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Narrativa i vida literária de postguerra:
al voltant de Carles Sindreu (1900-1974)1

Des del punt de vista metodológic, l'estudi del marc histórico-literari de la
immediata postguerra, pel que fa a la narrativa, queda subjecte al reconeixe-
ment d'unes constants. Joan Fuster (1978: 329-330) estableix els límits d'un
espai on el lector —infraestructuralment i diglóssica— s'allunyava del llibre
i l'escriptor, d'una banda, dubtava de la seva posició i, de l'altra, provocava
el ressorgir del bilingüisme com a via de professionalització, actituds amb-
dues que no comentaren a superar-se fins a les décades dels anys 60 i 70,
d'acord amb Maria Campillo / Jordi Castellanos (1988: 50). En aquest
context, continua Fuster (1978: 370-372), la narrativa oscilla entre un
psicologisme provinent de la pre-guerra, que cal entendre com a evasiu, i
un eclecticisme formal dels nous escriptors, on es xifra el pas gradual cap al
canvi que encara detecta Joan Triadú (1982: 33-34) a Cita de narradors
(1957). Per als dos crítics, les circumstáncies intraliteráries potenciades per
les extraliteráries determinen el manteniment de models anteriors, filtren
l'entrada de certs componente —existencialisme, nova religiositat, poesia
mítica de la novella (Triadú 1982: 33, vegeu la relació de models atractius
en Triadú 1982: 28)— i limiten les transgressions tant temátiques com
formals.

No obstant aixó, aquest panorama permet l'establiment i reconeixement
crítics d'uns corrents novellístics documentables que, sobre el continuisme
d'abans del 36, ens van adequant amb la coordenada de la narrativa occiden-
tal. El llistat establert per Campillo / Castellanos (1988: 51-52) denota com la
situació obliga els autors a adoptar postures amb el temps, tanmateix, menys
rendibles per a la narrativa catalana. Parlem del canvi de llengua i de l'ús
d'estructures ben tradicionals, de prou abans de la guerra, per tal d'evitar la
censura o facilitar la captació de nous lectors (Triadú 1982: 120-121). Dites
postures, tot i ser quasi perifériques per a la história de la literatura catalana
o per al desenvolupament del génere, caracteritzen el paisatge de postguerra.

Amb el nostre agraíment a: Filomena de Paz, la Fundació Mauri, Pedro Luis Iglesias, Loly
Tresserras i Jaume Ferrando.
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Quan s'ha dubtat si la guerra i la postguerra van ésser aprofitades per la
nove•la (Fuster 1978: 376-377), quan s'ha parlat d'un cert vitalisme i cosmo-
politisme, projectats des de l'exili (Fuster 1978: 383-386; Triadú 1982: 22-25)
que podien haver recuperat un corrent, el del realisme «históric», de difícil
continuitat, peró del qual els més joves semblaven acerrims defensors (Molas
1966: 19-23), el retorn a superfícies textuals anteriors —malgrat fossin
ocultadores d'altres móbils i intencions— cobra la seva significació. En
tractar, precisament, d'una d'aquestes considerades per nosaltres periferies del
genere, el costumisme, Joan Triadú (1982: 121) presenta El senyor Joanet del
Guinardó (1954) de Larles Sindreu com	 peÇa més exuberant i característica
del génere», encara que «avantguardista a estones».

La revisió d'autógrafs de Larles Sindreu, documentació personal i
diversos textos crítics sobre la seva obra' —material dipositat a la Fundació
Mauri (La Garriga, Barcelona)—, ens ha permés afegir alguns matisos a la
panorámica tan breument esbossada i representar la figura desatesa de l'autor.
Sorgit en la coordenada de l'avantguarda i ressituat en una difícil drecera per
a les lletres catalanes, aprofita els mecanismes d'escriptura dels anys d'apre-
nentatge per fer seves les formes literáries que potencia la situació posterior

2

	

	 De la documentació dipositada a la Fundació Mauri, hem revisat una pare amplia de
carpetes de les quals s'ha extret el material utilitzat per al present treball. Indicarem la
procedencia del material, assignant a cada carpeta una (letra majúscula que es correspon amb
el títol que porta la carpeta segons el següent llistat. Títol de carpeta i material es correspo-
nen fins el darrer moment de la nostra revisió, abril de 1994. Hem fet servir també material
d'una de les caixes existents, la qual conté l'arxiu de temes i d'idees en sobres blaus; citem
per (Caixa). El llistat de carpetes amb la correspondencia de títol i lletra referencial és el
següent:

«El Senyor Joanet cid Guinardó i la crítica»: (A); existeix també una carpeta amb
l'exemplar censurat d'aquesta obra i una altra amb el text complet d'on extraiem els
capítols transcrita a Papéndix III;
«Cuentos comestibles y cuentos venenosos o La Venus ortopédica, autor Carlos
Sindreu»: (E);
«Records dedicats al Caries de tots els seus amics»: (C);
«Homenatge a Caries Sindreu»: (D);
«Anecdotari»: (E);
«Restentag. Para ... Vanguardia. Material per a un llibre possible»: (E);
«Escrita diversos»: (G);
«Treballs de La Garriga»: (1-1);
«Treballs en preparació»: (I);
«Permisos, documents i material literari pendent»: (I);
«La singular história d'un club de tenis i la crítica»: (K);
«Originals publicats»: (L).
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al 39. Fins i tot quan —si acceptem per a la nova situació la terminologia
establerta per a la Decadéncia en parlar de (desplaÇaments lingüístico-estétics»
(Ribera 1989: 354)—, Sindreu practica el «clesplaÇament» més extrem, lingüís-
tic no tant com estétic: el del catalá pel castellá. Vagi per endavant la menció
aquí de la seva proposta d'aplec de contes en aquesta 'lengua,' capítol de la
seva producció que presentarem en un treball parallel. Amb versions de
material procedent de La kláxon i el camí (1931) i aprofitant relats de 'libres
posteriors i de les seves collaboracions periodístiques, aquest possible exercici
de supervivéncia és estéticament coherent amb els seus orígens, com creiem
que ho és la resta de la seva producció i actuació de postguerra que en el
present estudi ens proposem analitzar.

En aquest primer punt, volem deixar aclarit el que considerem com a tret
caracteritzador de la figura i de l'escriptura de Sindreu. Ja que hem parlat de
manteniment i funció personalitzadora deis mecanismes d'escriptura d'arrel
avantguardista en la seva producció posterior, ens hi detindrem un moment.
Llegides atentament La singular história d'un club de tenis (1954) i El senyor
Joanet del Guinardó, ens sembla estrany que no s'hagi efectuat una provatura
textual d'aquesta constant en la trajectória creativa de l'escriptor. Tot i que,
a partir del próleg d'Agustí Esclasans (1954: 22-23) al segon dels títols citats,
on parlava «[...] d'un ritme surrealista» i de no «[...] menysprear les deriva-
cions tan auténticament modernes del seu avantguardisme», ja algunes
ressenyes fetes al 'libre advertiren tal reminiscéncia. A Pont Blau, signat per
J. F., s'assenyalava que al costumisme del relat Sindreu afegia «[...] de la seva
época d'avantguarda, per fi, una mena d'elasticitat d'imaginació, el gust de
l'acrobacia verbal, de l'enginy gratuit i esportiu.» Al costat de l'«humorisme»
i del «barcelonisme», l'element avantguardista li fa desbordar «l'órbita de la
nove•la» perqué «[...] no perdona cap detall, per marginal que sigui, si pot
collaborar al seu retaule». Per la seva banda, Sebastiá Sánchez Juan adverteix
en El senyor Joanet del Guinardó un «[...] humorismo arbitrario en que
Octavio de Romeu y el surrealismo se dan la mano. Hay pasajes de la novela
que podría firmar sin desdoro Jean Cocteau», tret que per a ell no fractura

3	 (B). Proposta de collecció amb contes extrets de La klaxon i el camí i la reconversió en
contes d'episodis d'El senyor Joanet del Guinardó (págs. 45-46, 282-298), de la mateixa
manera que alguna prosa de La klaxon i el caro! havia passat a El senyor Joanet del Guinardó
(per exemple, vegeu respectivament págs. 140 i 188). Per a una major seguretat sobre el
possible material original de l'aplec proposat ens falta per contrastar alguns deis contes amb
el material de les seccions periodístiques de l'autor. Cal advertir en qualsevol cas que

Sindreu realitza més versions que no pas traduccions directes.
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aquesta «novela de cuerpo entero, con su paisaje, con su tiempo, con sus
evoluciones, con sus personajes secundarios y —¡cómo no!— con su protago-
nista [...]». Joan Ramon Masoliver destaca el retorn a la tradició per part de
l'avantguardista de joventut utilitzant, peró, la greguería per donar «atinados
toques». El comentarista J. Sánchez Isac, en canvi, no veu ciar l'abast avant-
guardista a tota l'obra de Sindreu.

Exceptuant, peró, aquestes apreciacions puntuals, la crítica s'inclinará per
una lectura costumista i/o poética del llibre i no cercará el suport textual per
fonamentar aquells indicis vagament expressats. Sobre la perspectiva més
unánime adoptada pels crítics hi tornarem a l'apartat tercer; ens interessa, ara
per ara, constatar la consciencia d'aquest ressó avantguardista en els textos de
postguerra publicats per Sindreu, i comencem per verificar-ho amb una nota
del mateix autor en qué declara el seu propósit de fer un «estudi sobre el Sr.
Joanet vist des de l'angle surrealista (conversa amb R. Llates). Parlar-ne a
Caries Riba, parlar-ne a Joan Oliver».4

Per la seva naturalesa, La singular história d'un club de tenis, crónica del
Club de la Salut, en enllaÇar records i documents, limita l'escorÇ literari d'un
llibre que Sindreu, no obstant, considera com a «narració» (pág. 187). No
deixa, peró, d'ésser «[...] un pequeño film, veraz, pero posiblemente despreo-
cupado, un poco a lo René Clain> (pág. 17), de resoldre amb trets particulars
anecdotes i retrats (págs. 32, 36, 46, 60, 62, 74-75, 103, 132, 139, 169, 170,
174, 180, fins i tot dos relats, págs. 175-180, 181-184) i d'introduir veus
estrangeres —cupé, amateur, specimen, mise en piste, performances, setter-griffon,
drive, team, sets, lob, play, ready, vedettes, court, match, pompiers, stand, games,
smash, defenders, pioneers, film, slogan, áge d'or, clown, partenaire, Leitmotiv,
melée, yeni men, sprint, dandis, jongleur, mot de la fin— moltes d'elles justifica-
des, aixó sí, pel vocabulari que imposa l'esport practicat. El senyor Joanet del
Guinardó, per damunt la limitació que hauria estat fer un ús anacrónic de la
literatura costumista, merament mimétic per part de Sindreu, és el text on de
manera més sistemática podem trobar signes aclaridors al respecte:

4	 (A): J. F.: «Recensions: El senyor Joanet del Guinardó», dins: Pont Blau (marl de 1955),
pág. 97; S. Sánchez-Juan, text de ressenya —comentara sobre la mateixa obra per a emissió
Anaquel, Radio Nacional de España en Barcelona, 3 de desembre de 1958 i que amb
l'exclusió de certs parágrafs apareix mecanografiada per a emissió de 1'11 de gener de 1960;
J. R. Masoliver: «Nota bibliográfica: El senyor Joanet del Guinardó», dins: La Vanguardia
Española, 19 de desembre de 1954; J. Sánchez Isac: «A caballo del tiempo: Caries Sindreu
Pons, „home d'aplecs"», dins: Labor (Lleida); nota autógrafa de Caries Sindreu.
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a) Associació d'imatges per a descripcions i definicions: «Aquestes zones són
els jardins insignificants, peró plens de personalitat, que vénen a ésser
com els passe-partout que emmarquen les construccions grotesques» (pág.
82), «Aquests ocells originalíssims, en destenyir-se donaven la sensació
d'ocells veritables convertits per art d'encantament en materia translúcida
en el moment de foradar amb el bec la crosta prima de l'aigua eventual-
ment glaÇada [...]» (pág. 86), «Com un cargol bover al contacte d'un dit
atrevit, es tanca herméticament dins la doble clovella de les seves ulleres
negres. I ja no se'n parla més» (pág. 112), «Com estesa sobre el llom
esfilagarsat d'un núvol s'abandonava al senyor Joanet» (pág. 128), «En
passar les bombolles flotants i fulgurants al sol, rera els vidres de colors,
Hortensia tenia la sensació que li arrencaven pells finíssimes -pells
arrencades amb suavitat al simple contacte del pas d'una má envellutada»
(pág. 129), «Les granotes sempre assegudes a fila d'orquestra del gran
safareig emmarcaven la discutida propietat dels abnegats aigua-regants del
Guinardó ...» (pág. 133), «La casa blanca com una nau misteriosa navega-
va per un mar de silencis» (pág. 134), «Un bigoti de náufrag vuitcentista»
(pág. 138), «Hi havia una protesta desesperada en la veu de les molles del
somier rovellat [...]» (pág. 148), «[...] i tot el seu rostre feia una ganyota
estranya, com aquella que fan les ostres vives en rebre el raig de la
llimona» (pág. 159), «... s'havia fet la idea de tenir com un pal telegráfic
ple de cables i tensors i lligaments» (pág. 235), «Les paraules de Primitiva
eren sempre l'escombra de la conversa» (pág. 275), «Sí, té ales de paraigua

va dir el senyor Trujols, sempre amic de les comparacions» (pág. 275),
«Les seves parpelles ja eren dos tels de ceba» (pág. 292).

b) Ús de veus estrangeres, no motivades per l'ambientació de comenÇament
de segle o per documentar la diglóssia castellano-catalana (del tipus
«modern style», págs. 29, 89, 259, 293, «corbeilles», pág. 106, «chaise
longue», pág. 108, «bandeau», pág. 162; o «quiero y no puedo», pág. 29,
i tants elements deis diálegs o dels documents escrits que s'esmenten

vegeu la nota de la pág. 236-, així com els errors, per exemple págs.
236-237, o la referencia a la irrealitat de parlar amb la «llengua de
Cervantes», pág. 202): performance (págs. 56, 100, 192), conduite intérieure
(pág. 62), machines (pág. 74), passe-partout (pág. 83), film (pág. 100),
écuyere (pág. 104), maillot (pág. 104), écran (pág. 119), flou (pág. 161),
demodés (pág. 222), couché (pág. 236), puzzle (pág. 239), amateur (pág.
242), étagéres (pág. 247), vis-á-vis (pág. 247), plint (pág. 292).
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Referéncia a elements o técniques cinematográfiques: «primer pla» (pág.
58), «pantalla» (pág. 63), «Ilanterna mágica» (pág. 63), «de Ilarg i de curt
metratge» (pág. 74), «projecció del film» (pág. 100), «al ralenti» (pág. 111),
«écran» (pág. 119), «[...] com en aquelles pellícules del temps més reculat
del cinema, l'ombra blanca de la morta somrient li posava la má estesa
sobre el front» (pág. 153), «[...] una mena de flou fotográfic» (pág. 161),
«en forma de diafragma	 fotográfic» (pág. 210), «guió» (pág. 288);
termes que incorpora a la narració com a La singular história	 on
llegim, entre d'altres exemples, que tot alió comenta en «[...] uns temps
reculats, una mica anteriors a les primeres pellícules de Max Linder ...» o
que les factures «[...] es pagaven amb moviment de cámara retardada
[...]», i que el final del seu llibre «és el happy end, del film que fa mig
segle que es projecta en la pantalla del temps» (págs. 32, 84, 185).

