. Mircea Eliade a Imágenes y símbolos. (Taurus, Madrid
1983), explica que la Creu de Crist, construïda de la fusta
de l'Arbre del bé i del mal, substituí l'Arbre Còsmic, ja
que era símbol de Centre del Món. Afegeix que això és la
prova que "la Imagen del centro se imponía naturalmente al
espíritu cristiano. Por la Cruz (= Centro) se opera la
comunicación con el cielo y, al mismo tiempo, se "salva" el
Universo entero. Ahora bien, la idea de la "salvación" no
hace sino volver a tomar, y completar las ideas de renova-
ción perpetua y de regeneración cósmica, de fecundidad
universal y de sacralidad, de realidad absoluta y, en fin
de cuentas, de inmortalidad, ideas todas ellas que coexis-
ten en el simbolismo del Árbol del Mundo".

265. Pompeyo Gener, "Una novela de un escritor catalán en
París", diari no identificat, fragment procedent de l'Arxiu
Maseras.

266. Ph. Em. Glaser, Le Figaro. 27-IX-1912.

267. Francis Chevassu, Le Figaro, octubre de 1912.

268. Anna Murià, "L'arbre del bé i del mal", P i ari de
Catalunya. 30-III-1938.

269. L. Richard Mouner, Les Entretiens Idealistes, gener
1913.

270. Bornell, "L'arbre del bé i del mal", Diari de Catalu-
nya. 14-VIII-1938.
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271. Pío Baró ja, El árbol de la ciencia. Alianza Editorial,
Madrid 1979, p. 132.

272. Article citat en nota anterior.

273. Alexandre Plana, "Alfons Maseras y L'arbre du bien y
f s ici du mal" (Intervenció en les lletres franceses)", El
Poble Català. 4-1-1913.

274. Ibid.

275. Pompeyo Gener, "Una novela de un escritor catalán en
París".

276. De Beaurepaire Froment, "Les Livres", Alceste. Paris
10-11-1913.

277. Luis de Teran, "L'arbre du bien et du mal por Alfons
Maseras", Nuestro Tiempo. París, octubre 1912.

278. "Le style a de la couleur -trop de couleur, même.",
Claude Francueil, Gil Blas. París, 3-X-1912.

279. Claude Francueil, "Les Lettres. L'arbre du bien et du
mal par M. Alfons Maseras", Gil Blas. 3-X-1912.

280. "L'arbre del bé i del mal. Alfons Maseres. Quaderns
Literaris", Diari de Catalunya. 30-III-1938.

281. Alexandre Plana, article citat, El Poble Català. 4-1-
1913.

282. Ibid.

283. Ramon Vinyes, "Marginalia. Alfons Maseres", Treball.
6-II-1938.

284. Josep Lleonart, "Les Lletres", La Humanitat. 26-III-
1938.

285. Prefaci a L'Arbre del Bé i del Mal, p. 10.

286. M. A. [Lluís Montanyà i Angelet], "Premi dels No-
vel·listes 1937. Alfons Maseras", Meridià. 19-VIII-1938.

«

287. "El Premi dels Novel·listes ha estat atribuït per
majoria de sufragis a Alfons Maseras", La Publicitat. 2-
VIII-1938.

288. F.S. Forner, "Les idees i les lletres. Un veredicte
just", La Publicitat. 3-8-1938.

289. Ramon Vinyes, "Talaia. A l'Alfons Maseres", Meridià.
12-VIII-1938.
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290. A més dels citats en aquest estudi, hi ha d'altres
treballs crítics que perfilen en algun aspecte L'Arbre del
Bé i del Mal. Anomenem, d'entre els publicats arran de la
primera edició de l'obra: Maurice Peyrot, "Les Livres.
L'arbre du bien et du mal". Le Courrier de la Plata. Buenos
Aires, 2-XI-1912, publicat també al París-Journal l'octubre
del 1912; un breu article sense signatura a Le Temps.
París, 6-X-1912; una ressenya de notable longitud, sense
signar, apareguda al Diario del Plata de Montevideo el 30-
IV-1913 i, entre els apareguts després de l'edició catala-
na, un comentari de J. Navarro-Costabella llegit el 2
d'agost de 1938 a Barcelona pel Servei d'Informacions de la
Direcció General de Radiodifusió. Aquest darrer resta
únicament en còpia mecanoscrita a l'Arxiu Maseras, ja que
no es degué publicar en premsa.

291. Article citat, Diari de Catalunya. 30-III-1938.

292. Ibid.

293. Josep Carner, "Èglogues. per A. Maseras", La Veu de
Catalunya. 28-X-1918,

294. Documentació procedent de l'arxiu Maseras i encapçala-
da amb el títol "Ildaribal. Documentació. Octubre 1911 -
maig 1912. París".

295. Aquesta correspondència ja ha estat consignada a
l'inici del capítol III.

296. Aquest manuscrit procedeix de l'arxiu Maseras. Es
troba dins una carpeta amb el títol: "Ildaribal. Manus-
crit".

297. Ardiaca, N.O.-1-818.

298. "De la Catalunya Romana", Renaixement. n.225, Barcelo-
na, 25-III-1915, pp.161-162.

299. Carta del 28-IV-1915, Ardiaca, N.O.-1-820.

300. L'agraïment a Oller es perllonga en forma de justifi-
cació personal i literària per haver escrit la novel·la:

"Certament he donat aqueix llibre al juí del públic
sense haver cregut mai haver fet una obra perfeta. .Lo
perfet, ai!, no existeix: tampoc he cregut haver fet una
cosa definitiva, sinó sols un assaig, assaig que me costa
molts esforços de travail i d'imaginació i que he hagut de
fer sense distreure les tasques del viure quotidià, molt
sovint assatz prosaiques. En fi, que tots en prenguin sols
la bona voluntat. Me resigno al silenci i al buit que se
sol fer a les obres catalanes, i si alguna cosa me consola-
rà dels esforços esmersats, serà en veritat, manifestacions
afectuoses i benevolents com les de vostè: elles m'encorat-
jaran à prosseguir fent obra d'artífex i amotllant la
nostra amada llengua tornant-la dúctil i flexible à fi de
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que els que vindran s'en serveixin per a uns gloriosos
fins. Amén.

301. Les respostes i justificacions de Maseras entorn de
les correccions lèxiques realitzades per Oller sobre
Ildaribal vénen escrites en un full que acompanya la carta
del 28 d'abril de 1915 (Ardiaca, N.O.-1-820) i diuen així:

"pag.67.- fris triangular = per trincpá - Ha escrit»
verament trincpá? (car está un xic borrat) . -
Desconeixia el mot.
(Triangular es similar à les seves equiva-
lents castellana, francesa, italiana. I en
aqueix cas, encar qu'el català no posseis
aqueixa paraula, podria adoptar-la.)

Pag. 71.- Barbotejant = per bombollejant.- Bombolle-
jant està molt bé, es cert. Però vegi lo
que trobo en un diccionari castellá-franees,
al donar l'equivalència del mot castellà.
Barbotear? qu'es el mateix català:
"en parlant des oiseaux, (allí parlem d'una
coloma a la qual es degolla) plonger le bec
dans l'eau et la boue, en faisant un certain
bruit avec leurs mouvements."

Pag. 145- nirvi debou, per vit de bou. Ha sigut un
escrúpol: vit en francès i en català, vol
dir, verga, el membre, i vit de bou,
vergajo. Es cert qu'el llegidor no s'en
adona, pero jo vaig caure en aquest escru
pol, potser ridicol. El tindré present i
certament el cambiaré.-

Pag. 147.-Cap baixes, per capcotes. He usat sempre
indistintament les dues expressions car tan
catalana es l'una com 1'altre. Potser la
segona es mes clàssica. I si rellegeixo el
llibre o algun altre llibre meu, segur que
hi trobaré més d'una volta el mot capcot.

Pag. 187,-Artesonat per enteixinat. - vostè té raó. I
trobo que es més pur. Consulto algún text i
veig que la paraula meva es purament
castellana. Però el text que jo trobo no diu
enteixinat. sinó teixinat; quina de les d.os
serà la més literària?

Pag. 239.-melenes per crines o crinera. = Potser
melena - que ve del grec melaina. no es
català: i per què no catalanitzaria? En
altre lloc, d'Ildaribal. parlant dels
cavalls, dic la crinera; vostè sap que
melena s'aplica als homes i especialment als
lleons. I aqui parlo de un lleó.- Altre
volta, parlant d'Elia, dic els cabells
alloure. i parlant de Porcius, dic la
cabellera.
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- Perdoni aqueixes contestacions i cregui que
algunes voltes el triar les paraules me dona
mals-de-cap.

302. En endavant sempre citarem a partir del text d'aques-
tes dues darreres edicions de l'obra, la de 1934 i de 1962,
ja que representa el definitiu fixat per l'autor, després,
com hem vist, de moltes correccions prèvies.

303. Rafael Tasis, Una visió de conjunt de la novel.la
catalana. Publicacions de La Revista, Barcelona 1935.

304. Cesarino Giardini, "Poeti catalani", dins la revista
II secólo XX. n. 5, maig 1922, pp. 397-404.

305. "L'atenció dels escriptors italians envers Alfons
Maseras", La Veu de Catalunya. 11-1-1923. Article sense
signar.

306. Així ho afirma a la relació d'obres "Dello stesso
autore", a l'apartat "In preparazione".

307. Albert Schneeberger, Conteurs catalans. París 1926, p.
226.

308. J. Pérez-Jorba, "Le roman moderne en Catalogne: Alfons
Maseras", L'Instant. París, n. 7-8, gener-febrer de 1919,
pp. 9-11.

309. "De la Catalunya Romana", Renaixement n. 225, Barcelo-
na, 25-III-1915, pp. 161-162.

310. Cristòfor de Domènec incorpora la traducció catalana
després de l'original francès de l'article de Pérez-Jorba
a les pàgines 40-41 del seu llibre.

311. Fantasma. Nàpols, 31-3-1921, signat: "Noi "Fantasma".

312. Article de Renaixement. 1919.

313. Ildaribal. p. 129.

314. Ibid., p. 103.

315. Amb 1'apel·latiu "novel·la històrica decadentista"
apareix fixada a Història de la literatura catalana (V. 8,
Ariel, pp. 542-4) pel professor Jordi Castellanos.

316. Víctor Balaguer, Historia de Cataluña y de la Corona
de Aragón. Tomo I, Librería de Salvador Mañero, Barcelona
1860, capítols IV i V.

317. Saint Paul. Calmann-Lévy Éditeurs, Paris, en una
edició exacta a la que nosaltres hem pogut consultar de
1925 -la vint-i-vuitena-, ja que la paginació de la
utilitzada per Maseras i la de 1925 és la mateixa. Un dels
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capítols analitzats amb seguretat per l'escriptor és el IV:
"Propagation sourde du Christianisme. Son introduction a
Rome ".

318. Pompeu Gener assistí a Paris a classes privades i a
cursos impartits per Renan. Li traduí 1'Anticristo (1903)
i manifestà la influència d'aquest autor en diverses obres.
El 1892» any de la mort de Renan, publicà un llarg i
testimonial article a L'Avenç sobre la seva relació
personal amb el pensador a París, seguit de la traducció
d'un fragment de la "Pregària sobre l'Acròpolis" ("Ernest
Renan íntim", L'Avenç n. 10, octubre de 1892, pp. 289-305).
Maseras conservà sempre l'amistat iniciada amb Peius Gener
en els anys d'adolescència a Joventut i a d'altres publica-
cions de l'època; recíprocament, Gener, dedicà algunes
crítiques periodístiques als llibres de Maseras, com
l'apareguda arran de la publicació de Contes fatídics. No
és d'estranyar, doncs, l'atenció que Maseras atorgà a
l'obra de Renan en el moment de dur endavant la novel.la
Ildaribal.

319. Ildaribal. Ed. Miquel Arimany, Barcelona 1962, p. 132.

320. Víctor Balaguer, Historia de Cataluña y de la Corona
de Aragón. Tomo I, pp. 62-63.

321. Tarragona monumental, ó sea descripción históricay
artística de todas sus antigüedades y monumentos, por Juan
Francisco Albiñana y de Borras, y Andrés de Bofarull y
Broca, Primera parte que comprende á Tarragona celta y
romana, tomo primero, Tarragona, Imprenta de Aris y Jurnet
1849.

322. Tarragona monumental. pp. 52 a 172,

323. El Libro de las grandezas y cosas memorables de la
Metropolitana, insigney famosa ciudad de.de Tarragona, de
Lluís Ponç d'Icard, fou publicat en castellà a Lleida el
1572, per Pedro de Robles i Juan de Villanueva. Maseras
utilitzà la segona edició castellana, de 1883, també
publicada a Lleida, per Josep Pleyan de Porta, força exacta
a la primera edició.

El 1936 fou trobat el manuscrit original català d'a-
questa obra -previ al manuscrit castellà que donà origen a
les dues edicions abans esmentades-, del qual parteix
l'edició d'Eulàlia Duran, Lluís Pone d'Icard i el "Llibre
de les grandeses de Tarragona". Curial, Barcelona 1984.
Encara n'existeix una edició tarragonina divulgativa de
1980, presentada per Pere Batlle i Huguet.

324. Segona edició castellana (1883), pp. 164-165.

325. Ildaribal. pp. 157-158.

326. Ibid., p. 26.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



1071

327. Pau Piferrer i Francesc Pi i Margall, España. Sus
monumentos y artes. Su naturaleza é historia. Cataluña. V.
II, Ed. Daniel Cortezo i cía., Barcelona 1884.

El llibre de Piferrer sobre el mateix tema traduït per
Maseras sota el pseudònim Jaume dels Domenys és Records i
belleses de Catalunya. Ed. Barcino (Col. Popular Barcino
100), Barcelona 1934.

328. Les 4 cartes i les 12 postals de F. Carbó a Maseras
han estat ja fitxades i comentades a l'epígraf 1 del
Capítol III d'aquest estudi.

329. Impremta de José Antonio Nel.lo, Tarragona 1855. Hem
consultat especialment les pàgines 9-16 i 29-33.

330. La situació cronològica de la novel·la fou establerta
també exactament pel mateix autor en carta a Narcís Oller
del 26 de maig del 1912 (Ardiaca, N-.O.-1-815 ): "He acabat
una nova novela en català, qual títol es: Ildaribal (el nom
del protagonista). L'acció es desenrotlla à Tarragona,
sots l'imperi de Claudi, del any 45 al 50 del sigle I."

331. Ildaribal. p. 10.

332. Ibid. pp. 26-27.

333. Ibid. p. 32.

334. Ibid. p. 134.

335. Ernest Benan, Saint Paul. "Livre Troisième" de l'His-
toire des Origines du Christianisme. Calmann-Lévy, Édi-
teurs, Paris 1925. Hem consultât la 28a. edició, correspo-
nent amb exactitud a la usada per Maseras, ja que el número
de la página de la cita conservada a la documentació [179]
correspon exactament a l'edició de 1925.

336. N'hem utilitzat l'edició 20a. de Calmann-Lévy, corres-
ponent a l'any 1924.

337. Oeuvres Completes de Tacite. Librairie de Firmin-Didot
et Cié., París 1883.

338. El paral·lel entre Talahit i Thaïs és evident. Els
orígens i la infantesa d'ambdues són molt semblants, i. la
forma de expressar narrativament aquestes concomitàncies
demostra el coneixement de France per part de Maseras:

"Ce père inerte et cette mère avide la laissaient
chercher sa vie comme les bêtes de la basse-cour. Aussi
était-elle devenue très habile à tirer une à une les oboles
de la ceinture des matelots ivres, en les amusant par des
chansons naïves et par des paroles infâmes dont elle
ignorait le sens. Elle passait de genoux en genoux dans la
salle imprégnée de l'odeur des boissons fermentées et des
outres résineuses; puis, les joues poissées de bièreet
piquées par les barbes rudes, elle s'échappait, serrant les
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oboles dans sa petite main« et courait acheter des gâteaux
de miel à une vieille femme accroupie derrière ses paniers
sous la porte de la Lune." (Thaïs. 215a. edició, Calmann-
Lévy, Éditeurs, Paris 1920, p. 76.)

"Talahit no diu al seu amant que cada vetlla trobava
a casa un home distint i que d'això vivien la seva mare i
ella. No li conta les seves amors amb un mariner que tenia
la cabana al peu d'una muntanya que quasi queia a la mar,
en una cala immensa on es refugiaven les barques; no li
conta tampoc la seva fugida amb un actor, jove ,bell i
estrafolari, que cantava versos als teatres i es complaïa
a posar-se la màscara còmica en els banquets i festins.
Comença la seva vida errant i aprèn a dansar" (Ildaribal.
p. 19-20).

També l'aspecte físic agermana Talahit a Thaïs. La
primera "En el coll té suavitats felines, un collar de
robins és com un estigma de sang. Els pits, erts i bri-
llants, són com dues volves de llet coronadesper una
maduixa. Els braços ondulen ja com dues serpents, abans
d'abandonar-se a la voluptat del ritme, mentre els flancs,
divinament tallats, descobreixen el secret de la seva
esveltesa" (Ildaribal. p. 54). Thaïs "Se souriant à elle-
même, elle murmurait: "II n'y a pas dans Alexandrie une
seule femme qui puisse lutter avec moi pour la souplesse de
la taille, la grâce des mouvements et la magnificence des
bras, et les bras, ò mon miroir, ce sont les vraies chaînes
de l'amour." (Thaïs. 1920, p. 115).

339. "El banqueté" es desenvolupa a partir de la pàgina 132
de la 215a. edició de Calmann-Lévy (1920) de Thaïs. Reuneix
una gran part dels elements ideològics dels quals partirà
Maseras per a escriure Ildaribal i altres novel·les com
L'Arbre del Bé i del Mal.

340. Thaïjs, Calmann-Lévy Ed., 1920, p. 173.

341. Ildaribal. p. 53.

342. Caries Rahola: "Letras Catalanas: Ildaribal. novela
por Alfonso Maseras", Nuestro Tiempo. Madrid, setembre
1915, pp. 411-414.

343. Cesarino Giardini: "Poeti Catalani" a II Secólo XX.
n.5, Milà, maig 1922, p. 402.

344. Oswald Cardona: Epistolari J.M.López-Picó Carles Riba.
Publicacions de La Revista, Barcino, Barcelona 1976, p.
136.

345. Capítol VIII de la primera part d*Ildaribal.

346. Capítol II -"Melitta"- del llibre segon d'Aphrodite.

347. Ildaribal. pp. 201-202.
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348. Rafael Tasis: Una visió de conjunt de la novel.la
catalana. Publicacions de la Revista, Barcelona 1935, p.
57.

349. Rafael Tasis: La novel.la catalana. Sagitari (Assaig
1), Barcelona 1954.

350. Camille Pitollet: "Lettres Catalanes", Mercure de
France 15-VIII-1920, reproduït a La Publicidad. "Catalunya
enfora. França", 25-X-1920.

351. Sónnica la cortesana. Ed. Prometeo, Valencia 1914.

352. Mariano Baquero Goyanes: "La novela española en la
segunda mitad del siglo XIX" dins Historia general de las
Literaturas Hispánicas, [dirigida per G. Díaz Plaja] Vol.
5, Postromanticismo y modernismo. Ed. Vergara, Barcelona
1969, pp. 132-133.

353.

354.

355.

356.

357.

358.

359.

360.

361.

362.

363.

364.

365.

Ildaribal

Ibid. ,

Ibid. ,

Ibid. ,

Ibid. ,

Ibid. ,

Ibid.,

Ibid. ,

Ibid.,

Ibid. ,

Ibid. ,

Ibid.,

Ibid.,

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

, p. 128.

113.

225-226.

12.

12.

12.

13.

14.

14.

102.

102.

103.

103.

366. Dinare fou un orador que Maseras degué conèixer a
partir de l'estudi de la filosofia i de la literatura grega
a què -com ja s'ha dit- es lliurà a París, on els treballs
hel·lenístics eren molt destacats a principis de segle.
L'oratòria és un dels principals components d'Ildaribal. on
els llargs parlaments del retor tenen una clara estructura
discursiva. Dinare havia nascut a Corint el 360 a. de C. i
morí a Atenes després del 292 a. de C. Fou alumne de
Teofrast, s'uní al partit macedònic i exercí, amb èxit, de
logògraf. Se li atribueixen cap a cent seixanta discursos,
dels quals, només se'n conserven tres. Dinaré i el seu
mestre Teofrast hagueren d'exiliar-se en arribar al poder
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Demetri Poliorcetes i restablir la democràcia, que proscri-
ví els filòsofs. Cal recordar també que Teofrast -autor
d'unes 240 obres de temes variats que comenten Aristòtil-
escriví l'important tractat Caràcters. sobre les diverses
psicologies. Aquest llibre fou renovat i treballat per La
Bruyère i gran observador de la societat del segle XVII. No
és gens aliè a Maseras tot aquest lligat d'autors i obres
literàries, donat que com ja hem remarcat -i aclarí molt bé
Francesca Mestre a "Notícia de Filemó en un conte d'Alfons
Maseras" (Homenatge a Antoni Comas. 1985)- el nostre autor
aprofundí en la cultura clàssica a París, encara que ja
s'hi havia iniciat en la infantesa amb les explicacions de
l'avi patern, estudiós de la mitologia grega.

367. Ildaribal. p. 193.

368. Ibid., p. 188.

369. Ibid,, p. 190.

370. Ibid., p. 192.

371. Ibid., p. 191.

372. Es refereix a Sant Pau, que no anomena però descriu
suficientment. Pàgina darrera, 248, d'Ildaribal.

373. Ernest Renan, Saint Paul. Calmann-Lévy Éditeurs, París
1925 [28a. éd.], p. 179. La cita pertany al capítol IV,
"Propagation sourde du Christianisme. Son introduction a
Rome." El subratllat és de Maseras. Aquesta edició es
correspon en paginació a la consultada per l'autor.

374. Ibid., p. 179.

375. Ildaribal. p. 247.

376. Ibid., pp. 247-248.

377. Ibid., pp. 247-248.

378. Ibid., p. 11.

379. "De la Catalunya Romana", Renaixement. 1915.
•

380. Ildaribal. pp. 13-14.

381. Ibid., p. 22.

382. Ibid., p. 23.

383. Ibid., p. 33-34.

384. Ibid., p. 79.

385. Ibid., p. 82.
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386. Ibid., p. 96.

387. Ibid., p. 100.

388. Ibid., p. 103.

389. Ibid., p. 113.

390. Ibid., p. 122.

391. Ibid., p. 124.

392. Ibid., pp. 124-5.

393. Ibid., p. 145.

394. Ibid., p. 155.

395. Ibid., p. 238.

396. Per a veure els precedents de Talahit en la figura de
Salomé: Mario Praz, La carne, la muerte y el diablo (en la
literatura romàntica), pp. 307-319.

