
UN CAS DE RECEPCIÓ I ASSIMILACIÓ LITERÁRIES:
JULES RENARD & CARLES SINDREU

I.- En parlar de la liaison Renard-Sindreu cal tenir present que, en segons
quins aspectes narrativament significatius, ens estem quedant amb dos vértexs
d'un consistent triangle que, per ésser-ho de debó, no pot refusar complicitats ni
conflictes interns. Ens referim a la confluéncia literaria consumada entre Renard-
Sindreu-Gómez de la Serna, de la qual hem tocat certs llindars que repercuteixen
en la comprensió parcial d'aquell tándem (v. D. Madrenas - J. M. Ribera 1996). En
el present treball, peró, ens mantindrem dins dels marges puntuals d'aquesta Bar-
rera couple, intentant escorcollar en el perqué i en el com d'alló que Carles Sin-
dreu (1900-1974) féu públic sempre que pogué, la seva devoció per i el seguiment
deis models literaris de Jules Renard (1864-1910). De sindreuanes professions de
fe renardiana en trobem les següents: La klaxon i el ami (1931), l'encaKala una
cita de Le vigneron dans sa vigne (1884) que introdueix el to literáriament, iróni-
cament paremiológic de bona part de les concentrades proses o radiacions inclo-
ses; a posteriori, en el resum biograficoliterari que fa de l'autor Félix Millet en el
seu próleg a Les figures del pessebre de l'Ametlla del Vallés (1950: 28) llegim que
«El seu autor preferit és Jules Renard», afirmació que transcriu en castellá J.Badia
(1954: apéndix 2, s.p.) en el text que acompanya La singular história d'un club de
tennis (1954), «Su autor preferido: Jules Renard», perfil biográfic que Carles Sin-
dreu refará en fulls mecanografiats posteriors —ja se'ns dóna per aparegut El se-
nyor joanet del Guinardó (1954)—, mantenint com a confessió rotunda que tanca
el text «Su autor preferido Jules Renard». És veritat que, entremig, la referéncia
ha desaparegut en la Notícia biográfica que figura al comenÇament del darrer títol
citat sortida, tot ho fa suposar, de má de l'autor i d'aquella cadena de textos que
no creiem aliena a ell mateix en la seva composició (C. Sindreu 1954: 9-10), enca-
ra que en el Próleg d'Agustí Esclasans (1954: 18), important aportació sobre la
tradició humorística catalana moderna i la incorporació avantguardista, no s'evita
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recordar Jules Renard entre «les possibles, per bé que circumstancials, fonts es-
trangeres» del nostre autor, menció que el prologuista minimitza, peró no pot dei-
xar de fer donat el lligam ja públic entre el catalá i el francés.

Sobre aquestes dates i referents, amb l'article Jules Renard, Caries Sindreu
(1961: 5) propicia des del «Diario de Barcelona» el text laudatori més explícit so-
bre l'escriptor francés. Certament més discursiu que la manifesta filiació amb an-
terioritat citada, Caries Sindreu no sols presenta una selecció de textos de i'ho-
menatjat sinó que, en dues primeres columnes, passa del seu concentrat perfil
biográfic i la incidéncia en la seva perenne modernitat a puntualitzar sobre la seva
poética i la seva comprensió de l'humor com a eina litéraria. Potser no és el mo-
ment idoni d'aturar-nos en una qüestió que ens faria remetre a la biografia literá-
ria de Caries Sindreu, peró sí per a destacar que en les paraules dedicades a Jules
Renard, transcrites més avall, es detecta un hipotétic joc de miralls: gradualment
relegat en la lenta refeta de la nostra literatura entre els anys 50 i els 60, Sindreu
sembla mirar-se en Jules Renard, potser en aquell punt en qué, mitjanÇant la qua-
lificació d'humoristes, ambdós han estat despinats a la periféria de la gran litera-
tura sense que la crítica establerta es parés a copsar l'abast del seu humor; del del
francés ens diu almenys Caries Sindreu, que forma part d'una minoria de «cono-
cedores» que li reconeix l'originalitat —sobri, sensible, irónic, agut, antitétic...—,
que sintonitza amb la seva fibra humorística, bastida «para mi [sobre el] verdade-
ro sentido del humor, cuyo objetivo no es exactamente suscitar la risa o la carca-
jada en versión externa, epidérmica o fácil» (C. Sindreu 1961: 5).

