
CAROLA DURAN TORT

ELS INICIS D'UNA AMISTAT PERDURABLE.

PRIMERES CARTES DE PERE ALDAVERT

A ANGEL GUIMERA

Potser fins avui no s'ha valorat prou 1'amistat intima i duradora

que va unir Pere Aldavert i Angel Guimera al llarg de mes de cinquanta

anys i que nomes va trencar-se per la mort del dramaturg el 1924. L'es-

calf familiar dels Aldavert, el suport amical del cap de casa, la comunio

de pensament dels dos escriptors, I'absencia de preocupacions domes-

tiques van propiciar, sense cap mena de dubte, que Guimera portes a

terme la seva obra literaria i politica amb plena llibertat d'accio i sense

problemes externs que condicionessin la seva activitat.

Els inicis d'aquesta amistat perdurable cal situar-los, al meu enten-

dre, als voltants de I'any 1870,' epoca engrescadora per al jovent, vives

encara les esperances sorgides de la Revolucio de Setembre. Els prota-

gonistes son, d'una banda, Pere Aldavert, el xicot emprenedor, extro-

vertit, engrescador, que juntament amb alguns amics -F. Matheu,

J. Thomas, I. Bosch, R. Messeguer, I. Reventos, F. de Saleta- porta al

cap la idea de publicar una revista on vehicular el programa cultural

-catalanista- que la nova situacio politica permetia expressar publica-

ment (-La Gramalla,,, apareguda el maig de 1870, sera la concrecio d'a-

questa voluntat programatica); i, d'altra banda, Angel Guimera, resi-

dent al Vendrell despres d'acabats els estudis als Escolapis de Sant

Antoni, amb aficions literaries que havia expressat fins feia poc en

llengua castellana. I entremig, 1'introductor, el presentador, Jaume Ra-

mon i Vidales, estudiant de la fe publica a Barcelona, pero vendrellenc

1. Josep MIRACLE, en el scu libre Guimera (Barcelona, Acdos, 1958), situa aquesta

coneixenca a l'any 1867, basant-se en el testimoni oral de les filles de Pere Aldavert,

pero a la vista dels escrits dels mateixos protagonistes i de les cartes transcrites en

aquest article, sembla molt mes convincent establir la data de la trobada inicial cap a la

primavera de 1870.

Llengua & Literatura, 7. 1996
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com Guimera, coneixedor de la vocacio d'escriptor de 1'amic a qui va
forcar a canviar de llengua per escriure en catala. I la presa de contacte
entre els dos va tenir Hoc al Teatre Romea, en el descans d'una repre-
sentacio teatral, com el mateix Guimera recorda. -Nos vam conker
per alla la gran sotragada de la revolucio que'n diuen de Setembre, en
aquell temps de La Jove Catalunya, la societat radicalment regionalista
mes antiga que hi ha hagut, un vespre a la sala de descans del Romea,
en que'm vas demanar uns versos per al setmanari La Gramalla, que
comencaveu a publicar to y altres estudiants de la primera volada cata-
lanista»

A aquest primer contacte personal van seguir les dues primeres
cartes reproduides mes avail. I aquest mateix estiu arriba la invitacio de
Guimera perque Aldavert antis al Vendrell a passar uns dies. Aldavert,
aprofitant una visita a Vilanova, on tenia una germana casada i molt
possiblement negocis familiars tambe, es va desplacar fins al Vendrell
per coneixer Guimera i la seva familia amb la qual va intimar profunda-
ment.3 L'amistat Aldavert-Guimera s'havia soldat per sempre mes.
I aquest fet es evident en el to de les tres darreres cartes transcrites.
Del to neutre i administratiu de les dues primeres es passa al to fami-
liar i amical de les tres ultimes on es descobreix una munio d'interes-
sos comuns.

Amb la instal•lacio definitiva de Guimera a Barcelona, al final de
1871 o al comencament de 1872, 1'amistat esdeve intimitat: Guimera es
converteix en el secretari de redaccio de -La Renaixensa» -la nova re-
vista impulsada per la mateixa colla de ,La Gramallau- i la publicacio
trasllada l'administracio i la redaccio al carrer de Jerusalem, 32, domi-
cils de Guimera. L'any seguent, Guimera esdeve director de la revista i
Aldavert es converteix en el gestor, en el redactor, en fi, en el factotum
que fa possible la sortida de la publicaciO.