I-Js de grafies cursives i majúscules com a mitjá per destacar l'émfasi del
mot i del concepte a la frase i a la situació narrativa: exemples de cursi-
ves, págs. 39, 40, 41, 46, 47; de majúscules, págs. 64, 89, 102, 170-172,
202, o marques s•lábiques com «[...] són GA-LLI-NES [...]» (pág. 215),
«M-E-R-C-E-D-I-T-A-S» (pág. 250), «COM-PA-NYI-A» (pág. 285).

Enumeració: vegeu págines 294-295.

Inclusió de dues narracions xifrades sobre la mecánica de l'oníric i del
fantástic: vegeu págines 208-212, 290-298; també la versió fantástica que
en Belmonte dóna de l'episodi de la roda (pág. 280), fins i tot la recupera-
ció d'una escena «[...] per una senzilla associació d'idees» (pág. 249) que
sembla installar-nos en un breu monóleg mental (págs. 249-250).

g) Referéncies a corrents literaris de pre-guerra: «El pre-somni del senvor
Joanet és buit d'idees peró ric d'imatges incontrolades» (pág. 62), «11 al
fons d'alguna bombolla enorme havia d'aparéixer d'un moment a l'altre
la projecció del film del nostre subconscient, en un rectangle petit on la
llum naufraga, talment la darrera visió —la visió de comiat— de la nostra
vida, apareix en el fons de les pupilles d'aquelles bestiasses flonges, lentes
i fabuloses que ens turmenten els somnis [...]» (pág. 100), «Ben poques
mostres de poesia noucentista podran suportar amb éxit l'acarament
d'unes notes escrites en prosa del to de la que segueix ...» (pág. 123),
«Quan el senyor Joanet travessá el corriol i s'adoná que un cos nu —que



Al voltant de Caries Sindreu (1900-1974)
	

83

no va tenir ni esma d'identificar—, amb la cabellera flotant tota daurada,
nedava a flor d'aigua —la punta esmolada dels pits perfectament oferint-se
al vent [...]» (pág. 133), «[...] seguí davallant amb un reflector ences pel
gorg de les seves preocupacions. Sentí una mena de sensació agradable
que l'incorporá a la realitat i l'obligá a girar-se instantániament [...]» (pág.
151), «[...] precisá el senyor Joanet tractant de lligar amb suavitat el
conscient amb el subconscient d'una llevadora» (pág. 270).

Potser es pugui distingir entre la diferéncia de to en incorporar al relat
tópics avantguardistes, més precisament superrealistes, i en esmentar directa-
ment o indirecta el mot noucentista o la iconografia modernista. Certament
Sindreu, al costat d'aquests referente, també manté llocs comuns de la
narració costumista. Així la crida al lector o la copropietat del relat (págs.
156, 167), la justificació per no explicar o per tractar certs episodis (págs. 167,
223, 224) o les incursions del narrador (pág. 142). Tal vegada, entre una
práctica i l'altra, és possible diferenciar també una major o menor comunió
amb el que s'escriu, pregona una, retórica l'altra.

Vistes així les coses, en acollir-se a estructures establertes, opció que, com
hem dit abans, podia facilitar el permís de publicar i el consum del lector, els
dos textos són factibles solucions a posteriori del model de novella poliedrica

desitjada per Sindreu a La klaxon i el camí (pág. 105), vertader cos referencia)
de la seva narrativa. Cal apropar-se ara a les vies per les quals aconseguí
aquest equilibri. Arribar a conéixer-les ens ha estat possihle grácies als referits
documents i escrits conservats pel mateix autor.

II

En el moment de la seva mort, Carles Sindreu és recordat per Márius Lleget5
com «[...] un entrañable personaje que soportó como pudo el brusco cambio
de una época que significó el salto de una comunidad burguesa y medio rural
a la presente —y vacía— sociedad de consumo». Arran d'aquestes transforma-
cions, Sindreu experimenta canvis tant de carácter íntim com en funció de
l'entorn. Manuel Suñol i Genís entén que després de la guerra «l'home que
havia estat un escriptor avancat, en un procés d'intimisme, es mira a si
mateix [...] i comenta a escriure en un nou procés de creació», potser seguint

(C): M. Lleget: «El divertido mundo de Caries Sindreu», dins: Diario de Barcelona, 1 de
setembre de 1974, pág. 10 (494).
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els consells i adverténcies de Manuel de Montoliu que havia criticat «[...] els
seus acrobatismes», encara que reconeixia els seus contes i que l'animava a
«[...] llenÇar-se al camp de la creació literária»; passos que, tal i com els seguí,
van plaure al crític d'acord amb el seu comentara a El senyor Joanet del
Guinardó, del qual, si bé li retreia l'anecdotisme del primer capítol, destacava
el creixent 4...] grado de espiritualidad» i complexitat del seu personatge a
qui agermana amb el Pickwick de Dickens i que res té a veure amb l'Esteve
de Rusiñol segons fácil nexe d'«[...] el lector superficial».6

Tot i així, aquest reconeixement no ens ha de fer confondre les coses.
D'acord amb el material examinat, queda ciar que, abans i després d'El senyor
Joanet de Guinardó, Sindreu treballava en projectes literaris, amb qué hauria
pogut arrodonir un corpus textual, i aplegava idees en nombrosos bitllets i
notes que, segurament, la seva productiva activitat periodística li va impedir
dur a terme. En aquest sentit, no fa altra cosa que desenvolupar breument les
anécdotes que des de sempre havia fixat «[...] su retina extrañamente foto-
gráfica» i que portava a «[...] aquel diminuto cuaderno de hojas sueltas en que
lo anotaba todo —incluso las cosas más insignificantes— y que yo siempre
sospeché constituía el sancta sanctorum de su peculiarísima filosofía», segons
Joan Francesc Lasa; aixó o recuperar per a les seves seccions, com Historias
naturales o La vida en piñón libre, textos catalans de pre-guerra i publicar-los
en versió castellana (vegeu per exemple el material de la carpeta L).

Pel que fa a projectes en catalá, destaquem unes Memóries amb l'anotació
del possible inici, i, també a la carpeta E, una nota amb el títol Anecdotari:
Cadira de pista, on llegim: «Fondre les anécdotes en forma de Memóries per
mitjá d'una trama que les uneixi». Aclariment seguit d'un llistat de possibles
personatges de les anécdotes —Miró, Dalí, Foix, Gasch, Sert, Tápies, Calders,
Sagarra, Sánchez-Juan ...—, la qual cosa hauria convertit el volum memorial,
si l'hagués escrit, en un panorama íntim de la cultura catalana, on la seva vida
hauria estat la trama i el seu protagonisme arrabassat per les actuacions dels
seus coetanis. Algunes anécdotes i impressions transcrites en aquesta mateixa
carpeta o ordenades en els fulls Anecdotari (memorandum) que porten noms

6
	

(D): M. Suñol i Genís: «L'obra vallesana de Caries Sindreu», conferencia mecanografiada,
Centre d'Estudis de Granollers, 13 de gener de 1975.
(A): M. de Montoliu: «Vida literaria: un interesante héroe de novela», dins: Diario de

Barcelona, 19 de desembre de 1954, pág. 22.
7	 (A): J. F. de Lasa: «En memoria de Carlos Sindreu. Adéu, Carles!», dins: La Vanguardia

Española, 31 de juliol de 1974.
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propis —Tomás Garcés, Pompeu Fabra, Pere Coromines, Aurora Bertrana,
Caries Riba, Sánchez-Juan, Albéniz, Eugeni d'Ors, Pau Casals, Manuel de
Montoliu, Josep M. Junoy ...—; n'oferim unes mostres a l'Apéndix I —,
donen el to de l'obra imaginada. Seguint amb la mateixa carpeta, trobem una
nota on apunta el seu propósit d'escriure Els homenets, un recull d'anécdotes
anónimes sobre taverners, xofers de taxi, pagesos, dependents de colmado,
lampistes, sastres, carters	 Amb aquest projecte pot estar relacionat el retrat-
conte Napoleon fotégraf i tot el material de premsa gelosament retallat i
guardat. Forra estranys resulten, en canvi, altres projectes de llibres o tractats,
atenint-nos si més no als títols previstos: El peuisme (f), Esquilant el Bé (amb
un disc) (A) o La calligrafia mural i el subconscient (amb fotos de parets amb
ninots i paraules [ádjectiu no desxifrat] (I).

Narrativament, peró, són més significatives les notes sobre un projecte de
novena, Aigua calenta (II) (en A Aigua calenta? Histórzá d'un cornut), precedi-
des d'un próleg-nota o Advertiment important on se'ns diu que és el «... títol
d'una novella d'humor i de poques pretensions» i que tracta «d'un poble
catalá totalment imaginari amb estiuejants i un balneari», que les anotacions
adjuntes permeten identificar amb la Garriga. Aquest projecte de postguerra
té un antecedent en una nota de la carpeta J que creiem anterior a la Guerra
Civil on llegim: «Escriure la vida del noi/noia Salvador-Maria Teresa Dachs
de La Garriga». En la nota d'Aigua calenta, la metamorfosi es produeix a
l'inrevés: de Maria Teresa a Salvador. A la mateixa carpeta conservem un
altre guió de novena, Amateur 100 %, acompanyat de greguerías originals,
potser del temps de La kláxon i el camí; i també la redacció incompleta d'El
cas de Núria Bonet, sobre el qual tornarem, per incorporar-se a El senyor
Joanet del Guinardó.

Revisat aquest material com a mostra de les intencions de Sindreu
d'endegar una obra continuada i més extensa, encara que, de moment, no
hem trobat indicis més complets, deixarem que sigui el mateix autor qui ens
parli. Quan l'any 1952 li preguntaren per les seves activitats contestó: «[...]
tengo el proyecto de editar cinco libros: dos de tenis, una novela grande [ja
acabada segons La singular ..., pág. 44], un libro de versos y un libro de
cuentos en lengua castellana [...]. He tardado casi veinte años en escribirlos».
Sobre la novella gran precisa: «Se trata de una novela de costumbres situada
a principios de siglo en un barrio contiguo al que yo he habitado toda la vida
[...]. Esta novela lleva el título de El senyor Joanet del Guinardó, pero de
momento prefiero no hablar de ella. Ya le llegará su turno». Dos anys
després declarava: «[...] de momento acaparan mi atención las Sillas de Pista
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que tres veces por semana publico en las páginas de El Correo Catalán y tres
novelas en las que trabajo indistintamente». Es referia a alguna de les que
cita, en anotacions disperses, en catalá o en castellá: Tangéncia: una histórzá
estúpida (90 dies en tangencia. ) (1), Farmacia de turno, El hospital salvado,
Historia de un ficus (Caixa)?' Ara, peró, ens interessen aquells vint anys que
vénen d'un país que ell enyora a La singular histórza d'un club de tenis (págs.
46-47), que certifiquen la continuitat de Sindreu des de la seva irrupció en la
vida literária i on arrela l'obra que, rera el sotrac del conflicte bellic, cerca
restablir-se en el nou estat de coses. Tots els seus projectes són els ponts
llerwats per l'escriptor, des del referit canvi íntim, cap a l'espai extern que
també reconeix transformat.

A la mort de Carles Sindreu, homenatges i lletres de condol, reunits a la
carpeta C, porten les firmes de Guiilem Díaz-Plaja, Salvador Espriu, Ramon
Carnicer, Tomás Roig i Llop, Antonina Rodrigo, Sebastiá Gasch, i no en
manquen de més recents —com és el cas de Guillermina Motta—, malgrat
Díaz-Plaja el presentava com un desconegut dels joves encara que vigent per
les seves troballes literáries. Sempronio recorda que: «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». 9 Amb aquest dolorós regust,
Sindreu, per a qui «[...] la cosa más seria que existía en este mundo era el
humor», segons Márius Lleget en el memorial ja esmentat, fou un dels
navegants en la tempesta dels anys 40 i 50 i, com alguns deis altres, pogué
sortir malmés de l'experiéncia. En sengles documents (A) que transcrivim a
l'Apendix II, dos escriptors dividits entre un abans i un després bél.lic
s'apropen a Sindreu: Pere Calders comprén i valora en ell «el secret de no
enfadar-se» davant els crits inútils i buits «1.1 des del cim de muntanyes
assotades per terribles tempestes»; Joan Oliver el fa company d'una «genera-
ció esberlada», i afegeix: «sigui quina sigui la nostra sort, som uns ressentits,
ens han estafat massa palmáriament. Peró, en el fons, tots som culpables.»

(K): Guió per a emissió de Radio Nacional de España en Barcelona, 1952, amb entrevista a
Carles Sindreu.
(A): Emissió — entrevista a Radio España, 20 de novembre de 1954.