397. Ibid., p. 318.

398. Ildaribal. p. 215.

399. Per tal de dibuixar el personatge d'Èlia, Maseras pren
alguns dels trets de les adolescents sensuals i en principi
innocents que ja ha utilitzat en altres llibres, com a la
narració "La Víctima" de Contes fatídics. A la seva obra
trobem molts tipus diversos de personatges a partir
d'aquest esquema bàsic. Èlia es diferencia molt del perso-
natge anteriorment citat perquè elimina per complet la
característica de mendicant que té aquell, hereu de les
adolescents vagabundes cantades en els poemes de Banville,
De Roy i Baudelaire, i explicades a bastament per Mario
Praz a La carne, la muerte y el diablo (en la literatura
romàntica). [pp.62-63], tanmateix en manté les constants de
verge poderosament seductora i capaç de despertar grans
passions.

400. Ildaribal. pp. 137-8.

401. Ibid., p. 228.

402. Ibid., p. 70.

403. Ibid., p. 179.

404. Ibid., p. 180.

405. Ibid., p. 230-231.

406. Ibid., p. 214.
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407. Ibid., p. 93.

408. Ibid., p. 144.

409. Ibid., p.106.

410. Ibid., p. 64.

411. Ibid., p. 182.

412. Ibid., p. 101.

413. Ibid., pp. 91-2.

414. Michel Raimond, La crise du roman, p. 402.

415. Albert Manent, Escriptors i editors del nou-cents,
Curial Ed., Barcelona 1984, p. 153.

416. Ibid., p. 153.

417. "Glosari", La Veu de Catalunya. 28-IX-1913.

418. Recordem la vinculació dels literats modernistes
catalans a les doctrines teosòfiques. Eduard Toda dedicà un
estudi a Egipte: A través del Egipto. Altres escriptors,
com Rusiñol, Pompeu Gener, Alexandre de Riquer, Jeroni
Zanné, etc. estudiaren i propagaren idees de la Teosofía i
de l'esoterisme que implicava. Altres, com Juli Vallmitjana
i Josep Plana, foren membres de la Societat Teosòfica.
Maseras, curiós i obert a tota mena de novetats intel·lec-
tuals, es veié atret per aquest món misteriós i ple de
suggeriments, que reflectí amb forta capacitat de seducció
a "Leukaionia".

Vegeu l'article ja citat d'Eliseu Trenc Ballester sobre
aquesta qüestió: "La teosofia a Catalunya i la seva
influència sobre l'art modernista", Els Marges 15, 1979,
pp. 98-105.

419. Domènec de Bellmunt, Cinquanta anys de periodisme
català, p.52.

420. Publicat amb el títol "L'esclau i la circassiana" a
"La Novel·la d'Ara" el 10-XI-1923 i amb el mateix títol a
Figures d'argila (1927).

421. Publicat també a Setze contes (1922).

422. Juan G. del Valle i G. de la Vega, "Libros. La conver-
sión de Leukaionia i otras narraciones", Alfar. La Corunya,
desembre 1923.

423. Diu Ravegnani en nota del traductor: "A proposito de
La conversione di Laukaionia. che precede queste note, il
Maseras me avverte che esiste veramente un egiptólogo
f ranéese, di nome di M. Gayet, il quäle trasportó da
Antinoè a parigi una mummia pagana, chiamata appunto
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Leukaionia. Questa sotile e ariosa vena d'ironia.",
Antologia di novelle catalane, p. 176.

424. "La conversion de Leukaionia, nouvelle", Mercure de
France. Vol. CLXXXI, París 15-VII-1925, pp. 333-346.

425. M.F., "Contes a 1*atzar. d'Alfons Maseres", La
Revista. 16-II-1919.

426. Jordi Castellanos, "La narrativa curta en el Modernis-
me", pp. 188-189.

427. Ramon Vinyes, L'Ardenta Cavalcada. Tipografia "L'A-
venç", Barcelona 1909.

428. Ibid.

429. Alfons Haseras, Contes a l'atzar. Societat Catalana
d'Edicions, Vol.XL, Barcelona 1918, p. 44.

430. L'Ardenta Cavalcada, pp. 5-10.

431. Contes a l'atzar, p. 129.

432. Reproduït per Jordi Castellanos a Raimon Casellas i el
Modernisme. Vol. II, pp. 320-326.

433. Michel Raimond, La crise du roman, p. 82.

434. Mario Praz, La carne, la muerte y el diablo (en la
literatura romàntica), p. 323.

435. Ibid., p. 323.

436. Contes a l'atzar, p. 146.

437. Ibid., p. 148.

438. Ibid., p. 148.

439. Mario Praz, ob. cit., pp. 391-392.

440. Ibid., p. 168.

441. Vegeu, sobre Bizanci i sobre la "Belle dame sans
merci", els capítols IV i V del llibre de Praz. És evident
que Maseras coneixia molts d'aquests autors i obres, que
donaren peu a narracions com "Sklerena", confegides a
l'ombra d'aquesta estètica decadent i bizantina.

442. Jordi Castellanos, "La narrativa curta en el Modernis-
me", pp. 185-186.

443. Contes a l'atzar, pp. 104-105.

444. Ibid, p., 105-106.
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445. Ibid., p. 109.

446. Ibid., p. 117-8.

447. Roda-soques. "La Novel·la d'Ara", n. 37, 1-III-1924.

448. Contes a l'atzar, p. 189.

449. Ibid., p. 185.

450. Contes a l'atzar, pp. 174-5.

451. Vegeu el capítol primer, "La belleza medusea", a Mario
Praz, La carne, la muerte y el diablo fen la literatura
romàntica). especialment les pàgines 62-67.

452. La Comarca, n. 421 (Any IX), Olot 16-IV-1921.

453. Carpeta retolada per l'autor: "Castellà". Una de les
còpies mecanografiades d'"Andorrera" ("Roda-soques") és
inclosa a la carpeta retolada "Còpies repetides castella-
nes".

454. Carpeta "Castellà" de l'arxiu Maseras. "Narraciones
arbitrarias" és una antologia de 15 contes procedents de
Contes fatídics. Contesa l'atzar i Setze contes, en la
seva major part mecanoscrits. "Margarita de Lérida" consta
en aquest recull retallat d'un diari no identificable,
"Fray Perot" i "El reo" provenen de revistes no reconegu-
des, i "De cara al mar" del diari El País de L'Havana.

455. Joan Torrendell fou un periodista mallorquí -alhora
dramaturg i novel·lista- que, després de treballar com a
editorialista a La Veu de Catalunya -entre 1906 i 1910-,
haver fundat la revista La Cataluña (posteriorment Catalu-
ña) (1907-1912), i després d'haver fet diverses tasques
periodístiques a Mallorca i a Barcelona, s'establí a Buenos
Aires a partir de 1911. En aquesta ciutat fundà una
editorial i col·laborà en diaris i revistes. Per aquest
motiu traduí al castellà els contes de Maseras publicats a
La Nación, de la capital argentina. Torrendell havia nascut
a Ciutat de Mallorca el 1869 i morí a Buenos Aires el 1937.

456. "Biby", dins Revue bleue. Revue politique et littérai-
re, n. 18, secció "Variétés", París 15-IX-1928, pp. 571-
572. Hi consta "Traduit du catalan".

457. "Les crétins", dins Comoedia. 14-III-1926. Traducció
d'Albert Schneeberger. Amb una il·lustració, un gravat
sobre fusta d'A.P. Gallien.

458. El manuscrit de "Les trois novices de Bruges", conser-
vât a 1*arxiu Maseras, consta de 20 quartilles. Hi ha també
el mecanoscrit d'aquest conté, en 11 folis, esmenats
manualment, i dues altres còpies mecanoscrites, de 7 fulls,
esmenats manualment, on també es fa constar que la traduc-
ció del català és feta per Louise Biau.
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459. "Biby", II reato del carlino delia sera. Bologna. Data
sense possibilitat d'identificació.

460. "Le tre novizie di Bruges", II resto del carlino delia
sera. Bologna, 28-IX-1921.

461. "Passando", Corriere délie Puglie, Bari, 5-II-1922.

462. "La straniera", Corriere délie Puglie. Bari, 19-X-
1921.

463. "Calitarco", Fantasma. Napoli, 30-IV/l-V de 1921, (any
VI, n. 81, nova sèrie).

464. "Sogno di una notte di autunno", Fantasma. Napoli 31-
III-1923 (any VIII, n. 110, nova sèrie).

465. "Contes a l'atzar", The Times Literary Supplement.
Londres 11-III-1920.
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VIII. La tercera etapa de l'obra narrativa (1919-

1929); l'intent d'adaptació al Noucentisme,

la reintegració com a novel. lista modernis-

ta i la participació en la represa de la

novel.la.
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VIII. La tercera etapa de l'obra narrativa (1919-

1929 ); 1'intent d'adaptació al Noucentisme, la

reintegració com a novel·lista modernista i la

participació en la represa de la novel·la.

Si la segona etapa de la producció narrativa de

Maseras es caracteritzà per la fidelitat al model modernis-

ta i per la voluntat d'harmonitzar aquesta vessant ètica i

estètica amb elements narratius més acordats amb els

imperants a l'àmbit literari nocentista, des dels inicis de

la tercera dècada de segle veiem com l'escriptor inicia ja

de manera decidida l'experimentació de noves fórmules

narratives obertament lligades als pressupòsits noucentis-

tes i, tanmateix, decididament defensores de la continuïtat

en el conreu de la novel·la. L'escriptor en aquest període

secunda de prop la prosa narrativa d'Eugeni d'Ors -que

Lluís Nicolau d'Olwer havia qualificat amb l'expressió

d'"arbitrarisme simbolista"- i, després d'aquest intent
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d'adaptació al Noucentisme, continua donant suport al

gènere -en ple debat sobre la novel·la, entre 1922 i 1927-

mitjançant la publicació de novel·les curtes en col·lec-

cions d'abast popular i amb el treball constant i estimula-

dor en subgèneres com la novel·la psicològica, simbòlica i

existencial.

Maseras passa doncs del modernisme decadentista més

genuí i sentit de les primeres etapes a la temptativa de

conreu de la prosa noucentista amb l'artificiosa novel·la

A la deriva (1921), encara que algunes de les característi-

ques que podríem anomenar noucentistes, seguint una denomi-

nació tradicional, havien aparegut ja prèviament a les

seves obres. És el cas del classicisme que amara alguns

llibres de la segona etapa i del qual hem parlat ja a

bastament en la introducció d'aquell període. L'aparició

simultània i consecutiva de trets modernistes i noucentis-

tes en aquests anys a l'obra de l'escriptor és apuntada per

Jordi Castellanos a la Història de la Literatura Catalana;

"havia intentat traduir, dins els cercles marginals del

Modernisme, unes actituds de modernitat, refinament i

selecció que, lògicament, trobaren en les formes decaden-

tistes la marca d' identificació més clara [...], posterior-

ment la moda clssicitzant l'atreu i introdueix temes

històrics a les seves obres [...J. Posteriorment, no cal

dir-ho, va fer una clara aproximació al Noucentisme, com a

apologista de l'ordre i la claredat [...]".

Alan Yates, en canvi, destaca la impotència i el

desencís de Maseras que, com els altres modernistes de la

seva generació, durant els anys del Noucentisme veu
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enderrocar-se el món estètic on s'havia manifestat li-

teràriament i se sent incapaç de dur a terme una obra amb

projecció i ressonància dintre el moviment noucentista. A

propòsit del valor del llibre A laderiva. Yates afirma :

"Podria ésser un dels epitafis del Modernisme: Maseras i

altres són obligats a escriure'l (i d'aplicar-se'l) amb uns

termes imposats pel Noucentisme. A la deriva té també una

altra significació relacionada amb això. Mostra com la

desmoralització dels novel·listes de procedència modernista

destrueix tota capacitat d'afrontar la literatura dinàmica

del Noucentisme amb una resposta positiva, és a dir, amb

novel.les fidedignes." Són potser excessives les seves

afirmacions, ja que, si bé és evident que A la deriva no

constitueix una sortida apta per a la situació de la

novel·la en aquell moment, això no és degut a la poca

qualitat literària o a la funció de "mitjà de consol privat

per als novel.listes marginats" que té l'obra per la seva

condició d'autobiografia d'un modernista, sinó al fet que

és un llibre absolutament dependent de l'artificiosa prosa

narrativa de Xènius, que Tasis qualifica de "carrinclona"

a més d'atorgar-li altres apel.latius que atribueixen a les

"novel·les" orsianes "un idioma preciosista, pedant i

recercat". És també en aquest sentit que Tasis afirma

sobre aquestes produccions d'Eugeni d'Ors, situades a la

base d'A la deriva; "En conjunt, era 1'anti-novel.la i el

seu exemple havia d'ésser funest per als escriptors

catalans, encara que només fos per allunyar-los de la

ficció literària."7
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Creiem, doncs, que les taxatives afirmacions de Yates

sobre el desànim absolut dels novel·listes modernistes i la

seva impossibilitat d'escriure "novel·les fidedignes" dins

l'òrbita noucentista, en el cas de Maseras són exagerades.

A la deriva, malgrat que avui ens sembli absolutament

indigerible, fou molt ben rebuda per la crítica, ocupada en

la tasca de trobar una inexistent novel·la noucentista en
o

aquests anys previs a la Dictadura . Són simptomàtiques,

en aquest sentit, les paraules que Josep Lleonart aplica al

llibre de Maseras: "Hi ha una densitat de pensament, una

multiplicitat de qüestions anímiques polsades, unes

situacions psicològiques, un color descriptiu íntim, en

aquest llibre d'en Maseras, que mereix un lloc entre els

bons del seu gènere. Novel·la? Què hi fa el nom? Remou la

ment, treu a flor pòsits d'una època; i àdhuc guarits de

molta malura d'aquella època, ens plau repassar-ne el
A

drama." Lleonart, amb un exquisit to noucentista, somou

els fonaments del problema. Deixa oberta la interrogació

sobre la filiació de l'obra quant a gènere, però li atorga

les qualitats suficients per salvar-la de l'acusació de

Yates a què ens hem referit més amunt. Potser A la deriva

serveix de catarsi al seu autor quan "treu a flor pòsits

d'una època" i provoca el goig de "repassar-ne el drama".

Probablement la funció de l'obra fou més catàrtica que

desmoralitzadora ja que el seu autor després d'aquesta

antinovel.la prosseguí sense desànim pels camins de la

narració i, el que és més important, fou un dels escriptors

provinents del modernisme que protagonitzaren la represa de

la novel·la en els anys de la Dictadura.
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Alan Yates destaca més endavant en el seu estudi la

posterior tasca novel·lística de Maseras, i pren la seva

figura literària -objecte, per part de C. de Domènec, del

primer estudi monogràfic sobre la novel·la catalana

moderna - com a símbol de la veritable represa de la

novel·la a les acaballes del Noucentisme: "Malgrat totes

les deficiències de l'obra [de Domènec], la seva aparició

és un esdeveniment notable. Es tracta del primer llibre

complet dedicat a la novel·la catalana moderna. I també és

un dels primers intents seriosos de considerar el Modernis-

me i el Noucentisme plegats com una fase d'una història

cultural única i coherent. Els dos assumptes van insépara-

blement lligats. És massa aviat encara per a parlar de la

rehabilitació total dels modernistes, però el llibre de

Domènec indica que el moviment de represa ja està en

marxa.

Maseras pertany al grup de novel·listes modernistes

que el noucentisme es veu obligat a reconèixer i assumir

com imprescindibles per tal d'aconseguir la normalització

en el conreu del gènere a Catalunya un cop "fallida la

promesa d'una novel·la noucentista" pels tombants de

1919 . De fet, fou la pròpia dèria de publicar sense

descans la que col·laborà al reconeixement de la seya

figura i de la seva obra durant el Noucentisme: inclogué

deu novel·les curtes a "La Novel·la d'Ara", la col.lecció

dirigida per M. Poal Aragall, alhora que publicà també en

col·leccions cultes com Biblioteca Nova, Biblioteca

Catalonia, la Llibreria Verdaguer, i Biblioteca Catalana i

Biblioteca Literària de l'Editorial Catalana. En aquesta
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darrera, a més de publicar-hi dos llibres de narracions

pròpies, el 1929 li fou editada, sota el pseudònim de Jaume

dels Domenys, la traducció en dos volums d'Axelle de Pierre

Benoit, amb la qual començà la seva tasca de traductor i

inicià a l'ensems la seva participació en l'etapa de

prosperitat novel·lística i editorial dels anys trenta.

És el director de "La Novel·la d'Ara" -des d'on, com

hem vist, Maseras exercí com un dels novel·listes més

populars del moment- qui, en polèmica de premsa amb Carles

Soldevila, puntualitza els objectius normalitzadors del

gènere novel·lístic que té la seva col·lecció: "Nosaltres

havem fet el que encara està dejuna de fer alguna empresa

subvencionada i tot [Editorial Catalana]. "La Novel·la

d'Ara" és i vol ésser només que una publicació popular."

Aquesta col·lecció de novel·les curtes fou un dels suports

populars en la represa del gènere entre 1923 i 1927, ja que

donà compliment a la demanda pública de novel·les, capita-

litzada per la intervenció cultural noucentista com una

necessitat creada des del poder en els darrers quinze

anys . Maseras entre els anys 1919 i 1928 entra de ple en

aquesta reviscolança de la novel·la catalana i hi participa

des de París i posteriorment des de Barcelona. Amb les

novel·les curtes també col·labora, com Puig i Ferreter, i

d'altres modernistes, a la recuperació de la "naturalitat

homogènia", "l'espontaneïtat i la "passió" genuïnes de la

literatura catalana d'uns quants anys enrera, és a dir, de

l'època del Modernisme". Els temes típics de les no-

vel·les curtes - conflictes afectius i familiars, desclas-

saments socials, psicologies torturades, etc.- i la seva
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tonalitat ètica -una certa immoralitat, fort naturalisme

descriptiu, erotisme i fins existencialisme i angoixa

vital- anaven adreçats a neutralitzar i superar els cànons

artificials i deshumanitzats de la prosa del noucentisme,

que alguns crítics i autors afectes al moviment (Lleonart,

Garcés, Soldevila, Estelrich) havien volgut propulsar com

a incipient novel·la noucentista. Es tracta d'una "re-

bel·lió, en nom de la vitalitat humana, contra el bon gust

artificial predicat pel Noucentisme". Tanmateix, l'e-

legància i la puresa de la prosa de Maseras harmonitzen

perfectament amb les característiques estètiques de les

seves novel·les curtes de col·lecció -fidels a la tipologia

del gènere- fins al punt que La Revista -malgrat el seu

to noucentista- li edita el primer capítol, titulat "Els

solitaris" de la novel·la breu L'enemic de si mateix, i el

presenta triomfalment a la secció "Prosa catalana" com el

"Primer capítol" d'una "Novel·la" tot just en l'any

emblemàtic de la revifada del gènere.

Entre 1923 i 1926 Maseras es dedicà exclusivament a la

publicació de novel·les curtes i en els anys següents recu-

perà, amb La fira de Montmartre (1926) i Una vida obscura

(1927), la seva producció habitual de novel·les llargues.

Ambdós llibres representen la normalitat narrativa dins

l'obra de l'escriptor i alhora col·laboren a aconseguir la

normalitat col·lectiva del gènere a Catalunya per la via de

la recuperació de la novel.la tradicional, la que narra

seguint els antics mètodes i emociona els lectors amb, les
r'

històries que explica. Aquest plaer de contar és el que

Maseras no havia perdut mai, encara que l'hagués volgut.í
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encobrir rera alguna producció forçada i experimental com

A la deriva, clarament sotmesa a la disciplina del poder

cultural noucentista. Les dues novel·les citades sorgeixen

des de l'exili parisenc de l'escriptor i tenen també la

marca de les innovacions ètiques i estètiques que manlleva

de l'estimulant i enriquidor entorn literari francès.

Precedint i seguint aquesta producció novel·lística,

Maseras publica dos llibres de contes, Setze contes (1922)

i Figures d'argila (1927), el segon dels quals recull

algunes de les novel·les curtes de "La Novel·la d'Ara".

Considerant l'obra global de l'escriptor veiem com, després

d'Ildaribal (1915), si eliminem la seva narrativa curta, la

primera novel·la que publica és A la deriva (1921), amb

forçades vinculacions noucentistes, i no torna a escriure

novel·la fins a l'any 1926 (La fira de Montmartre). Podríem

concloure amb això que Maseras es reafirma en la seva

narrativa pròpia tradicional quan l'entorn el rehabilita i

fins ens atreviríem a dir el reclama i el necessita com a

novel·lista. I novel·lista modernista, perquè, cap a 1925

i un cop superats els efectes de la crisi, "el panorama de

la novel·la catalana esdevé més complet i adquireix unes
ifl

proporcions més equilibrades i naturals" , les antigues

figures de la novel·la catalana han estat rehabilitades i

"Puig i Ferreter, Maseras i Bertrana esdevenen figures

19venerables amb un historial ple de tràngols". En la seva

reintegració com a novel·lista al final del llarg i de

vegades fal·laç debat sobre el gènere durant el noucentis-

me, Maseras rep la consagració definitiva com a novel·lista
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exclusivament modernista amb què ha passat a la història de

la literatura.

Els estudiosos actuals coincideixen amb els contempo-

ranis de Maseras -com Rafael Tasis i Alexandre Plana- en

descriure la davallada del conreu de la novel·la durant el

Noucentisme i la seva posterior revifada a partir de

meitats de la Dictadura. Tant la crisi anterior del gènere

com la represa dels anys vint són l'eco d'actituds pa-

ral·leles nascudes a Europa. La gran revolució que havia

suposat el Simbolisme afectà ja la novel·la a finals del

segle; Michel Raimond explica així aquesta gran crisi:

"c'est le Roman qui est à incriminer: car, comme le disait

Catulle Mendès, "tous les poètes sont symbolistes. De même

que tous les romanciers sont naturalistes", ou psycholo-

gues. C'est le dégoût du "fini" qui a conduit les symbolis-

tes à juger dérisoire le roman de moeurs. Toutes les

influences qui convergeaient dans cette fin de siècle,

lassitude, idéalisme, mysticisme, pessimisme, ne pouvaient

être que défavorables au roman."