Les dificultats per tenir la revista a punt sense disposar d'impremta
propia i la voluntat d'eixamplar el camp programatic amb edicions de

2. Escrit-dedicatoria del Ilibre de GUIMERA Cants a la pdtria (Barcelona, La Renai-
xensa, 192?), que en recull les intervencions ptibliques.

3. Con la muerte de Pere Aldavert desaparece uno de los apostoles del catalanismo his-
torico, <Nuevo Mundo», 23-XII-1932.
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textos complementaris al contingut de la revista van impulsar el tan-

dem Aldavert-Guimera a fundar, al final de 1873, una impremta, amb

la qual cosa reforcaven els llacos que els unien, en convertir-se ara en

socis igualitaris d'una societat privada. Son temps de lluita que Gui-

mera recorda molt be: «Y junts nos vam trobar despres dintre de La

Renaixensa, vivint sota d'un mateix sostre, fent esforcos desesperats

los primers anys per a sostenir la seva vida, ab privacions de tota mena

molts cops, perque no plegues may aquell diari estimadissim, en uns

temps molt dificils en que era incompresa la nostra propaganda, per

estar la gent catalana ben arrapada encara als partits politichs a la espa-

nyola, en que la guerra carlina privava la circulacio del periodich fora

del clos de Barcelona y en que'ls governs, axalabrats a tothora, perse-

guien la nostra publicacio y a desaparexer la condempnavem>.'

En la biografia de Guimera escrita per Josep Miracle, aquest ex-

plica que Pere Aldavert va tenir problemes familiars greus l'any 1876 i

que va fugir de casa seva despres d'enfrontar-se amb el seu germa gran,

Joan, que s'havia convertit en el tipic hereu escampa i havia malbaratat

el patrimoni familiar.'

La familia Aldavert tenia un establiment de queviures a 1'engr6s a la

placa de Santa Maria del Mar, on se subministraven els vaixells que

arribaven a Barcelona. A mes d'aquest negoci, el pare havia arrendat els

molins fariners que hi havia al Ilarg del canal de la Infanta al pla del

Llobregat, molins utilitzats pels pagesos de l'esquerra del riu per por-

tar-hi els cereals a moldre. Per tant, els Aldavert es podien considerar

una familia benestant, sense problemes economics i que vetllaven per

l'educacio dels fills -tres nois i dues noies-, com ho demostra el fet

que 1'altre fill, Josep, lieugerament mes gran que Pere, era llicenciat en

Filosofia i Lletres i el mateix Pere era doctor en Fisiques. La mare, cer-

tament persona cultivada -era cosina germana del gran arquitecte

Joan Martorell i Montells-, devia ser la vigilant de 1'educaci6 dels fills

petits per tal d'assegurar-los un mitja de subsistencia, ja que, com era

habitual, el negoci familiar havia d'anar a parar a l'hereu Joan.

4. Cants a la pdtria, p. 8.

5. Josep MIRACLE, op. cit., p. 299.
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Pere Aldavert, doncs, va sortir de casa seva i va ser acollit per la fa-
milia Guimera durant els pocs mesos que faltaven per al seu casament
amb Josefina Sabater i Nubiola, amb qui ja festejava. El casament es va
celebrar el 12 d'abril de 1877 i Guimera, l'amic fraternal, va fer un ex-
cepcional present de noces a l'esposa del seu company: la va escollir
Reina dell Jocs Florals, ara que havia guanyat la Flor Natural amb el
poema L'any mil i, a mes, s'emportava l'Englantina, la Viola i, de retop,
el titol de mestre en Gal Saber.