L'accés a i la coneixenÇa de Jules Renard per part de Caries Sindreu s'assenta
sobre un marc historicoliterari a propósit del qual filarem algunes dades referen-
cials. L'escriptor francés és present a la vida literária catalana, si més no, des que
el 1907 Adriá Gual en traduira l'éxit teatral Poil de carotte, que Jules Renard ha-
via portat als escenaris el 1900 a partir d'una primera versió narrativa de 1894. Pél
de panotxa, traducció d'Adriá Gual, fou editada el 1909. La narració renardiana,
per la seva banda, fou traslladada al castellá —Zanahoria— per Enrique Díez Ca-
nedo l'any 1917, dada bibliográfica que, juntament amb les esmentades a conti-
nuació, resulta aquí operativa tenint en compte la creixent interrelació literária en-
tre catalans i castellans al llarg del primer terÇ del nou-cents. Dins d'aquest
entramat, hem de citar també la versió castellana de Luis López-Ballesteros y de
Torres El viñador en su viña (sense data peró sempre anterior a 1931 segons una
notícia editorial que inclou el volum), títol renardiá que Caries Sindreu ja ens de-
mostrava haver llegit d'acord amb la susdita cita introductória de La klaxon i el
camí. El 1931, el mateix any del 'libre de Carles Sindreu, encara apareixerá en cas-
tellá La linterna sorda, traducció de Julio Gómez de la Serna. Aquest és el text
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anunciat en premsa en el llibre anterior, la qual cosa ens prova que la versió cas-
tellana de La vigneron dans la vigne l'havia precedit. La notícia sobre l'edició en
preparación de Los cochinillos (Historias de vidas humildes) en aquella mateixa
obra, al contrari, no quedó ratificada per una edició posterior.

Les versions de Luis López-Ballesteros y de Torres y de Julio Gómez de la
Serna van acompanyades de sengles prólegs incidents en un perfil i una caracte-
rització de l'obra de Jules Renard que veurem projectats en l'atracció i en un pos-
sible ressó sobre Caries Sindreu, fins i tot en la valoració que, a propósit d'aquest
últim, fará posteriorment la crítica. Els crítics, uns i altres, quasi sempre actuen
sobre l'autodenominació renardiana en el text introductor d'Histoires naturelles
(1896) com «le chasseur d'images». Partint d'aquí, el primer traductor-prolo-
guista ens presenta un autor «visual» que va de l'observació a la penetració sen-
se cap prejudici i que, davant del text, acaba per actuar mitjanÇant «un admira-
ble acierto de síntesis» per donar-nos un paisatge o un tipus, evitant tot l'inútil en
la seva prosa; el segon, al seu torra, el titila d'escriptor «vidente, más que obser-
vador...», que combina sinceritat, humorisme, sensibilitat, angle de visió mo-
dern, precisió i claredat (L. López-Ballesteros y de Torres, s.a.: 5-6; J. Gómez de
la Serna 1931: 9-10, 15). L'edició catalana d'Adriá Gual, en canvi, no inclou cap
prolegomen.