Tanmateix, i seguint els esdeveniments socioliteraris,

ens trobem també a Europa, i en especial a França, amb una

represa del gènere novel·lístic immediatament després de la

Gran Guerra. Michel Raimond afirma al respecte: "C'est

devenu un lieu commun dans les années d'après-guerre que

"de reconnaître la prédominance du roman" i interpreta el

fet més com un fenomen econòmic i social que literari: "Le

succès du genre était dû a l'extension du public sachant

lire. Edmon Jaloux trouvait les causes de cette vogue du

roman dans le besoin de distraction et de lectures; dans
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l'attrait de nombreux prix littéraires destinés aux jeunes

romanciers; dans une sorte de vulgarisation des techniques

Mromanesques [...]". Maseras participà de prop en aquesta

revifada de la novel·la a França durant els anys d'exili,

però ja abans, en imitar l'extravagant i recercada prosa

orsiana al llibre A la deriva, s'acostà -com ja havia fet

a Sota'l cel de París- a la novel.la-poema, el gènere més

conreat a França després de la Gran Guerra. Fou el model en

què es fixà quan intentà l'autoanàlisi d'A la deriva;

"Autres sources de poésie dans le roman, moins susceptibles

de le ruiner, mais propres à le désaxer: le rêve, la

tension sentimentale et passionnelle saisie dans une

intériorité, le tournoiement des images et des sentiments

dans un esprit, les premiers balbutiements du monologue

99intérieur [...]".

Quant a la situació de Maseras dins el context dels

autors catalans que continuaren conreant el gènere, Rafael

Tasis -les observacions del qual són plenament vigents-

dóna la nòmina dels escriptors que mantingueren l'interès

per la novel·la mentre es produí el seu silenci durant el

noucentisme i també la nòmina dels qui participaren en la

represa. En un i altre cas Maseras té un innegable protago-

nisme. Si el podem comptar entre els modernistes clàssics

que, exercint com a tais, continuen fent novel·la durant el

noucentisme -L'Arbre du Bien et du Mal (1911), Ildaribal

(1915)-, encara és més notable la seva actuació a partir

dels anys vint. Tasis especifica a La literatura catalana

moderna (1937) que "la represa de la novel·la data de

meitats de la Dictadura. Els llibres d'imaginació esdevenen
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un dels vehicles per a expressar els neguits polítics i
A«

socials, reprimits per la tirania." Maseras no és un

dels "novel·listes prometedors" que comencen a sorgir» sinó

que és, per a Tasis, un "treballador infatigable", que

situa dins l'apartat de "la novel·la de ciutat" o de

societat a La novel·la catalana (1954) -el subgènere de

la represa- al costat del mateix Xènius, de J.M. Folch i

Torres i de Juli Vallmitjana. Tasis el torna a incloure

dins La literatura catalana moderna entre molts altres

autors, des dels renovadors del corrent rural -Puig i

Ferreter i S. Juan Arbó- als conreadors de novel·la

ciutadana -Pere Coromines, Joan Santamaría, Carles Solde-

vila, Miquel Llor, Josep M. de Sagarra, Joan Oller i

Rabassa, Josep M. Francès, Xavier Benguerel, C. A. Jordana,

i Francesc Trabal entre d'altres.

L'escriptor i crític noucentista Cèsar August Jordana,

al seu emblemàtic article "Balanç d'un quart de segle.

Excursió de plaer pels camins de la prosa", que, segons

Yates, "revela encara fortes traces de l'ortodòxia crítica

9fidel moviment" , remarca l'aspecte de la continuïtat en la

producció narrativa de Maseras: "Alfons Maseres, l'incansa-

ble, que ara i adés porta al català una nota d'exotisme

simpàtic, i, en una prosa correcta i monòtona, produeix

novel·les i contes amb una regularitat ben lloable." En

aquest mateix article, Jordana, com Cristòfor de Domènec al

seu estudi monogràfic, situa Maseras indistintament al

costat d'escriptors modernistes i noucentistes: Martínez

Ferrando, Roig i Raventós, Santamaría, Sants Oliver, Diego

Ruiz, Pous i Pagès, Corominas i Lleonart.
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A l a deriva és la primera novel·la de Maseras que

apareix amb una ortografia completament normalitzada a més

d'ostentar l'habitual llenguatge pulcre i elegant que

sempre havia caracteritzat l'escriptor. És justament

aquesta puresa i perfecció de la prosa el que permet a

l'obra narrativa de Maseras suportar 1'expurgado rigorosa

que aplicà el Noucentisme com a condició prèvia per a la

continuació del gènere. Tasis confirma aquesta opinió en

observar tot referint-se a l'escriptor: "el seu esforç per

crear-se un llenguatge poètic, matisat, una prosa ordenada

i correcta, sense enfarfecs, que contrasta ja de bon

principi amb el desordre literari que senyoreja en bona

part de la prosa novel·lística catalana d'aquell temps, és

el que potser fa la fesomia inconfusible de la seva

producció."28

En conclusió, Ala deriva fou la novel·la frontissa

entre l'obra plenament modernista i l'intent de l'escriptor

d'adaptar-se a la prosa narrativa noucentista i, més

exactament, orsiana. El resultat fou, segons Tasis, d'un
A A

"simbolisme pompós, i segons Jordi Castellanos, "una

adaptació de la fórmula de la divagació cultural del

glosari orsià, amb un llenguatge molt artificiós."

Malgrat el resultat literari -subsidiari, retòric, i d'yna

artificiositat gratuïta- el llibre mantingué viu el gènere

en l'obra particular de Maseras, conjurà la crisi personal

de l'autor com a novel·lista modernista, i li permeté -

havent cremat una efímera etapa "noucentista"- de prosse-

guir pels camins de la novel·la -ja normalitzada quant a la

seva producció- durant els anys vint. Maseras es decantà,
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després d'haver-lo assajat superficialment en les novel·les

curtes, pel conreu de la novel·la psicològica i existen-

cial, en plena vigència a Europa, amb La fira de Montmartre

(1926) i Una vida obscura (1927), i no tingué cap recança

de continuar exercint com a modernista en moltes de les

narracions breus d'aquests anys, titllades en algun cas per

Tasis com "peces antològiques". I és que a Setze contes

(1922) i Figures d'argila (1927) Maseras prossegueix el seu

preciosisme modernista, matisat amb encertades tonalitats

clàssiques, que és capaç d'harmonitzar amb les novel·les

existencials i doloroses d'aquesta mateixa etapa.

1. A la deriva. (1921): un itinerari d'aprenentatge. La

nostàlgica autoanàlisi d'un modernista i l'esforç d'inte-

gració al Noucentisme.

A la deriva és un llibre atípic dintre de la produc-

ció de Maseras a causa del complex assortit de tècniques

narratives utilitzades i de l'acostament palès a les

constants expositives d'Eugeni d'Ors, especialment a la

seva obra La Ben Plantada. El retoricisme i la densitat del

pensament, 1'excessiva càrrega estilística, i la manca

d'interès del contigut -un camí de l'ànima amb molts

ressons autobiogràfics- converteixen aquesta obra narrativa

en un producte de lenta i feixuga assimilació.

Dintre el corpus creatiu de Maseras A la deriva

exerceix de pont entre la producció modernista de la

maduresa i les dues novel·les psicològiques i existencials

de la segona meitat de la dècada dels anys vint, La fira de
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Montmartre (1926) i Una vida obscura (1927), amb les quals

l'escriptor trenca el llast exclusivament modernista i

s'instal·la en l'anàlisi de psicologies torturades i

d'individualitats en crisi, tema que, polaritzat al màxim,

esdevindrà un dels preferits en la seva quarta i darrera

etapa productiva, als anys trenta.

Al marge del valor tècnic i estilístic innovador que

aporta a la producció maseriana anterior als anys vint,

l'interès d'A la deriva rau en el fet que representa un

dels esforços més evidents, en la narrativa posterior al

modernisme, de professió de fe en el credo ideològic i en

les fórmules orsianes. I és que Maseras, a més de proposar-

se "de lamentar la jovenesa i les il·lusions perdudes" -

segons expressió d'Alan Yates- , pretén, amb aquesta

autobiografia nostàlgica de modernista relegat, d'unir-se

al projecte noucentista i aconseguir una integració

literària òptima que li permeti d'assolir l'èxit. La

diferència entre Maseras i altres modernistes postergats o

desplaçats -Prudenci Bertrana, Pere Coromines- rau en la

seva personalitat acusadament combativa i difícilment

enduta pel desànim que, indubtablement, el sotja.

És per aquest motiu que A la deriva fracassa com a

temptativa de novel·la noucentista; tanmateix fa possible

al seu autor de continuar la lluita, gairebé individual,

pel gènere i fer-li mantenir viu aquell flam inextingible

de la novel·la, encara que sigui per camins alternatius.

L'obra, per un costat, clou el Modernisme, donat que

Maseras -com altres autors de la seva generació- es veu

obligat a escriure-la com a "dolorosa necessitat de
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comprendre i d'acceptar una visió del món (la del Noucen-

tisme, se sobreentén) que invalida completament la filoso-
4ft

fia de la literatura i de la vida que abans tingué".

Tanmateix, per altra banda, representa un dels esforços per

mantenir viu el gènere, tot secundant la primera crida en

aquest sentit del Noucentisme que necessita "darrera els

seus poetes, els seus novel·listes" .

Maseras, a més d'un romàntic decadent, fou un escrip-

tor d'àmplia cultura i de profunda influència francesa i

clàssica , fet que li permeté d'adaptar-se al Noucentisme

amb una certa comoditat i alhora deixar-se influir per

alguns autors francesos contemporanis. El resultat, en el

cas d'A la deriva no fou satisfactori, però li serví

d'assaig per a prosseguir la lluita i bastir el pont

imprescindible entre l'etapa plenament modernista i les

novel·les posteriors, "modernes", amb elements ideològics

i tècnics del moment, com La fira de Montmartre (1926) i

Una vida obscura (1927). Es tracta de novel·les que no

pertanyen a la selecció de les notables de l'època, però

que col·laboraren a aconseguir la normalitat del gènere a

Catalunya tot reproduint alguns punts creatius bàsics

importats de la literatura francesa.

L'adopció de criteris orsians plana en la concepció

global de l'obra. El valor predominant és el didàctic,

expressat en ocasions a través de símbols, ja que el llibre

recull el conjunt d'experiències viscudes per l'autor-pro-

tagonista anant pel món "a la deriva", i té gran cura

d'orientar el final de la història en un sentit moral.

Tanmateix, el valor orsià més immediat i manifest és
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l'estructuració i presentació de la novel·la a partir de la

denominació arcaïtzant dels títols dels capítols. Podem

parlar encara més concretament de l'adopció de models

orsians -en especial La Ben Plantada- en referir-nos a la

idealització del primer personatge femení que apareix a la

narració, Margarida, "la donzella de les trenes d'or" i,

encara més, en la presentació de la darrera, i definitiva,

figura femenina que, amb el nom de Dilecta, guiarà per la

via pràctica la vida del protagonista i la durà a recer i

a bon port. L'amor-seny provinent d'Ausiàs Marc arriba a

l'última pàgina per tal d'ordenar el ric i apassionat

itinerari anímic de Marçal, que clou les seves vivències

convençut de la bondat d'aquest definitiu amor, neutralit-

zador de les anteriors experiències afectives, fracassades

per causa de l'excés d'idealisme en un cas i per l'excés de

passió en un altre. Els pensaments confessats a darrera

hora demostren convenciment i plenitud: "Us hauria de

contar tot el que poden dir-vos el seny i l'amor quan us

parlen a cor obert". L'ensenyament moral es fa plenament

manifest al lector amb la seva evidència: "Ara ja no vaig

a la deriva, a la mercè de vents i tempestats", "Ara ja

tinc qui em governa el timó" . El valor ètic, tan grat a

Ors, es matisa a la narració amb el romanticisme que

desprèn la salvació -gairebé operística- del seductor

Marçal, redimit per l'amor de la gentil i harmònica Dilecta

just en el moment final, com Don Juan. Insegur d'haver

assolit la redempció definitiva, el jo-protagonista

interpel·la el Mentor -interlocutor simbòlic amb clars

referents orsians-: "-Digues: hauré assolit l'amor verita-
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ble? ¿Defugirà, amb ell, la contradicció que presenta la

vida, amb sos miratges i ses fatalitats? ¿Els símbols

esvaïts, hauran renascut, refosos en un? Estaré prou armat

. per a la batalla incessant de cada dia? ¿Hauré trobat la
«a

superació de l'amor exclusiva i de l'amor inútil?" La

gratuïtat dels afectes anteriors -"símbols esvaïts",

"l'amor exclusiva", "l'amor inútil"- i la possibilitat de

conjurar els "miratges" i "fatalitats" de la vida amb

"l'amor veritable" resten com a ensenyament positiu per a

Marçal i per al lector. És la cloenda didàctica d'aquesta

narració d'aprenentatge, fonamentada en la visió de la vida

com a combat i en la nova possibilitat de vèncer el fat

negatiu amb voluntat i seny. El Mentor, interrogat al

respecte, respon amb un lacònic i magnànim "Potser sí", que

en la ironia del primer adverbi amaga l'ombra d'Eugeni

d'Ors.

El llibre pertany al gènere confessional, convencio-

nalment autobiogràfic, que la crítica de l'època volgué

veure -a causa de les evidents concomitàncies- com el fruit

de l'experiència vital de l'autor. Pérez-Jorba deia de

l'obra: "sembla a voltes contenir elements d'autobiografia"

i la lligava a la "literatura de consideracions íntimament
«g

personals" . A La Publicidad Joan Planella considerava

que al llibre "el autor alcanza su más honda visión de sí

mismo , i a Ressorgiment el crític afirma que "hom creu

fatalment que és un retall de vida de l'autor". És

evident que l'experiència viscuda per Maseras -anys de

bohèmia parisenca i posterior formació d'una família- deixa

la seva petjada a l'obra, que utilitza la tècnica de
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1'autoanàlisi o introspecció morosa en primera persona i

permet donar-li l'estructura de novel·la d'aprenentatge o

d'educació sentimental, que és el nom amb què realment la

qualificaríem. El mateix autor declara aquest valor

pedagògic de la seva narració: "Ja sabeu que el meu

esperit, en aquells temps, estava en un continu esdevenir.

I, com que la història de la seva formació corre paral, lela

a la història dels meus amors, és inútil intentar fer-la

prèviament, per tal com ja anirà descabdellant-se per si

sola, sense traves, amb tota naturalitat." Aquest argu-

ment de l'escriptor, que pretén plantejar l'obra a partir

de la senzillesa, convencé Pérez-Jorba, que veu destil·lar

la filosofia del llibre de forma natural, sense la novetat

d'expressió -"que no deixa pas ni entrada al lloc comú"-

d'Eugeni d'Ors, però també sense "la filosofia desplegada

a tota vela" que "en una obra fa olor de pedanteria". Per

al crític, el llibre de Maseras permet que se'n dedueixi la

filosofia sense parlar-ne, i amb això el seu autor ha

complert "el prodigi d'ésser senzill i romàntic tot

servint-se de la ironia amb freqüència i tot torçant el

42coll a la grandiloqüència" . Reconeixem la simplicitat

del plantejament temàtic i fins la frescor i senzillesa en

la filosofia que se'n desprèn; tanmateix, la naturalitat

resta morta sota una allau, en molts moments incontrolada,

de prosa retòrica i bigarrada, defecte que s'aguditza amb

l'intent d'incorporar al llibre alguns segments narratius

amb un cert to experimental.

Un altre dels problemes de definició de l'obra es

plantejà en voler assignar-la a un gènere literari determi-
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nat. Il Corriere délie Puglie de Bari comentava al respec-

te: "Romanzo?, Biografia?, Trattato di psicologia?" i

des de La Tribuna de Barcelona B. Ferrer Bittini feia re-

ferència a la barreja de gèneres que representava el llibre

i el seu autor: "Más poeta que novelista y más novelista

que filósofo [...]". Avui podem qualificar A la deriva de

novel..la d'aprenentatge, d'itinerari interior o de camí de

l'ànima, a l'estil d'algunes novel·les psicològiques

modernes, però encara hi advertim una bona dosi de deca-

dentisme, el mateix que conformava Edmon però amb una altra

formulació narrativa. De fet, A la deriva manté i justifica

els pressupòsits romàntics vigents en la joventut de

Maseras però amb tècniques narratives més modernes, i

continua amb la indefinido de gèneres típica de l'art

total preconitzat pel modernisme. Per a Yates, aquesta mena

de novel.les -Cartes d'un visionari de Pere Coromines i A

la deriva de Maseras- és el fruit de la desil·lusió, "una

realitat ineluctable, més punyent i més plena de tragèdia

que qualsevol altra ficció" . Aquest desencís i l'enyo-

rança de la joventut immergida en els patrons modernistes

els duria a escriure -en una catarsi gairebé obligada- la

pròpia autobiografia, que en realitat "esdevé la seva

novel·la". Maseras, a més, uneix a aquesta autobiografia

tràgica un certs cànons manllevats del noucentisme per la

via de la seva particular professió de fe orsiana.

Ideològicament al llibre hi pesa en gran mesura

-com és habitual en Maseras- el pessimisme existencial. Es

pregunta: "I ¿d'on li vénen, a l'home, tots els seus mals?

¿Li vénen, per ventura, del sentiment obscur, però latent,
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de la inutilitat de la vida?" Tanmateix, en aquesta obra

el sentit de l'absurd de l'existència es neutralitza -

després de tots els dubtes, irresolucions i inseguretats

possibles- amb l'amor: "Però jo em resistia a deixar-me

caure en la negror d'aquest convenciment terrible [el

convenciment de la inutilitat de tot], afermant mon desig

de superar-lo amb una sola virtut, amb l'amor. La dona,

que regala l'amor, és, segons la novel.la, l'arma simbòlica

amb què presentar-se a lliurar batalla a la vida i sortir-

ne victoriós: "Llavors sentia la meva orfandat, i veia que,

en perdre les dues dones que tant havia amat, se m'havien

esvaït dos símbols. I jo tenia necessitat d'aquests símbols

per a presentar-me armat en la batalla de la vida."

Ja des de l'inici veiem com el llibre es vincula a la

filosofia de la voluntat de Nietzsche, palesa en altres

obres de Maseras de to modernista i ara filtrada per

l'esperit orsià: "No dic pas que calgui emprar la insensi-

bilitat dels faquirs i cercar l'oblit de les lluites del

món en la negror del nirvana. Crec, per lo contrari, que

serà sempre una covardia fiar-se de l'atzar i conformar-se

amb la fatalitat. Però cal, penso jo, que l'home s'esforci

en superar la contradicció que ens ofereixen l'orba i
10

abnegada credulitat i el desolador nihilisme."" La inter-

venció pedagògica, extreta del pensament noucentista,

s'evidencia en aquestes reflexions programàtiques que

encapçalen el llibre. Els propòsits de conjurar la desespe-

rança i la força tràgica del destí són completament nous en

l'obra de Maseras, que fins ara, en les novel·les anteriors

-Ildaribal, L'Arbre del Bé i del Mal-, s'havia manifestat
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totalment fatalista. Aquest plantejament trenca també amb

el de les novel·les futures, La fira de Montmartre i, en

especial, L'Evasió (1929), la narració més durament

existencial de Maseras. A la deriva és, doncs, ideològica-

ment, una obra que es desvia, en aquest punt, de la resta

de la producció de Maseras. El vitalisme es fa aquí tan

explícit, que, invocant Maragall, i el seu vers "Gosa el

moment; gosa el moment que et convida", l'autor n'explica

la pròpia aplicació immediata, plena de goig i exultant de

vida: "Lacerat pel camí, però meravellat de tanta florida

com la terra m'oferia, jo vaig obeir el manament del poeta

Maragall. El moment em convidava i el vaig gosar. La rosa

se m'oferia i la vaig collir".

La voluntat és l'únic motor que pot reorientar la vida

del protagonista, immergit en un mar d'indecisions i

debilitats, com tots els homes en iniciar el viatge de la

vida: "Jo navegava encara a la deriva i a l'albir del

corrent de les aigües. Si els vents propicis s'esqueien a

bufar, per què no desplegaria les veles amplament? Però jo

no tenia encara forces per a dur el timó. Jo no gosava

pendre una decisió, malgrat hi hagués perill de naufra-

gar."5" Maseras introdueix, com a força motriu per arros-

segar Marçal a l'acció, una dona-idea, directament manlle-

vada de LaBen Plantada, imatge de la feminitat perfecta i

harmònica, portadora del seny -"el seny ho deu tot a

l'amor""- i de la serenitat. La dona redemptora de Marçal

passa per tres fases corresponents a tres personalitats

femenines diferents, precedents -malgrat la seva distinta

categoria moral- de les diverses dones que apareixeran a la
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novel·la Zodíac (1934) amb la funció d'interlocutores

consecutives i ineficaces del torturat protagonista. El

primer personatge femení d'A la deriva. Margarida, és el

calc perfecte de la Teresa orsiana, que fa dir a l'autor-

protagonista: "en ella jo amava la dona de la meva raça i

del meu poble". A banda les diverses al·lusions, amb

funció idealitzadora, al seu aspecte físic, és interessant

destacar les referències al comportament de Margarida

perquè constitueixen un al·legat feminista. Maseras va més

enllà que Ors en aquest extrem. Allò que més l'encisa

d'ella no és la docilitat sinó la independència de caràcter

i la capacitat per a prendre la iniciativa, actituds que

copsa en veure-li ballar sardanes: "Recorda com avançava

dreta i airosa en mig de la gent, i com la rodona es

trencava perquè ella hi entrés. No l'anava a cercar ningú.

Ella se n'hi anava perquè volia. ¿Sabeu de les altres

danses en que la balladora es sotmet sempre, i és l'obeïdo-

ra, més que no pas l'inspiradora, del ballador? ¿Sabeu de

l'altra submissió, tota oriental, tota mahometana, quan la

dona, per manament, dansa sola, com si s'oferís a tots els

qui la contemplen? En les nostres terres mediterrànies hi

ha més orgull." Pérez-Jorba entén aquest sentiment com

un feminisme alat, ideal, sense suport terrenal, en. la

línia més teòricament orsiana: "un feminisme de la més pura

filiació romàntica, per al qual ha passat, sense deixar

rastre, diria's, el corteig de les Hedda Gabler, de les

Rebecca i altres grans figures de la estructura dramàtica

del nord í...]."54
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El crític de la Publicitat I. Bo i Singla destacà el

valor de la novel·la com a model de comportament vital

adreçat a dominar el destí amb l'únic ajut de la voluntat,

de la qual Marçal/Maseras manca en iniciar-se la història:

"Els records de la ciutat, el camí a noves terres per a

cercar coneixements i medis de vida, la transformació de

l'adolescent, els desenganys i la tornada a casa són

episodis de la lluita per a conquerir la voluntat absen-

ta." El jove Marçal no sap ni pot guiar les cir-

cumstàncies de la seva vida i es deixa dur per elles, amb

la qual cosa només aconsegueix la inquietud. Amb la

intenció de tranquil·litzar el seu ànim cerca lliçons

d'experiència formadores de l'esperit, i per tal d'apren-

dre-les es llança a viure la vida i es capbussa en el

torrent de l'experiència en comptes de reflexionar i

seleccionar les vivències per dominar la pròpia existència.