9	 (q: G. Díaz-Plaja: «Sin pausa y sin prisa: los autores se mueren», dins: La Vanguardia

Española; Sempronio: «Cuatro cuartillas: Caries Sindreu», dins: Tele Exprés, s. d.
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No obstant, aquesta pregona consciencia no suposa en cap deis tres
autors un abandó. Tots tres segueixen literáriament endavant. Ara bé, tot i
que Sindreu és conscient del període históric en qué viu i actua en consonán-
cia í que, per un moment, —si ens atenim al ressó de la seva obra entre la
crítica coetánia— sembla un deis suports de la reactivació editorial, no será
reincorporat ni aprofitat pel rellanlament cultural dels anys 60 i 70 com els
altres dos autors. Bona mostra que sabia copsar la situació que l'envoltava ens
la dóna —notes de la carpeta 1— quan contempla el mapa peninsular com el
d'un país «[...] dividido en 49 kábylas troglodíticas», o quan en una nota
d'explícit títol, El problema de la lengua catalana, especifica que aquest «[...]
és un problema de llibertat». Aixó ho tenia ciar i queda al marge de les seves
idees sobre correcció i estil. En un apunt autógraf de la carpeta A constata
sobre el catalá d'El senyor Joanet del Guinardó que «no té homs, llurs, ádhucs,
quiscuns	 i excessos nostrats, no és bell catalanesc sinó catalá simplement del
que belluga». Es, precisament, la falta de llibertat d'expressió la que no li
permetrá abordar aquests temes des de les seves columnes i seccions perio-
dístiques. En una emissió-entrevista per a Radio España (20 de novembre de
1954) (A), en canvi, parlant de la cultura deis espectadora d'esports, recomana
la lectura «[...] de una página de Cervantes a los que se expresan en lengua
castellana, y de Maragall a los catalanes». Manuel Suñol i Genís el recorda, en
la seva conferencia, com a animador cultural a Granollers, la Garriga i
l'Ametlla. D'altra banda, conservem també testimoni escrit de la preparació
d'una entrevista a Víctor Catalá que hem d'interpretar en la línia deis intents
de recuperació i divulgació dels clássics de pre-guerra encara vius (1).

Si bé el seu freqüent refugiar-se «... en la simple broma, en el retruécano
de triple fondo y hasta en el audaz esperpento demoledor», com assenyalava
Joan Francesc de Lasa en l'article esmentat, li va permetre esquivar certs tipus
de conflictes, no sempre li evitó els problemes amb la censura que potser va
veure massa ironia on Sindreu no havia posat altra cosa que bonhomia i
humor, un humor al qual li queda gran l'adjectiu escatológic. La qüestió és
que El senyor Joanet del Guinardó, una vegada censurat, es publicó sense els
capítols XVI i XVII, «L'estrany cas de „Bebé" González» i «On acaba la
história de „Bebé" González», reelaboració d'«El Cas de Núria Bonet», abans
alludit. Tal vegada la crítica als nous professionals de la medicina o bé la
ubicació dels mals de l'estrany cas justificaren l'extirpació censora. Ens consta
per una nota que Sindreu es preocupó de recuperar el text de les edicions
Garrell —«Avisar Garrell que ell té l'únic original del cas de Bebé González»
(A)—, amb la idea que la segona edició fos completa. A 1'Apéndix III trans-
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crivim els dos textos protagonitzats per Núria Bonet i «Bebé» González, ja
que aquella nova edició completa no va arribar a publicar-se i els capítols, per
tant, restaven inédits.

En parlar de Sindreu i les publicacions dels seus llibres ja estem parlant
de la seva actuació. Quan va plantejar-se una segona edició de la novella,
pensó fer-la «per subscripció». Cercar subscriptors i patrocinadors ja s'havia
fet abans —concretament, l'any 1953 per editar La singular histaria d'un club
de tenis, d'acord amb documents de la carpeta A— i es tornará a fer més
endavant per tal de veure publicades Les figures del pessebre de l'Ametlla del
Vallés (1959). Sindreu persegueix les institucions i també els lectors —Manuel
Suriol i Genís el recorda presentant-se per oferir-li el llibre de poesia sobre
l'Ametlla—, es preocupa així mateix de la publicitat dels seus llibres, de les
vitrines i aparadors que se li puguin dedicar. Conserva un dibuix per als de la
Llibreria Montserrat (P. Maragall-Guinardó, maro-abril de 1955) i una
fotografia del de la Llibreria Occidente (novembre-desembre de 1954)
dedicats, precisament, a El senyor Joanet del Guinardó. Rumia la publicitat
radiofónica i els eslógans que justifiquin la venda a joieries, farmácies, ópti-
ques, botigues de moda ... amb frases associatives, vigila i anima els mitjans
de la seva distribució proposant, fins i tot, la reducció del preu a costa de
despeses personals. Seria fácil atribuir la seva actuad-es-á- una reminiscéncia de
l'animador avantguardista que fou Sindreu en temps de 1'ADLAN, peró s'ha
de pensar més aviat en plantejaments i necessitats personals i en estratégies
que repercuteixen en la sortida a la llum de la cultura catalana. Interpretació,
aquesta darrera, que s'adiu molt amb una altra anotació conservada: «Docu-
mentar-me sobre la formació d'una editorial: Les edicions del Valles Occiden-
tal» (A).

La intensa activitat desenvolupada per l'autor va contribuir a captar
l'atenció del públic al voltant de la publicació d'El senyor Joanet del Guinardó.
Pel que sembla, el llibre fou ben rebut i ben divulgat. Manuel Suñol i Genís,
en la conferéncia esmentada, opina que «la crítica literária dels llibres cata-
lans, aleshores encara tímida, la consideró en tot el seu valor». Deixant de
banda estimacions puntuals que revisarem més endavant, hem de dir que tota
la infraestructura cultural catalana —crítics i organització d'actes— es posó al
servei de la novetat editorial, i no és poc encara que ens trobem en la recta
final dels 50 i avanlant cap als 60. Tot plegat fa que l'obra es converteixi en
document d'una época específica. Potser ajudi a donar aquesta impressió el fet
de tenir al nostre abast el material aparegut al respecte, forra abundant i
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acuradament reunit pel mateix autor, a qui descobrim molt pendent d'orde-
nar-lo i d'aconseguir el que li manca.

El que la carpeta K certifica sobre el moment de publicació de La singular
história d'un club de tenis —notes d'emissió de rádio i ressenyes a El Correo
Catalán, Diario de Barcelona, La Vanguardia, Momento, La Revista, Olimpia,
Cultura y Folklore, Liceo, El Once, Bonanova, Destino, El Noticiero Universal,
El Mundo Deportivo ...— destacant-ne el to rememorador i evocatiu, nostálgic,
proper a la perspectiva del costumisme, es corrobora amb la carpeta A, sobre
El senyor Joanet del Guinardó i amb els més amplis marges de crítica que
possibilita el text. A més de les crítiques, poden servir de mostra: el seguit de
presentacions i lectures de l'obra, per exemple la del «Círculo Barcelonista»
(desembre de 1954) amb presentació d'Agustí Esclasans, la del «Fomento de
las Artes Decorativas (Cúpula del Coliseum)» (juliol de 1956), a cárrec de
Caries Riba o la de Ramon Carnicer a «La Casa del Libro» o a «Cultura
Literaria» (octubre de 1954) (a la carpeta A es conserva el text), anunciades i
ressenyades per La Vanguardia, El Correo Catalán, Diario de Barcelona,
Destino.

Tal desplegament de mitjans fa sospitar que aquest no era el panorama
real, almenys el més generalitzat. De fet, els dos dossiers ordenats per Sindreu
només indirectament —i si es coneixen les circumstáncies i es té una certa
perspectiva metodológica— poden ajudar a explicar l'entorn del títol focalit-
zat. Així, quan J. F. en el seu article dubta de la capacitat novellística de
Sindreu, diu: «1 és que l'escriptor, un escriptor en les condicions de Sindreu,
almenys en les condicions en qué ha escrit aquest 'libre, difícilment podria
resistir la temptació de desviar-se cap a espais narratius més lliures i de
suggestió ben singular.» S'está referint a les dificultats per escriure i publicar
nove•la? És aixó part del migrat paisatge que observa Octavi Saltor l° en
ressenyar l'any literari de 1954? Considera Saltor que ha estat un any forra
mariá —referéncia a la predominant producció religiosa—, amb aportacions
d'excepció pel génere —Sindreu amb el seu títol, Ferran de Pol amb Abans de
l'alba—, altres per ser «[...] buceos logrados, incisivo en el primero [Josep
Maria Espinás], y amplio en el segundo [Rosendo Perellós], en los periplos de
la actualidad social y política contemporáneos», és a dir, en el discurs polític,
amb celebracions entorn dels centenaris d'Apelles Mestres, Joan Alcover i
Miguel Costa i Llobera, i amb l'estrena teatral del Josep M. de Sagarra de La
ferida lluminosa, veritable impuls a favor del teatre catalá, «[...] de eficiencia

10	 (A): O. Saltor: «Literatura catalana en 1954,' , dins: El Correo Catalán, 1 de gener de 1955.
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literaria e ideológica ejemplar» per ser el de l'escena «un arte tan próximo al
público». Amb aquest repás que atreu l'atenció sobre títols actualitzadors,
sobre la creixent infraestructura organitzadora d'actes i sobre la funció deis
mitjans de comunicació cultural no desapareguts, Saltor pot concloure: «El
renacimiento literario de Cataluña sigue su curso, acoplado, sin renuncia a la
tradición, a las inquietudes más modernas de las almas, de los ambientes, de
los estilos, del lenguaje y de la estética. Señalemos sólo el predominio de los
matices melancólicos o deprimidos que patinan esta etapa literaria en poesía
y prosa». Deixant a part l'abast de Saltor en parlar de l'«optimismo cristiano»
que ha d'entrar «... en el ánimo de los autores» —per superar aquell estat
d'ánim? per enfilar un horitzó históricament més ciar?—, el que sí que volem
destacar aquí és la perspicácia demostrada pel crític en tra tar aquesta pano-
rámica i per saber entendre la capacitat d'adequació de les lletres catalanes
encara en ple ressorgiment. Ho demostró una vegada més en el text d'una
emissió radiofónica sobre la perfecció estilística i la vocació creadora" del
mateix any 1954; el que anava a ésser una ressenya d'El senyor Joanet del
Guinardó, li va donar peu a parlar de Rusiñol, Ramon Reventós, Miguel
Llor, Martínez Ferrando, Eudald Duran Reynals, Sebastiá Juan Arbó, Joan
Alcover, i a aportar notícies d'edicions i reedicions.

En un altre resum sobre la narrativa de l'any de publicació d'El senyor
Joanet del Guinardó, realitzat per Josep Maria Espinás,' se'ns parla de la
creixent producció narrativa, es reconeixen les tres principals editorials
—Selecta, Co•leccions Lletres i editorials menors— i, concretament, en referir-
se al llibre de Sindreu —del qual opina que és d'un «... humor popular, fácil
y desenfadado, que al parecer obtiene el favor del público»— ho fa en un to
que no sabem si notifica l'éxit de venda o si adverteix que aquest no és, per
poc seriós, el camí més sólid per a la literatura catalana.

Aprofitar el material acumulat per Sindreu, tal com hem vist, més enllá
de la informació que ens proporciona sobre ell mateix, ens ha anat facilitant
dades per configurar aquesta succinta panorámica de la narrativa d'aquelles
décades. Altre tipus de documentació més general conservada (A) ens permet
o fer consideracions més ámplies o tenir el testimoni d'estratégies culturals de
l'época. Els catálegs de Selecta, per exemple, que en novetats no presenten
obres en catalá i les catalanes que hi ha són tradtádes, i a l'apartat «Una

11
	

(A): O. Saltor: «Perfil», emissió a Radio Nacional de España en Barcelona, 3 de novembre
de 1954.

12
	

(A): J. M. Espinas: «Un año de narrativa catalana», dins: Destino, 24 de desembre de 1954.
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selección de títulos de la Biblioteca Selecta para amenizar sus vacaciones»
nomás ofereix un ilistat catalá de novella, poesia, traduccions (vegeu catáleg
de l'estiu de 1954), o el fullet de Viatges I.C.A.B.— Ed. Selecta per «[...]
ejercitarse en geografía literaria catalana», amb un mapa i títols que actuen
com a substituts de llocs geográfics, amb motiu d'un viatge a l'Escala com
homenatge a Víctor Catalá.

Aquest és el marc real on Sindreu esdevé figura celebrada i útil cultural-
ment, on ell, sens dubte, retarda l'escriptura de certs projectes i calcula
reedicions, com la de La klaxon i el camí advertint «quizá cuentos solamente
sin greguerías» (Caixa), o com l'esmentada d'El senyor Joanet del Guinardó:
«als 5 anys de la seva primera edició preparar la 2a amb totes les notes
crítiques i documentals, afegir-hi noves crítiques a cárrec de Joan Oliver PERE

QUART, Josep M. de Sagarra, Larles Soldevila. Fer-ne una edició POPULAR

molt barata i extensa. Una de LUXE, dibuixos de Garrell, RICART, Calsina,
etc. amb lletra grossa que amb illustracions faci 500 Pgs. ojo! afegir-hi els dos
capítols suprimits en la primera edició» (A). Encara que sabem per una nota
(Caixa) que pensava en Salvador Espriu com a prologuista —«Encarregar a
Salvador Espriu el próleg de l'edició completa de El senyor Joanet ... El treball
de l'Esclasans será el colofó del llibre convenientment posat al dia»— sembla
més ferma, peró, la nota a favor d'utilitzar a tal efecte la carta de Joan Oliver
del 2 de gener de 1971 que transcrivim en apendix. Sindreu seguia, doncs,
pensant en la reedició d'El senyor Joanet del Guinardó, calculada per al 1959,
dotze anys després. Entremig i parafrasejant J. Oliver, potser la história
l'havia estafat massa palmariament. Qui sap si per aixó, en les notes on
continuava apuntant idees, anécdotes i ocurréncies —el problema está,
precisament, a datar aquell immens fitxer de projectes en sobres blaus arnb
notes i retalls de premsa (Caixa)— continuaria concentrant-se en una mateixa
retórica. Larles Sindreu, tan «[...] propenso al agudo repentismo», segons
Márius Lleget, faria pregona la filosofia d'una resposta que havia donat el
1954: «—Usted, amigo Sindreu, ¿por qué escribe en broma? —Porque la vida
es seria».'3

13
	

(A): Lloveras: «La pequeña historia de una novela explicada por su autor», dins: Agora,
emissió a Radio Barcelona, 31 de setembre de 1954.
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III

La destresa de Caries Sindreu com a «catador d'imatges poétiques» ja fou
destacada per J. Moragas;" técnica i/o capacitat que, deixant de banda la seva
producció poética, va saber incorporar tant al discurs narratiu breu —La
klixon i el camí n'és exemple— com, posteriorment, al més extens. En aquest
sentit, d'acord amb el punt primer, podem pensar en El senyor Joanet del
Guinardó, i més tenint en compte que res sabem textualment deis seus
projectes de novel-les i que la seva producció de contes es nodreix del material
de pre-guerra o deis propis relats llargs. Ara bé, aixó que és el que podria
haver-li donat un lloc en la narrativa de postguerra, com autor que es
desplaÇa cap a certs géneres, peró incorporant la seva experiéncia escriptural,
no li ha estat convenientment reconegut.