Possibles aspectes tots aquests que portarien endavant els camins de la pro-
ducció de Caries Sindreu; ens permetem els dos següents Hnos d'unió. Luis Ló-
pez-Ballesteros y de Torres (s.a.: 8-9), en primer lloc, fa una advertencia sobre el
tractament deis personatges humans per part de Jules Renard, que mai no tria in-
dividualitats excepcionals sinó quotidianes, fins i tot vulgars, en situacions no
gens extraordináries, peyó que, per la seva humanitat, inicien una drecera que va
de la comprensió i simpatia provocada al lector a la complicitat, endinsant-se
així en l'humá, descobrint la categoria a partir de l'anécdótic, camí intu'itiu de
l'autor per passar de l'individual al vertader tot creant el «real-ideal». Aquesta
retórica, chez Jules Renard i explicada per l'autor del próleg, pot haver estat una
via oberta per al narrador Caries Sindreu des d'algun conte de La klaxon i el
camí, com ara Els Xeles de la Garriga, fins El senyor Joanet del Guinardó. En se-
gon lloc, reprenem la damunt dita coincidéncia de valoracions crítiques en el
temps: a part que en el text de J. Moragas de 1931 com a presentació d'una lec-
tura de contes de Caries Sindreu aquest crític l'identifica com a «ca lador d'i-
matges poétiques» (D. Madrenas - J. M. Ribera 1995: 92), Julio Gómez de la Ser-
na (1931: 9) assenyala que Jules Renard pertany a la categoria de precursor o
«pionner» literari i que, com a tal, «ha preparado el camino para las variadísimas
posibilidades actuales», referint-se per projecció i correspondencia esteticocro-
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nológiques al moment avantguardista. Doncs bé, pel que fa a Larles Sindreu,
Sempronio (D. Madrenas - J. M. Ribera 1995: 86) recordaria: «Era consciente de
haber abierto muchos caminos, por los que otros transitan ahora. Nuestras con-
versaciones, cuando nos encontrábamos, eran por lo general melancólicas.
—Esto lo hacíamos nosotros— decía él, refiriéndose a algún hecho que en aquel
momento suscitaba la atención pública». Avant la lettre o a posteriori, potser
aquest és el destí de bona part dels creadors investigadors que, per antecessors o
per independents, no sempre gaudeixen del reconeixement del qual surt el cá-
non —o potser només un llistat— deis clássics, —o, de vegades, sois inevitables
noms de referéncia.

Acabem aquest punt d'autoreconeixenÇa per part de l'autor i de referent his-
toricoliterari aclarint que, quant al darrer aspecte tractat, no actuem positivista-
ment i casual. Caries Sindreu pogué tenir contactes i lectures de Jules Renard alie-
nes a les portes aquí entreobertes sobre relacions literáries. Aquestes, peró,
almenys ens certifiquen que l'escriptor francés estava present en el medi catalá i
peninsular. Textualment, com passarem a revisar tot seguit, Jules Renard és un re-
ferent en la prosa de Caries Sindreu des del moment de la composició de Radia-
cions i poemes (1928). D'aquesta data el-10, l'escriptor catalá, no sois atret per l'es-
criptura del francés sinó coneixedor i esforÇat aprenent que fins n'admetrá
repetides vegades el mestratge, continua extraient de la seva consideració lliÇons
literáries. Potser per aixó, cap al final de la seva preséncia impresa i, fins i tot, ob-
jectivant aquell període d'atenció peninsular a Jules Renard que, tal vegada, abans
hem magnificat, Caries Sindreu el sancionava el 1961 i passava immediatament a
reclamar-ne la vigéncia:

«La obra de Jules Renard, en su aspecto más profundo y original, abre perspectivas
ilimitadas al hombre actual a pesar de la lejanía de su origen, de los años transcurridos
desde su creación, y la lectura de sus producciones es especialmente aconsejable en nues-
tras latitudes donde no hay síntomas claros de la difusión de su credo estético. No creo
que entre nosotros haya sido valorizada ni vagamente apreciada y conocida la evidente y
todavía modernísima carga de intención y noble agresividad que contiene cualquier mi-
núscula acotación salida de su pluma» (C. Sindreu 1961: 5).

Sois afegir que aquests darrers anys, posteriors a la mort de Caries Sindreu,
l'obra de Jules Renard sembla haver tornat a interessar editorialment. Han apare-
gut en catalá les traduccions de Poil de carotte, novella, a cárrec de M. Abadía
(1984), d'Histoires naturelles (feta per Costa / Woith /1984) i de Journal (1887-
1910), realitzada per I. Vidal-Folch (1998). S'ha de considerar també en aquest
sentit l'allusió de J. Costa i Puig (1984: 9-11) a la preséncia de Jules Renard en les
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lletres catalanes des d'Adriá Gual a Martí Domínguez, tot passant per Bertrana,
Pla, Sagarra i Ors.