Bergson és present, a través de la lectura d'Eugeni

d'Ors, en el plantejament intuïcionista de la vida del

personatge central de la novel·la. La imprevisibilitat de

les manifestacions de la consciència i de la vida, clar

influx de Bergson en Xènius cap a 1920, es fa palesa a la

novel·la A la deriva tot just l'any següent. A aquesta

influència de l'escriptor noucentista se n'afegeix una

altra, la del concepte d'ordre, que Ors manllevà cap a

1918-19 del filòsof Antoine Agustin Cournot" -gairebé

desconegut a Catalunya- i dugué més tard a la seva Estèti-

ca, d'on arribà també a Maseras, absolutament vinculat a

les filosofies del Pantarca en les dates de redacció de la

novel·la. Per aquest motiu solucionà el final de l'obra amb
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la victoria de la norma, transferida per una dona, sobre

l'instint que guia Marçal, la contrafigura de l'autor.

Joan Pérez-Jorba defineix el tema d'A la deriva corn la

narració de "la vida d'un llançada al vent de les cir-

cumstàncies per assolir el destí". Torna a insistir en

les dues qüestions fonamentals: la fusió amb la realitat i

el seu domini a partir de la voluntat, o sigui, Bergson i

Nietzsche. Josep Lleonart des de La Veu de Catalunya ofe-

reix, per a definir la temàtica de la novel·la, una poètica

frase que en resumeix molts aspectes; per a ell el llibre

"és una fruita aspra i forta de subjectivisme amb molt de

colrament i de saons de primeries del segle XX: quan les

joventuts nòmades se sentien cerebralment identificades amb

les roges reivindicacions vagament opiades d'una pietat

universal". Lleonart ha dibuixat d'un traç la figura de

Marçal/Maseras, el jove inquiet i escriptor, la personali-

tat del qual es manifesta en el llibre. Apareix també a la

definició la bohèmia parisenca, la solidaritat poètica amb

el bolxevisme, la influència dels paradisos artificials i

la suau filantropia espiritual tolstoiana. Tots aquests

elements conformen la personalitat del protagonista, model

de tants joves intel·lectuals perduts en la batalla de la

vida, que també començaren, com ell, amb un viatge inicià-

tic.

Marçal abandona l'àmbit domèstic on deixa les dues

amatents germanes i la donzella ideal, Margarida, per

abastar el món de la "ciutat de la llum", que té mitificada

com a Babel intel·lectual fins al punt de fer-li exclamar:

"Però no li ve del cel, [la llum] sinó dels homes."59 És
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a París on troba la dona de carn, en la qual ama "sense

saber-ho, l'etern ideal femení". Marçal compara el nou

amor amb el que sentí per Margarida, la seva "musa casola-

na": "mentre el meu cor glatí per Margarida, vaig amar en

ella, sense saber-ho, la dona de la meva raça, la qui

parlava el meu mateix parlar [. . . ] Però mentre Hatty

aureola la meva vida, mon amor fou més meu, fou més lliure,

més complert, menys exclusiu. Per gràcia d'ella mon esperit

fou sensible a totes les beutats de la terra, i mon cor ja

no obeïa altra veu que la de tota la humanitat."

La solidaritat amb el proïsme i la rebel·lia pro-

letària apareixen en la narració després d'haver conegut la

presència torbadora de Hatty. El capítol XXXVI concatena,

en una gegantesca enumeració, centenars de sintagmes que

recullen l'anònima presència de la humanitat dolent de la

ciutat. Marçal combrega amb el sofriment de tothom, i

estima tothom. Al capítol XLIII, un cop ha trobat la

presència protectora del Mentor -símbol paternal del guia

de la societat, amb un notable eco noucentista-, s'intro-

dueix per carrers envitricollats on "els obrers i les

obreres" reposen momentàniament de la tasca quotidiana

menjant a les tavernes. És el moment de la romàntica i

lírica defensa del proletariat, que Maseras posa en bgca

del Mentor, recollint suaument les idees lleugerament

obreristes i àcrates de l'Ors del temps anterior a la

defenestració: "I allà en la intimitat, en la solitud, sos

llavis evocaren la dolor infinita de les multituds, el

plany universal dels afligits; i la seva paraula anatema-

titzadora clamà per la rehabilitació dels postergats i per
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l'adveniment d'un novell ordre suprem que no adulteri la

natura humana, sinó que l'exalti i la dignifiqui." I

totes aquestes sensacions i experiències del jove que

experimenta de nou i aprèn a domenyar la seva pròpia vida

amb la voluntat es van acumulant en una veritable allau

d'esdeveniments, idees i exposicions retòriques que

alternen les opinions i els discursos de Marçal i del

Mentor, gairebé sense solució de continuïtat. El marc de

tota aquesta dialèctica és sempre la ciutat, una polis

innominada però amb una gran força, que permet incloure el

llibre dins la classificació de "novel·la ciutadana" de

Rafael Tasis, alhora que secunda i dóna a conèixer l'àmbit

ideal de la civilitat preconitzada pel Noucentisme. Pa-

ral·lelament Marçal al.ludeix a la manca de sensibilitat i

a 1'estultícia dels habitants del camp, incapaços de fruir

la soledat del món rural, amb la qual cosa Maseras, una

vegada més en la novel·la, dóna suport a l'ideari noucen-

tista, hereu, en aquest punt, del pensament modernista: "La

soledat, però, era allà profanada per les petiteses

humanes. La gent del poble no s'hi avenia, amb tot i haver-

hi nascut. La gent del poble en renegava. I era insensible

a la seva grandiositat. Més i tot: la soledat l'embrutia,

C 3l'anquilosava, la fossilitzava."0 La crítica social, de

caràcter regeneracionista, basada especialment en el

comportament retrògrad de la societat, floreix arreu del

llibre i fa referència, fins i tot, a la tafaneria col·lec-

tiva de la massa social, preocupada -segons paraules del

mentor que transmeten una realitat autobiogràfica- per

saber els mínims detalls de la vida de Marçal':;, v "de les
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teves amors darreres, sí que tothom n'anava ple. Tu no

n'havies tramès noves a ningú, però aviat va florir la

llegenda de les teves aventures [...].

El personatge central, símbol i imatge de l'autor està

confegit d'enyor, melangia, oblit, sensualitat i capacitat

de contemplació, com el protagonista del llibre Sota'l cel

de París, amb el qual A la deriva té moltes connexions

estètiques i ideològiques. Pérez-Jorba assenyala que la

personalitat de Marçal "se fa precisament interessant pel

sediment tràgic de les seves angunies, nades del conflicte

que s'estableix entre la seva delicada sensibilitat

d'artista i la sutzura de la gent que el volta" , amb la

qual cosa ens presenta altra vegada un personatge inadap-

tat, un delicat esperit que manté característiques de tots

els anteriors de les novel·les de l'autor i que, malgrat el

noucentisme, podríem entendre com un heroi romàntic, exis-

tencial i urbà.

Al tombant de Marçal/Maseras es troben els personatges

femenins a què hem al·ludit, símbols de totes les menes

d'amor, el paterno-filial -les germanes-, l'ideal -Margari-

da-, el sensual -Hatty-, l'ordenat -Dilecta-, i també hi

trobem el Mentor, símbol de la reflexió i del guiatge

noucentista del jove. Estem, doncs, davant d'una novel ..la

que amb la riquesa simbòlica rebla el didactisme que inunda

les seves pàgines.

A la deriva posseeix una prosa tan complexa i barroca

que és difícil fixar-ne uns trets definitoris, és a dir,

desbrossar-hi el camí de l'estil i de la forma. Respon

clarament al model de novela lírica fixat per Ricardo
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Gullón al seu llibre La novela lírica; "Por subordinar los

hechos a las sensaciones esta clase de novela es intimista,

confidencial en el sentido dicho y, por subjetiva, anacró-

nica." Tanmateix, els trets que situen A la deriva dins

d'aquest subgènere són molts d'altres: el Jo com a subjecte

i escenari de la narració, perfils borrosos de les coses i

figures adscrites a un espai literari on res és definit

nítidament, evocació, impressió, subjectivisme, predomini

de la introspecció, distanciament des d'una visió interio-

ritzada, i subordinació del fet narratiu a la presentació

simbòlica d'entitats interiors.

El més remarcable tècnicament és, sens dubte, la

utilització de la primera persona confessional en tota la

novel.la, que per aquest motiu pren el valor de dietari

íntim i de minuciosa anàlisi del jo. Albert Schneeberger

afirmà rotundament que aquesta narració era una prova del

constant esperit de recerca de Maseras i li atribuïa el

conreu del monòleg interior: "son dernier livre, A la

dérive, où il réalise le monologue intérieur, tel que

l'inaugura dans notre littérature les Lauriers coupés.

d'Edouard Dujardin, en est une preuve typique."6' Si bé es

cert l'interès de Maseras en noves formules narratives, es

ja més dubtós que a la novel·la que estudiem utilitzés .el

monòleg interior.

Per començar, Maseras manté la convenció literària de

l'autor omniscient fins al punt que aquest interpel·la

directament el lector i en molts casos s'hi adreça sense
68

pal·liatius: "Meravella't lector: Margarita m'estimava" ,

o bé "Escolta el que et diré lector".18 Per a Dujardin, en
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canvi, la primera condició del monòleg interior és "suppri-

mer l'intervention apparente de l'auteur et de permettre au

personnage s'exprimer lui-même et directement". En prin-

cipi creiem que Maseras no té cap interès d'amagar l'autor

perquè la intenció de la seva confessió és purament psico-

analítica i no fenomenològica. Desitja explorar el jo

profund, explicar-lo a partir de records i vivències, però

en cap cas vol revelar la realitat de l'entorn des d'una

consciència concreta , que és el tipus de narració con-

fessional que exigiria la desaparició de l'autor omnis-

cient. Malgrat la intenció d'autoanàlisi pregona, el

narrador d'A la deriva només aconsegueix d'explicar

obertament al lector els seus pensaments i sentiments de

forma directa mitjançant un soliloqui constant durant tota

la novel·la. Aquest pensament desordenat i errabund

acostuma a ser fruit del record i s'expressa gairebé sempre

en passat, ben al contrari del veritable monòleg interior

en el qual, segons les paraules de Larbaud al pròleg de Les

Lauriers sont coupés de Dujardin, "le héros qui soliloque

ne raconte pas une aventure passée, il vit une aventure

présente."'2

Encara que el jo narratiu presideixi el relat, el

discurs habitual d'A la deriva no és immediat perquè -no

aconsegueix emancipar-se de l'autor, de la tutela narrati-

va, i el narrador no ocupa el primer pla de l'escena d'una

manera constant. Així doncs, no podem parlar de monòleg

interior. Només alguns fragments mantenen el narrador

protagonista en primer terme, expressant directament i en

primera persona gramatical els seus pensaments i records,
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però fent-ho amb la clara consciència de tenir un interlo-

cutor i utilitzant un to dialogic. En aquests moments

incorpora moltes interrogacions i admiracions retòriques

però no aconsegueix aquell caràcter informe que, segons

Dujardin, definiria el monòleg interior: "discurs sense

oient i sense pronunciar, amb el qual un personatge

expressa el seu pensament més íntim, el més proper a

l'inconscient, anterior a tota organització lògica, és a

dir, en estat naixent, mitjançant frases directes reduïdes

al mínim sintàctic, per a donar la impressió de material en

brut". A la deriva s'adreça sempre a un interlocutor/lector

i transcriu en forma de discurs lògic la vida subjectiva

del protagonista. Com en el cas del llibre Sota'l cel de

París hauríem de parlar de soliloqui o de monòleg conven-

cional -però no de monòleg interior- per denominar frag-

ments com el que segueix: "Que se'm faria llarg el temps!

Quina soledat, al meu entorn} I jo, ¿com ho faria, sense el

conhort de la seva presència, sense poder-la sorprendre al

jardí, pel carrer; sense l'esperança d'un demà venturós, i

cada vegada més lluny de la possibilitat d'un reencontré?

Se n'era anada sense comiat. I que trist em semblava el

jardí! Que sòrdides, les galeries que l'envoltaven! Que

mústigues i pàl·lides, les flors, car i mancava la més

bella i ufanosa de totes!"*

En aquest fragment s'han esborrat les darreres marques

de la instància narrativa i s'ha donat la paraula al

personatge, tal com assenyala Genette que cal que suc-

ceeixi per aconseguir el "discurs immediat". Tanmateix, no

B'hi produeix la forma directa d'expressió, aquella manca
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de pronúncia i d'organització lògica, aquell mínim sintàc-

tic que delataria un material en brut, un veritable monòleg

interior o "discurs immediat". Maseras assoleix, en aquests

fragments, d'eliminar el narrador extern i donar al lector,

amb això, la nova sensació de trobar-se directament davant

la consciència del personatge, sense un intermediari que

narri aquests pensaments.

Ja hem comentat que Maseras no aconsegueix dominar la

tècnica del monòleg interior i que manté en el llibre que

analitzem un procediment narratiu proper a l'emprat a

Sota'lcel de París. Únicament descobreix amb més nitidesa

la personalitat del jo narratiu/autor i en desvetlla els

secrets de la consciència, però sense transformar aquesta

substància psíquica en la crònica de la seva intimitat

individual ni fer-se temps dels propis processos psíquics

com demana Castellet. A Maseras li manca el domini

d'aquesta difícil i nova tècnica narrativa, però en copsa

l'esperit, que reflecteix al llibre. La necessitat d'acon-

seguir el monòleg s'intueix en el tema de la soledat i

l'angoixa que envaeixen el protagonista, bàsic en la

narrativa moderna. Per altra banda, en canvi, s'observa -

fins en l'expressió del dolor i la por de l'home sol- un

cert retoricisme formalista i convencional que lleva

credibilitat a la novel·la. Conclouríem que A la deriva és

més a prop de Sota'lcel de París que de Les lauriers sont

coupés.

La novel·la és, doncs, un relat en primera persona que

permet a l'autor prendre el lloc privilegiat del protago-

nista però sense deixar d'evidenciar el seu paper de
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narrador. Ben a 1*inrevés i una de les funcions d'aquest

autor omniscient és distanciar el lector dels pensaments i

sentiments que ocupen la intimitat del personatge fins a

destriar totalment el lloc que ocupen un i altre. En un

moment donat diu: "Imagina't la cambra, lector", o bé, "Què

vols que t'hi digui, lector? Potser trobaràs que no n'hi

havia per tant [...]". No es tracta, com en la novel·la

tècnicament més avançada del segle XX, de portar una

subjectivitat a primer terme on es confonguin i identifi-

quin autor i lector, sinó que Maseras es limita a canviar

la tercera persona per la primera, però no permet que el

lector perdi la seva posició externa al relat. Podem

afirmar que continua amb les tècniques narratives tradicio-

nals, amb el privilegi afegit de ser ell, l'autor, un

testimoni d'excepció del relat, perquè en manlleva el paper

protagonista.

L'ús de la primera persona gramatical, primer pas per

a la desaparició de l'autor, conviu a la novel.la amb la

segona persona especular, és a dir, referida al mateix

autor que s'autointerroga tot objectivant-se. En ocasions

utilitza expressions que concreten la seva personalitat en

un substantiu, tan inaprehensible com "ànima", recurs que

ja havia utilitzat a Sota'l cel de París; "Recorda, ànima
• n

meva, que ara venen els dies d'enyor i de tristura". En

ocasions, la segona persona va referida a un altre dels

personatges, però en la seva absència, constituint un

diàleg imaginari on aquesta segona persona manté el

silenci. Es tracta d'un recurs per donar, per exemple,

informació sobre la relació afectiva entre el jo narratiu
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i Hatty, la segona de les dones estimades, sense construir

una situació de diàleg real, i insistint bàsicament en

l'estat d'ànim de Marçal, que és allò que l'escriptor vol

detallar fonamentalment: "Jo t'admirava, Hatty, potser més

per ço que tenies de vel.leïtosa que per les fermances

d'amor que m'havies prodigat." Aquest recurs narratiu

porta també a concloure que A la deriva és un relat de

protagonista únic, on només la psicologia i els actes de

Marçal són explicitats i argumentats; tots els altres

personatges es limiten a ser una pedra de toc, un mer

contrapunt de l'única personalitat que s'analitza i que, a

més, proporciona l'exclusiu angle d'observació i comprensió

de les altres personalitats.

L'eliminació de l'autor omniscient clàssic i la

substitució de la tercera persona narrativa per la primera

no són els únics trets subjectivadors d'A la deriva. Tot el

relat té una tonalitat estranyament mancada d'objectivitat.

S'hi barreja l'enfocament oníric amb el líric i amb un cert

surrealisme en els plantejaments argumentais. Els personat-

ges apareixen en la ment de Marçal, que els recorda, i des

del record reconstrueix situacions i converses. Només hi ha

la intervenció directa del Mentor, que apareix miste-

riosament, sense que l'autor faci referències a la realitat

de la seva arribada. És possible que la força espiritual

d'aquest personatge elimini la necessitat de realisme i

fins i tot pot ser que la seva boirosa presència, simbòli-

ca, lírica, i fonamentada en la doctrina noucentista,

legitimi la tonalitat subjectiva del relat.
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El llenguatge, sempre carregat d'expressivitat, ric i

pulcríssim, és la millor herència que ens ha deixat aquesta

novel·la. La crítica de l'època es referí a l'estil amb

expressions com: "l'estil, que és un mirall de trans-

itoparències neoclàssiques", "elegantissimo ne la dizione,
OI

sempre signorile, ed elevato » "puresa d'estil, gentile-
A A

sa de llenguatge" , "hi han unes meravelloses digressions

en les quals surt l'erudit i l'orfebre . Per a Cristòfor

de Domènec "l'estil i el llenguatge de A la deriva són

definitius: Maseras ha pres son lloc just en la història de

la prosa catalana. Els mots semblen parits per les mateixes

idees".84

Maseras té una especial cura i elegància lingüísti-

ques, tanmateix, no són suficients per a neutralitzar

1'excessiva complexitat del relat, que incorpora capítol

rera capítol nous plantejaments teòrics i temàtics de to

discursiu i retòric. És en aquest sentit que, per exemple,

al capítol XVII introdueix una llarga digressió que "fa

esment, amb tota fidelitat de les coses que deia un caragol

de mar", on, per boca de l'animal, l'autor dóna més i més

consells al protagonista com a representant d'una humanitat

perduda i adolorida. El retoricisme de la prosa utilitza

molt diversos mètodes i recursos, des de l'enumeració, 'en

moltíssimes ocasions, fins al llenguatge difícil que

intenta descriure situacions oníriques. Al capítol XXXVI

realitza una enumeració de quatre pàgines, sorprenent i

innovadora per la longitud i la riquesa, mitjançant la qual

el narrador vol expressar la seva solidaritat amb els

marginats i sofrents del món. Consisteix en un creatiu i
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ric enfilall de complements regits pel verb "ploro". La

sintaxi del ritme narratiu secunda, en aquest llarg

període, la generositat de l'esperit líric de Maseras. Als

capítols XXXIV i XXXV desenvolupa una retòrica adreçada a

esperonar en Marçal -i en el lector- les actituds universa-

listes d'amor i comprensió, així com el sentiment amorós i

el desig passional cap a Hatty, que és la veu que pronuncia

aquest estrany discurs, més pictòric i sensible que

ideològic i convincent.

El to sempre pedagògic dels llargs parlaments dels

personatges és un veritable tornàveu de les divagacions de

l'obra orsiana, com ho és el personatge de "Vadô", rèplica

del Nando que apareix a La Ben Plantada, -també emblema del

poble- i com ho és la cita d'Stendhal en el moment de

començar a descriure les beutats físiques i espirituals de

la donzella idealitzada. La influència de Xènius és el tret

més remarcable de la novel.la, al costat del "tour de

force" per aconseguir l'anàlisi convincent de la subjecti-

vitat del protagonista i les llargues disquisicions que

cerquen la complicitat del lector, el segon gran protago-

nista de l'obra al costat de l'autor/personatge.

A la deriva representa el darrer esforç de Maseras per

assolir una nova forma de narrar i unes tècniques també

innovadores. Llevat de les fórmules orsianes, especialment

evidents en 1'arbitrárosme que desprèn el contingut, la

novel·la resta encara ancorada en molts tòpics i elements

narratius modernistes, dels quals Maseras no pot fugir.

L'alternança entre vitalisme i existencialisme, amb la

clara victòria del primer, els tons confessionals encara
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decadentistes, i el preciosisme de la forma mantenen el

llibre vinculat al Modernisme. Fou probablement aquesta

mateixa vinculació, a partir de la qual es forjà l'amistat

que l'uní a Maseras, la que féu escriure a Cristòfor de

Domènec comentaris apologètics adreçats a la novel·la no

prou fidels a la realitat: "ve a ésser una delicada i

sòbria, elegant autodissecció psíquica del lluitador. A la

deriva és el veritable Alfons Maseras, ell, sense atenua-

cions, ni vel.latures, sense influències, gens en seguici

de l'estil de forania ni del de la migrada cultura catalana

85que el volta." Acceptem la primera afirmació, referent

a l'objectiu autoanàlitic del llibre, però no podem estar

d'acord en la manca d'influències alienes sobre A la

deriva, obra confegida a l'ombra de Xènius. A més, Domènec

al·ludeix al llibre de Maseras com "la seva coronació, la

estabilitat, la fórmula bo i definida del seu temperament",

just en el moment que l'autor pateix la crisi estètica

entre Modernisme i Noucentisme. Tanmateix, encerta quan

situa aquesta novel, la en la biografia del seu amic com una

part nuclear i molt representativa, on creació i vida

s'imbriquen en fecunda interrelació: "Aquesta ànima

transinquieta, transbordadora, transhumant, delicada i

profunda, es deté, sortosament, a la fi: troba son racer,

son caliu, son aixopluc psicològic i físic. Una via de

llum, un camí humaníssim s'obra davant seu. Alfons Maseras

ja no haurà més temeràries i excessives, aclaparadores

aventures, ni amb l'Ideal,ni amb la realitat. Ara, ja té a

la mà les rendes: ara, condueix, ara, és ell qui guia. Tot

el que podria esdevenir és que l'antic inquiet, atribulat,
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agullonat, avui fixat com és, en plena maturitat, sens

abandonar la seva tasca artística, és donés a Catalunya, en
fifi

una major suma d'activitat que la actual. Res d'altre.

A l'Arxiu de l'autor es conserva, preparat per a la
AH

impremta, el mecanoscrit d'A la deriva, corregit amb

gran cura i amb criteris absolutament afectes a les Normes

Ortogràfiques de l'Institut d'Estudis.

2. Les novel·les curtes de "La Novel.la d'Ara" (1923-1926):

literatura de subsistència i popularitat. Continuïtat

modernista i tècniques narratives psicològiques.