Els crítics, les opinions dels quals el mateix Sindreu arrenglerá entre els
seus papers, llevat de comptades excepcions, solen fer unes lectures molt
limitades. I no parlem de les referéncies etiquetades a históries i diccionaris de
literatura. Dues opinions a destacar, com a excepcions: la ja esmentada de M.
de Montoliu i el text de la presentació citada de Caries Riba (1956), que
l'autor conserva a la carpeta A i que ha estat recollit al volum III de les Obres
Completes de Caries Riba (Barcelona: Ed. 62, 1986).

Segurament, la clau més repetida —la d'adscriure El senyor Joanet de
Guinardó al costumisme— la donó el mateix Agustí Esclasans (1954) en el
próleg que encarnala el llibre, en qué detectava els indicis avantguardistes,
peró després d'un detingut estudi sobre la tradició costumista i l'humor
catalá. A partir d'aquí, són molts els crítics que s'identifiquen amb el lector
superficial desqualificat per Manuel de Montoliu. Era fácil parlar de rusi ño is-
me on Esclasans (1954: 2) havia escrit que Sindreu resolia «[...] en modernitat
i en bon gust noucentista la ratlla vuitcentista» i, més o menys veladament,
molts crítics ho faran. Sempronio és un deis que la situa «[...] en la órbita
russinyoliana»; Joan Ramon Masoliver, a més de trets avantguardistes, hi
troba també una relació amb l'Esteve de Rusiñol. Estretament lligada amb
aquesta consideració está la lectura possible del personatge de Sindreu com a
retrat de classe social: Tomás Salvador hi veu el retrat de la mesocrácia que ja
literaturitzá Rusiñol; Ángel Marsá hi havia descobert un «[...] arquetipo de
barcelonés medio»; mentre per a R. Montero és la «suave caricatura del

14	 (G): J. Moragas: «Caries Sindreu, „calador d'imatges poetiques"», presentació transcrita
d'una lectura de contes de l'autor, dins: LAmetlla (agost de 1931).
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rentista modesto», per a J. Sánchez Isac, Joanet arriba a «[...] concretar y
delimitar la línea tiernamente caricaturesca del barcelonés medio»." Pel que
sembla, Sindreu s'hi avenia amb aquesta, diguem-ne, funció del seu relat; aixó
explica que —segons notes autógrafes de la carpeta A— veiés amb bons ulls
com el cómic Alady incorporó Joanet a la seva revista Pim! Pam! Fuego! del
Teatro Apolo, que hagués pensat en un possible guió radiofónic sobre la
nove•la i, fins i tot, en un certamen de glosses sobre el seu personatge. Ens
interessa més, peró, l'adjectivació dels dos darrers crítics perque ens indica, en
certa manera, l'enfocament que es va donar a la novel-la: a més de tendra i
suau caricatura, llegim que tendresa i bondat s'agermanen segons Juli Manegat;
per a Tomás Salvador, la ironia. de vegades cruel es barreja amb l'estima i
l'humor pla; J. M. Cid-Prat" aprecia més el vessant de la tendra admiració i
l'atmosfera lírica combinada amb la vena humorística. Aquests criteris ens
instal•en en la perspectiva del contrast —Sebastiá Sánchez-Juan, en l'emissió
radiofónica citada, es referia a «cosmovisión benigna» / «psicología con cristal
de aumento»— aplicada a una voluntat rememorativa sobre «[...] aquella
época de principios de siglo y su dilatación a través de los felices 20 hasta los
tiempos tristes que vinieron después como lluvias históricamente necesarias»,
segons el mateix Sebastiá Sánchez-Juan. L'aspecte rememoratiu podria ésser
pietós, estima J. Sánchez Isac," o inclinar-se cap al lirisme, el que Tomás
Salvador troba en el tractament del paisatge, i que per a J. M. Cid-Prat
converteix el darrer capítol en un «... inolvidable poema en prosa», capítol
que per a Sebastiá Sánchez-Juan és un deis pocs elements gratuits del llibre.
En qualsevol cas, aquesta barreja de recuperació d'un temps amb un tracta-
ment alhora d'estima i distáncia és el que facilita el qualificatiu de costumista.

Amb la perspectiva del temps Márius Lleget pogué considerar, ádhuc
generalitzar per a tota l'obra de Sindreu, el seu «[...] elegante humorismo con
reminiscencias de modem style», el seu tret d'«... humorista de buena ley y de
indudable herencia noucentista (pese a sus coqueteos con el surrealismo) ...».

15	
(A): T. Salvador: «He leído para Vd. El senyor Joanet del Guinardó», dins: Ondas, 15 de juny
de 1959; A. Marsá: «Anaquel de novedades: una novela barcelonesa», dins: El Correo
Catalán, 12 de desembre de '1954; R. Montero: «Carlos Sindreu, El senyor Joanet del
Guinardó», dins: Momento, 20 de gener de 1955.

16	 (A): J. Manegat: «Notas bibliográficas: El senyor Joanet del Guinardó», dMs: El Noticiero
Universal, 28 de desembre de 1954; J. M. Cid-Prat: «Letras / Breviario Semanal: una novela
de Carlos Sindreu», dins: Club, 19 de novembre de 1954.

17	 (A): J. Sánchez Isac: «A caballo del tiempo: genio y figura de El senyor Joanet del Guinardó»,
dins: Labor (Lleida), 10 de setembre de 1956.
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Manuel Suriol i Genís entén que «l'humor d'en Sindreu —en general— és
fonedís, lleuger, alat. Crea l'impacte en el moment precís i aleshores s'esborra
deixant una aureola illuminada i transparent. Potser podríem dir-ne un
humor anglés tenyit de mediterranisme». És una visió que cohesiona i dóna
suports estetics a l'escriptura de Sindreu. Equilibri que ja havia advertit en el
seu article J. F. en parlar de la «... perspectiva de grotesc coherent» de la «...
mescla de mofa i simpatia» que dóna «unitat» a El senyor Joanet del Guinardó.
I són aquestes coherencies i unitats estetiques les que podrien fer pensar que
els seus episodis no siguin quadres de costums i sí «... momentos retrospecti-
vos sabiamente cazados y hechos revivir para nuestro deleite» en paraules de
R. Montero, les que porten a considerar que el ressó vuitcentista finalment
opta per un volt noucentista on l'absurd no és font de sátira sinó de poesia,
segons Rosend Llatas, i les que han de fer entendre, d'acord amb X. X.," que
es tracta d'«[...] una verdadera narración moderna costumbrista de la nove-
lística catalana actual»: de costums peró moderna i actual, no aliena als codis
d'escriptura del segle —considerem que ho demostra el breu buidat dut a
terme al primer apartat—, i, en el seu costumisme gens xaró, un exercici mes
que útil entre les formes distanciadores i ocultadores practicades per les lietres
catalanes de postguerra.

Quant al reconeixement estructural de la novella assenyalarem, només de
passada, que no deixa d'estar també condicionat per la lectura neo-costumista
del text. Joan Ramon Masoliver veia problemes per usar la qualificació de
novella i s'inclinava per «un gran cuadro de costumbres ...» fet d'altres
quadres enfilats per la presencia dé Joanet, potser amb el breu parentesi deis
seus amors illícits. J. Sánchez Isac, en el seu segon article citat, considerava el
llibre «novela muy poco novela», «[...] novela-poema, escrita en párrafos-
estrofas con un ritmo interno de gozosa y lograda lentitud», apreciacions que
ens recorden certes poremiques deis anys vint sobre la viabilitat del genere.
Diversos crítics —Sempronio, J. Sánchez Isac— al • udeixen al gust de Sindreu
pels objectes, al seu esperit d'antiquari que es revelaria en un detallisme i a
una acumulació de narratius que potser potencia l'épica del diminut, potser
desarticula l'estructura del relat. Ve a tomb recordar aquí que el Sindreu de
La klaxon i el camí s'havia apropat al relat minimalista.

Tot aixó ocasiona un problema de recepció del qual Sindreu manifesta ser
plenament conscient. Només cal escoltar-lo quan diu, en l'esmentada emissió

18	 (A): R. Llatas: «Crítica Literaria: Letras Catalanas», dins: Revista, 4 de novembre de 1954;
X.X.: «Bibliografía», dins: Mundo Deportivo, 10 d'octubre de 1954.
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radiofónica de Lloveras l'any 1954, d'El senyor Joanet del Guinardó —novella
seleccionada per al Premi Joanot Martorell de 1951 i presentada al Premi
Ciutat de Barcelona de 1953, «considerada» en aquest el 1955 (notes i catálegs
en A)— que, excepte Ramon Carnicer, «me sorprendería saber que alguien la
leyó limpio de precauciones». Se sabia distanciat de les estétiques vigents en
aquell moment —pensem ara en els matisos melanálics o deprimits d'Octavi
Saltor que es traduien en existencialisme i tremendisme, davant les «poques
pretensions» de l'Aigua calenta de Sindreu; pensem en el dictat a favor del
realisme nove •lesc des de textos com La novena catalana (1954) de Rafael
Tasis—, tal vegada allunyat també deis cercles més operatius en la represa
catalana. La novel•la sobre «un pobre de espíritu» que «alcanza el Reino de los
Cielos», segons resumeix en la mateixa emissió, la novel-la escrita a partir
d'un tipus tímid de l'Ametlla del Vallés, el que portaria al conte El gos sintetic
(vegeu referéncia en El senyor Joanet del Guinardó, págs. 179, 288) i que,
aconsellat per J. V. Foix, segons Manuel Suñol i Genís, transforma en
novel•la, aquesta novel•la, en definitiva, «[...] de parto relativamente corto
después de una larga gestación», en resposta a Lloveras, atragué els lectors i la
crítica, pero no reinstaurá un modus literari ni tampoc fixá Sindreu en
l'esdevenidora vida literaria.

«La novela más divertida y menos tremendista de la literatura catalana»
és la frase publicitaria que pensó Sindreu, segons consta en nota autógrafa, per
promocionar El senyor Joanet del Guinardó. Pere Calders (Apéndix II)
considera el seu autor com un «obsequi» en una época dominada pel tremen-
disme literari. El mateix autor es desmarcava públicament de la moda triom-
fant amb paraules com aquestes: «Si les novel-les poguessin fer olor jo estic
segur que dins el género tremendista n'hi hauria moltes de pudentes. L'olfat
en denunciaria auloralment llur qualitat [mot indesxifrable] i repelent» (A); i
res no significa, pel que fa a filiacions estétiques, que trobem escrit en una
altra nota autógrafa sobre un projecte de viatge a Madrid (1) el nom de Cela
com una de les persones a visitar ni que pensés en ell, entre d'altres, com a
prologuista per a la co •lecció de contes en castellá (B). En aquest sentit,
Sindreu s'expressá prou clarament per boca del senyor Joanet. En emissió per
Radio Nacional de España en Barcelona (12 de desembre de 1954) (A), rera la
presentació de Ramon Carnicer, el personatge es permet jocs de paraules amb
el títol de Nada i amb el cognom Laforet, ironitza sobre els títols tremen-
distes i n'atribueix un —Cementerio de fusilados— a la seva amiga Aurora
Bertrana i satiritza tot el que está aprenent sobre la vida dels xiprers mitjan-
Çant els títols dels volums de José M. Gironella. A la pregunta sobre si la seva
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história será del gust del públic, contestó: «[...] Tengo mis dudas ... Veo que
las obras de éxito son todas un poco ... ¿cómo le diré yo? ... pues, macabras
o macabras (sin acento) ...? Yo quiero decir —y perdone la expresión— que
hoy privan títulos más bien serios y las vidas muy complicadas o desmemoria-
das». Interrogat també sobre l'interés de la seva vida com a materia literária
respon: «Poco. Muy poco. Dentro de la novelística actual soy un ser poco
interesante. Ni mi mujer me la pega, que es lo que podría interesar al gran
público ... Solamente me pega, y por cierto con un bastón de fantasía, y,
claro está, esto sólo me interesa a mí ... ¿Es triste verdad?».