II.- Abans d'entrar en les apreciacions textuals de la relació Renard-Sindreu
cal fer una puntualització prévia. Per l'extensió condicionada d'aquesta comuni-
cació, tant com pel punt en el qual es troba la nostra recerca, marcada per un in-
terés concret, hem optat per restringir el corpus comparatiu. Tenint present que el
cosmos literari renardiá está bastit ciclicoestacionalment, zoológica i botánica des
de Le vigneron dans sa vigne i Poil de carotte, i convermts que d'aquesta récula de
títols i de components interns nó poques dades arriben a l'escriptura de Caries
Sindreu —des de la imatge provocada en considerar potencialment i poética la
preséncia d'una planta al sentiment del pas estacional d'un o d'altre mes, n'hi ha
constancia a partir de les primeres radiacions on l'autor pot barrejar l'empremta
ramoniana i la renardiana—, en optar per resseguir aquella relació en qualitat de
la iconografia animal i el tractament, pel costat de Jules Renard ens cenyim a les
immediates i en aquest sentit sistematitzadores Histoires naturelles. De part de
Caries Sindreu prendrem la seqüéncia textual que, fent-se, refent-se i ampliant-se,
va de les primeres radiacions del volum de 1928 a les que el 1931 s'apleguen a La
kláxon i el camíi que es projecten en castellá, finalment, a la secció «La vida en pi-
ñón libre» del «Diario de Barcelona» en el conjunt de textos titulat Zoo-Sindreu.
Nuevas Historias Naturales Sintéticas, que anirá publicant entre abril i desembre
de 1958, fins a un total de dotze col•laboracions literáries. Cal precisar que consi-
derem coherent la producció catalana i castellana de Caries Sindreu, i que si
aquesta darrera opció lingüística ens el presenta com un autor literáriament bilin-
güe será en qualitat de la situació de postguerra, época en qué intenta oferir una
producció castellana que o bé és traducció de l'escriptura catalana prebéllica o bé
desenvolupa els pressupósits de la seva compacta literarietat (v. D. Madrenas - J.
M. Ribera 1995 i 1997).

Així com la co•aboració periodística en castellá Libros de cocina práctica (C.
Sindreu 1958-a: 5) no és altra cosa que la traducció d'un grup de radiacions part
de La klaxon i el camí sota el títol Cuina (C. Sindreu 1931: 81-82) —excepte una
prosa, «Langostinos hervidos»— on, a més, ja descobrim una versió d'una radia-
ció anterior, sobre el conill, apareguda a Radiacions i Poemes (C. Sindreu 1975:
124), d'aquesta manera trobem textos i motius que poden constatar-se retroacti-
vament. Examinem en primer lloc els dos aplecs en catalá. La relació de proses
amb subjecte animal augmenta notóriament a La klaxon i el camí, on, damunt, hi
ha una série animalística continuada de quinze proses (C. Sindreu 1931: 130-133),
respecte de Radiacions i Poemes; d'altra banda, és escassa entre ambdós reculls la
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coincidéncia deis animals caracteritzats —només oreneta, mosca, tótil i conill (C.
Sindreu 1975: 107, 111, 116, 123, 124; 1931: 14, 40, 82, 132)—, sois en el cas es-
mentat del conill es tracta de la mateixa creació d'acord amb el que queda dit
com a molt, en un altre únic cas hi ha una lleu aproximació associativa d'imatges:
en referir-se al colom, les dues co•leccions en relacionen el vol, provocat o volun-
tari, amb un espai que es talla (C. Sindreu 1975: 109; 1931: 84). Amb tot, cal con-
siderar homogeni aquest bloc documental. En passar a Zoo-Sindreu, el monote-
matisme i la continuitat de la série periodística faran que s'amplii la relació
d'animals tractats. Peró no és només aixó el que destacaríem i a la fi ens sembla in-
dicatiu. El que assenyalaríem sense incloure aquí el llistat exhaustiu de corres-
pondéncies és tot el següent:

Trobem en castellá proses que remeten a les ja publicades a Radiacions i Po-
emes i a La klaxon i el camí, més quantitat d'aquest segon volum que del primer.

L'aprofitament i tría de textos anteriors no sembla seguir cap criterio de re-
lació entre els animals seleccionats o de perfil literari de la creació, per exemple, o
més poéticament associatiu o més descriptiu i/o narratiu. Prou vegades reaparei-
xen en qualitat de la proximitat en les edicions d'origen.

En fer la traducció-adaptació al castellá de textos catalans anteriors s'arriba,
per ampliació, al que cal acceptar com a variació.