"La Novel·la d'Ara" (1923-1927) és la col·lecció

barcelonina de novel·les curtes que entre 1923 i 1926

acollí onze obres de Maseras. Inclogué títols d'autors

consagrats, tant de la Renaixença com modernistes, amb

l'objectiu de reprendre el conreu de la novel·la i donar-li

suport popular després dels anys de minva en l'exercici del

gènere durant el Noucentisme. Com totes les col·leccions de

la seva classe, cobria les necessitats i satisfeia les

expectatives del públic, que desitjava poder consumir

novel·la en el sentit més tradicional del gènere. Amb

aquest objectiu reintegrador i amb voluntat d'arribar a la

massa lectora sorgí aquesta col·lecció al costat d'altres

que l'havien precedida i on també havia publicat Maseras,

com "La Novela Nova".

"La Novel·la d'Ara" tenia els seus precedents directes

en les col·leccions publicades a Madrid, de les quals

pràcticament totes les catalanes foren una clara imitació.
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També la literatura en llengua espanyola estava sofrint una

crisi de la novel·la en la segona dècada de segle, causada

per una decadència en l'interès global pel gènere. Aquest

descens en l'atenció per la narrativa fou causat, segons
00

Luis Fernández Cifuentes , pel desviament de la crítica,

la disminució notable de lectors i la necessitat o mancança

de paper. El problema fou superat amb l'increment de la

producció de literatura popular i amb l'entusiasme per la

novel·la curta en l'immediata postguerra mundial: "habría

que distinguir una vez más entre "novelas populares" apenas

afectadas por las nuevas circunstancias, y las "novelas

intelectuales" (o para intelectuales), destinadas a la

supervivencia más que al consumo inmediato, raramente

incluidas en colecciones populares y que, durante la

primera postguerra mundial padecieron por sí solas la

llamada "crisis de la novela". Los infatigables autores de

novelas populares acaparaban los semanarios y, sobre todo,

aquellas colecciones de la prensa diaria que se titulaban,

indefectiblemente, "Cuentistas españoles" ("Lunes de El
AA

Imparcial") o "Cuentos españoles" (La Voz)".

Les col·leccions populars en llengua espanyola que es

troben a la base de "La Novel·la d'Ara" són bàsicament dues

d'entre les sorgides a Madrid durant els anys vint: ""La

Novela Semanal" (1921-1925) i "La Novela de Hoy" (1922-

1932), que li proporciona el títol. Ambdues naixeren a

causa de l'afany divulgador de la literatura de ficció

característic del gènere i, com a Catalunya, es mantingue-

ren mentre l'estructura social absorbí i estimulà la

producció. Es pot afirmar que els novel·listes en llengua
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espanyola més prestigiosos d'aquells anys participaren en

aquestes col·leccions, afavorint amb els seus noms la venda

massiva d'aquest producte literari. Fins i tot Eugeni d'Ors

col·laborà el 1922 a "La Novela Semanal" amb El sueño es

vida. Fou justament "La Novela de Hoy", precedent directe

de "La Novel·la d'Ara", la que aconseguí, des de 1922, més

difusió durant els anys vint, i, segons Luis S. Granjel,

"su desaparición diez años más tarde señala a mi juicio la

9Ûdefinitiva decadencia de este género literario". Les

característiques d'aquesta col·lecció, i fins el preu -30

cèntims- marcaren amb exactitud els trets de la catalana

des de 1923 fins a 1927, any en què desaparegué: "Ayudaban

a hacer atrayentes al lector los breves volúmenes de la

revista su cuidada presentación tipográfica, las excelentes

ilustraciones con que enriquecía el texto de los relatos

publicados y unas sugestivas portadas a color, muchas de

91acusado signo erótico." Els il·lustradors de les no-

vel·les de Maseras foren els dibuixants Jiménez (1923),

Capuz (1923), Riba (1924), García (1924-25), Xirinius

(1925), Tona (1924-26) i el pintor Pere Clapera (1923-24).

Moltes de les portades, igual que els dibuixos de l'inte-

rior, tenen, com indica Granjel, un to lleugerament eròtic

i sempre'molt suggèrent, fet que, indubtablement, augmenta-

va la venda dels llibres: dames exquisides amb vestits

insinuants o parelles amb actituds afectuoses (Roda-Soques.

La Sospita. La venjança d'un poeta. La fi d'un idil·li).

Tanmateix, en algunes ocasions també transcendí a la

portada el dramatisme del contingut, com en el cas de Les

desferres. El fill del pecat i La il·lusió.
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A "La Novel·la d'Ara" es publicaren obres d'autors com

Àngel Guimerà, Narcís Oller, Víctor Català, Prudenci

Bertrana, Raimon Casellas, Santiago Rusiñol, Ignasi

Iglésies i Joaquim Ruyra al costat de modernistes menys

coneguts, que amb el seu treball narratiu col·laboraren a

la revifalla novel·lística des d'una òptica encara moder-

nista del gènere. Eren escriptors com Plàcid Vidal,

Cristòfor de Domènec, Maseras, M. Poal-Aragall, que era el

director de la col·lecció, i molts d'altres. També hi

participaren autors vinculats a l'òrbita literària noucen-

tista com Carles Soldevila, Josep Lleonart i Rafael Tasis.

És significatiu, tanmateix, que la col.lecció reservés els

números extraordinaris a novel·les ja consagrades, que

reedità per a satisfer la demanda i estimular la producció,

reivindicant, al mateix temps, la qualitat de la novel·la

modernista com a model de la narrativa que es volia recupe-

rar: Josafat de Bertrana, Els sots feréstecs de Casellas,

L'home que tenia més d'una vida i Els tres al.lucinats de

Puig i Ferreter i L'adolescent de Maseras, entre d'altres.

També es publicà La Papallona d'Oller, una altra mostra

gloriosa de la producció novel·lística realista-naturalista

catalana digna de ser recordada en el moment de la represa.

Els títols precedents marquen gran part de les obrés

dels escriptors més joves que publiquen a la col.lecció. Es

pot dir que, en general, el to de les edicions fou predomi-

nantment modernista i realista, fet que facilità el seu

accés a una àmplia massa de lectors. La popularitat del

gènere venia donat per les còmodes condicions de lectura

que oferia. La novel·la curta proporciona el mateix plaer
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estètic i les mateixes emocions que les novel·les llargues,

però exigeix menys temps de lectura i menys concentració en

el tema, perquè normalment respon a unes estructures

recurrents ben conegudes pel lector. Per a Baquero Goya-

nes la novel·la curta "estaría a medio camino entre el

cuento i la novela sin más. Sería el género equivalente de

la "nouvelle" francesa". Per tal de diferenciar-la amb més

precisió de la novel·la i del conte tracta de definir

aquests models narratius amb paraules referents al món

musical: "La novela suele tener una estructura casi

calificable de sinfónica [ . . . ] No percibimos el efecto

total hasta que ha sonado el último acorde. El cuento es

una sola vibración emocional. La novela corta, una vibra-

93ción más larga, más sostenida." En general, tots els

autors de novel·la curta eren al mateix temps escriptors de

novel·la i conte, i coneixien perfectament els registres

diferencials de cada un dels gèneres. Ja hem vist que

Maseras es distingí notablement com a autor de contes i

també que en alguns reculls del gènere inclogué com a

cloenda una novel·la curta: "Benjamí" a Contes fatídics.

"Roda-Soques" a Contes a l'atzar. Fins i tot, al llibre

Figures d'argila, de 1927, hi incorporà tres novel·les

curtes ja publicades a "La Novel·la d'Ara", i a El Retorn,

de 1931, hi publicà dues obres també editades en aquesta

col·lecció vuit anys abans. No és estranya la barreja de

contes i novel·les curtes que es permet Maseras a l'hora

d'editar, ja que, com a escriptor experimentat, sap

perfectament que les diferències entre ambdós gèneres són

mínimes. És també Baquero Goyanes qui estableix el fet

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



1122

que la novel·la curta és en realitat un "conte llarg" però

no un "conte dilatat". En el primer cas ha d'augmentar

arbitràriament el nombre de personatges i les inter-

ferències i digressions pròpies de la novel·la extensa. El

"conte llarg", gairebé idèntic a la novel·la curta, només

afegeix pàgines, paraules, al conte habitual. Malgrat tot,

és possiblement l'índole dels temes allò que serveix de

clau per diferenciar la novel·la del conte i de la novel·la

curta. Són també el conte i la novel·la breu, ambdós fets

d'una única nota emocional, més o menys llarga, els que

mantenen més afinitats en aquest aspecte. Podríem dir que

en ambdós casos el lector, després de llegir, recorda la

peça unitàriament; en canvi, en el cas de la novel·la,

recorda alguna de les notes emocionals, de les vibracions

o contrastos, però no la peça íntegra. L'especial capacitat

del conte i de la novel.la curta -a causa justament de les

seves reduïdes dimensions- per captar algun tros de vida

especialment expressiu i intens fou allò que provocà les

paraules d'Albert Thibaudet que poden ser considerades com

una definició de novel·la curta: "Entre la novel·la i la

novel·la curta hi ha la diferència que existeix entre allò
qr

que és un món i allò que està al món."

La mateixa brevetat del gènere exigeix unes tècniques

narratives específiques que n'asseguren una lectura
oc

multitudinària. En aquest sentit, Wolfram Krömer distin-

geix en aquest tipus de novel·la una mútua relació entre la

"pointe" i la finalitat de l'acció. Per a ell la "pointe"

"és, abans que res, la solució del problema plantejat amb

l'acció esperada, previsible o, almenys, preparada en
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l'expectació del desenllaç en l'ànim del lector". Aquest

punt és el que estimula la lectura i garanteix l'eficàcia

del gènere. Representa el punt culminant cap al qual

convergeix l'acció i que pot concretar-se narrativament

mitjançant una formulació especialment artística o aguda,

una escena o un resum ascendent de l'acció. Tant la

formulació, com l'escena i el resum poden així mateix

denominar-se "pointe", especialment si serveixen per

coronar o concloure una història que, en principi, no tenia

un final previsible. En altres casos la "pointe" és el

centre de gravetat de l'acció i s'erigeix en el seu

desenllaç ja des de la primera estructuració de la histò-

ria. És evident que la novel·la curta té vinculacions molt

fortes amb la vida, de la qual és gairebé sempre reflex i

retall, i aquesta característica, que Maseras coneixia a

fons, fou la que donà -traduïda en tècniques literàries

centrades en la "pointe" del relat- al gènere i a l'escrip-

tor la fama i popularitat de què gaudiren durant els anys

vint a Catalunya.

Ja hem dit en altres ocasions que la intenció de

Maseras en escriure per a col·leccions de novel·la breu era

múltiple. Si, per un costat, aquest gènere representava per

a ell -en el moment d'iniciar la vida familiar- un sistema

de subsistència econòmica, per altra banda, també li

facilitava el camí de la popularitat i, consegüentment,

l'accés al gran públic, no sempre aconseguit amb novel·les

experimentals com A la deriva, llibres d'assaig com Inter-

pretacions i motius o col·laboracions periodístiques com a

redactor corresponsal especialitzat en lletres i arts.
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L'escriptor uní a aquestes raons pragmàtiques una facilitat

natural per escriure sobre comportaments humans, per

descriure psicologies diverses i conflictes individuals.

Tampoc les passions i els ressorts que mouen la societat

tingueren secrets per a l'autor, que, en aquest punt,

demostrà un coneixement profund de la novel.la realista

francesa i catalana, de la qual era també hereu i deixeble

avantatjat.

Tant la recurrència de temes i estructures en la

novel.la curta de Maseras com la seva adhesió a diversos

corrents del Modernisme i a les tècniques narratives

psicològiques pròpies de la novel·la moderna permeten

definir les característiques globals de la seva producció,

establir-ne la classificació i fixar els trets identifica-

dors dels grups que s'hi poden destriar.

Les onze novel·les breus publicades per Maseras a "La

Novel·la d'Ara" foren: La il·lusió98 (n. 10, 25-VIII-1923),

L'esclau i la circassiana (n. 21, 10-XI-1923), La sospita

(n. 27, 22-XII-1923), Roda-soques (n. 37, 1-III-1924), La

fi d'un idil·li (n. 50, 31-V-1924), La ven.lanca d'un

poeta98 (n. 59, 2-VIII-1924 ), El fill del pecat. Ben.lamín

(n. 67, 27-IX-1924), Les desferres (n. 91, 14-III-1925),

L'adolescent (n. 106, 27-VI-1925), La fi de Perot Sorrut

(n. 130, 12-XII-1925) i L'enemic de si mateix {n. 155 i

156, 5 i 12-VI-1926).

Podríem aplegar aquesta producció en tres grups

diferenciats segons una primera valoració global estètica

i literària: les obres que mantenen constants modernistes-

decadentistes (L'esclau i la nircassiana , L'adoles-
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cent), les que evidencien influències del modernisme

ruralista (Roda-soques. La fi dePerot Borrut) i les

d'ambient cosmopolita, que són, al mateix temps» les

novel.les que presenten una utilització més acurada de les

tècniques narratives psicològiques. Aquestes darreres

encara poden subagrupar-se segons l'àmbit ciutadà que hi

apareix com a escenari: en la seva major part aquest espai

és Barcelona (La il.lusió. La sospita. La fi d'un idil.li.

El fill del pecat. L'enemic de si mateix), també París (La

ven.lanca d'un poeta) i, parcialment, Nova York (Les

desferres).

Els temes tractats -en gran part heretats de la

novel·la de fulletó- són generalment històries sentimentals

lleugerament eròtiques, en molts casos triangles amorosos

que desenvolupen adulteris, fugides, seduccions, amors

impossibles, gelosies, casaments per despit i desclassa-

ments socials. A la novel·la La il·lusió és el mateix

Maseras qui ens dóna la clau per qualificar i classificar

els temes d'aquestes obres quan diu: "dos són els senti-

ments essencials que susciten el plor: el de l'irreparable

i el de l'impossible. Totes aquestes novel·les curtes

es basen en el dolor d'una pèrdua irreparable o en el

causat per algun amor o desig impossible. Novel·les com La

fi d'un idil.li. El fill del pecat i Les desferres narren

històries d'adulteris que comporten, en els dos darrers

casos, més o menys directament, la mort d'un innocent, el

fill del matrimoni trencat. També a L'adolescent s'explica

un fet irremeiable que du a la mort el càndid protagonista.

Un amor inabastable porta també la mort -provocada pel
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suïcidi- als personatges de La il. lusió i La venjança d'un

poeta. El mateix motiu condueix la protagonista de La

sospita a casar-se sense amor i només per despit.

Podem també afirmar que, llevat d'algun cas específic

com L'adolescent i altres obres modernistes, les novel·les

tenen una clara intenció moralitzadora, que defensa la

mentalitat burgesa des de la pròpia òptica de l'autor,

burgès com els seus personatges. Es demostra com el

desacord entre les accions i el deure ètic provoca la

desgràcia del qui ha actuat al marge del que la llei moral

i la societat admeten. D'aquí els finals tràgics de les

històries d'amors desordenats i de vides dissipades (La

il. lusió. El fill del pecat. Les des f erres ). En aquest

punt, incloem dins aquest grup de novel.les breus la que

Maseras publicà com assaig previ, i en forma molt més

rudimentària, el 1918, a "La Novel·la Nova" amb el títol

Més fort que la mort mateixa, on narra els tràgics i

apassionats amors d'una jove argentina i un capellà, que,

malgrat la fugida i la vida oculta que menen, són empreso-

nats i executats públicament a causa de llur acte de

rebel·lió contra la llei. Amatent a deixar molt clars i a

reforçar, amb aquest gènere popular, els valors morals que

la burgesia ha anat transmetent tradicionalment, Maseras

demostra, per exemple, la mala inclinació que pren la vida

de la protagonista de La il.lusió a partir del moment que

oblida les ensenyances familiars: "Tot això anà tergiver-

sant, en el seu esperit, els rígids principis morals que li

havien inculcat els seus pares i que la senyora Bonsoms

havia afermat. Començava a dubtar del què era ben fet i del
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què no ho era. Confonia les nocions del bé i del mal."

En altres casos fa apologia dels valors respectats per la

massa social burgesa i petit burgesa, com per exemple

l'amor conjugal, del qual descriu els trets definitoris.

Amb aquesta intenció diu a Les desferres: "El fill era la

columna del seu amor conjugal, un amor sòlid com l'amistat,

fet de generositat, de rectitud, d'ordre; un amor que no

cremava la sensualitat ni esvalotava el desenfrè.

També descriu actituds que la societat ha considerat

tradicionalment òptimes per tal de mantenir la construcció

ortodoxa de l'engranatge social. En aquest sentit, l'autor

omniscient es pronuncia així a Les desferres respecte a la

relació entre les diverses generacions familiars: "Mercè

era la seva mare i ell l'estimava com devia, la venerava

com un símbol o com una relíquia i tenia per a ella totes

les sol·licituds. Però les seves ànimes no es coneixien.

Els fills es desprenen dels pares, com una cèl·lula es

desprèn de la cèl·lula que l'ha generat, i no hi ha comunió

possible entre els uns i els altres. Així havia estat entre

els seus pares i ell, així seria entre ell i el seu

plansó". Tenint en compte que aquest és el pensament

del personatge positiu de la novel.la -que personifica la

bondat, la comprensió i la raó- entenem que aquestes idees

que defensa són les respectades per la societat benpensant

de l'època i les que la literatura moralitzadora ha de

transmetre.

Aquests plantejaments es compleixen en les novel·les

ciutadanes amb protagonistes burgesos o de classe mitjana

elevada. Tanmateix, a les dues novel.les d'àmbit rural (La
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fi de Perot Borrut i Roda-sogues ) els comportaments

desviats no reben el càstig corresponent. Jep, l'amant de

la Cisca, esposa de Perot, acaba assassinant el marit, ja

agònic a causa d'una malaltia, i el seu crim resta impune,

segons el final gairebé obert de la primera d'aquestes dues

novel·les. Amb tot, la duresa de la proposta es suavitza en

deixar en suspens la sort dels amants, ja que en Jep, un

cop se li "havia fet palesa tota la horror del seu crim",

"partí de la casa per la porta del darrera, en el mateix

moment en què la Cisca arribava i obria de bat a bat el

portal gran perquè passés Nostre Senyor." El possible

escàndol d'un final feliç en aquestes condicions es

neutralitza en certa mesura si els amants es separen i són

desventurats per sempre. La lliçó moral de Roda-sogues és

molt més feble, i cal entendre-la entre línies, ja que la

sort de la germana lleugera i depravada sembla a primera

vista la més venturosa: "Els abismes de la vida no li faran

pas por, ans els cercarà amb fretura, plena d'incurosa

embriaguesa. S'hi abocarà i els mesurarà, i es delectarà en

el perill. I en el perill donarà nodriment a sa follia, i

s'embriagarà de sol i de llibertat: així l'ovella roda-

soques que mai no ha estat dòcil a la veu del pastor."

Cal aplicar una bona dosi de subtilesa moral -que no sempre

posseïa el lector- per entendre la delicadesa d'esperit de

la germana de la Roda-soques, ànima sensible i nascuda per

ésser sotmesa, que només pot esdevenir desventurada en

aquest món, on priva la llei dels més forts i es compleixen

els designis fatals: "Si el llop no clava els ullals al

coll de la roda-soques, teniu per cert que s'abraonarà
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la germana de la Roda-soques, ànima sensible i nascuda per

ésser sotmesa, que només pot esdevenir desventurada en

aquest món, on priva la llei dels més forts i es compleixen
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damunt la dòcil ovella que ha estat obedient al pastor. La

107fatalitat té dents carnisseres, com el llop [...]".

En la personalitat de Maseras com a escriptor de

novel·les curtes, hi trobem una voluntat d'adequació als

pressupòsits morals de la societat que llegirà aquestes

obres, però alhora percebem un llast de rebel·lia i

d'inconformisme modernista que sura en forma d'amoralisme

estetitzant -ja bastant caduc- en alguns casos, com L'ado-

lescent, i que en d'altres apareix encara com una revolta

personal. Hi ha dos personatges que mantenen una gran dosi

de rebel·lió individual i social de clara filiació moder-

nista i que, alhora, són portadors del missatge més íntim

de Maseras, que en les altres novel·les ha ofegat per raons

òbvies. Es tracta de l'inadaptat Rafael, protagonista de

L'enemic de si mateix, i d'Arrigo Fiume, personatge central

de La venjança d'un poeta, escriptor instal·lat a París que

acaba suïcidant-se, víctima de la incomprensió femenina i,

en última instància, del propi fracàs com a escriptor i com

a home. Amb tots dos personatges, bastits amb clars ressons

autobiogràfics, Maseras realitza una catarsi personal i

aboca encara gran part de les amargors gestades durant el

modernisme i agreujades en els darrers anys. Rafael es

convertirà el 1929 en el torturat protagonista de L'evasaó.

que podríem considerar com el testament modernista de

Maseras, ja que tancaria el cercle de confessions íntimes

decadentistes iniciat amb Edmon i només prosseguit amb

Zodíac (1934), novel·la d'intensa tonalitat psicològica i

fins psicoanalítica, més distant estèticament del modernis-

me decadent de L'evasió, i situada per ideologia i forma
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dins la narrativa dels anys trenta. La complexitat del

personatge s'anuncia ja, tanmateix, a L'enemic de si

mateix« on destaca, una vegada més, el desequilibri entre

l'idealisme del jove i el pragmatisme del món que el

circumda, personificat en l'esperit vulgar i conformista

del pare i en la irreflexió i la banalitat de l'amant. La

feblesa de la dolça i resignada germana constitueix un

altre precedent, al costat de la germana de la Roda-soques,

de la protagonista de la novel·la Una vida obscura (1927).

Rafael és un dels personatges més emblemàtics de tota

l'obra de Maseras, el més gran dels revoltats contra el

destí i, per aquest motiu, "totes les forces físiques i
J Afl

morals de la terra es confabulen contra ell". La psicolo-

gia turmentada del personatge prové de la seva capacitat de

veure-hi clar i d'estar per damunt de la resta de la

societat; Maseras el dibuixa "com un despert entre ador-

mits", un darrer comte Arnau de la seva producció, que

declama la lliçó ideològica modernista, magistralment

apresa després de tanta experiència, i deixa, amb valor de

testament moral i d'ideari definitiu, una epístola -abans

de suïcidar-se- que conté els principals punts de la

doctrina ideològica que ha inspirat l'autor durant tota la

seva producció. Escepticisme, existencialisme i impotència

davant la fatalitat del destí inunden tant l'última carta

del personatge com tots els seus darrers pensaments i

diàlegs: "I essent jo -tu m'ho has dit, alguna vegada, i jo

no he tingut forces per contradir-te- el pitjor enemic de

mi mateix, el premi de la meva vida seria la victòria que

jo assolís, no sobre la meva voluntat, sinó sobre la
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fatalitat. Però aquest premi és una quimera. La vida és un

càstig. En els combats que es lliuren dintre els cors

tempestejats, en les batalles ferotges que somouen les

consciències, no hi ha altre vencedor que el destí. I el

destí el portem tots escrit, com un estigma, al mig del

nostre front." Tot el devessall d'angoixes i amargors

de l'autor vessen en aquesta novel.la, inclosa, rarament,

entre les de "La Novel·la d'Ara", on trenca la tònica de

moralització i d'integració social. Tanmateix, i malgrat la

seva dolorosa i desesperada filosofia, se'n pot justificar

la inclusió a partir de la lliçó ètica que representaria el

desventurat final del protagonista.