L'empresa -La Renaixensa» en aquests anys primers de funciona-
ment va canviar dues vegades d'adreca -al carrer MontjuIc del Bisbe i
at carrer de la Portaferrissa- i ara, l'any 1880, afronta un nou i defini-
tiu trasilat al carrer de Xucla 13, cantonada at carrer de Pintor Fortuny,
en una casa amb baixos i un o dos pisos que sera l'estatge ultim de la
impremta. Si, a la planta baixa, s'hi instal-la la redaccio i la impremta,
als pisos hi va a viure la familia Aldavert. Aqui creixen els fills del ma-
trimoni Aldavert-Sabater: Juli, nascut el 1879, va ser apadrinat per
Guimera, que li va polar el nom de Juli en record del seu germa del
mateix nom, que va morir el 1867 a Santa Cruz de Tenerife, victima
d'una tuberculosi. Malauradament, el fill d'Aldavert tambe va morir als
quinze anys, el 27 de febrer de 1895, victima d'una Varga i penosa ma-
laltia, potser tambe una tuberculosi com el seu homonim. Eduard, el
fill mes petit, tambe va tenir una mort tragica, el 30 d'abril de 1890,
corn a consequencia d'una aturada cardiaca produida per la nova va-
cuna antirabica obtinguda amb serum encara no prou atenuat. I les
noies, amb noms d'evident regust teatral, Adriana, nascuda el 1880, a
qui Guimera dedica el Cant del bressol, i Sara, nascuda despres, les
quals van ser les uniques supervivents de la nissaga Aldavert-Sabater.

El contacte diari que Guimera tenia amb la familia Aldavert per rao
de la seva dedicacio a la revista i la impremta, es va incrementar despres
de la mort sobtada de la seva mare, Margarita Jorge, ocorreguda men-
tre Angel assistia als assaigs de Judith de Welp el 6 de desembre de
1883. Guimera, dependent absolutament de la mare, a qui professava
un amor gairebe malaltis, es va trobar, de cop i volta, sol i desorientat.
Si anys enrere la familia Guimera havia acollit Pere Aldavert, ara la si-
tuaci6 sera a la inversa. Els Aldavert van obrir casa seva a Angel Gui-
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mera com aquell qui acull un germa estimat. Guimera va tancar el pis

del carrer de Pelai on vivia amb la seva mare i va Ilogar un pis petit al

carrer del Pintor Fortuny, just al darrere de la casa de -La Renaixensa»,

on solament va poder encabir els seus mobles, i ell va passar a viure

amb els Aldavert. El problema mes greu va ser com compaginar tot el

servei domestic. Els Guimera tenien dues minyones i els Aldavert dues

mes. Aixo fa un total de quatre noies, excessives per a una familia, pero

que ningu no volia despatxar. Els successius casaments van solucionar

el problema d'exces de servei a gust de tothom."

Aixi, des del 1884, Angel Guimera va ser un mes de la familia i va

compartir amb 1'amic estimat les alegries i tristeses dels fills. Indubta-

blement, la calor familiar va propiciar una tranquil•litat d'esperit que va

afavorir la creacio literaria de Guimera, deslliurat de tota preocupacio

domestica.
L'any 1902, amb la converse6 de 1'empresa de <<La Renaixensa» en

una societat anonima, el nou Consell d'Administracio va voler fer les

coses en gran i va destinar el pis superior de 1'edifici, aquell que havia

estat durant tants anys domicili de Pere Aldavert i Angel Guimera, a

redaccio i administracio del diari. Els Aldavert i Angel Guimera es

van traslladar a 1'altre costat de la Rambla, al carrer de Petritxol 18,

d'on ja no es mourien mes i on Guimera va poder muntar els mobles

que havia tret de casa seva i havia desat al piset del carrer del Pintor

Fortuny.

Els anys de convivencia son anys de total comunio amb l'amic, de

les passejades per la Rambla, de les tertulies de cafe, de les estones pas-

sades a 1'estatge de la Lliga de Catalunya i mes tard a 1'Ateneu Barcelo-

nes. La parella es reconeixia facilment per la seva dissemblanca ffsica:

Guimera, alt i esprimatxat; Aldavert, baixet i fornit. I tambe pel dife-

rent taranna: el dramaturg es limitava a ser l'eco del seu xerraire i ocu-

rrent amic, que era qui portava les converses.7

6. [Salvador BONAVIA], L'Aldavert i En Guimera , -La Veu de Catalunya»,

6-XII-1932.