Larles Sindreu aprofita aquestes declaracions per a altres presentacions i
lectures del seu text, atenent al material reunit a la carpeta A sota títol
«Conferencia: „Ací els hi presento ... el Sr. Joanet del Guinardó"». En una de
les reproduccions d'aquella «entrevista imaginária» es pregunta si de veres
existí el senyor Joanet, si el que va passar és que, aquell Quixot de butxaca,
segons el presentava Sebastiá Sánchez-Juan, 19 acabó per escapar de la tutela del
seu creador. Deia també Sánchez-Juan en l'esmentada emissió que «la litera-
tura se endulza o se avinagra con el tiempo. Como un buen licor, El senyor
Joanet del Guinardó sube de punto a los cuatro años de su publicación». I
sense caure en una falsa magnificació del text, creiem que pot haver seguit
pujant. Com a document históric d'una situació histórico-literária en la qual
rendibilitza elements de la millor tradició del noucents dinamitzant les
fórmules escapistes que estava permés emprar. També com a text literari que
pot anar quedant al marge de l'enfonsada de tota una literatura més seriosa,
peró més circumstancial. Tot aixó amb un recel que anirá cobrant raons amb
el temps, que entre un i altre significat es vagi desvetllant la sospita d'un
autor estranyat en el seu propi territori, el de la literatura catalana. I no és el
nostre propósit augurar cap escriptor maleit. No amb un autor per a qui la
seva escriptura, segons La singular histórza. d'un club de tenis, era o s'havia
convertit en «... el reflex de la ironia o de l'humor ben intencionat i mansoi
que és el meu» (pág. 180). Una altra cosa és que la seva estética l'allunyés del
voltant literari: «Jo, al fi i al cap, sóc una mena de persona que, sense voler,
deformo i complico les coses ... Sóc lluny de les mides concretes i de les
afirmacions serenes i rotundes ...» (pág. 159).

19	 (A): Emissió radiofónica esmentada en nota 3, i, a més, S. Sánchez-Juan: »Literatura
Catalana: Blocs d'Arimany 1963», mecanografiat.
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Apéndix I

Anecdotari (memorándum)

Fabra — Pere Coromines
Un honre com voste tan respectable, tan representatiu, contemplant aquest espectacle

i des de la fila d'orquestra!
Miri, Fabra, no ho fati correr peró jo vinc aqui per la música.

° Aurora Bertrana. Una gitana li diu: «Aurora: tienes nombre de Compañia de Seguros»

Joan Miró i la seva mare. Una nit a casa no s'atrevia a bailar amb la me y a mare perque no
portava cotilla.

De Sanchez Juan, censor de musich-halls.
Aixó de «Te ofrezco, nene, lo que tengo aqui.» pot cantar-ho, «Conforme». Pero

señalando bien el lugar del corazón. Cuidado con desplazarse!
Tarja. Sebastián Sanchez Juan Paseo de San Juan al lado del 67. Por pudor no quiso escribir

en las tarjetas el n. 69.

Anecdota del pijama d'Albeniz. Está malalt al Ilit i distret jeu sense els pantalons posats.
Está rodejat d'amics que el van a visitar. Baixa del Ilit i s'encamina a la cambra venia per anar a
cercar una partitura obsessionat. En travessar el corredor estret ensenya el c... als amics

Dispensin!	 Torno de seguida, diu, desapareixent rera una cortina. No trigaré gaire,
afegeix apressat.

— Em sembla que aixis no anirá gaire lluny —comenta un deis visitants.

° Un al-Me em deia que Eugeni d'Ors tenia en la mirada una mica del mareig de la contem-
plació de la profunditat de les propies idees. Estava esgarrifat del seu talent. En sentia vertigen.

Tenia atacs de vertic narcisista.
Xenius tancat al W.C.: Socors!	 Soc	 Ors!

De Pau Casals a mi:
«El Sr. Pablo Casals no puede ponerse al aparato porque está «preocupado» (Volia dir:

«Ocupado)

Manuel de Montoliu en allargar-me la má orfe d'un dit [?] sembla que m'apunti amenaca-
dorament amb una pistola i em fa l'efecte que m'obliga a aixecar els bracos enlaire

" En Sagarra te una calva tan transparent que jo gairebé li llegeixo els versos que pensa
sobre la seva superficie ... deia una senyoreta admiradora
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Apéndix II

El senyor Joanet del Guinardó
Caries Sindreu
Vol. núm. 155 de la «Biblioteca Selecta», Barcelona

Hi ha llibres que neixen sota el signe de la simpatia. En una época de tremendisme literari, en el
qual autors prestigiosos de tot arreu posen el seu talen al servei d'aclaparar-nos, explicant els
nostres sofriments amb tanta brillantor i claredat que encara els temem més 	 aixó sense donar
solucions, per acabar de collar-nos--, un autor que se'ns ofereix narrant amb bonhomia i una
espurna constant d'enginy i de malicia, constitueix un obsequi que s'agraeix de tot cor.

Caries Sindreu és un excellent cronista del Ileu esdcvenir. Ens conta una mica Barcelona a
través d'un deis seus barris, el Guinardó, i ens explica el Guinardó a través d'un deis seus
personatges, el senyor Joanet. D'aquesta manera, cenyint i concentrant, l'autor no s'enfada mai
davant la beneiteria humana, perque la pot abastar sempre amb la seva tendresa. Aquest secret de
no enfadar-se podria ésser el recomencament de moltes coses, sobretot després de comprovar els
resultats deplorables de les imprecacions i el vociferar, de l'espectacle d'esquincar-se les túniques
de pur disgust des del cim de muntanyes assotades per terribles tempestes. De vegades, val més
conservar la túnica per a protegir-se del vent i de la pluja i, així que pan una mica, baixar de la
muntanya. Estem segurs que en Carles Sindreu está compenetrat amb aquesta idea i amb ell,
molta gent que ja ha sofert incleméncies. Encara que sembli mentida, aquesta posició de Caries
Sindreu no és pas la més cómoda per a l'escriptor, com ho remarca lúdicament Agustí Esclasans
en un prúleg que augmenta el valor del llibre. Sovint, engolar la veu i tronar fa més efecte, és
més espectacular i, per damunt de tot, proporciona el benefici que el cridar de vegades estalvia
de dir coses.

Carles Sindreu manté en tota la novella el to menor. Plácidament, mena el lector a resseguir
una estampa suburbana deliciosa i com de passada, de tant en tant, fa profundes incisions amb
la seva ploma i ens dóna caricatures inoblidables, de personatges, de petits carrers, del barri
sencer.

Hem parlat abans de simpatia referint-nos al 'libre i cal estendre el qualificatiu al seu autor.
Dins les nostres lletres, Caries Sindreu és una figura simpática, per la seva absoluta falta
d'afectació, per fugir sempre, com diu l'Esclasans en el próleg, de la vacuitat i la grandiloqüencia,
limitant-se a mirar les coses amb el prisma de l'humor, que és el seu prisma.

«El senyor Joanet del Guinardó» es llegeix de gust, és un 'libre que no es deixa un cop girat
el primer full —inestimable condició en una novelia!— i que omple el lector d'un bell sentiment
de comprensió i d'indulgencia envers el món irrisori de les petites déries i els afanys diminuts, un
món que difícilment troba historiadors de tanta qualitat i que forma pan, a desgrat de tot, del
nostre univers sensible.

Pere Calders
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Carta de Joan Oliver a Caries Sindreu datada a Barcelona el dia 2 de gener 1971

Estimat Caries Sindreu: Has entrat al club deis septuagenaris amb una admirable discreció i per
aixó et desitjo totes les compensacions possibles a aquest mal pas que jo vaig fer ara fa just un
any.

Tinc a les mans el quadern que el nostre amic Amador Garrell, sempre tan discret també,
i tan cordial com eficient en els seus afectes, et dedica des de Granollers.

Un text justíssim i ben justificatiu de l'Anís, unes págines antológiques del teu enyorat
Joanet i unes illustracions sensacionals per a la teva novella: tot es bo, tot conjunga, tot clama
contra aquest silenci en el qual t'has volgut recloure aquests darrers anys amb una elegáncia
estupenda!

Penso en aquest contrast: tu t'has jubilat abans d'hora i a mi no sé encara ben bé perqué,
m'han portat, a petites empentes, sota els reflectora ... Es el joc del destí, a penes alterat per la
fermesa o la feblesa de cadascú.

Som fulles ventisses d'una tardor oratjosa, 	 passa'n aquesta imatge tan poética. Cal
reconeixer-ho: Pespectacle descoratja el més pintat. Tu i jo pertanyem a la generació esberlada.
Sigui quina sigui la nostra sort, som uns ressentits, ens han estafat mansa palmiriament. De qué?
En quin grau? Misteri. Germi Caries, sí, germans. Malgrat el nostre allunyament i gricies als
nostres encontres espaiats i gairebé fortuits al llarg de quaranta anys

Beneeixo l'amic Garrell que m'ha fet pensar en tu. 1 ara, si gosés et diria en veu molt baixa:
revolta't encara contra el temps i contra l'oblit —un oblit tan injust!— i esprem el teu humor
agredolg en un nou retaule que podria ser una reivindicació i un alleujament. Furga en els teus
papers inédits, agusa noves sagetes, traga per cástic teu i nostre la imatge deformada deis bornes
d'avui!

Amb una abrasada molt estreta
Joan Oliver

De qui son els dibuixos? Sospito, es ciar, que són d'en Garrell. Els trobo extraordinaris,
simplement. Tenen vigor, intenció i ofici. Veuré aquesta nova edició illustrada den teu “Joanet»?

J O.

B. 2 gener 1971. — Vía Augusta 71

És cópia exacta de l'original

Apéndix III

«El cas de Núria Bonet»

va una cuissor a mig aire de la regió glutea. Hi troba un granet. Va a casa el metge. L'observa
amb una lupa presenta unes estries arborescents i un lleuger color somrosat al seu entorn. El
profá diria que aixo no es res. Ell diu que precisament per l'aspecte benigne del granet te el
deure de endevinar-ne la mala intenció i la gran malignitat que porta en estat d'incubació.



Al voltant de Caries Sindreu (1900-1974)
	

101

Comenta la noia a pascar de ma en ma de la danca que com una figura final de rigodons bailen
els metges, especialistes, operadors quirurgics, radiolegs, els tecnics deis analisis quimics, els
investigadors, els mecanoterapics, els fanalers de les llums verds deis raijos X, etc. La noia
grassona, amb els seus vint anys tendres passeija la seva encisera regio glutea al nu pels pisos
sumptuosos de la ciutat. Tothom l'alarma ningu li compren l'origen del mal. Venen professors
de Berna i de Berli li fan tota mena d'exploracions Tothom esta d'acord que alío es de perillosa
intervencio si alío s'extirpes es reproduiria en poques hores. Es un cas mai vist. La noia diu que
no li fa mal res. «Vet aqui la gravetat patent del mal. Si almenys li fes mal alguna cosa». Un
metge vellet i amic de la familia amb qui ningú hi tenia fé. Diu que ja que ha ensenyat aquell be
de Deu de Carn Divina a tans homes joves be pot fer una concessió a un vellet tafaner. El vellet
que ignora el diagnostic deis savis, hi dona un cop d'ull amb els seus ulls blaus i enribetats de
vermell i diu «Em fa l'efecte que no te importancia, veu?

I amb una ungla llarga —aquelles ungles ]largues angunioses que molts vells es deixen
creixer en el dit xic d'una ma amb un fi per mi imprecis— grata el granet maligne de la noia i
finalment com dins una cullereta de fusta —la seva ungla groga i acanalada— l'ofereix al seu pare
dient:

No m'he enganyat. Es tracta d'una Ilavor de tomatec.
[Al cap de pocs dies la noia mor degut a l'extremada ridiculesa del seu mal.']
[` mor de pensar com contará el seu mal a les seves amigues.]
[La nena es el tema de converses de tota la ciutat. —mira? que alegre que esta! No pensa que

pot morir d'un moment a l'altreq

XVI
L'estrany cas de «bebé» González

La «torre» del Sr. González la «Quinta Nenita» venia a ésser una mena de petita catedral del
modernisme.

Indiscutiblement la construcció més important de l'arrauxat barri del Guinardó.
La senyora Dorotea en parlar-ne posava els ulls en blanc («Sembla tota de caramellu», oi?)
Dues mirandes encimbellades a frec de terrat del tercer pis li feien mirar el barri amb posat

protector.
El mestre d'obres que va intervenir-hi tema cena amistat amb el senyor Joanet. Un dia li va

confessar amb gran misteri que només en majólica s'havien despés sis mil doscents «duros». En
realitat, peró, semblava que encara en cortés molts més. La «torre» era lluenta i gelatinosa de cap
a peus, i tenia un aspecte tan comestible, que, un fondista de Gracia va tenir la idea de fer-la
reproduir en massapá, decorant-la amb fruites confitades i ous durs per tal d'exhibir-la a la
vitrina del seu establiment del carrer Gran.

La porta del palau del senyor González s'obria entre dos troncs d'arbre de pedra [de timen
armat] picada, les branques deis quals sostenien quatre balcons d'on penjaven fanals de colors,
gábies de canaris en abundáncia i fins testos vernissats i globus de vidre [de color]. Dos caps de
lleó fets amb fragments de rajola temen la pacífica missió de renovar, per mitjá de rajolins
d'aigua que passaven per les dents de [les seves] bocales entreobertes, el contingut deis bassiols
[que decoraven els jardins]. Unes matrones carregades d'atuells i atributs representatius i amb
unes cabelleres excessives, eren el tema deis esgrafiats ampulosos i grandiloqüents i mostraven
rétols explicas: «MUSICA», «CIENCIA», «PINTURA», «POESIA», «COMERCIO», «HISTORIA», ... (sens
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dubte per tal d'evitar possibles i perilloses confusions). [També uns ángels bufadors de gran
tamany feien de les seves aprofitant tots els llocs disponibles de les facanes]

En un retó del gran pati de la cotxeria s'intentá de jugar el tenis i en el saló gran es celebrá
amb tots els honors un concurs de «xotis patiné».

En la cambra de bany fou installada la primera banyera de luxe del barri.
Tot el Guinardó n'anava pie.
Era de porcellana i d'estil renaixement. La seva installació fou molt comentada.
I un bon dia al mig del jardí aparegué un templet «grec» molt convencional que contenia un

piano de cua protegit tothora per un encerat misteriós.
I vingué aquell moment, fou exactament una nit d'estiu de lluna plena, en que la senyora

González? «Nenita», (segons el seu marit) amb la cabellera estesa i un boá de plomes de color
malva damunt l'escot empolvorat, inicii el dramitic costum d'interpretar els valsos boston en
yoga («Encore je t'aime ...» «Non tu ne sauras jamais ...») aixecant parencosament les mans
plenes d'anells i bracalets després de percudir amb poca convicció [amb els seus dits] les tecles
aquilotades.