També la crítica social, de caire regeneracionista, té

el seu lloc a les novel·les. L'atac va dirigit, en alguna

ocasió, com a L'enemic de si mateix, contra el sistema

educatiu aplicat a les dones: "Al col·legi li havien

ensenyat a cosir i a brodar, a tocar el piano, a parlar, bé

o malament, el francès. Però no l'havien armat per lluitar

contra la vida". Amb el mateix afany didàctic critica

les construccions sense personalitat de l'uniforme urbanis-

me de l'eixample: "I sent, amb tristesa, l'angoixosa

banalitat d'aquests pisos quadrangulars i d'aquestes cases

simètriques, hermèticament barrades a les palpitacions^ del

món, aixecades en carrers sense fesomia pròpia, sense

ànima, sense veïnat, carrers grisos i enormes, batejats a

l'atzar, les façanes dels quals són com a rostres impe-

netrables."111

Gairebé totes les novel·les tenen com a protagonista

principal una figura femenina, i en el cas que no sigui j "1
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així, com a L'enemic de si mateix. La venjança d'un poeta

i La fi de Perot Borrut, la dona hi té un paper fonamental

que permet educar i avisar la societat. Cal, tanmateix,

discernir la doble lliçó que es desprèn de l'actitud de

l'autor, que, en alguns casos es manifesta clarament

feminista, mentre que en uns altres es pronuncia com a

misogin, o bé barreja en la mateixa novel·la elements

d'ambdues posicions. A La venjança d'un poeta arriba a

l'extrem de fer pronunciar al protagonista mots de menys-

preu envers les dones, que responen al to frívol amb què

Maseras vol qualificar les relacions amoroses dintre la

vida bohèmia: "Les dones! Per nosaltres, pintors, no

haurien d'ésser res més que uns animalons bonics, agrada-

bles de reproduir damunt la tela, com qui hi pinta un paó,

una gazella, una flor, un paisatge o una arquitectura.

Potser ens hauríem d'alegrar i tot de llur frivolitat i de

llur inconstancia. Vols millor delícia que aquesta de gosar

de l'amor de les dones sabent per endavant tota la fragili-

tat d'aquest amor?" En la pruïja de dibuixar amb exac-

titud la societat del seu temps, Maseras fa desfilar molts

tipus femenins diferents, que omplen els llibres de

suggeriments i insten els lectors -i especialment les

lectores- a pensar i a prendre algunes lliçons a partir de

les novel·les. Podríem discernir bàsicament tres grups de

personatges femenins: l'influït pel bovarisme, el basat en

el model de dona enèrgica, forta i independent, i el de les

dones obscures i vençudes. Dintre del primer grup s'hi

poden incloure les protagonistes de La fi d'un idil·li. El

fill del pecat i Les desferres. amb fortes semblances entre
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elles. Dibuixen un arquetipus de dona somniadora, insatis-

feta i que cerca fora del matrimoni les sensacions i

aventures que la vida quotidiana no li pot donar. En el

primer cas, i com ja vam dir al seu moment, la dona,

malgrat ésser rebutjada per l'amant, manté en secret la

il·lusió de trobar un altre home que la faci sentir

diferent a la resta de les dones casades de la seva classe

i, per tant, resulta el cas menys moralitzador de totes les

novel·les. En el cas de les dues darreres, la desgràcia

s'abat sobre les dones arrauxades que han volgut descobrir

l'encís de l'amor secret i s'han deixat dur pels mateixos

encisos amb què Flaubert féu perdre Emma Bovary.

El segon grup de personatges femenins crea un arqueti-

pus de dona alliberada, enèrgica i independent, capaç de

valdré's per ella mateixa. En treballar aquests personatges

Maseras aprofita per a fer algun al·legat feminista, de to

excessivament paternalista com per esdevenir efectiu: "La

pregunta que més sovint es feia era aquesta: Qui et voldrà?

Perquè sembla que a la dona se li hagi llevat el dret -o

que no se li hagi acordat mai- de poder-se triar l'home que

desitja tenir per company. La dona no es pot preguntar

encara: A qui voldré? Com me'l triaré? La dona ha de

preguntar-se només: Qui m'escullirá?" Aquests pensa-

ments feministes resten, a més, absolutament deixatats per

l'allau de conseqüències negatives i de finals desastrosos

que ocorren a les protagonistes, que normalment esdevenen

unes perdudes i unes víctimes de la maldat dels homes i

veuen acabar en tragèdia les seves il·lusions, els seus

afanys de desclassament i les seves iniciatives per canviar
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i ascendir a la societat. Dintre d'aquest grup hi trobem

Eulàlia, l'estimada de Rafael, a L'enemic desi mateix;

Ramona, a La il·lusió, i la Roda-soques, a qui Maseras

condemna obertament per la seva força excessiva i la seva

ambició en voler abandonar el seu lloc al petit món rural

on nasqué i utilitzar, amb tal finalitat, mitjans poc

morals: "Avui la teniu en qualsevol carrer de ciutat, que

s'ha posat a servir en una casa rica, o treballa a la

fàbrica, o no treballa i viu del que els homes li donen, o

està reclosa en una casa de mal nom, o ja va vestida com

una senyora, que no la coneixerieu pas." Ramona és en

realitat una altra Roda-soques, de comportament més suau i

feble, que es deixa endur pel torb de la gran ciutat: "Els

costums de ciutat l'havien seduït tant, que ningú no hauria

endavinat que feia pocs mesos era encara una pagesa de la

conca de Tremp." Eulàlia és dibuixada com una persona-

litat forta i independent, premonició i retrat de la dona

moderna i extraordinàriament avançada pel seu moment histò-

ric: "Si havia escoltat, agradosa, els juraments de Rafael,

no se n'havia il·lusionat. Rafael podia ésser un bon amic,

l'únic amic seu, si les coses marxaven bé. Però no pensava

ni en somnis, que podés esdevenir el seu marit. Ja s'havia

resignat a guanyar-se el pa durant tota la vida, i es

trobava satisfeta de la seva situació. Era lliure, era

mestressa de si mateixa, era estimada amb passió per un

jove gentil i intel·ligent, i ella hi corresponia amb

sinceritat. Del dir -i del pensar- de la gent en prescin-

dia. Estava contenta del seu destí: què més podria preten-

dre!"116 Tanmateix al final de la novel·la acaba essent
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valorada per l'autor, tot seguint els criteris de la

societat, com una dona fàcil: "Eulària refà la seva ruta,

sola com sempre, car l'amor no li ha donat mai la sensació

de la companyia ni de l'amistat. Més aviat li havia donat

la impressió d'una lluita, l'enardiment d'un combat en el

que ningú no la defensava. Però ella és forta per aquestes

bregues. I quan un altre home se li aproparà per a oferir-

li el seu amor, ella no s'aturarà a pensar si aquest amor

és fitici o real; ella s'hi abandonarà confiadament, sense

escatir-ne les raons, sense esmicolar-lo ni corrom-

pre'l."117

El tercer grup, el de les dones de vida obscura,

tràgicament banal i gratuïta, dibuixa uns personatges sense

cap esperança de realitzar-se amb l'amor ni amb cap altre

ideal, i amb l'esperit buit, a vegades sense tenir-ne

consciència. Aquesta dona mínima i oblidada per la litera-

tura pren gran força en la novel·la de 1927 Una vida

obscura i ve representada, dins "la Novel.la d'Ara" per

personatges secundaris com la germana de la Roda-soques o

la germana de Rafael, que personifica la bondat: "Malgrat

els desenganys soferts, malgrat l'experiència que a casa i

fora de casa ha pogut assolir, s'obstina a creure que els

homes són per essència bons i que quan en surt un de dolent

és per causes fortuïtes i involuntàries. [...] Sense donar-

se'n compte, sacrifica les seves més belles il·lusions a
11 ft

aquesta altra il·lusió d'un món perfet."116

Al marge de les problemàtiques femenines, que amaren

les obres, hi ha uns temes recurrents que Maseras ja havia

tractat en llibres anteriors i que continuaran essent la
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base de les darreres novel·les que escriurà. Una vegada més

sent la necessitat de donar forma narrativa a l'angoixa

existencial i al problema del fatalisme, així com d'il.lus-

trar el xoc entre la il·lusió -un dels "leit-motiv"

d'aquestes novel·les curtes- i la passió o el desig. És

evident que el personatge que manifesta amb més riquesa de

matisos el dolor de viure és Rafael, a L'enemic de si

mateix, encara que cal considerar igualment angoixats per

una existència insuportable tots els protagonistes que

sofreixen fins arribar al suïcidi. Les paraules de l'autor

referides a Rafael delaten el seu bagatge ideològic

decadentista, encara vigent: "la vida li semblava una cosa

trista i incomprensible. Per què havia vingut al món?
i «q

Quines joies n'havia tret?" Apareix també el credo en

la màxima de l'Eclesiastès, matisat amb l'existencialisme

de Schopenhauer, que inundava la literatura de principis de

segle i que Maseras inclou en les seves obres dels anys

vint de manera molt especial: "Sospitava que només són

venturosos els que no pensen en res i es deia que només el

i ?ftpensar ja és un començament de patir."
m

La fatalitat és un dels motors de l'acció que amb més

freqüència es posa en evidència a les novel·les. Maseras

continua amb aquest tema tantes vegades comentat en

l'estudi de les principals obres modernistes de la seva

producció i el torna a tractar com una força cega contra la

qual l'ésser humà no pot fer res, ja que -en paraules de

Rafael- "l'home és una joguina del destí". Els principals

personatges d'aquestes obres lamenten patèticament el dolor

que el fat ha infligit a les seves vides i demostren la
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seva impotència per evitar-lo insistint en els pressupòsits

ja esmentats de l'absurd existencial, el fàstic de viure i

la impossibilitat d'assolir la plenitud. Així, Rafael es

queixa del destí: "La fatalitat em va posar al mig del teu

camí. I jo te'l vaig fer tòrcer [...] no hem nascut,

Eulària, per ésser venturosos. [...] Per què un amor sigui

venturós, no n'hi ha prou que existeixi. Cal que el

nodreixi la il·lusió. La il·lusió, tots ho sabem, és

engany." En un altra ocasió diu a la seva germana: "Bé

ens cal riure un instant per rescabalar-nos del fàstic de

122viure". També Perot Borrut, en el moment de sentir la

crida imperiosa cap a la dona que ha de trasbalsar absolu-

tament la seva vida invoca el fat, segons paraules del

narrador: "Era una obsessió, un manament, ja no sabia de
1 A4

qui, si de la carn o de la fatalitat."

La il·lusió és l'altre dels motors que empeny les

històries que es relaten a les novel·les. I sempre apareix

com a contrapunt de la passió o del desig. Normalment els

personatges que estimen i que s'enamoren d'una persona,

d'una idea o d'un objectiu senten el privilegi d'aquesta

il·lusió; en canvi, quan s'enganyen o són incapaços

d'il.lusionar-se únicament els resta el desig. Es pot

afirmar que el "leit-motiv" de la il·lusió apareix a tots

els llibres i gairebé sempre són les protagonistes les que

posseeixen aquest sentiment o creuen posseir-lo. Ramona,

protagonista de La il·lusió és l'arquetipus de dona que

s'enganya i disfressa la primera i les successives passions

de la seva vida amb la màscara d'una falsa il·lusió; la

protagonista de La sospita es mou a partir d'aquesta pulsió
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anímica, que en el seu cas la condueix a un casament per

despit, ja que la il·lusió que ha posât en un home es

redueix a cendra en adonar-se que ell viu una passió fugaç

però desenfrenada amb una dona casada, i per aquest camí

podem afirmar que en totes les novel·les apareix aquesta

idea ja que en totes hi ha un personatge que s'il·lusiona.

Maseras té molta cura de demostrar que només les il·lusions

permeses pel codi moral tradicional poden arribar .a feliç

terme, i com que, a més, el fat s'interposa tot sovint en

les històries, podem afirmar que gairebé cap de les il·lu-

sions no es compleix. Únicament l'esclau i la circassiana,

en la novel·la d'aquest títol, aconsegueixen fugir junts de

les urpes del soldà, que els vol castigar amb la mort pels

seus amors, sentits per ell com una burla ja que Thaní és

una dona del seu harem. En aquest cas venç l'amor i la

llibertat perquè es tracta d'un conte oriental absolutament

distant del lector, on els paràmetres morals són tots uns

altres i en el qual el públic exigeix el càstig del malèvol

soldà. Al llibre La il·lusió Maseras, com a narrador, dóna

les seves idees sobre aquesta qüestió i demostra, a partir

de la novel·la, la dificultat de niar la il·lusió veritable

en una noia poc formada que es deixa endur pel pendent de

la mala vida: "la il·lusió dels enamorats sol ésser sempre

una cosa remota, una cosa mediata, que es va allunyant a

mida que la passió creix. La Ramona no podia assolir

aquesta il·lusió; el que ella sentia, sense que se'n donés

compte, era desig que és una mena d'il·lusió immediata,

imperiosa, apremiant. '"" Tota la novel·la està bastida

sobre la idea del fals sentiment -"la il·lusió havia nascut
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en la seva animai com una passió esporàdica en un erm -

o bé de la il·lusió esvaïda pel fet de ser impossible el

seu acompliment. En última instància, la il·lusió platònica

de l'amor inabastable torna al moment de la mort -del

suïcidi- i adopta un nou aspecte redemptor que facilita a

la jove un traspàs ple de dolcesa i de pau, que al seu torn

forma i nodreix els esperits de les lectores.

Ja hem al·ludit a la persistència en aquestes no-

vel·les de molts elements ideològics i estètics modernis-

tes; tanmateix hi hem d'insistir perquè en alguns casos les

constants del moviment hi són tan evidents que reforcen la

idea que Maseras no va deixar mai de ser un narrador

modernista, encara que enriquís aquest bagatge amb noves

idees i assaigs tècnics. Hi ha una clara projecció de la

pròpia personalitat modernista en la figura de Rafael,

l'heroi rebel de L'enemic de si mate ix, que se sent un

visionari, situat per damunt de la massa humana, i diu, en

un increïble discurs declamat abans de donar-se la mort

alliberadora: "Adéu, viles i ciutats, formiguers enllotats,

caus de misèria i de dolor! Homes sense sentit i sense
•

consciència, éssers humans que no sabeu d'on veniu ni on

aneu! Si no us mogués l'orgull de creure-us els senyors de

l'univers [...] tots em seguirieu! També Arrigo Fiume,

el protagonista de La ven.ianca d'un poetaf és un altre

heroi rebel i idealista inadaptat que sucumbeix a l'engany

d'una dona en plena vida bohèmia parisenca. L'autor

comparteix amb aquest protagonista la bondat, la ingenuï-

tat, la capacitat d'il.lusionar-se, les ànsies per fer-se

un nom com a escriptor, la melangia constitutiva, el
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desànim, el dolor de viure, i, menys, la misogínia provoca-

da pel desengany. Maseras projecta en aquesta novel·la els

paisatges, records i vivències de París que guarda en la

seva intimitat, tot idealitzant-los i donant-los el to

decadentista que individualitza el llibre entre tots els

publicats a "La Novel·la d'Ara" i anuncia molt directament

l'escenari i alguns personatges de la novel·la La fira de

Montmartre (1926). El més notable, quant a dependència

modernista, és el fort vincle que les dues narracions

d'ambient rural -La fi de Perot Sorrut i Roda-soques- tenen

amb el modernisme ruralista, especialment amb Els sots

feréstecs de Casellas, d'on manlleven la visió negativa de

la terra i de la gent. La presentació de l'escenari rural

i simbòlic, en el primer d'aquests llibres, és un cant al

primitivisme dels habitants del camp, ple de ressons de la

novel·la de Casellas: "Vell i rònec, el poble era un pa de

cases miserables, incrustat al cim d'un turó que gallejava

al mig d'un corriol profond, format per dues carenes inac-

cessibles. Com l'indret, la gent que hi vegetava era de

12?mena ombrívola i esquerpa." També a Roda-soques s'evi-
«

dencien l'estultícia i els instints primaris que posseeix

constitutivament la gent de l'àmbit rural: "No em parleu

dels vilans i de llur cupiditat, Ho duen a la sang, com una

malura, Només els deté la por de l'infern i de la guarda-

civil."128

Les onze novel·les de la col·lecció representen un

esforç considerable quant al treball tècnic de la prosa

narrativa, ja que no són relats banals, sinó que l'escrip-

tor hi desenvolupa i madura tècniques ja utilitzades abans
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en les novel·les líriques i subjectives. L'esforç de

perfeccionament i agilització d'aquestes fórmules narrati-

ves executat des de la plataforma d'entrenament que

representa "La Novel·la d'Ara" donarà els seus darrers i

millors fruits en els llibres dels anys trenta que clouen

la producció de l'autor. L'objectiu de Maseras -endinsar-

se en la consciència dels personatges i fer-la aflorar amb

paraules- exigeix precisió en les tècniques d'enfocament.

Per començar, intenta fer retrocedir de manera progressiva

l'autor omniscient en favor de l'aparició directa del

personatge pel que fa al mode narratiu, o sigui al punt de

vista des del qual s'orienta la perspectiva de la narració.

Aquest retrocés del narrador omniscient es produeix de

forma molt subtil a partir de 1'"estil indirecte lliure",

denominat també en estudis recents "discurs dispers en la

narració".1^ Es tracta d'una tècnica de transició entre

la veu del narrador i la del protagonista, elaborada des de

la tercera persona, que relat ivitza el punt de vista

aconseguint una via d'ingrés cap a a la interioritat del

personatge fent desaparèixer el narrador de forma impercep-

tible. Maseras aconsegueix els millors moments en el

tractament psicològic dels protagonistes de les seves

històries amb aquesta tècnica, en la qual esdevé gairebé un

mestre. A La venjança d'un poeta utilitza així l'estil

indirecte lliure, capaç d'apartar momentàniament el

narrador de la narració: "La punyida que acabava de rebre

li trasbalsava els sentits i l'anorreava. Era possible?

podia haver-hi, en una dona, tant d'engany i tanta false-

tat? Ell, que des del primer dia posà tota la seva il·lusió
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en Paulette, que sommià, per als dos, una vida de tendresa

i de glòria, la vida de dos artistes que es comprenguessin

i s'estimessin, havia de sofrir ara un cop tan terrible?

Què podia pretendre ella d'ell, que ell no estés disposat

a donar-li? No li havia parlat més d'una volta de la

necessitat de crear-se ambdós un fogar, un tendre niu

d'amor on l'un i l'altre poguessin donar realitat a llurs

somnis?"130

Maseras utilitza tots els elements que caracteritzen

normalment aquesta tècnica. Així, fa servir estratègicament

el pretèrit imperfet per traslladar la narració, de manera

gairebé insensible, del món exterior al món interior del

personatge i a l'inrevés, alhora que usa la forma interro-

gativa com a recurs que complementa l'anterior facilitant

també el trànsit del pla del narrador omniscient al

narrador personatge. Si bé en el fragment de dalt aquest

esllavissament d'un temps verbal a l'altre és poc evident,

es fa, en canvi, molt clar en el que segueix, pertanyent a

La fi d'en Perot Borrut; "Un sentiment d'indignació li

cremà la sang, per un moment. La ràbia i la vergonya li
»

encengueren les galtes. Maleí els homes i llur bestialitat.

I què faria, ara, Què podia fer, sola i desemparada com

estava?"1 També cal remarcar que en alguns casos, per tal

de representar momentàniament la vida mental del personatge

i passar ràpidament de la narració omniscient a la interio-

ritat anímica, suprimeix el verb: "Però la joia de veure el

fill li estava vedada. El seu fill era mort. Mort? La nova

li traspassà el cor com un glavi. Mort, el seu fill? Mort,

aquell plançó de les seves entranyes? Quan li digueren el
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mot fatal es tornà blanca com la neu i perdé els sen-

1 \ytits." Les interrogacions on apareix la paraula "mort"

es van succeint, a més, en un "crescendo" que indica la

tensió culminant de la història.

Quant a la perspectiva utilitzada per Maseras respecte

al mode narratiu (punt de vista que orienta el relat), ob-

servem com les seves narracions combinen el grau zero de

133focalització -en nomenclatura de Genette -, entesa com

la narració clàssica contada per un autor omniscient -

anomenada també "visió per darrera" en les teories de

Todorov- amb la focalització interna en alguns fragments de

les novel·les, que correspon a un punt de vista restringit

-exclusiu d'un personatge- i que en el seu cas es tradueix

en la tècnica que hem analitzat de l'estil indirecte

lliure. La veu narrativa (pertanyent a la personalitat

que parla, -o sigui que explica l'acció- sigui personatge

0 sigui l'autor) que Maseras acostuma a utilitzar com a

conductora del relat és la d'un autor que explica la

història des de l'exterior, absent com a personatge de

l'acció. Les situacions en què els esdeveniments així ho
«

exigeixen, aquest narrador extern s'aparta i deixa el

primer pla a un personatge de l'acció que pren el seu lloc

1 explica els fets de forma viscuda, directa i, en el cas

de l'estil indirecte lliure, sense consciència d'adreçar-se

a cap interlocutor.

Hi ha, tanmateix, algunes novel·les curtes que exigei-

xen la presència d'algú que rebi la comunicació directa del

pensament del personatge-narrador. Es tracta de La sospita.

novel·la epistolar, i d'un fragment de L'enemic de si
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mateix, on el protagonista adreça una llarga carta a la

seva promesa que tracta de justificar el suïcidi, A El fill

del pecat apareix el recurs del dietari íntim, un altre

estratagema d'introspecció que, en aquest cas, no demana la

presència d'un interlocutor. A La sospita Maseras du a

terme un dels millors estudis psicològics evolutius d'un

personatge femení a partir de la utilització de les cartes

com a mitjà introspectiu, Les lletres són sempre emeses per

la mateixa corresponsal, que troba en l'amiga que les rep

l'atenció exigida per tal que es produeixi la confidència.