7. Josep PLA, ,Angel Guimera» dins Retrats depassaport, OC 17 (Barcelona, Des-

tino, 1970, ps. 403-408). Pla, que va coneixer els dos protagonistes a la tertulia de I'Ate-

neu Barcelones quan ja eren veils, en fa un retrat no gaire caritatiu , pero no pot deixar
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I aquesta comunio de sentiments, d'ideals, va durar fins a la mort.
Angel Guimera, mort el 1924, en plena dictadura de Primo de Rivera,
va ser embolcallat amb una bandera catalana que vuit anys mes tard
tambe va embolicar el seu amic fidel, traspassat el 23 de desembre de
1932, justament el mateix dia que s'inaugurava el Parlament de Catalu-
nya. El somni d'una autonomia per a Catalunya, que els havia agerma-
nat, s'havia acomplert; Aldavert podia morir tranquil perque podia
portar la bona nova al seu fidel Guimera tal com aquest li havia dema-
nat: «Mes si despres de tantes ansies y de tantes bregues, la Mort, que
tambe fa la via apressada, 'ns lleves lo goig al un de nosaltres dos de po-
sar los peus a la terra promesa, l'altre que rest] entre'ls vius que se'n
gaudeixi pels dos, y al esser tambe arribada la seva hora, que porti la
nova de la Catalunya deslliurada a] sepulcre del que ja Al trobi. Y ben
segur que'ls seus ossos se remouran d'alegria».'

Epistolari

El conjunt de les cartes escrites per Pere Aldavert a Angel Guimera
consta de 5 missives, datades entre 1870 11871 i que es troben a 1'arxiu
personal de Pere Aldavert, fins fa poc temps en poder de la sra. Jan-
sana, hereva ultima dels Aldavert-Guimera.

En aquest epistolari, el fet que primer salta a la vista es la llengua
emprada. Quan tants epistolaris coetanis estan redactats en Ilen-
gua castellana -Narcfs Oller i Josep Yxart en serien dos exemples-
Aldavert, sempre consequent amb les seves idees (es vantava de no
haver escrit mai en castella), nomes fa servir la llengua propia malgrat
saber que la llengua materna de Guimera es el castella. A continua-
c16, com ja he dit abans, es perceptible el canvi de to que evidencia el
naixement d'una amistat l'estiu de 1870 arran de l'estada d'Aldavert
al Vendrell.

de comentar la identificacio total dels dos homes: aeren una mateixa cosa, dos cossos ab-
solutament diferents, en un sol home real".

8. Cants a la pdtria, p. 11.
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Les cartes tambe deixen veure la perspicacia de Pere Aldavert, que,

malgrat adonar-se de la capacitat dramatica del seu amic, tambe es

conscient de la indolencia innata de Guimera, el qual necessita ser es-

peronat continuament perque treballi. I una dada que sembla descone-

guda fins ara: la dedicacio de Guimera a col•lecionar minerals en una

epoca en que els gabinets cientifics i d'historia natural -nomes cal re-

cordar les col•leccions dels germans Martorell i Pena, base del Museu

Geologic de Barcelona- eren una aficio corrent, filla del pensament

positivista i de l'amor a les ciencies -naturals, sobretot-, exponent

d'una doctrina progressista que considerava les ciencies corn el motor

que impel•lia el millorament de la societat.

TEXTOS9

1. Carta de Pere Aldavert a Angel Guimera ( 16 juny 1870)

D. Angel Guimera

Vendrell

Barcelona 16 juny de 1870

Mol Sr. meu: en lo nombre vinent veura V. insertada la sua poesia

titulada Lo cabaler': que es la ultima que V. se'ns ha servit envia per in-

serta'en los nombres ordinaris.

Si to a be continuarnos afavorint, li agrahire se servesca enviarnos

sovintet ]as suas poesias y especialment la que llegi voste en -La Jove

9. Les cartes estan transcrites respectant la grafia original i nomes s'hi ha actualitzat

I'accentuacio i la puntuacio per fer-les mes entenedores.

10. Lo cabaler va sortir publicada a ' La Gramalla», num. 6, del 18-VI-1870. Ante-

riorment ja hi havia publicat Lo Rey'l Conceller, -La Gramalla», num. 1, de I'll-V-1970;

Gelosia, num. 3, del 28-V-1870 i La gloria del Bruch al num. 4, del 6-VI-1870, monogra-

fic destinat a commemorar els fets del Bruc el 1808.
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Catalunya» puig se'ns ha pregat per moltas personas que la sentiren
Ilegir fessem los posibles de poguerla insertar per poder tenir el pier de
contemplarla.I I

Per tot quant s'oferesca se servira dirigir las cartas a D. Josep To-
mas,'' Ripoll" 22, 2n. Barcelona.