[I la petita] «Bebé» —la filla del matrimoni González— dansava al ciar de lluna —fent uns
saltironets arbitraris i ocellívols— coronada de lligabosc

Mentrestant, el propietari de la «torre», aprofitant la llum nocturna i completament absent
del nimbe patétic que el voltava, omplia de xifres gairebé illegibles uns papers [ratllats amb tinta
morada] que ponava a totes les butxaques i amarat de romanticisme comercial i de rou de la nit,
calculava amb una rara precisió el rendiment que obtindria amb un nou augment del tipus
d'interés sobre els préstecs que tenia oberts al seus malhaurats clients

***

El senyor González era un home escardalenc i extraordinariament hirsut. —Li sortien cabells
de tot arreu.—

El seu cos semblava bastit damunt un esquelet de filferro i acusava damunt de les báscules
un pes aparentment nominal.

Era un home «a ressort». Sabia fondre's en els moments crítics i aparéixer en els moments
propicis. Era tenac. Tenia el sentit de l'oportunitat. Era un home de rastre?

En tenia l'obstinació i cenes característiques essencials. Peró més que flairar de lluny les
coses —temperament rastrejador de primer grau— posseia aquell instint segur i misteriós, de certs
insectes voladors que els guia vers els més remots objectius com per art d'encantament. Un
inexplorat sentit més precís que l'olfacte i més agut que la visió. La imatge inconfusible del
senyor González, semblava feta a posta per ésser somniada. Per a ésser somniada per les seves
víctimes en una persecució implacable obrint portes feixugues de coure clavetejat a través de
llargs corredors tubulars amb el simple contacte de les seves mans sempre entresuades i acabades
estranyament en punta.

Una cicatriu que travessava la seva gaita dreta com un diminut xaragall distreia la
monotonia del paisatge de la seva fac poblada de barbs i l'ajudava a somriure sense esforc [encara
que amb sinistre resultat.]

En les époques de prosperitat económica, especulava a la Brossa on per mitjá de trucs
inconfessables (telégraf de banderes, coloms missatgers, confidencies) aconseguia, amb un
mínimum de risc, assegurar-se bons beneficis.
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Quan algun daltabaix obturava la circulació del diner i es produien collapses, el senyor
González es multiplicava prodigiosament i [s']hauria dit que tenia el do de la ubiqüitat en lliurar-
se en cos i ánima als seus desenfrenats vampirismes.

L'ajudaven peró, a passar desapercebut, les seves sabates de gomes i unes ulleres amb
montura d'argent oxidat que li donaven un aire de pegot d'ecaleta malgrat el seu jaqué.

No tenia tractes, diguem-ne comercials, amb cap veí del Guinardó, on difícilment hauria
estat identificat. Ell era un navegant d'altura. A Barcelona, en canvi, —camp de les seves
activitats professionals— era molt conegut amb el nom de «Don Jacinto» i tenia entrada a les
cases per la porta privada.

La seva dona que era una histérica ocasional amb un gruix 	 remarcable,
explotava als seus moments de feblesa.

Cada balada cantada al clar de lluna era un «directe» a la seva caixa forta, i quan una
Ilágrima compeltament gratuita lliscava per les galtes estucades de la seva «Nenita», la visita al
joier de moda no es feia esperar. Cada llágrima li costava un brillant. Un brillant o un moble
ben «regio» perqué els mobles «regios» eren una altra de les seves múltiples febleses.

Pel Guinardó corria la veu que la senyora González prenia [dins la seva (mot indesxifrable)
banyera] banys de llet de cabra per tal d'assuaujar el seu delicat cutis. 1 fins va arribar a dir-se
que rentava un cop cada setmana els seus cabells daurats amb xampany encara que aquesta
darrera «performance» podria ésser posada en dubte un cop constatat Pemparentament fonétic
innegable entre les veus «xampany» i «xampó» en les orelles poc educades dels illusos guinardo-
rencs.

Una distracció imperdonable del senyor González (li va passar per alt felicitar la seva dona
en ocasió del dia del seu Sant a conseqüencia d'un embarg preventiu) va motivar un gran disgust
doméstic i origini la compra d'un magnífic tronc de cavalls blans i d'un cupé de luxe, per tal de
reparar l'oblit.

D'aquell dia encá la senyora de la «Quinta Nenita» no deixá de fer la seva aparició diária al
Passeig de Grácia a l'hora de la «goma», acompanyada de «Bebé» que ja tenia divuit anys i la
ferma idea de trobar un aristócrata auténtic per marit.

La senyora González era una sentimental. Tenia la Illgrima fácil i el sospir a flor de llavi
peró també un «pechant» molt fort pels jovenells de 18 a 20 anys.

El cotxer que era Pantic jardiner de la casa i, per tant, coneixia la vida i miracles de la mare
gairebé menopáusica, sabia —degut a haver-se [iniciat] les aventures extra-conjugals en
romántics de jardí— fer tots els papers de l'auca. Entre ells —i no pas un dels més fácils— el
d'empassar-se lentament l'aigua de la pluja que regalimava el seu copalta en les llargues estades al
peu de la «garconniere» [d'un] croupier joveníssim i sense escrúpols, famós per la seva com-
pletíssima collecció d'armilles de fantasia i pel solitari de sis quilats que Iluia en el dit xic de la
seva ml esquerra.

Pel cotxer, [s'] haurien conegut ben poques intimitats de la casa —la senyora per tal de
tenir-lo addicte Pomplia de presents— peró una de les serventes joves que feia escapades a la
bacallaneria d'en Tadeu, un dia explicá volent ponderar el luxe de la casa que «hi havia en el
dormitori de la senyora una copa d'or plena de forats que servia per a cremar-hi unes teies d'una
fusta caríssima, que feia una olor ...» i «que la banyera semblava una patena de tan neta, i que
mirin si ho era de neta que encara l'havien d'estrenar ...»
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Aquesta darrera declaració feu baixar de Pescambell de l'admiració pública, aquella [dama]
historiada que rera els cristalls biselats del cotxe amb rodes de goma i a petita velocitat passava
—com una visió onírica de color rosa pállid— empolvorada fins a les orelles.

La gent del Guinardó, malgrat la lentitud deis seus reflexos nerviosos, comprengué aviat que
en qüestions d'higiene, estaven tants a tants, i, que veritablement no era cap exepció digna
d'ésser esmentada en un país en qué les relacions deis seus habitante amb l'aigua clara eren
inconstante i efímeres.

En posar-se de Ilarg «Bebé» [—i s'hi posó del tot perqué l'estatura de «Bebé» era Ilarguissima]
es Ilancá de ple a la vida de societat.

Els González temen butaques de propietat al Liceu i donaven festes a la seva «torre» del
Guinardó, sobretot «garden-parties» i «asaltos».

«Bebé» era en aquel] temps Púnica noia del barri que tocaya ]'arpa.
El vigilant nocturn la vela a través deis vidres de la cambra illuminada (la saleta de fumar

[música] que tenia un baleó sobre la carretera) hores seguides percudint amb una finor i un tacte
extraordináries les cordel de l'instrument daurat, amb els ulls en blanc

El vigilant acabava adormint-se assegut a la voravia i amb Pesquena falcada pel tronc d'una
acacia. Aviat sommniava les belleses irreals que apareixien en els cromos de les xocolates de
marques populars o bé aquelles anémiques adolescente que amb un bastonet molt prim a cada ma
i fent voleiar un llencol, rebien el raig lluminós i canviat —verd, blau, vermell, groc, malva ...-
d'una Ilanterna mágica al fons d'una cataus plens d'un fum espés que podia tallar-se amb un
ganivet

***

Ai, mamá, no se pas que tinc ací!	 Vina!	 Vina!
La veu de «Bebé» arribó a la cambra materna tan punxant que [s'] hauria dit que acabava

d'estripar la profusió de cortines de tul de colors delicats que voltaven el seu llit metallic i
obturaven la porta de comunicació.

Qué et passa, reineta meya! Que no et trobes bé? Ja vinc. Ja vinc de seguida ... No sé
com m'he posat aquesta cotilla avui que no em deixa respirar ... Un moment «preciositat» ... Un
moment [«ricura»]. De seguida vinc

Uns instants més tard, amb el rostre a mig maquillar, i els ulls engoixosos, la senyora
González entrava a la petita alcova de fals estil oriental, on «Bebé», amb el cos nu sota la bata
argentada, esperava la seva mare aguantant-se el respir.

Qué tens? Qué et passa «Bebé»? M'has donat un «susto»! ...
Ai mamá, mire, veu, ací 	 m'ha sortee una cosa ... M'hi trobo ... una ... cosa ... una cosa

I, unes llágrimes completament puerils, lliscaren per les seves galtes esblaimades.
La mare observá amb gran atenció la regió glútea de la noia, per cert d'una finor extraor-

dinária, i no trigá a descobrir-hi una mena de granee.
— Et fa mal, cel meu?

No mamá. No em fa mal ... Perú em fa una angúnia!
Filleta, per l'amor de Déu, calma't. Perú, si estas entresuada i tot!	 Tapa't. Tapa't i no

t'ho toquis per res del món. Vaig a avisar al papá. No será res, videta. No t'espantis! Au, estira't
i reposa. Mira et donaré el «Blanco y Negro» perqué et distreguis ... [ah!, i et portaré la capsa de
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canró del barret de copa del papá perqué no se t'endani el malet. !Ja ho veurás que fará bonic!
Et posaré la capsa sense la tapadora sobre el gra i perqué no se't mogui la 'ligaré amb una

cinteta de color de rosa.]

— «Jacinto», ... mira «Jacinto» ... no vull alarmar-te peró la nena té un granet que no m'agrada
gens.

Un moment, «Nenita». Deixa'm enllestir aquesta escriptura i estic per tu de seguida.
— Sempre serás el mateix. Primer el negoci i després la familia. Quin borne!	 Déu meu!

... Es important «Jacinto». Deixa els papers i escolta'm. Es tracta de la «Bebé». Es una cosa
urgent. Sents?

Qué li passa ara a la nena? —demaná el senyor González amb la paraula lleugerament
agre mentre ordenava els papers dins un «dossier».

Mira, no sé com explicar-Cho. Té com una mena de granet estrany ací 	 (I senyala
l'emplaÇament del gra damunt la seva persona) Está tota nerviosa i l'he feta quedar al Hit.

No será res, dona no t'alarmis. Deu ésser cosa de la primavera ...
Es que té una mena de gra que no n'havia vist mai.

— Té febre?
No li he posat el termómetre.

— Doncs posa-li i sortirss de dubtes, Nenita. Au, vés!
Sí, just, aviat ho tens arreglat tu. Així que trobes una solució cómoda t'hi aferres com un

desesperat. Aixó pot ésser greu «Jacinto». De vegades les malalties més perilloses comencen així.
De nena només n'hi ha una. Em penso que caldria fer alguna cosa sense perdre més temps.
Recorda't d'aquell gra de la Florinda, la pentinadora

— Doncs, posa-li un cataplasma si et sembla
— Un cataplasma, oi? Tu tot ho curaries amb cataplasmes de seva i gra de llinosa. Quin

borne! ...
Doncs purga-la. Una purga oportuna evita mals [majors]. Au!, vés, i deixa'm acabar la

feina!
Qué vols sulfurar-me «Jacinto»? Acabarás per treure'm de polleguera. Que no comprens

que aquestes coses no s'aturen amb remeis casolans? Sembla mentida que puguis veure'm tan
trasbalsada i encara gosis parlar-me amb aquesta tranquillitat. Ets un cínic!

Calma, «Nenita», calma. No et desesperis. No ploris, Au, qué vols? Digue'm qué vols
que es faci?

Doncs mira, ben senzill. Anar a buscar el metge tot seguit. Sense perdre temps.
— Bé. Doncs anem a buscar el senyor Roquetes que encara el trobarem a casa.

El senyor Roquetes? Ell metge del Guinardó? Aquest vellot que no s'aguanta dret.
Impossible!

— Doncs, el senyor Roquetes l'ha portada sempre i es pot dir que l'ha vista néixer.
Mira, si es tractés d'un refredat o d'una indigesti6 	 peró confiar-li un gra de la nena a

un metge que cobra tres pessetes per una visita a domicili! De cap de les maneres! Qué vols que
curi aquest bon borne per tres pessetes?

Pobre senyor Roquetes! ... Si ja no toca quarts ni llores! Ahir mateix el vaig veure de tronc
amb en Joanet de la Dorotea. Són «tal para cual».



106	 Dolors Madrenas T noco / Joan Miguel Ribera Llopis

— Tu mateixa, «Nenita». Tu mateixa. Faci's la teva santa voluntat. En Roquetes és un home
honrat que s'ha fet i es fa avui encara molts tips d'estudiar. Cal fer-li almenys aquesta justicia.

Mira no em parlem més. Si et sembla faré venir el Doctor Morell. Es el metge de moda,
saps. Visita a la marquesa de Ruda i en tinc molt bones referéncies. Es molt car. Peró fillet amb
la salut no s'hi pot jugar. Pagarem el que calgui 	 I deixem en pau en Roquetes. Es un pobre
diable indigne de posar els peus en una torre de la categoria de la nostra.

Fins a les vuit del vespre d'aquell dia el Doctor Morell no pogué traslladar-se a casa dels
González.

Malgrat les influéncies i els ressorts que es posaren en joc no fou possible aconseguir el
desplayament del factultatiu fins aquell moment. Les hores matinals eren totes compromeses. I
fins a les set de la tarda el doctor Morell visitava el seu domicili.

Una consulta urgent justifica el seu retard. Tot plegat contribuí a fer més brillan i més
desitjada encara la seva preséncia.

Quan la sirena del «Clement Bayard» se sentí per la carretera del Guinardó, la porta de
ferro del jardí —feixuga— s'obrí de bat a bat entre grinyols admiratius i al peu de l'escala de
marbre illuminada, [es] pogué veure el matrimoni González i dues cambreres d'uniforme en
posició altament expectant.