Aquesta novel·la epistolar aconsegueix fer ben evident al

lector l'esperit de la protagonista ja que realitza una

mena de confessió detallada en primera persona molt propera

al monòleg interior. És el que Bourneuf i Quellet'3

anomenen una "monodia epistolar" -reprenent el terme de

Jean Rousset-, mitjançant la qual hom assoleix de fer

desaparèixer tota separació entre allò escrit i allò viscut

ja que el redactor escriu la crònica del que li passa just

en el moment de la vivència. Maseras havia ja intentat

aquest recurs a Edmont on el que és en realitat el dietari
«

del protagonista representa un conjunt de cartes adreçades

a un amic. A Edmon i a La sospita la confessió epistolar -

purament convencional- permet obrir totalment l'ànim del

personatge a partir del diàleg unilateral directe, sense

narrador intermediari. Només existeix un límit en l'apro-

fundiment psicològic de l'autor de la carta, que és la

temença de commoure i afectar el destinatari en donar

una excessiva sortida als sentiments. L'any 1907 Maseras

havia fet un primer assaig d'aquesta tècnica a la breu
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narració publicada a El Poble Català i titulada "Fulls d'un

diari" on un protagonista masculí narra en forma de dietari

la història d'amor que està vivint, platònica i impossible.

Encara, el 1927, inclogué dins el recull de narracions

Figures d'argila la novel·la curta La sospita amb el títol

"Lletres d'una estiuejant".

A la novel·la El fill del pecat, que ja havia publicat

el 1911 amb el nom de Benjamí a Contes fatídics i el 1917

a "La Novela Nova", Maseras utilitza el recurs de la

narració dintre la narració ja que el relat es construeix

a partir de les memòries de la vida de la protagonista. En

aquest cas la vídua Farrés és l'autora dels documents que

recullen un retall important de la seva experiència, però

al mateix temps és la protagonista d'aquestes memòries.

Respecte al propi escrit és un autor extradiegètic ja que

la seva redacció respon a un acte literari exterior a la

història que contarà. Els esdeveniments narrats en aquesta

confessió personal confegeixen un relat del qual l'autora

esdevé protagonista i són plenament diegètics, entenent

sempre per diègesi la història o significat del contingut

narratiu, segons nomenclatura de Genette. En realitat es

tracta d'un joc com de miralls, ja que la vídua Farrés, al

marge de ser el personatge d'una novel·la de Maseras, és

també l'autora fictícia de les memòries que tenen com a

autor real Maseras, i al mateix temps es converteix en

personatge de la pròpia narració. A més, l'escriptor afegí

en la darrera versió de l'obra -a "La Novel·la d'Ara"- un

encapçalament on, sota el títol "Dues paraules prèvies",

s'adreça al lector per contar-li -com a autor del llibre-
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l'origen dels documents que a continuació reprodueix amb el

nom de "El manuscrit". Aquesta nota, anterior al relat de

les memòries, rebla l'esforç de Maseras per remarcar la

convenció literària que amaga l'autor real i evidencia

l'autor de ficció o narrador des del punt de vista del qual

és contada la història i transformada en material narratiu.

Tot plegat representa un artifici considerable i un altre

esforç complex i diferent per tal d'aproximar amb fidelitat

al lector l'esperit d'una protagonista femenina i fer-ho

donant-hi la credibilitat màxima en facilitar-li a ella la

veu i el mode narratius.

Al costat d'aquestes tècniques subtils d'introspecció

psicològica apareixen també en totes les novel·les gran

quantitat de monòlegs en els quals l'autor transcriu

convencionalment el pensament del personatge amb un discurs

on aquest exposa els seus raonaments de forma absolutament

ordenada i lògica sense que hi hagi cap interlocutor que el

pugui respondre. En una ocasió fins explicita la tècnica

usada: "Oh, la perversitat de les dones! s'anava repetint

en el seu transtornador monòleg." En alguns casos

l'autor construeix la narració des de l'omnisciència més

clàssica, abandona el seu anonimat i intervé en el relat

donant alguna opinió i fins interrogant-se davant el lector

per provocar-li un compromís moral, una presa de posicions

davant els fets: "Blasmareu Eulària de que s'hagi sotmès a

una llei fatal? Seríeu molt mesquins si ho féssiu."138

Maseras, tanmateix, no pot abandonar un cert to discursiu

i retòric, que li és molt propi, en algunes de les al·lu-

sions al lector: "A qui gosés parlar-vos de la possible
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compenetració de les ànimes o de l'íntima comunicació dels

esperits en uns mateixos afectes, en una mateixa religió

moral, li donaríeu fe? I en d'altres tampoc no es pot

estar d'incloure algun criteri o concepte lapidari, ple de

suggeriments ètics: "Aleshores el desig el fiblava, -el

desig, aquesta coïssor dels sentits per on respira la

bèstia."140

Maseras treballa de moltes formes distintes la

disposició del temps de la història en el relat: analepsis

0 retrospeccions, prolepsis o anticipacions, retencions del

temps, concentracions temporals i desacceleracions són els

més usats per a construir les narracions. En general les

tècniques temporals tenen com a missió, en aquest tipus de

novel·les curtes, donar el coneixement dels fets al lector

de la forma més atractiva i interessant possible. Les breus

analepsis i prolepsis tenen la funció de facilitar informa-

cions al lector de manera ràpida i natural, sense complexi-

tats de construcció. Els records i els avançaments tempo-

rals usats en la forma senzilla d'aquestes novel·les

esdevenen formes narratives elementals i sòlides, que el

destinatari pot seguir amb avidesa i sense gran esforç." No

hi ha mai trencaments temporals, només analepsis o "flash-

back" de transició suau: "Del casament, feia tot just un

any. De la mort de la primera muller no en feia sinó dos.

1 quin canvi en aquella casa! Quan la Cisqueta entrà a

servir a casa els Borrut, la primera muller era plena de

vida [...].fll<1 Les prolepsis es limiten a ser insinua-

cions o anuncis d'allò que esdevindrà, amb l'objectiu

d* incentivar la curiositat del lector. Així a La fi de
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Perot Borrut, la descripció del protagonista és ja, en ella

mateixa, una premonició clara del futur tràgic que ha

d'arribar: "[•••] en Perot Borrut, un home de quaranta

anys, menut i sapât, amb una barba roja i negre, un coll

curt i una cara xafada. El seu malhumor era proverbial.

Concentrat, taciturn, tenia l'esguard ple de malfiances, i

una llengua que fiblava com un aspi. Altres vegades la

prolepsi avança clarament l'acció: "I ningú podia endavi-

nar, en els ulls d'Ernestina, quan contemplava les irisa-

cions del sol damunt els vasos i garrafes de la taula, que

la decisió presa amb el seu amant s'havia de realitzar

aquell dia mateix, aquella mateixa tarda, així que el seu

marit hagués acabat de prendre flemàticament el seu cafè de

cada dia. Ningú no podia endavinar que aquells besars que

la mare prodigava al tendre infant de les seves entranyes,

eren els besars d'un acomiadament etern." La mateixa

naturalesa narrativa de les novel·les curtes exigeix en

moltes ocasions 1'aglutinació dels fets i la concentració

de l'acció en breu espai de l'obra: "Josep seguia anant a

estudi. Era un noi aprofitat. Treia bones notes. Els
«

mestres n'estaven contents. I això enorgullia el pare.

Però, com volen els musulmans, presideix el fat les

vicissituds de la nostra vida? Estava escrit que Josep no

havia de fer la ventura del seu pobre pare. Una malura

inesperada va jeure el noi al llit, i en tres dies només el

terrassa. * En moments especialment delicats, l'autor

vol fer sentir al lector el pas gairebé sensible del temps

amb una morositat i una desacceleració que ocupen molt poc

espai de la novel·la però tenen una gran efectivitat
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narrativa! en especial si, com en el cas que segueix, es

formulen lingüísticament amb paral·lelismes i reiteracions:

"I així passaren els dies. Dies silenciosos, dies de dol,

que sols alegraven les joies clares de l'infant. De la

feina a casa i de casa a a la feina, la vida tenia, per

Bernat, una grisa monotonia." Les concrecions temporals

acostumen a tenir valor líric i simbòlic i també tenen la

missió de preparar l'ànim del destinatari de la novel.la:

"Era un dia de mitjans de setembre, llavors que les tardes

són curtes i benignes, que els fullatges són encara verds

i que les primeres pluges de tardor han assaonat la

terra."116

Les novel·les evidencien amb la seva construcció la

presència d'un autor molt experimentat, que coneix molt bé

els recursos de la narració. Gairebé tots els relats pos-

seeixen un ritme perfecte, adequat a la tipologia de les

obres i basat, en gran mesura, en la força i consistència

dels personatges. En general les seves personalitats són

convincents i en molts casos responen a constants reitera-

des que creen arquetipus dins aquest grup de novel·les.

Així els seductors protagonistes masculins de La fi d'un

idil.li. La sospita i Les desferres tenen molts trets en

comú: capacitat de desvetllar interès en un tipus de dona

específic, atractiu, força de convicció i alhora pragmatis-

me i fredor per obviar i desatendre les dones seduïdes. Al

seu torn, moltes protagonistes femenines, que ja hem

catalogat dins un comportament que segueix les passes

d'Emma Bovary, és a dir, afectades per un bovarisme

evident, creen el tipus humà més recurrent en les novel·les
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curtes. Apareix a La il.lusió. La fi d'un idil.li. Roda-

soQuest El fill del pecat i Les desferres amb variants que

distribueixen les dones en dos grups: les joves pageses que

es volen desclassar a ciutat a partir de les seves rela-

cions sentimentals i, per altra banda, les dones burgeses

malcasades i inasatisfetes que volen realitzar-se a partir

d'aventures amoroses.

Encara hi ha en aquestes novel·les clares restes de la

novel.la realista i de fulletó, que es manifesten en

l'aparició de personatges arquetípics i en la recurrència

d'alguns arguments i problemàtiques. Així, el protagonista

seductor i la pagesa maltractada i en principi ingènua, que

creu poder canviar la seva sort responen en gran mesura als

trets dels protagonistes de la novel·la de fulletó. Per

altra banda, les famílies burgeses, els costums i els

comportaments socials que apareixen com a teló de fons en

aquests llibres són clares restes de la novel·la realista,

que Maseras coneix molt bé tant per la via catalana com per

la francesa.

L'estil de les novel.les és acurat, i malgrat la

senzillesa de les produccions, Maseras utilitza molts

recursos que penetren subtilment la prosa: enumeracions,

"crescendos", paral·lelismes, al·lusions a elements

sensorials, en especial als silencis, als sorolls que els

trenquen significativament i a d'altres qüestions amb les

quals ha treballat durant tota la seva ja llarga tra-

jectòria d'escriptor, i que ara no obvia en tractar-se de

literatura més popular.
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El llenguatge de les novel·les no està encara perfec-

tament normalitzat, sinó que posseeix una certa descura

típica d'aquesta mena de produccions populars i hereva

d'una forma de procedir dels escriptors modernistes que

publiquen a la col.lecció, en general poc o gens identifi-

cats amb la renovació ortogràfica i lingüística oficial i,

en canvi, ben segurs de la seva tasca de novel·listes

perllongadors d'una narrativa molt ben rebuda per una gran

massa de lectors. Els fragments utilitzats per a il·lustrar

les anàlisis dutes a terme fins aquí mostren aquesta manca

de rigor i d'unitat lingüística que Maseras, per altra

banda, corregirà atentament en les novel·les posteriors i

que, de fet, havia ja controlat amb rigor en els llibres

anteriors a la publicació en aquesta col.lecció popular,

com A la deriva, i en els articles periodístics. Podem

concloure que l'escriptor, sempre un acurat i exquisit

estilista de l'idioma, permet una descura ortogràfica en

les novel.les de producció popular, però manté una gran

atenció per aquest tema quan es troba en altres nivells

d'escriptura adreçats a un públic més culte i sensibilitzat

cap al tema de la llengua. Suposem que, en gran mesura, a

la descura formal de les novel·les curtes també hi contri-

buí el treball poc exigent dels correctors -de vegades molt

poc preparats- i fins i tot l'estalvi de correccions per

raons econòmiques.

Un dels trets constants en totes les novel·les curtes,

revelador de la preparació intel·lectual del seu autor, és

la gran quantitat de referències cultes que hi apareixen.

A la venjança del poeta són molt nombroses a causa de les
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clares recurrències entre la personalitat de Maseras i la

de l'escriptor protagonista. A més de cites de Pascal,

Dante i d'altres personalitats literàries i filosòfiques,

Maseras subscriu en aquesta obra la teoria de "l1harn

poètic" de Carner rera la personalitat del protagonista

italià de la novel.la: "Arrigo Fiume tornava a escriure el

vers en un altre paper, intentava afegir-n'hi un altre per

continuar l'estrofa, cercava mots que consonessin amb

aquell vers i plasmessin una idea, un concepte, un període,

un ritme tan sols. Era debades. Aquell primer vers, nat a

l'atzar com per inspiració divina, com una oferta dels

déus, no admetia continuació o ell no n'hi trobava."

En conclusió, les onze novel.les curtes que Maseras

publica a "La Novel·la d'Ara" harmonitzen la seva condició

de populars -i, per tant, reivindicatives del gènere- amb

elements encara ben vius de la ideologia modernista i amb

un gran rigor constructiu i tècnic, en especial quant als

aspectes d'introspecció psicològica, on no manté únicament

les consecucions de novel.les anteriors sinó que perfeccio-

na els mètodes emprats. Aquesta qualitat s'evidenciarà en
«

la inclusió de tres d'aquestes novel·les -La ven.lanca del

poeta f Lletres d'una estiuejant (La sospita) i El lleoner

de Mulei-el-Haken- al llibre Figures d'argila, el 1927, i

en la incorporació de La il·lusió i La fi de PerotSorrut

al recull de narracions Elretorni el 1931. També trobem la

continuïtat de les tècniques narratives assajades a les no-

vel, les curtes en els llibres que tanquen la tercera etapa

narrativa, La fira de Montmartre i Una vida obscura, i

encara més a les darreres obres, L'evasió (1929), que
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aprofundeix i perllonga L'enemic de si mateix, i Zodíac

(1934), on la qüestió del treball introspectiu esdevindrà

el nucli de la novel·la.

Algunes d'aquestes novel·les curtes foren traduïdes

per Maseras o per algun altre escriptor al francès i al

castellà. Es tracta de manuscrits o mecanoscrits llestos

per a la publicació, però mai no editats, entre els quals
14fttrobem "Les épaves" -traduïda per Schneeberger-, "Le

lliBestiaire de Muley-el-Haken -traslladada al català per

Adolphe Falgairollci assessor de redacció parisenc de Le

Courrier Catalan-. "Andorrera" (Roda-soques) i "Benja-

mín"151.

3. La fira de Montmartre (1926) i la fidelitat al credo del

darrer Modernisme: simbolisme tràgic i pessimisme existen-

cial.

La fira de Montmartre és una de les novel·les més

angoixades i tristes de Maseras. Escrita a l'exili parisenc

en l'època de la Dictadura, durant el 1925 i principis del

1926, esdevé la síntesi del pensament de l'autor i un amarg

testimoni de la humanitat coneguda i tractada al llarg de

la seva ja llarga vida. Pel fet de ser eminentment teòrica

i simbòlica, aquesta novel·la representa l'obra de maduresa

de l'escriptor on més clarament es plasmen els seus neguits

existencials i els seus supòsits nihilistes, ben acordats

amb l'ambient desencisat que viuen els darrers modernistes,

ignorats i incompresos fins a la represa de la novel·la, al

tombant, com hem vist, de la data de publicació de La fira
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de Montmartre. En el cas de Maseras, i, malgrat la seva

constant carrera de novel·lista amb èxits remarcables, un

fort desànim arriba també a aquesta obra en forma de

desencís de la condició humana i de pessimisme agut i

crític, inherent, per altra banda, al propi caràcter i a la

situació vital que envolta els ja desencisats quaranta anys

de l'escriptor. Probablement Maseras, en arribar a París,

es sumí en un dolorós període d'adaptació a la nova

circumstància de l'exili, que, sumat al dolor de la

situació de Catalunya sota la Dictadura i al de l'enyorança

de la família, l'afonà en les profunditats de l'angoixa de

viure que patentitza l'obra.

La filosofia de la novel·la connecta directament amb

l'existencialisme que vessava el protagonista d'Ildaribal

i anuncia la desesperança absoluta que contindrà la

novel·la L'evasió (1929) tot conformant un continuum

ininterromput de pessimisme existencial que marcarà

definitivament l'obra narrativa de l'autor, fins i tot en

el cas d'algunes de les novel.les curtes ja estudiades,

menys profundes i menys complexes ideològicament que les

obres narratives més extenses.

En un altre sentit, podem també afirmar que La fira de

Montmartre recull, ja absolutament assimilades, les in-

fluències literàries que l'autor ha anat rebent al llarg de

la seva vida d'escriptor, a les quals s'afegeixen tonali-

tats filosòfiques vigents en aquell moment històric

especialment compartides per Maseras, com són el pessimisme

i el nihilisme respecte al món real, de Schopenhauer. També

trobem a la novel·la la continuïtat de les idees escèpti-
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ques, didàctiques, iròniques i, un cop més, pessimistes

d'Anatole France, ara ja completament dissoltes en el

llibre i fetes pensament propi per Maseras. Al costat de

France s'endevina l'ombra del gran deixeble de Flaubert que

fou Maupassant, del qual es filtren bàsicament a l'obra els

aspectes de misogin enfervorit. També batega a La fira de

Montmartre l'esperit de D'Annunzio, especialment evident en

una de les narracions que els personatges s'expliquen per

divertir-se els uns als altres.

La novel·la és clarament simbòlica i el mateix autor

té especial cura que aquest punt resti ben clar amb el to

teòrico-al.legòric que li dóna constantment, amb les

afirmacions que ell mateix, autor identificat amb un

narrador amb omnisciència absoluta, va fent al llarg del

llibre, i, especialment, ambles rotundes disquisicions que

Ariel, el personatge-símbol per antonomàsia, pronuncia en

un excessivament llarg discurs que adreça a la multitud que

bada davant la barraca on ell s'exhibeix com a astròleg,

mag i xerraire. L'al.legoria de la novel·la parteix de la

idea -formulada obertament en infinites ocasions- que la
*

fira és símbol del món i que la vida de l'home és complexa

i multicolor com una fira. Així, diu el narrador: "Què és

el món, sinó una fira contínua, un pandemónium inacabable,

un infern de rialles i de ploralles, un mercat de goig i de

dolor? Formigueig humà, disbauxa de passions i de vicis,
159

escampats per la terra a la bona de Déu."1" Els personat-

ges de la fira representen la humanitat sencera, seguint la

coneguda convenció literària del gran teatre del món, i per

això es veuen desfilar tots els tipus humans i totes les

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
VIDA I OBRA D'ALFONS MASERAS: ESTUDI ESPECÍFIC DE LA SEVA NARRATIVA 
Montserrat Corretger Saez 
DL:T-1577-2009/ISBN: 978-84-692-4537-8



1156

classes socials, herois anònims del llibre en qui es

concreten i encarnen les amargues afirmacions de l'autor:

"Les bagasses del barri, pintades i descabelladas, amb unes

celles fins a les orelles i uns ulls assedegats, es ficaven

entre la gent envestint els homes a cops de colze t Els

lladregots d'ofici, amb la gorra fins a les orelles i el

mocador a la falsia, s'esllavissaven entre la munió amb

peus de vellut. I el menestral, l'obrer, el burgès, el

parisenc i el foraster, titelles d'aquell guinyol immens,

feien una riada de carn humana, freturosa de goig imminent,

de deliri, d'oblit, de ventura." En la seva pruïja

didàctica i en la seva cercada claredat, la novel·la

ofereix un altre símbol diàfan, el de les dues classes

socials enfrontades, representats pels personatges rics -un

banquer jueu, un ex-polític i ex-crupier, un fabricant i un

secretari d'ambaixada- i els pobres -tots vagabunds i homes

de mil oficis, ara rodamóns i abandonats de la fortuna-

dibuixats en esquema, gairebé caricaturescament. La

coincidència d'ambdós grups a la fira permet d'analitzar-ne

els comportaments i arribar a la conclusió que la condició

humana és la mateixa amb independència de la capacitat

econòmica i la situació social dels individus. La fira

ofereix els mateixos paranys a ambdós grups humans perquè

tots els homes senten el mateix buit espiritual i eviden-

cien la mateixa manca de sentit en les seves existències.

Tanmateix, l'element simbòlic per excel·lència és Ariel, el

pallasso nigromàntic que apareix i desapareix com una ombra

als moments oportuns. Es tracta del mateix personatge de La

Tempestat de Shakespeare, l'esperit de l'aire, el malèfic
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Ariel, amb l'ajut del qual Pròsper aconsegueix fer naufra-

gar la nau on viatja el seu germà, culpable d'haver-lo

destronat. Paral·lelament, Maseras, amb l'ajut d'aquest

esperit o àngel rebel -a qui anomena obertament "1*Ariel

shakesperià"-, pot dir les veritats més crues i posar en

contacte el protagonista rodamón, Trapa, amb la seva filla

-a qui abandonà ja abans de néixer-, condemnada a captar i

a prostituir-se. De la mateixa manera que, a la tragèdia de

Shakespeare, Ferran -fill d'Antoni- s'enamora de Miranda -

filla de Pròsper i cosina seva-, a causa de la trobada

fortuïta provocada per Ariel, a l'obra de Maseras també és

l'atzar -forçat per l'esperit de l'aire- qui posa en tràgic

contacte Trapa amb Angèlica, que morirà a les seves mans,

víctima d'un primer i definitiu acte d'amor i pietat per

part del pare, desesperat i penedit. És així com La fira de

Montmartre esdevé una tragèdia simbòlica i fantàstica on,

amb la intervenció d'un personatge màgic, es posa de

manifest la impotència i la soledat de l'home al món i el

terrible dolor a què, en ocasions, es pot reduir la vida.

Aquest plantejament simbòlic i existencial fou així entès

i comentat al periòdic Comoedia de París en una crítica que

no exclou alguns elements humorístics del llibre i fa

referència, també, a una bona acollida del públic: "La Fira

de Montmartre n'est pas un roman de moeurs parisiennes,

comme on pourrait le croire. L'auteur profite seulement de

ce cadre pittoresque qu'est la foire montmartroise pour

nous conter une histoire drôle et tragique où des êtres

plutôt symboliques que réels incarnent la vie et les idées'
\'",',

de nos jours. Et si c'est parfois un livre décevant,. c'est, î '1
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souvent, une oeuvre amusante, à laquelle le public catalan

fait, en ce moment le plus charmant accueil."

A 1*objectiu valor simbòlic de personatges i situa-

cions s'hi afegeix una tonalitat lírica que es manifesta

formalment en tota la novel·la. Sembla que un tènue vel o

un filtre groguenc doni color de llunyania a les escenes,

especialment a les protagonitzades per una col·lectivitat

o grup de persones, que es mouen en un temps suspès,

inconscients que són observades en el torb del seu devenir.