11. -La Jove Catalunya<>, la primera societat catalanista, com ha estat anomenada
molts cops, va iniciar aquest any, 1870, el costum de celebrar una festa, apat o vetllada
literaria, per festejar els guardonats en els Jocs Florals. La vetllada d'aquest any va tenir
Iloc al Casino Universal i van Ilegir-hi poesies Francesc Ubach i Vinyeta, Pere Nanot
Renart, Antoni Molins i Cirera, Angel Guimera i Joaquim Riera i Bertran, que va
cloure I'acte amb el discurs de gracies. Guimera hi va aportar La conquesta de Valencia,
que, sota el lema Desperta ferro!, havia tingut una menci6 honorifica segons consta als
Anals dels Jochs Florals, dipositats a I'AHM, on el secretari del Consistori, Josep de Pa-
lau i d'Huguet, redacta la concessi6 de premis el dia 28-IV-1870 i escriu: -Se donaren
mentions honorifiques a Lo vent gelat, Dues harpes, Ma fella bonica, L'obra delsetgle, Si-
suald, Joan Blanca, Pregdria, Quinze anys, y La conquesta de Valencia-. Aquest acord
sobre les mentions honorifiques desapareix de I'Acta de la festa i, en conseg6 ncia, del
Llibre dels Jochs Florals. El fet d'haver estat mencionada i, per tant, no poder-se publi-
car fins passat algun temps, com era habitual en les obres premiades, es el tema de la
contesta de Guimera, perduda, i de la posterior carta d'Aldavert. El poema de La con-
questa de Valencia empra una metrica no gaire habitual en Guimera, com es el romans
amb rima assonantada en els versos parells, pero la versificaci6 venia obligada per les
condicions de I'Englantina que estipulava que les composicions havien de referir-se a
Pets o personatges hist6rics i s'havien de tractar preferentment en forma de romans. La
conquesta de Valencia va ser publicada a -La Renaixensa» III (1873), ps. 329-330 i s'ha
tornat a reproduir dins el Ilibret que, amb motiu de l'Any Guimera, ha publicat la co-
missi6 organitzadora i que esta format peI Parlament inaugural de /'Any Guimera per
Joaquim Molas i Els anys de formacio delpoeta de Joan Anton Ventura Sala, on es troba
1'esmentat poema.

12. Josep Thomas i Bigas (Barcelona 1851-Berna 1911), amic inseparable de Fran-
cesc Matheu, va ser un dels fundadors de <<La Gramalla<< i, despres, de -La Renaixensa-,
on va exercir de secretari de redacci6 els dos primers anys. Va ser, juntament amb Joa-
ritzi, Mariezcurrena i Serra Pausas, l'introductor a Barcelona de la reproducc16 meca-
nica de gravats per mitjans quimics i fotografics. Va crear posteriorment un taller tipo-
grafic propi, situat a la casa dissenyada expressament per Lluis Domenech i Montaner
al carrer de Mallorca, taller que va ser considerat com el millor de la seva especialitat. La
<<Ilustraci6 Catalana <<Museum-, « Pel i Ploma<< i -El Arte en Espana- entre moltes al-
tres publicacions hi van ser tirades. Josep Thomas va morir sobtadament a Berna
(Suissa) durant un viatge de negocis.

13. A I'original, Pere Aldavert sofreix un lapsus salami i comenca a escriure Tapi,
ho ratlla tot seguit i escriu el nom correcte de carrer de Ripoll, domicile de Thomas. El
carrer de la Tapineria era I'adreca que corresponia a Francesc Matheu, director de la re-
vista.
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Mentrestant y esperant poder estar en correspondencia oberta ab

voste se li ofereix humilment

S.S.

Pere Aldavert

2. Carta de Pere Aldavert a Angel Guimerd (4 juliol 1870)

D. Angel Guimera

Vendrell

Barcelona 4 Juriol 1870

Molt senor nostre: havem rebut las duas poesias que se'ns servi en-

via per nostre setmanari." L'hi agraIm molt y l'hi preguem continuhi

afavorintse ab la seua colaboracio.