Enmig del gran silenci, els neumitics de l'automóbil feren cruixir la sorra-vidre del jardí.
S'obrí la portella del cotxe panteixant i el Doctor Morell, molt jove encara, peré amb les

celles preocupades i donant-se una gran importancia, saluda als estadants de la torre amb una
correcció «standard» i amb un aire afectat.

La malalta, volen fer el favor —digué separant els obstacles que impedien el seu pas franc
vers l'interior de la casa i demostrant que anava per feina.

— Per ací, Doctor, per ací —senyalá la senyora González, tota trasbalsada.
Pel luxe del rebedor el visitant comprengué —en tenia una llarga práctica— que podia

aplicar sense contemplacions la seva tarifa máxima, i, hermétic aná ascendint graons de marbre
rosa del «hall» fins arribar a la porta monumental de la cambra de «Bebé», seguir de quatre
personatges taciturns.

Sis minuts més tard i en el despatx del senyor González foren pronunciades pel facultatiu
afamat aquestes paraules:

Estimats senyors: Es tracta d'un cas de diagnóstic difícil. Totes les reserves són justifica-
des. Cal que em portin la malalta a casa meya per tal de sotmetre-la a rigurosa observació. Aix6
és tot.

Vol dir que perilla la vida de la nena? Ai, Doctor, Doctor, per l'amor de Déu, tregui'ns
de dubtes

Senyora, lamento no poder ésser més explícit. Hem d'anar amb peus de plom. Bona nit.
I els seus honoraris? —demaná amb veu molt prima el pare de la malalta, el cap cot i

esguardant oliosament per damunt els vidres de les ulleres.
Ah. Aixe, no té importancia. Ja ho arreglarem.

— No, no. Val més liquidar-ho ara. Que li hem de donar Doctor?
— Són dues centes pessetes. Es un preu especial per tractar-se de vostés. Passin-t'ho bé.
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Prengué els bitllets i el capell fon i es va fondre dms la penombra tébia de l'interior del
cabriolet.

El senyor Joanet que en aquell moment passava pel davant del reixat xisclaire entrellucá
l'escena i en arribar a casa li faltá temps per dir-ho a la dona: —noi, Dorotea he vist un senyor
a casa els González d'aquells que a tu t'agraden ... Quin aire més important! Semblava un
ministre. Si l'haguessis vist!— La senyora Dorotea li resseguí amb la mirada l'escuradents que
portava a la boca i no es digná ni tornar-li resposta.

Aquella mateixa nit el cotxer deis González anava a cercar número per l'endemi (El Doctor
Morell fou el primer metge que inicia aquest costum).

Tots estaven, perú, distribuits.
Vencent moltes dificultan i després d'una laboriosa cursa d'obstacles fou possible d'obtenir

la tarja numerada per l'endemi passat. Van ésser dos dies de neguit indescriptible.
Per fi després d'una hora llarga d'espera davant la mampara del Doctor Morell, la malalta

pogué ésser visitada.
Amb tota mena d'escarafalls i precaucions el gra de «Bebé» fou minuciosament examinat.

Després se li va fer un reconeixement general. [Es] demana[ren] dades biográfiques. Antecedents.
El nom deis pares. Deis avis. Detalls referente a la mainadera. Paisos visitats. Malalties deis
avantpassats i paisos d'on procedien, etc. etc.

Una secretaria del rnetge omplí una fitxa. Al cap d'uns minuts de silenci dramátic —silenci
de circ en el moment del salt mortal— el doctor parlá:

— Cal fer un anilisi de sang. Tornin demá a la mateixa hora.
Mare i filla pállides com dues difuntes se'n tornaren cap al Guinardó.

* *

Li van fer dos análisis de sang. Una análisi d'orina ...
El Doctor seguia tancat en la reserva més absoluta. No podia dir res encara.
A la cinquena visita lliurá una tarja a la Senyora González.

Es l'adrela d'un company. Li faran una radiografia. Es indispensable. —El document no
aclarí res.

Es convenient que el Senyor Sardinero h fati una exploració rectal, ja li he parlat per
teléfon.

Noves esperes a les avantsales deis facultatius. Noves despenes. Tot inútil. El Doctor Morell
seguia més impenetrable que mai.

Un bon dia el senyor González, desesperat, (havia ja despés sumes importants sense poder
treure l'entrellat de la malaltia de la seva filla) aná a trobar al célebre Morell.

Doctor. La vida a casa és impossible. No mengem. No dormim. Alió és l'infern. La nena
s'aprima. Se'ns fon! La meya dona no para de plorar. Es que realment está en perill de mort,
«Bebé»? A mi ja pot parlar-me ciar. Conec prou la vida per no pendre'm les coses pel cantó que
cremen. A més un mal pas com més aviat donat millor. Sabré resignar-me.

El Doctor Morell el deixava desfogar-se amb un posat absent tot pentinant-se el bigoti amb
les ungles de dalt a baix.
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Aviat, peró, el senyor González acabá la corda.
Lentament, espaiant les síllabes l'oracle parla i el pare de «Bebé» aconseguí les següents

declaracions, després d'un examen atent de la fitxa: —La senyoreta González és un cas patológic.
Confesso que malgrat la meya ciencia i tot haver vist milers de grans de totes menes i tamanys
en les meves estades en els hospitals de Londres, Berlín i Nova York, mai no m'havia trobat
enfront una granulació de característiques semblants al cas que ens ocupa. Aixó vol dir ... vol ...
dir ... que ... la cosa és greu. Molt greu, senyor González. Jo com a metge de medicina general
ja hi he fet tot el que he pogut. Entenc que ha de posar-se en mans d'un especialista. El Doctor
Rosquelles, per exemple, és l'indicat per tractar un cas de tan excepcional importancia. Ell dirá
la darrera paraula. De totes maneres, com que es tracta d'un cas curiosíssim, seguiré visitant-la
per tal de controlar de més a prop el curs de la malaltia i conservar un contacte amb vostés que
judico indispensable.

* **

mare i filla González anaren fent lentament la cone xenca de múltiples sales d'espera de
metges famosos.

Tot esperant el moment d'ésser rebudes pels homes de ciéncia [pels metges més famosos de
la capital] anaven llegint o fullejant simplement aquelles revistes i aquells llibres que [es] trob[en]
només en aquests indrets, on, sobre taules filles de pares desconeguts, hi pullula la literatura més
pedant i més mastegada que es fabrica en lletres de motllo.

Així tot girant fulls de «La España pintoresca» o de «Los recuerdos de la Exposición
Universal de Barcelona» o de los «Hongos comestibles y hongos venenosos» i llegint revistes de
to de «La Familia» o «La Hormiga de Oro», la senyora González i la seva gentil filla «Bebé»
aconseguiren fer-se allá que vulgarment en diuen «una cultureta», cosa que contribuí a fer més
brillants les [seves] intervencions en la vida social.

***

El Doctor Rosquelles, que amb la seva barba negra tenyida i sempre en perfecte estat de
conservació, tenia gran partit entre les senyores, s'interessá vivament pel granet de «Bebé». La
va sotmetre a diversos régims alimentaris i aná a observar-la personalment diverses vegades a
casa seva.

Una lletra del doctor a mans del senyor González. Deia aproximadament:
«Distingit senyor: La seva fill[eta] «Bebé» és un dels casos més alarmants que he pogut

observar en la meya llarga carrera. Poques granulacions parencoses igualaran en viruléncia
[aquest] minúscul granet solitari —aparentment insignificant, peró amb característiques arbo-
rescent sospitoses sota el vidre multiplicador— aparegut fa pocs dies en la regió glútia de la nena.
L'absencia de febre i els fenómens externs —manca de reacció— palesen i confirmen la gravetat
del mal. No és aconsellable cap mena d'intervenció guirúrgica. Podria precipitar el desenllac. Més
encara: cal interferir tot contacte directe amb el gra. Aquesta mena de grans tenen la propietat
d'estendre's rápidament a la més petita avinentesa. Queda ben entes que si aquesta prescripció
ineva és vulnerada jo no responc de res. S'ha donat el cas ...»

(Ací el Doctor Rosquelles dóna detalls i entre en minúcies esgarrifoses que, afortunadament
podem estalviar als nostres lectors.)
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«De totes maneres no cal abandonar-se a un pesimisme desesperat sense conlixer el parer
dels Doctors Müller i Kauffmann de Berlin. Son les primeres autoritats del món en la materia ...»

***

Amb tota mena de precaucions «Bebé» fou portada a Alemanya. El Dr. Morell la va acompa-
nyar. La seva presencia a Berlin costá una suma fabulosa als González.

Uns doctors berlinesos, albins de tan rossos, enfundats dins unes Ilargues bates blanques
impollutes, li van resseguir el cos elástic i graciós amb unes lupes enormes sota la llum d'uns arcs
voltaics potentíssims.

La inspecció, lenta i obstinada, anava acompanyada de constants arroncaments d'espatlles.
Es veia clarament que no hi entenien res. Ni un borrall de res.
Parlaven entre ells. Després parlaven amb el doctor Morell i aquest callava sempre com un

mon en ésser interrogat ansiosament per Don «Jacinto».
Com que el senyor González desconeixia l'alemany, i el francés era un mal vehicle

expressiu per a ell, no pogué obtenir altres dades concretes que les que apareixien escrites en una
nota redactada per un metge i destinada a un collega, que ell va interceptar providencialment.

Una mecanógrafa de l'Hotel en va fer la traducció, peró el Doctor Morell, amatent, ja
s'havia posat d'acord amb ella per mixtificar-ne el contingut. La versió espanyola que va llegir el
senyor González deia així —nosaltres la donarem en catalá per a major claredat—:

«Noi, de gra com aquest no n'havia vist mai cap. Es d'una mena completament inclassifica-
da fins avui. Té dos millímetres i catorze décimes de diámetre. Al mig de la pellícula i en la pan
externa	 descobreix[en] per mitjá del vidre multiplicador com uns filaments especials no
observats en cap exemplar sotmés a investigació científica. Aquests filaments connectats al bell
mig de —cos del gra— que és on, com és lógic, la pellícula esmentada ateny la seva máxima
espessor— proven l'existencia d'unes rels perillosíssimes [i ¿tentaculars?] que deuen treballar cap
a l'interior dels teixits de la regió afectada. Cap símptoma d'inflamad& Cap anella de pus. Em
fa l'efecte que aquest gra en estendre's pel cos —esdeveniment que veurem produir-se d'un
moment a l'altre— pot causar en pocs segons la mort d'aquesta pobra [senyoreta] espanyola».
Pfleger.»

Es clar que l'instintiu senyor González va constatar que en el text alemany hi havia molt
poques paraules i en canvi en la traducció espanyola es triplicaven gairebé peró com que havia
sentit a dir que els alemanys eren aficionats a reduir a una sola paraula un seguit de paraules
relacionades pensl que no calia esverar-se per aquest detall.

Plegá el paper diverses vegades fins a fer-ne un rectangle minúscul i se'l guardá amb
parsimónia en un dels compartiments del seu portamonedes d'argent, fent companyia a un bitllet
blau —cap i cua— d'una «Tatersal» «Grácia-Rambles».

XVII
On acaba la história de Bebé González

Evidentment, Bebé havia estat sentenciada a mon pels facultatius. Cap d'ells no va deixar
entreveure la més petita esperanca de salvació. El retorn de la malalta fou trágic. Les crisis
nervioses abundaren. Es feu un enorme consum d'aiguanaf i d'aigua del Carme i els desmais de
la senyora González foren cada vegada més patétics i de més laboriosa solució.
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Entre un cor de planys deis servents s'installaren novament a la torre del Guinardó, tots
plegats. El barri comentó amb grans escarafalis l'estrany cas de «Bebé» González i fins se'n parló
profusament en ple Passeig de Gricia, de dotze a una del migdia ... Per la ciutat, la fama de
«Bebé» s'escampá com una taca d'oli.

Aixó durá molts dies, fins que Popinió pública, la doni ja per morta i enterrada a conse-
qüéncia d'una sangonent desfeta militar esdevinguda en les possessions espanyoles d'Africa que
abassegi Patenció general en aquells moments i deixi en segon pla a la malhaurada noia del
Guinardó i al seu virulent granet.

Aquella fase del conflicte del Marroc costi, com sempre, moltes vides i molts sacrificis
económics a Espanya perú també, com sempre, vingué un moment en qué lliurades a la voracitat
pública les tares de totes les joves víctimes militars de cena graduació que moriren amb més
pena que glória i reproduides en la premsa gráfica de Madrid totes les fotografies obtingudes
sobre el terreny i algunes altres de falses fetes en diversos llocs de la península tan o més rifenys
que el propi Rif, l'afer es doni per liquidat. Llavors «Bebé» feu la seva entrada triomfal en ple
Passeig de Gricia a peu i amb un caminar llangorós i indiferent.

«Bebé» amunt i aval) del passeig assolellat deixava un rastre d'admiració arreu on passava.
No per la seva bellesa, certamen, sinó pel seu despreci de la mort ... Per aquella indiferencia
glacial enfront un designi inexorable. I es convertí en una mena d'antena receptora de sospirs
ficils i ensems fou, cense proposar-s'ho, un veritable accelerador de converses alentides. La gent,
en creuar-se amb ella, deia amb nerviositat:

— Mireu-la! Es «Bebé»! Aquella que té aquell granet que pot matar-la d'un moment a l'altre

Ha vist aquesta noia que acaba de passar? Es aquella del Guinardó deshauciada deis
metges

— Veu? Veu? Una altra al seu lloc 	 Vaja, de noies així no en neixen cada dia. Pobreta! ...
Tot Barcelona va parlar o va sentir parlar d'ella. 1 «Bebé» es sabia admirada i respectada

arreu. Naturalment ella de tot plegat no en tenia una idea gaire clara perqué ultra ésser una mica
«bleda» [se] li amagava la veritat i [es] fei[en] miracles de dissimulació al seu davant, perú, és

evidentíssim que va viure un grapat de dies amb Pai al cor. Tenia la sensació d'ésser esguardada
com una figura sobrenatural i la gent obria al seu davant un camí com si es tractés d'una imatge
venerada el contacte de la qual és interdit.