Es tracta de la distanciació de qui escriu des de la visió

interioritzada i, al mateix temps, subordina la narració a

la presentació simbòlica d'una entitat interior, en aquest

cas l'angoixa i el dolor de viure -la tesi de la novel.la-

que tot home manifesta en un grau més gran o més petit de

consciència, i que, involuntàriament, delata en els seus

actes. Per aquest motiu es pot considerar també La fira de

Montmartre una novel·la lírica, que en alguns moments

aconsegueix crear quadres de vigorós i estrany lirisme,

tant a partir de descripcions de plàstica rudesa o tendre

detallisme com de diàlegs, monòlegs o discursos, carregats
*

de simbolisme i misteri. La poesia sorgeix, en ocasions, de

la voluntat de color cosmopolita: "El jazz continuava

omplint la sala de les seves estridències africanes. Hom

hauria dit que els negres imposaven l'imperi del tam-tam.

Els clients afluïen. Homes i dones de tots els països, de

tota Idealität, de tota moralitat coneguda. Elles reprodu-

ïen els darrers figurins dels modistos més famosos,

magnífiques de vanitat i provocació.[...J A més de quatre

els sortia pels ulls la cocaïna. Ells eren difícils de
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classificar. Els uns tenien l'aire de pédérastes, els

altres de jugadors, els altres de Don Juan.[...] Elles, amb

el cabell curt, el broquet als llavis, gustaven el delit

del jazz, que les tornava somniadores, com abans les

encisaven les danses vieneses, car el jazz és una transpo-

sició del tam-tam i el tam-tam és un instrument ma-

lencònic. En altres moments el lirisme sorgeix en

negatiu, fruit de la misèria i de la violència: "Fugint de

la munió, enfilaren un carrer estret i es ficaren en un cau

de lladregots i escapats de presiri. Allí es trobaven a

casa, en mig d'altres amics i de dones esqueixades, que els

saludaren estrepitosament. Allí es ballava i es bevia, allí

es reia i es cridava a pler. Un acordió, trist i lamenta-

ble, gemegava contínuament. Entorn de les taules, les cares

patibularios d'ells i les ganyotes cíniques d'elles es

fonien en una mitja llum vermellosa, que les tornava més

sanguinàries. Els que ballaven, suats i espitregats,

tenien, en la manera d'apretar la balladora, gest de còpula

i de crim." Els dos fragments tenen en comú la voluntat

de copsar l'ambient, les músiques, els sorolls i allò més
*

impalpable que defineix cada un dels àmbits des de la

impressió íntima del narrador, alhora que volen projectar

sobre el lector la soledat i la banalitat de les existènci-

es. Per altra banda l'ús, comú als dos textos, del pronom

fort "ells" i "elles" per tal de definir els personatges

dóna un vague to d'anonimat i d'incomunicació a cada un

dels espais i grups de personatges descrits.

Són tal vegada aquestes descripcions aspres i sugge-

rents, així com els tipus vius i acolorits que protagonit-
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zen la novel.la allò que va dur a equívoc l'editor del

llibre quan, pel juliol de 1926, el féu aparèixer amb el

subtítol "Novel·la realista". El mateix autor en protestà

vivament desde París en una carta al director de La

Publicitat el 2-VII-1926 on afirmava:

"Acabo de rebre un exemplar de la meva obra La fira de

Montmartre. publicada per la Biblioteca Nova, i veig amb

sorpresa que sota el títol de les cobertes l'editor s'ha

permès d'afegir, a tall d'indicació o de subtítol, els mots

"novel·la realista".

Com que sóc aliè a aquest qualificatiu, que és,

potser, tot el contrari del que l'obra realment mereix, i

com que l'apel·lació de "realista" pot induir a error a

lectors i a crítics, tinc especial interès a assenyalar al

públic que es tracta d'un qualificatiu posat arbitràriament

per l'editor, car jo no m'he permès mai d'adjectivar les

meves pròpies obres."

Tomàs Garcés des del "Carnet de les Lletres" de La

Publicitat justificava les protestes de Maseras amb

l'article "Novel·la realista?", però Manuel de Montoliu,
•

des del "Breviari Crític" de La Veu de Catalunya/ » i

Pere Guilanyà, des de dues cròniques parisenques adreçades

al diari Reus158 i també a La Veu de Catalunya158, esti-

gueren d'acord a atribuir a la novel·la la qualitat de

realista.

Per a Garcés, tot referint-se a Maseras, "la protesta és

justa. Ho és sobre tot, perquè, en el sentit filosòfic de

la paraula, La Fira de Montmartre es tot el contrari d'una

novel·la realista." La justificació de les Beves afirma-
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cions és la següent: "Endebades Alfons Maseras fa moure i

parlar els seus personatges amb brutal cruesa. És inútil

que damunt la trama melodramàtica, vaga i fantàstica de La

Fira de Montmartre surin, en pilot informe, anècdotes que

volen ser esqueixos de realitat. El món que Maseras veu i

descriu és un món fictici. El personatge central de la seva

novel·la no és de carn i ossos. Tendenciosa fins al límit,

La Firade Montmartre té més de proclama que de narració".

Els apel·latius que segons l'article de Garcés escaurien

millor al llibre serien els d'obra simbòlica i lírica: "Què

és sinó poesia aquesta febrosa imatge de la fira virolada

i fugaç? Maseres ha sabut donar-nos un símbol pessimista de

la vida". Per altra banda, els mateixos personatges són poc

o gens creïbles, sobretot per la seva forma de parlar, ja

que burgesos i vagabunds s'expressen en termes semblants:

"Tots s'enfonsen en el mateix llot. Però -i això és massa-

fins diuen les mateixes paraules." La conclusió de Garcés

és definitiva: "rebutgem, com l'autor, per a La Fira de

Montmartre, el subtítol que l'editor inserí. No és novel·la

realista. A penes novel·la. La tesi del llibre és ben

lírica. Un poeta l'hauria concretada en belles rares

paraules. Un pensador també".

El pintoresquismo superficial de l'ambient de la fire

de la Butte, festa hivernal de Montmartre, que destil.ler

les descripcions porta Manuel de Montoliu a adjudicar a Is

novel·la un valor realista evident, convençut que el

subtítol es deu al seu autor: "Els seus personatges sor

homes i dones de la més relaxada societat, tristes desfo-

rres de la vida del plaer i del vici, i encarnació d'aques-
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ta negra filosofia de la desil·lusió desesperada i de

l'escepticisme integral que veu la vida com "una fira

contínua, un pandemonium inacabable, un infern de rialles

i ploralles, un mercat de goig i de dolor". Amb aquesta

filosofia, aquest ambient i aquests personatges, la

novel·la d'En Maseras havia de resultar una mostra d'aquest

realisme cru característic de la literatura moderna

inspirada en l'espectacle depriment de les grans misèries

morals que corquen l'ànima de les multituds dels grans

centres cosmopolites. L'autor sembla haver volgut advertir

prèviament al lector sobre el caràcter de la seva novel·la

amb el subtítol de "novel·la realista" que ha posat al seu

llibre."161

La història que narra transcorre durant un vespre j

una nit, fins a les tres de la matinada. El primer capíto]

presenta l'espai de l'acció -els carrers populosos, alegres

i trepidants de Montmartre plens de les barraques delí

firaires i dels carros dels saltimbanquis- i els personat-

ges, quatre amics "vagabunds de mena": el més vell, Trapa;

comediant de secà, alt i magre; el més jove, Belitre, ex-

mestre d'estudi; Pedraire, que ha estat al presidi, a le¡

Antilles, i Betum, "entravessat de negre", que ha exerci

totes les feines. Al capítol II els trinxeraires, redossati

en una taverna, tenen una profunda i extemporània convers,

filosòfica i s'expliquen aventures amoroses -en clai

trágico-lírica i irònica, segons els casos- en les qual

aboquen, amb diverses tonalitats, una forta misogínia. E

primer dels relats, el de Trapa, té concomitàncies temati

ques amb el conte "La contessa d'Amalfi" de Le novell
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delia Pescara de Gabriele D'Annunzio, fet que es pot

considerar un homenatge a l'admirat escriptor i un recorda-

tori dels moments àlgids del Modernisme. El tercer capítol

crea una situació paral.lela als dos anteriors en mostrar

els quatre amics adinerats -als quals ja ens hem referit

abans- que tracten de divertir-se en un cabaret de Montmar-

tre. Beuen, conversen i també s'expliquen històries tan

misògines com les anteriors, i, a més, fan gala del seu

credo reaccionari amb tota mena d'afirmacions socialment

inadmissibles. Les coincidències entre els dos grups -

recerca del plaer i del sentit de l'existència, compa-

nyonia, goig per la conversa, misogínia i fins coincidència

en el llenguatge incisiu i barroer- i les exclusions -

estatus social, economia, interessos professionals- es fan

paleses. En entrar al capítol IV esclata la llum, el traüt,

la sensualitat i l'acció de la fira. El moviment de les

masses i les enumeracions permeten confegir la imatge

"d'aquell guinyol immens" i adonar-se que la vida sencera

és a la fira, símbol de tota la humanitat. El capítol V,

equidistant del principi i del final, introdueix la
•

fantasia, la màgia i la reflexió més amarga sota la figura

d*Ariel, que pronuncia el seu llarg i dens discurs fi-

losòfic i existencial davant els "exemplars d'aquesta fauna

innominada que ha produït la sèment d'Adam i que passa pel

món inútilment".^2 El capítol es clou amb la confusió que

du la divisió d'opinions dels espectadors i amb l'incendi

que Betum cala a la barraca d'Ariel mentre duren les raons.

L'ombra de 1'Ariel shakesperià es perd entre la multitud

bellugadissa. Al capítol VI convergeixen al cabaret el grup
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dels potentats exòtics que cerquen diversió i el dels

vagabunds que cerquen refugi. Irònicament, els segons

prenen les balladores als primers i cadascun d'ells cerca

recer en la seva parella. Trapa, solitari, només pensa en

una tendra adolescent que ha conegut a primera hora del

vespre i que li recorda l'única dona que estimà i abandonà

sense escrúpols en saber que estava embarassada. L'angoixa-

da meditació sobre les idees d'Ariel -"Mentida, mentida!

Tot és mentida!"- té la força de fer-lo aparèixer al seu

davant "com si s'escapés de les barraques que crema-

ven". " Després d'una conversa en què Trapa aconsegueix

que Ariel li confessi la seva naturalesa divina i encerti

allò que el burxa dins l'ànima, el rodamón es troba davant

la dolça i mísera noia per qui sent una crida tan especial.

Ariel desapareix després d'haver exercit els seus poders

sobrenaturals manejant els esdeveniments de la vida de

Trapa. El capítol VII consisteix en un discurs del narrador

omniscient que glossa 1'al·legoria fonamental de la

novel·la, el paral·lelisme entre fira i vida, utilitzant la

funció apel·lativa envers el lector i fent al·lusió, sota

els matisos de la ironia i del pensament existencial -i amb

diverses referències literàries-, a la humanitat, que cerca

l'engany a la fira, "la concreció de llurs desitjós i llur

existència".164 El capítol VIII és el nucli de l'argument

de la novel·la, a partir del qual succeeixen els fets

bàsics que desenvolupen i clouen la història. Els darrers

quatre capítols aglutinen l'acció i la filosofia en què es

fonamenta el relat, del qual els set primers són una

preparació ambiental i ideològica. S'hi desenvolupa la
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trobada entre Trapa i Angèlica, amb la consegüent descober-

ta -no confessada a la jove- per part del vagabund que ella

és la pròpia filla mai no reconeguda. El capítol IX està

narrat en un temps en suspensió, ja que es limita a

materialitzar les reflexions de Trapa en oir el nom de la

mare de la noia, detall que li assegura la seva paternitat.

La cloenda del capítol reprèn el punt de la conversa entre

pare i filla del final del capítol VIII. L'analepsi o

flash-back permet conèixer les fibres més íntimes del cor

del vagabund, en el fons un idealista que fon la seva

tendra sensibilitat i el seu idealisme amb el de l'autor.

El capítol X s'inicia amb el retorn des d'aquest temps

paralitzat i continua amb la represa del diàleg entre els

dos personatges. La meditació del capítol anterior comporta

al vagabund una gran angoixa i una densa lluita interior de

to determinista i fatalista que el du finalment a eliminar

la noia ofegant-la entre les seves mans per evitar-li

l'infern que, de segur, l'espera en la seva mísera vida.

L'onzè i darrer capítol, molt breu, és una mera coda que a

l'edició de 1935 fou incorporada al desè. Clou la narració
*

amb el retrobament anecdòtic de tots els companys al

cabaret, a les tres de la matinada, sota l'ombra d'Ariel,

que apareix prop del local després d'haver inspirat Trapa

en la seva feta. Les darreres paraules de l'esperit li

recorden que "només la sang purifica", que "els déus

exigeixen sang innocent", i també que "no hi ha altre

veritat que la mort"' , idees centrals del llibre. L'es-

pectre, veritable causant dels esdeveniments, "s'esvaeix

misteriosament, com ha comparegut, perdent-se enllà del
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carrer, on les darreres clarors de l'incendi que devora el

fustam de la fira, es fan albiradores encara".

Aquesta lleugera trama argumentai s'equilibra amb una

intensificació dels valors filosòfics del llibre, que així

esdevé una reflexió profunda sobre l'home més que no pas el

relat d'una aventura. Hi ha tres camps narratius on la

densitat de les idees es fa més evident: als diàlegs -dels

trinxeraires, dels burgesos, de Trapa i la seva filla i

entre Ariel i Trapa-, al llarg i consistent discurs

d'Ariel, i a les introspeccions del pensament del vagabund

protagonista. En tots els casos l'autor omniscient presenta

els personatges i situacions i dóna la seva opinió a partir

del pensament dels protagonistes, fins al punt que de

vegades es difícil discernir si la veu narrativa pertany al

narrador omniscient o al personatge focalitzat en primer

pla.

L'escepticisme i el dolor de viure es fan més palesos

entre els vagabunds, especialment en la figura de Trapa, en

canvi la frivolitat i la recerca de l'anorreament mitjan-

çant el plaer, l'alcohol i les drogues són objecte primor-
m

dial de les aspiracions dels burgesos que visiten la fira.

Trapa confessa al company Belitre, que l'interroga, la seva

tristesa sense remissió -expressada amb un llenguatge

impropi del seu estatus social-, mostra de l'actitud global

de la humanitat: "A mi, com més anys vaig posant, la gent

i les coses se'm fan més insuportables"16', "El meu ofici

ha estat el de divertir, i estic segur que no ho he assolit

mai [...] L'home és un animal trist, (...) "jo aóc trist

com una ostra. I ho ets tu, Belitre, encara que no t'ho
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pensis, i ho som tots. [...] el nostre marriment és

incurable". La misogínia dels trinxeraires té una tona-

litat esqueixada i barroera -"Les dones... Només són bones
iíq

al llit i a la cuina - amb matisos de cinisme, com quan

un d'ells diu, referint-se a una dona de fort caràcter i

agressiu comportament: "El tracte d'una matrona així hauria

d'ésser la base de tota educació sentimental". La miso-

gínia es barreja amb la crueltat i els criteris reaccio-

naris en boca dels burgesos, símbol de la seva classe, i

dóna en ocasions diàlegs irònics i llampeguejants com el

que segueix: "-E1 divorci -assegurà aleshores Mani- no és

una institució. És un expedient. -Jo crec que és un joc -

afegí el crupier. -Per mi és el protest d'una lletra -

declarà el banquer. [...] Però certes lletres no convé

protestar-les -objectà Simó -car el crèdit se'n ressenti-

ria. -Val més endossar-les -digué sornaguerament, Blond" "

Aquesta reducció de totes les accions al propi benefici

econòmic porta un dels burgesos a dir, en un comentari

gairebé caricaturesc: "Si més no, només en el matrimoni he

trobat els mitjans de fer fortuna. Us torno a dir que les
•

dones ja estan bé com són. Només depèn de nosaltres de

saber-nos-en servir."

Aquestes converses, mantingudes en situacions intrans-

cendents, senten les bases de la qualitat espiritual dels

seus protagonistes, aplicable a tota la humanitat, -

l'afortunada amb diners i la immergida en la necessitat- a

causa del valor de símbol que tenen els personatges de la

novel·la. Partint d'aquests supòsits previs i evidenciada

la tristesa i la misèria espiritual inherents a la condició
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humana, Maseras tracta de fer un diagnòstic i donar un

remei a la situació de l'home al món mitjançant una veu

vàlida per a fer aquesta proclama. Tanmateix, és significa-

tiu que el personatge triat per a pronunciar el discurs

sigui el misteriós i inaprehensible Ariel, esperit malèfic,

les paraules del qual són sempre desesperançades i acorda-

des amb la filosofia pessimista de què Maseras vol impreg-

nar el llibre.

Ariel fa una revisió, amb un estrany to patèticament

festiu i cínic» de molts problemes humans, des dels

principals defectes de l'home - avarícia, luxúria, justa-

ment els glossats al llibre- fins a les més crues veritats

que presideixen la seva vida: el sentit de l'existència i

la mort. Maseras delega la seva veu, i per al.ludir a tan

penoses qüestions utilitza un emissari negatiu i malèfic,

el qual, a causa de la distància que el separa de l'home,

pot referir-se a la seva desesperada circumstància sense

dolor. Ariel esdevé el portaveu de la dolorosa filosofia

existencial que vessa la novel·la i justifica així la

redacció del llibre, que té com a únic missatge la desespe-

rança.

La suma de les desventures que comporta l'exili, la

situació de Catalunya sota la Dictadura i la separació de

la família, així com la influència de la filosofia de

Schopenhauer, que en diverses obres del darrer període de

producció s'evidenciarà més fortament, porta l'autor a

sentir el propi dolor, i a posar en boca d'Ariel -que

sempre va amb un crani a la mà- afirmacions absolutament

escèptiques: "Creieu en els delits de l'amor i l'amor és
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una falsedat"; "Tot l'or de la terra no pesa el que pesa

aquest crani"; "Tots els vostres llibres de filosofia no

contenen la ciència que hi ha dintre d'aquests ossos

buits". I, referint-se constantment a la calavera acaba per

concloure: "I posseeix l'omnisciència i l'omnipresència";

"És la imatge que no canvia, és la serenor immutable, és,

com us deia, l'única veritat". Dóna una teoria pagana i

negativa de la creació del món com a mer passatemps dels

déus de l'Olimp i al·ludeix a la tristor inherent a l'home

i a la insuficiència de tots els recursos -paranys,

enganys- que cerca per a guarir-la: "Viviu en el silenci i

en la tenebra. Demaneu llum a la ciència, i la ciència és

un joc de disbarats. Demaneu consol a la fe, i la fe és un

trenca-colls, una enganyifa. Demaneu un baume a l'amor, i

l'amor és un preludi de la mort". Clou el seu discurs

insultant la humanitat que l'escolta atònita, sense

entendre gairebé res: "Heu edificat un món damunt de la

injustícia i la vergonya [... ] us heu enllotat en la

171
mentida! [...] Demés de falsaris sou covards [...]. Al

final del parlament insta els homes que s'ajupin davant la
*

calavera, única veritat, en un grotesc culte a la nort.

Com a Ildaribal i com a moltes de les novel·les

curtes, l'element ideològic predominant del llibre és la

força del destí, la fatalitat que actua sense remissió i

transforma la novel·la en una veritable tragèdia. La idea

que Ariel introdueix obsessivament en el protagonista per

portar-lo a assassinar la pròpia filla, víctima de la

misèria i de la dissort, és la de la redempció a partir de

la sang d'una víctima innocent: "només la sang purifica. I
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recorda't que per a tot sacrifici expiatori, els déus, els

meus germans i els meus inspiradors, exigien sang inno-

cent."' L'home, culpable de la pròpia desgràcia -"veureu

que la dissort en què us revolqueu us l'heu fabricada

vosaltres mateixos"- , i portador per la seva condició

humana de l'estigma de la malaurança, es veu obligat a

oferir el sacrifici d'una sang nova per arribar a l'aliança

amb els déus i conjurar el fat advers. D'aquí que aquesta

novel·la, amb tota la violència i misèria que destil·la -

símbol de la violència i misèria del món- tingui un valor

antiroraàntic i esdevingui una tragèdia. Es tracta del cas

invers a les obres romàntiques -Maragall, Wagner- on la

salvació final prové de l'acte d'amor suprem d'una jove

innocent que redimeix, amb la seva puresa primigènia, i amb

l'ajut de l'art, l'home condemnat. La filosofia negativa

del llibre sorgeix, doncs, de la mateixa situació de l'home

-sotmès a la fatalitat d'una existència absurda- i de la

necessitat de redimir aquest estigma de dolor amb el

vessament d'una sang innocent, en aquest cas de la filla

del protagonista, amb la qual cosa el crim esdevé un
•

parricidi assimilable en la seva grandesa i dolor al d'una

tragèdia grega.

Podem encara afegir que la narració, malgrat la

tonalitat tràgica, es troba també influïda per elements de

la novel·la naturalista i de la novel·la de fulletó. Un

determinisme objectiu i cru plana sobre les vides dels

protagonistes rodamóns i s'evidencia amb detall en el cas

de Trapa i de la seva filla Angèlica. El medi ambient on

desenvolupen la seva activitat és totalment advers i els du
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irremeiablement a la desgràcia. Els orígens i el context

familiar i social de la jove -abandonada pel pare i amb el

mal exemple constant d'una mare llançada a la mala vida-,

l'empenyen a dur, sense possibilitat de redempció, una vida

de prostitució i de vici. Al mateix temps, el fet fortuït

de la trobada entre pare i filla en la immensa nit parisen-

ca i el fet de la llarga i patètica conversa que mantenen -

iniciada en la situació equívoca de cercar el pare la

companyia d'una prostituta que resulta ser la pròpia filla-

transforma en aquest punt el llibre en una novel·la de

fulletó. D'entre les diverses influències que Maseras

projectà al relat, podem destriar, doncs, la seva expe-

riència de lector format encara en la narrativa realista,

naturalista i de fulletó, i d'escriptor forjat en les

tendències modernistes finiseculars, especialment sensibi-

litzades per la problemàtica existencial que agullona

l'home.

L'ambient de la novel.la és completament acordat amb

l'ambient real que vivia Maseras en el moment d'escriure-la

-fet que revalida aquell valor catàrtic que li atribuíem-:
*

el París cosmopolita i multicolor dels anys vint, i espe-

cialment l'ambient bohemi de Montmartre, ple de referents

ètics i estètics nous, molt segle XX, en la línia de

l'esperit inquiet de l'escriptor: "Damunt l'asfalt del

carrer, obeint al fre del mecànic, s'aturà un automòbil. En

davallaren quatre senyors, correctament vestits de smoking

i copa-alta. [..] Amb les lluminàries de la nit, els colls

planxats, els brillants, el xarol de les sabates i la pell

planxada dels capells llençaven reflexes divergents. [...]
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