En alguna ocasió el text resultant suma dues proses prévies sobre el mateix
animal. Per exemple: la prosa «Moscas» (Zoo-Sindreu, núm. 3) enllaga, per aquest
ordre, «La mosca...» de La klaxon i el camíi «Les mosques...» de Radiacions i Poe-
mes (C. Sindreu 1931: 40; 1975: 107); «Golondrinas» (Zoo-Sindreu, núm. 4) en-
llaga «L'oreneta...» de Radiacions i Poemes ampliant-la amb una segona prosa d'a-
quest aplec (C. Sindreu 1975: 116, 123); «Conejos de jaula» (Zoo-Sindreu, núm. 5)
afegeix a un text nou l'esmentada imatge que ja venia de Radiacions i Poemes i de
La klaxon i el camí.

e. De les proses per a les quals no ens consta cap antecedent en catalá cal ac-
ceptar-ne la possibilitat d'una creació en castellá o la variació o la combinació so-
bre radiacions anteriors que no foren publicades. De fet, es conserva alguna nota
amb textos no editats, no necessáriament sobre animals. Possibilitat no gens des-
encertada si tenim en compte el comportament de l'autor durant les décades pos-
teriors a la guerra civil. Narrativament parlant, tot el material que deixá preparat
i inédit com a volum per a la seva preséncia editorial castellana eren traduccions
deis contes inclosos a La klaxon i el camíi, en algun cas, a publícacions com «D'A-
cí i D'Allá».

En aquest enfilan d'indicacions que prova la continuitat per part de Caries
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Sindreu entorn d'una materia —l'animalística— i amb unes maneres —la con-
densació i l'associació preferentment humorística— podem recolzar-nos per a es-
tablir la nostra hipótesi comparativa Renard-Sindreu. Partirem de reconeixer que
l'atenció de Larles Sindreu per la naturalesa i, en concret, pel món animal es pot
deure en gran mesura a la lectura de Jules Renard. Els textos del francés podrien
actuar, fins i tot, com a petita enciclopédia per a un autor urbá com el catalá en
qüestió, malgrat no calgui identificar ni l'espai ciutadá ni la Barcelona del primer
nou-cents amb el mitjá ara ja finisecular i, per hiperurbanitzat, extremadament alié
a una poética zoológica, diguem-ne, de bosc i de granja. Haurem d'acceptar, tam-
bé és cert, la mirada ciutadana sobre les criatures motiu de poetització que Larles
Sindreu llegiria així mateix en el seu admirat Ramón Gómez de la Serna. D'aquest
creuament de referents, es podria extreure, Larles Sindreu guanyá, tanmateix, un
repertori més ampli d'animals i animalons literaturitzables per part de Renard,
una retórica ja no sols més sintética sinó, fins i tot, més automática per la banda de
Ramón.

Respecte d'aixó darrer, cal advertir, no obstant, que el Jules Renard que escriu
proses més llargues a les Histoires naturelles també és capal de concretar i al ma-
teix temps trencar al máxim amb un enunciat que ens copsa mentalment i plásti-
ca. Així passa, pensem, amb la serie de proses que forma el volum, en dir-nos de
l'ase que és «le lapin devenu grand», retórica que augmenta quantitativament en
alguns blocs textuals del libre, on arribem a l'extrem d'aquest sincretisme —«la
serpent: trop long»—, i fins a trobar alguna associació que ressona en Caries Sin-
dreu: si per a Jules Renard «La puce» és «Un grain de tabas á ressort» (J. Renard
1991: 78, 86-88, 92-94, 97-98, 122), per al deixeble catalá les «Puces de mar» li fan
escriure «Avui els grans de sorra de la platja es disparen tots sois» (C. Sindreu
1931: 26).