Relativament a lo que'ns diu sobre'l romans de la conquesta de Va-

lencia estem de completa conformitat ab voste. En nostre concepte es

poesia, es poesia per esser premiada ab alguna cosa mes que una men-

c16 honorifica. Nosaltres si l'hi haviam demanada era perque no ha-

viam atinat en axo''. Dispensi'ns la franquesa, filla tan sols del desitj

que tenfam de que vejes quant ans la Rum publica.

Disposi de S.S
Per acort de la redaccio

Pere Aldavert

14. Les dues poesies que Guimera tramet son molt possiblement A n'ella (-La Gra-

malla<<, num. 8, 2-VII-1870) i L'dnima catalana (num. 10, 16-VII-1870). Amb posterio-

ritat hi publicara L'escala de Jacob (num. 12, 30-VII-1870), La guerra (num. 15,

21-VIII-1870) i Lo meu amor (num. 18, 10-IX-1870). Joan Anton Ventura Sala, en el

treball esmentat abans, hi afegeix Lo tribut de sang (num. 2, 18-V-1870). En total,

doncs, serien 10 poemes publicats a -La Gramalla<< des de I'll de maig al 10 de setem-

bre de 1870.

15. Cf. nota num. 11.



340 Carola Duran Tort

3. Carta de Pere Aldavert a Angel Guimera (27 maig 1871)16

D. Angel Guimera

Vendrell

Barcelona 27 Maig 1871

Estimat amich: sens tfndrer carta teva a que contester vaig a omplir
unas quantas ratllas parlant ab to lo dols llenguatge de l'amistat.

^Me sabrias dir com tens la pessa que tenias acabada o a punt d'en-
llestir? Me sabrias dir si'n comensas algun altre? Me sabrias dir si tre-
ballas asiduament per la literatura catalana? Digasme no has intentat
encara, penetrant en to terreno del drama historich, bosquejar l'argu-
ment d'algun y lluhir to vigorosa ploma en lo retrato d'algun dels per-
sonatges que en nostra etat de ferro tant alt posaren lo nom de nostra
nacio-provfncia? 17

La veritat comprench que estranyaras estas preguntas; mes medi-
tant un poch esta nit a ]as duas de ]a que t'escrich la carta sobre to va-
lenta inspiracio y tos tipichs giros y energichs" m'ha vingut de cop l'i-
dea d'escriurert per encoratjarte envers un genero nou tractat fins are
a l'esquillenta o be per autors de poch nervi y de poca varietat en la

16. Aquesta carta ha estat publicada a l'Epistolari d'Angel Guimera, a cura d'Fnric
Cubas (Barcelona, Barcino, 1930), pero la reprodueixo per no trencar el conjunt. El
canvi de to respecte a les dues missives anteriors confirma la solidificacio de I'amistat
comencada 1'estiu de 1870 i afermada per les esparses vingudes de Guimera a Barcelona
l'hivern de 1871, ja que el poeta continua residint al Vendrell on Aldavert adreca la
carta.

17. Aldavert intueix les qualitats dramatiques del seu amic i I'incita a cultivar el ge-
nere historic dins del teatre. Aquesta preocupac16 per l'escena, Aldavert ja l'havia mani-
festada en un article publicat a '<La Gramalla», num. 6, del 18-VI-1870, amb el titol de
Lo teatre catald en sas relacions ab las costums historicas catalanas, signat per A[Idavert]
Martorell. En Particle, es passa revista a l'estat del teatre en catala, ara que la figura de
Frederic Soler ha acostumat els espectadors als drames 1 a les comedies de costums i
considera que el teatre, verdadera eina didactica, caldria que ineidis en el passat historic,
ja que cap fill de Catalunya coneix la seva propia historia 1 seria un eficac sistema d'ins-
truccid per al poble.

18. A la carta original uns numeros sobreescrits donen l'ordre adequat del
grup nominal. On diu tos tipichs giros y energichs, s'ha de Ilegir tos tipichs y energichs
giros.
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concepc16. Qualitats estas que't reconeguf des to primer moment se-

rian la base, a mon entendre, dels Hors que te'n duras sens dupte to dia

en que trencant ab to indolencia y ab to mal entesa humilitat to dedi-

quis de cor a est genre de literatura dramatica.