En veure que cap medicament no li era administrat, poc a poc, ani agafant confiinca,
comencá a dormir normalment i al cap d'uns quants dies ja menjava amb una regularitat
perfecta.

***

Mamá, mamá. Ja m'he acabat tot el colomí, veus? —feia mostrant el plat net a la seva
mare.

El senyor González es mirava de reüll la seva esposa com volent dir:
Poc sap el que l'espera a aquesta desgraciada ...

— Menja, menja, filleta meya. Menja, cor meu, tot el que et vingui de gust —feia un prec
ple de tendresa la senyora González com si s'adrecés a un reu de capella.

I la «Bebé», cada dia més segura d'ella mateixa ja s'atrevia a fer ironies amb el seu famós
granet:
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Escolta, papá. Que et sembla si dones el meu gra al «Lagartijo» i al «Fuentes»?
Qué dius, ara. Per amor de Déu. No te'l toquessis pas
Com que als cavalls els agrada tant el gra ...

1 ella mateixa es reía l'acudit pueril mentre la mare amb les arrugues del front molt
marcades feia [un] esforl suprem per aguantar-se el sanglot i el pare es [lliurava a una circum-
vallació de la cambra] que és el que acostumava a fer en els moments de gran compromís de la
seva vida.

***

«Jacinto», aixó no és viure! Jo no puc mas! ... Acabaré patint del cor! ... «Bebé», ara
mateix

«Nenita», per l'amor de Déu, no t'alteris. Pensa. Reflexiona. No t'hi deixis anar! Vols
que et fregui els polsos amb aigua [de] colónia?

— ... ara ... mateix	 em deia que ...	 no li fa mal res ... que es troba millor que mai ... que
del granet ni se'n sent ... que s'ha menjat dos sandvitxos i una pera confitada per berenar

Es terrible, «Nenita». Te-rri-ble 	 Aquesta noia empitjora. No hi ha dubte.
Es ciar. Aquest trobar-se tan bé és el comenc de la fi. Se'ns morirá la «Bebé», se'ns

morirá ... Aixó s'acaba!
— Si ja m'ho va dir en Morell.

El Doctor Morell deus voler dir, —corregí la seva dona. Ja saps que el doctor és poc amic
de familiaritats.

Bé, no t'enfadis ara. Prou pena tenim. A més a més, amb les factures que li hem anant
pagant bé podem permetre'ns cenes franqueses.

El Doctor Morell, va dir-me un dia que aquesta noia faria la mort d'un pollet. «Cinc
minuts abans del traspás encara somriurá plena d'eufória ... Es diu «eufória», oi?

Sembla impossible. Quina creu, Déu del cel!
Es el que jo et deia l'altre dia quan tu em feies observar que la salut aparent de la nena

millorava i em deies:
«No t'amoinis „Nenita". No comprens que, precisament, el no tenir febre i el dormir i el

menjar bé i sobretot el no sofrir cap molestia enlloc són incompatibles amb l'existencia d'un gra
per pacífic que sigui. Un gra vulgar origina trastorns —en dir un gra vulgar vull dir deis que es
curen—. Un gra de la malignitat del de la nena nostra, per forra ha d'anar acompanyat d'un estat
de salut perfecta, en apariencia, aixó, és ciar!

1 «Bebé» González seguia [deambulant] cada dia de dotze a una pel Passeig de Gracia,
indiferent i elástica, entre un segu[...] de barretades respectuoses (d'aquelles que es prodiguen al
pas deis enterraments) i un papalloneig de mans femenines que li feien voleiar pétals de rosa
somrosats (la manicura comencava) a dreta i esquerra del gran passeig barceloní.

***

Un cas tan estrany com el de «Bebé» González hauria fet la fortuna de qualsevol familia. Es
evident encara, que la simple exhibició pública d'aquell terrible granet hauria proporcionat
ingresos sanejats i abundants si l'afer hagués anat a parar a mans d'un empressari una mica expert
en materia publicitaria.
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El ressó del fet, l'existencia d'aquest singular gra havia travessat les fronteres.
Tres metges, un de rus i dos [suissos] sostenien una pugna acarnissada per correspondencia

per tal de decidir quin d'ells havia de practicar l'autópsia del cadáver. (Així almenys ho
assegurava el Doctor Morell als seus companys de penya de café).

Tot estava a punt. Peró «Bebé» no es monja ... No acabava de decidir-se. Exactament a les
deu del matí d'un dissabte la [prilmera cm-librera tustá la porta del dormitori del matrimoni
González amb una tarja de visita als dits ([slobligava a deixar targeta a tothom).

Qui hi ha? —demaná amb la veu rogallosa Don ‹<Jacinto» cordant-se els elástics i anant
a la recerca de les ulleres que tenia en el prestatge de la tauleta de nit.

Un señor pregunta por ustedes. —realcé la serventa nova.
Com se diu?
La tarjeta dice: Baldomero Roquetas. Médico. Calle del Fonógrafo, 18 (Guinardó)

Barcelona.
Qué deu voler aquest [«mestre tites»], ara?
«Hágale pasar al salón» —ordena la senyora a través de la porta closa.
Vols baixar tu també, «Nenita»? Quina en deu portar de cap aquest Roquetes? ... Si molt

convé encara no ha cobrat aquell compte del meu «dengue» de l'any passat
Quin[s] toca-campanes que n'hi ha d'aquests metges de foral
No sé perque ha de venir a molestar-nos	 Podria passar pel despatx

Es posa el batí, i amb el ]lao de la corbata per fer travessá el «hall».
La senyoreta González no es va fer esperar gaire. Dins un «saut de lit» de color maduixa,

contribuí poderosament amb la seva entrada a fomentar les dificultats expressives del metge del
barri que, amb el capell en plena rotació, dins les mans tremoloses esperava assegut en un sofá
profund del fons de la cambra.

— Qué hi ha de nou, apreciat «galeno»? —demaná el senyor de la casa posant-se en situació
de veure a venir.

Francament, jo ja fa molts anys que tinc l'honor de coneixe'ls. No tinc res a dir del seu

	

tracte i	 la veritat.
(La senyora González plega vivament la boca prement les dents [contra els seus llavis] com

volent dir: «A veure amb quin ciri trencat ens sortirá aquest ximple, ara?)
jo	 sento un afecte per la «Bebé». Li tinc voluntat, poden creure-ho. I és natural que

sigui així perque puc dir que gairebé l'he vista néixer. Recorda aquella tarda? —insinuó a la
senyora González.

Ja ho crec —respongué donant a les paraules toca la presió d'una cosa llargament
retinguda i com volent fer entendre que no havien par passat tants anys per que l'oblit hagués
corcat el record.

Dones bé, des d'aquella tarda [deixant apart aquests últims tempsdno han passat mai tres
meros que jo no h hagi curat un refredat o altre ... No goso a dir-ho, francament ... No sé si hi
tinc prou dret, peró 	 m'agradaria de ... veure-li 	 aquest gra que tant fa parlar a tothom.
M'interessa com a metge i com a amic de la familia, —acabé amb la fermesa que dóna el llanlar-
se a fons en una qüestió que [se] sent honradament.

La «Bebé» encara dorm ara ... i després	 aixó d'ensenyar el gra li fa molla vergonya
Posi's al seu lloc

Senyora, em faig cárrec del que són aquestes coses. Si haig de violentar-los ho deixaré
córrer i tal dia fará un any, peró, em sembla, i perdoni la franquesa, que després d'haver mostrat
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cantes vegades el seu «posterior» a tanta gent desconeguda i forastera, bé pot, per una vegada,
ensenyar el granet al pobre senyor Baldomero, que ja té un feix d'hiverns a l'esquena i

Bé, honre bé, la veuri ... no es posi sentimental, peró pensi que no deixem entrar a la
cambra ni al servei. A «Bebé» la cuidem personalment nosaltres des de ja fa una colla de mesos.

— Grácies, senyora, moltes gricies per la distinció. Ja sé que com a facultatiu no hi tinc res
a fer, pobre de mi!, tants metges eminents l'han visitada que jo 	 pera, faci-se'n cirrec	 jo
tinc molta voluntat a la «Bebé», pobreta! ...

«Bebé» nena, mira el Doctor Roquetes et vol veure.
(La senyora González fent moka comedia posa un caramel a la mi de Don Baldomero i

dirigint-se a la nena li diu:)
He vingut a portar-te un «carme•u» d'aquells que t'agraden tant
Passi, passi	 senyor Roquetes	 Ai quina olor d'icid fénic que fa avui
«Hola», maca, com anem?

En allargar-li ella la mi, Pingenu metge li prengué maquinalment el pols i li ordená [com]
si les coses no haguessin sofert el més petit canviament:

Au, petita, ensenya'm el «peixet» (nom amb el qual ell designava habitualment la
llengua).

Ella que era una criatura de divuit anys, sense sal ni oli, li digué:
Vol veure'm el gra també, oi? Tinc un granet més «mono» ...

I mentre amb un gest exacte, completament «standard», posava al nu la regia afectada, marit
i muller es miraven l'un a l'altre com diem-se «—Ves qué hi vol veure aquest desgraciat ací! ...»

Peró el senyor Roquetes no va perdre el compás. Molt segur de si mateix prengué
hibilment la noia per la cintura i la porta arran la finestra a plena llum. Llavors amb la mi mig
closa formant un tub esguardi llargament el gra.

Al cap d'uns instants, somrient, amb aquells ulls seus, cindids i plens de simpatia, digué:
«Aixa no és res, senyors, pera res, vaja 	 Ja m'ho temia jo que tot plegat seria aigua calenta.
Estem en un temps que un no es pot fiar de ningú. Hi ha tants vividors	 Mirin, mirin!

I davant els ulls desorbitats deis pares de «Bebé» testimonia d'aquella esgarrifosa escena,
arrenci rápidament amb Pungla (una ungla esgrogueida i acanalada d'una (largada excepcional
que molta gent es deixava créixer en aquell temps en el dit xic de la mi esquerri amb propósits
per mí totalment indesxifrable) el granet de «Bebé» mentre tot presentan-lo dins la diminuta
safata de la seva ungla extraordinaria, afegia calmosament:

Veuen? Ja no hi ha gra ... ERA UNA LLAVOR DE TOMAQUET 

DI**

Una llavor de tomiquet? —exclama «Bebé» amb un espinguet a la veu i caient en basca.
Entre el pare i la mare van treure a empentes el metge del Guinardó.
Baixi les escales tan esverat que abans d'arribar al replá caigué estés de boca terrosa.

Criminal! Criminal! —li cridaven des deis balcons de la galeria.
Ens ha mon la nena! Brécol!!! Més que Brétol!! Merexeries una escopetada, bandid!
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Calgué, peró, rendir-se a la evidencia ben aviat. «Bebé» estava sana i bona. Pot ésser una
mica més bleda que de costum, peró en perfecte estat de salut.

Al cap de vuit dies el seu gra minúscul era un punt a l'horitzó.
Un punt de partida de tots els «potins» que tingueren el seu origen i la seva difusió en les

cadires pintades de groc del Passeig de Grácia, peró que s'irradiaren fins als extrems més remots
del centre de la vida social barcelonina, en poques hores.

El senyor González no sabia acabar-s'ho. Alló semblava impossible ... Quin escarni! Fins els
professors alemanys errant-la d'aquella manera. N'hi havia per trastocar-se!

Aviat, peró, aquell paper escrit per un doctor de Berlin i adrelat a un collega, fati traduit
al peu de la lletra i amb totes les garanties, per un viatjant vienés que es trobava casualment a
casa del senyor González. Ara sense la interferéncia del Doctor Morell, el text alemany doná la
versió catalana següent:

«Amic: aquesta noia no té res. No t'hi encaparris. Amb certesa no sé si el metge espanyol
que és un (ací un adjectiu intraduible) veu una gran viruléncia en un gra que només existeix en
el seu cervell o bé es proposa explotar la família. Tan se val. Jo ja els he fet el «paquet» (no diu
«paquet» exactament en llengua alemanya perqué el mot que figura en el text original és també
de traducció impossible). Ara tu apreta'ls. Demá ja ens veurem i passarem comptes. Pfleger.»

***

L'estrany cas de «Bebé» acabá, així i tot, dramáticament.
Un cop tothom sabé la veritat vingué aquell moment de descuit en que una ánima caritativa

es cuida d'explicar la cosa a la interessada.
Conegué tots els detalls i totes les trifulgues del seu procés de la seva falsa malaltia 	 I

pagué explicar-se llavors, la gran impressió que causava a tothom
Malhauradament se n'assentava ara que la gent en veure-la esclafia en unes olímpiques rialles

«Bebé», llavors es va creure obligada a emmalaltir novament, per tal de sentir-se al centre
d'aquell nimbe d'ansietat que la voltava en el temps del granet irrisori. Corn que era molt
romántica i molt poca-solta, aviat esdevingué la nena malaltissa d'altre temps. S'amagrí no-
tablement. Va perdre totalment la gana (que és el primer que es perdia en aquell temps si [es]
volia fer-se l'interessant] i tot jugant jugant (per dir-ho d'una manera sintonitzada amb el parlar
de l'época) al cap d'uns quants mesos, moria. Moria, aquesta vegada seriosament, a causa de la
gran ridiculesa de la seva voluntaria malaltia. [Del seu complexe anímic]

El cas fou que el Doctor Morell, el metge de moda, el metge de més preu, el precursor de
tants altres que han imitat i fins perfeccionat els seus [expeditius] procediments, va tenir raó.

El granet va matar-la.
Es clar que no va ésser el tenir-lo, sine), el no tenir-lo: peró fet i fet el gra fou l'esca del pecat.
I així acabi l'estrany cas de «Bebé» González, la nena romántica del Guinardó. L'en-

terrament constituí una de les manifestacions de dol més importants que s'han registrat en el
barri, tot i que el seu dramatisme fos una mica teatral.

El senyor Joanet no va poder assistir-hi.
Aquells dies passava moltes trifulgues amb la solitária, malaltia parasitiria que malgrat la

seva denominació va fer companyia al nostre solitari protagonista unes quantes setmanes 	 com
una ironia del destí.

[La llavor de carbassa el tenia en un estat de mareig constant i no estava per orgues.]
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