El camí a seguir, malgrat tot, no és aquest últim. Encara que sembli tan atrac-
tiu per alló de recercar hipotética plagis, si les imatges coincideixen, aixó i prou.
Vegeu sinó la sorpresa anotada autógrafament per Larles Sindreu en adonar-se de
la coincidéncia entre un text seu i un altre de Jules Renard (D. Madrenas - J. M.
Ribera 1996: 178). També coincidirien algunes imatges entre Renard i Gómez de
la Serna i no entrarem pas en la polémica ramoniana de qui fou l'inventor de la
greguería i ádhuc de certes associacions. Creiem que per veure com segueix Lar-
les Sindreu les petjades de Jules Renard s'ha d'anar més pel camí fraseológic i de
l'atmosfera del text, gairebé diríem de l'esprit.1 si bé és indubtable que Jules Re-
nard l'encerta en no poques sincrétiques associacions i en aquest sentit Caries Sin-
dreu igual podria dependre d'ell que de Ramón, som del parer que és més renar-
diana la retórica que dins la brevetat potencia un curós lirisme, d'abast gairebé
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clássic, i que s'expandeix amb les línies precises sense constrényer-se a una pre-
meditada condensació tipográfica.

Les proses animalístiques de Jules Renard, en el seu afany de desmarcar-les de
la naturalesa de la greguería, Ramón (1991: 63) les qualifica de «bestiario». Per
aquesta via de lectura s'entendrá que hi domini la descripció zoológica o que es
forgi un quadre sovint amb alé parabólic (v. D. Madrenas - J. M. Ribera 1996:
178-179). Caries Sindreu connecta amb aquesta intenció, potser incorporant un
angle de visió més iconográfica —més urbá? més avantguardista? més ramoniá?—
que aquell que majoritáriament empra el model francés. I creix gradualment pel
que fa a la íntenció, aquesta és ara com ara la nostra hipótesí, amb el pas del
temps. Tant en la reelaboració de proses anteriors com en l'escriptura de noves
—o potser aquelles de les quals almenys no comptem amb versions prévies—,
l'autor del Zoo-Sindreu augmenta la frase, amplia els marges prosódica en una di-
recció que l'allunya, més i més, del sincretisme majoritari en les proses de preguer-
ra. Pesá en aixó el perfil de la frase castellana o el seu criteri de traducció-versió?
Sigui el que sigui, aquesta forma va imposant-se a la série fins al punt que, des del
número 6, les proses, a més d'ésser quasi totes noves, es lliuren preferentment a la
drecera retórica apuntada. Fixem-nos sinó en la formulació de la prosa «Las pa-
lomas» (Zoo-Sindreu, núm. 12) a partir de la imatge dissenyada a Radiacions i Poe-
mes (C. Sindreu 1975: 109). Arribats a aquest punt, s'imposaria dur a terme un
treball d'estilística que deixem per més endavant, quan encarem en un futur el
Carles Sindreu traductor dels propis textos. El que sí que ens sembla —engola-
ment o no de la seva prosódia castellana; humanització o lirisme més humá de la
visualització d'arrel avantguardista— és que en el pas donat a la literarietat pre-
sent a Zoo-Sindreu és on l'autor s'apropa més i més al model renardiá. Sens dub-
te, a favor d'aquest tránsit també trobem algun embrió anterior, així a La kláxon i
el camí la prosa «Conills» (C. Sindreu 1931: 132) que passa a Zoo-Sindreu núm. 2
i que sols afegeix com a variant significativa «Y cuando intenta con desesperación
alejarse...» per «Quan se n'allunya...» Més i més renardiá, ens atrevim a dir, no
tant per la via del patró de síntesi modélica reconegut en Jules Renard com per la
humanització del seu entorn. Pensem que estem en dates de creació paralleles a
l'escriptura d'El senyor Joanet del Guinardó i recordem la coincidéncia retroacti-
va d'aquesta narració amb el que el crític castellá destacava als anys trenta de Ju-
les Renard. Fem memória així mateix de la proximitat cronológica amb la página-
homenatge de Carles Sindreu a Jules Renard del 1961. I tinguem present, per
acabar, que en l'esmentada novena, que a partir d'ara considerarem de substrat
renardiá, detectem imatges animalístiques que fan de pont entre les proses d'a-
bans i després del paréntesi béllic: «Aquells ocells originalíssims, en destenyir-se
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donaven la sensació d'ocells veritables convertits per art d'encantament en maté-
ria traslúcida en el moment de foradar amb el bec la crosta prima de l'aigua even-
tualment glaÇada» o «Les granotes sempre assegudes a fila d'orquestra del gran
safareig emmarcaven la discutida propietat deis abnegats aigua-regants del Gui-
nardó...» (C. Sindreu 1954: 86, 133).
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