Y are't parlare dos mots de la Renaxensa.'v Segueix son cami ab

constancia; rebent una ensopegada per aqui, trobant un nou campio

ally rebifantse cada jorn mes dels treballs de tota publicacio en sos pri-

mers albors. Cada jorn ab mes colaboracio; cada jorn ab algun altre

suscriptor; agafant en fi una vida que mitjansant Deu ha d'esser pre-

ludi d'una duraci6 Varga.

Ta poesia crech s'insertard en to proxim nombre 10.20 De tots mo-

dos to continua escrivint y enviantnos traballs que paulatinament los

irem insertant en la Revista.

Donaras mil espressions de ma part a to bona mare y a ton pare li

darns una estreta de ma de part d'est ton amich que ansia molt veurert.

Pere Aldavert y Martorell

tMerexere contesta, Angel?

4. Carta de Pere Aldavert a Angel Guimera (octubre 1871)

D. Angel Guimera:

Amich: sens contesta a to estimada carta m'hauras cregut ja mort o

quant menys completament oblidat de tu. Ni una coca ni 1'altre. La se-

gona, vulla avans Deu emportarsemen que no caurer en tal desgracia.

19. -La Renaixensa» havia sortit al carrer el dia 1 de febrer de 1871 per iniciativa dels

mateixos xicots que havien tret -La Gramalla'<: Pere Aldavert, Francesc Matheu, Josep

Thomas, Isidre Reventos, Felip de Saleta i lu Bosch. La seva durada, com preveia Alda-

vert, va ser Ilarga. La revista es va publicar autonomament fins al 1881 en que la publica-

ci6 es converteix en diari i la revista passa a ser un suplement que va durar fins al 1898.

El diari va continuar sortint fins al maig de 1905, encara que des de comencament de se-

gle la seva vida es va anar decandint. En total, doncs, son 35 anus de contacte continuat

amb la societat catalana.

20. La poesia citada es Al Bruch, -La Renaixensa» 1 (1871), ps. 129-130.
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Mes En Ramon ja t'ho dira.21 He tingut, en poch mes de 9 setmanas,
2 mesos to pare a casa ma germana de Vilanova" y com cavall que
tasca'l fre, inquiet, he degut amolarme y doblegantme als meus que-
fers. Dias enters he passat sens poder veurer ni a mos amichs de Bar-
celona.

No obstant de haverte escrit un altre carta, no tinch present en
quina fetja, veig no has escrit per to que vaig presumir un estravio. Ara
que tinch ja a mon pare acf baix penso escrfurert molt sovintet; haig de
veurer si d'una vegada'm refaig de mas culpas.

Avans de rebrer to estimada, uns cuatre dias avans, havia arribat de
una escursio per las montanyas de Berga y de Cardona de la que'n
guardo bons recorts y bons exemplars de sas Salinas rtaturals. Aficio-
nat com ets to a fer coleccio de menerals te'n guardo un parell que'm
sembla ban de satisferte.21 A to proxima, at menys axis ho crech, vin-
guda te'n fare present y encar que humil conto aceptaras de grat aquest
recort de ma anada.

May m'escrius si treballas pel catala. Sempre dius que no fas res.
Pensa que hi ha un refran que diu contra peresa un bon basto. Ab axo
mira que no t'hagin de tocar l'esquena. 1

Deus saber ja per En Ramon que no ha tingut exit to certamen

21. Es tracta de Jaume Ramon i Vidalcs (El Vendrell 1846-1900), amic i introductor
de Guimera als cercles de loves catalanistes de Barcelona, on estava estudiant per a no-
tari. Guanya la notaria de Sarral, despres passa a Montblanc i finalment s'establi d'una
manera definitiva at Vendrell. Va escriure obres historiques i d'entreteniment i va col-
laborar at diari <EI Vendrellense», que havia fundat amb el seu germa Ramon, conegut
autor teatral.

22. Ja he dit a la introduccio que Aldavert tenia una germana casada a Vilanova i,
mentre el seu pare s'hi desplacava per negocis, Pere havia de romandre vigilant el ne-
goci familiar de queviures.

23. Crec, com ja he apuntat abans, que es una novetat dins la biografia de Guimera
la seva aficio a col'leccionar minerals, deria coneguda per Aldavert que Ii aporta , il.lu-
sionat , nous espccimens.

24. Dificilment trobariem un text d'Aldavert on no aparegues algun refrany o frase
feta. Sembla que tenia una Ilibreta on els col•lecionava, com ho reporta Sebastia Fames
a la seva Paremiologia, client que I'ha utilitzada per a la seva obra. Aqui trobem les frases
fetes referents at remei de la indolencia, actitud forca habitual en Guimera.
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obert pera un himne.25 Lo jurat troba molt bonas algunas de las com-

posicions pero se quexa de falta d'energia. No las troba prou per un

himne si be moltas las troba bonas per cannons. Ab axo ja ho saps; are

que crech s'obrira novament lo certamen energia y fora.21

Mana de ton amich que ab ansia espera carta

P. Aldavert.

Barcelona y Octubre 18(71)

5. Carta de Pere Aldavert a Angel Guimera (sense data)

D. Angel Guimera

Amich: tardans nos hem tornat los dos a cartejarnos. Molta part de

la culpa es meva, ho reconech, 't demano dispensa y entro en materia.

Lo mes culminant de tot per mi es saber lo dia de to vinguda a Bar-

celona. Me prometeres temps enrera que aquest hivern estarias ab no-

saltres; vejam si ho complexes no imitantme a mi en lo dicho de lo

prometre no fa pobre.

Tens de saber que En Santalo," En Blanch,'" En Tolra,'v yo y algun

altre hem posat quiscun una o mes pedretes per veurer si podriam

muntar un museu de ciencias digne de -La Jove Catalunya» 30; dich pe-

25. -La Jove Catalunya» havia obert 1'agost de 1871 un concurs per premiar una lie-

tra, que, musicada amb posterioritat, esdevingues 1'himne de 1'entitat i, a la Ilarga, del

moviment catalanista, pero el concurs es declara desert.

26. Al comencament del mes de desembre es va tornar a obrir el certamen amb

identic resultat.
27. Pere Santal6 i Castellvi (Barcelona 1849-?). Es Ilicencia en Medicina I'any 1872.

Lligat a -La Renaixensa<' va signar la instancia per demanar la conversio de la revista en

diari.

28. Josep Blanch i Piera (Barcelona, 1850-1906). Merge des de I'any 1872. Per la

seva veu i bona diccio va esdevenir un dels lectors habituals dels Jocs Florals i altres ac-

tes publics. Fou regidor per I'Ajuntament de Barcelona.

29. Caries Tolra. Ha estat impossible d'identificar-lo. Nomes coneixem la seva per-

tinenca a ,La Jove Catalunya».

30. L'intent de creacio d'un museu de ciencies a -La Jove Catalunya» ens dona una

imatge de I'entitat mes amplia que la proposada fins ara. De la voluntat de reunir una

biblioteca, segons preveuen els estatuts, de la instal•lacio d'un museu de ciencies natu-
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dretes volent dir que hi hem posat '1 coll. Tu, ja se, que podrias afavo-
rirlo molt pues, com temps ha que't dedicas a recullir minerals, forsa
es que molts ne tingas. Los objectes del museu seran tots en diposit lo
que't dich per la natural aprensio que tots tenim en despendrerns de
objectes ab tanta pena y constancia recullits.

Ab aquesta condicio me sembla no tindras cap recansa en portar
los minerals quant baxis. D'aquesta manera to podras conexer Jos nos-
tres, nosaltres los teus y, en una paraula, veurens tots saciada nostra
eterna aficio per la instruccio."

Disposa de ton amich que espera resposta prompte y que de tot
cor t'estima

P. Aldavert
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rals i de ('intent de dotar-la d'un himne es dedueix que els seus components volien con-
vertir-la en una associacio amb amplis interessos que esdevingues el Iloc de trobada dels
joves amb inquietuds culturals i politiques i el motor de la recuperacio de la identitat ca-
talana per mitja de les Metres, les arts i les ciencies.

31. Aquesta carta esta sense datar, pert es posterior a la d'octubre de 1871. Es al final
d'aquest any o al comencament de 1'any segiient que Guimera s'instal•la definitivament
a Barcelona 1 la correspondencia es substituida per la trobada diaria amb els amics.


