
VIL.4NOVA: OBRES COMPLETES.

tacions per a la comprensio de 1'home i del poeta i d'una rica bibliografia, que
caldra que tingui present tothom qui vulgui endinsar-se en l'estudi del mes
genial del nostres poetes moderns.

R. ARAMON 1 SERRA

EMILI VILANOVA : Obres completes. [Emili Vilano'a i el seu temps, Estudi critic
per ANTONI VILANOVA.] Barcelona, Editorial Selecta S. A., [1949]. cxxvliI+

1276 pigs. + i retrat. (BP, IX.)

La present edicio d'obres completes d'Emili Vilanova vol esser placada
sota el signe d'una acomprensio mes justa, d'una reivindicacio deguda i d'un
merescut amor)), despres de aquaranta anys d'indiferencia i d'oblib.

Potser aquesta darrera afirmacio no es absolutament exacta, perque ni el
nom d'En Vilanova ha deixat mai d'esser tingut en consideracio i estima entre
els nostres homes de lletres, ni la seva obra ha cessat de tenir lectors addictes.
El mateix autor del proleg que encapcala la present edicio assenyala el res-
pecte i la simpatia que li mostraren un Ruyra, un Carrier i fins un Ors, cori-
feus de tendencies literaries ben diferents de la d'En Vilanova ; i en la biblio-
grafia donada a la fi del volum, que no crec exhaustiva, els articles de Ferran
i Mayoral i de Manuel de Montoliu demostren que 1'obra d'En Vilanova ha
tingut sempre lectors atents i comprensius. Com a intent de revaloritzar
l'obra vilanovina podrfenl encara mencionar la publicacio (1929 de Pobrets i
alegrets en un voluan de la colleccio aAntologia)) de l'Editorial Barcino. Asse-
nyalare tambe que en un curs d'estilistica professat als volts de '1937, Caa-les
Ribal havia assenyalat a manta represa l'interes extraordinari de la tecnica
narrafiva i de l'imatge de Vilanova.

Pero es evident que per al lector corrent Emili Vilanova era mes un nom
consagrat de la Renaixenca que un autor de lectura assfdua. Tlnicament algun
dels seus sainets (Qui compra maduixes, L'ase de l'hortola, Les bodes d'en
Cirillo) eren encara representats amb prow frequencia per les companyies locals
d'aficionats. L'anterior edicio d'obres completes, feta amb la cura acostumada
per la Illustracio Catalana, conegue un exit de difusio remarcable, fins al punt
d'esser de temps totalment exhaurida. Aixf sera benvinguda aquesta nova
edicio que es publica Poe despres de l'aparicio d'una tria de quadrets, esta-
blerta amb excellent criteri per R. Aramon i Serra2 i de la reedicio de Tristeta,
a cura de factual prologuista, Antoni Vilanova.'

El text, que compren totes les cibres recollides dins 1'edici6 de la Illus-
tracio Catalana, ve enriquit per la inclusi6 de disset treballs, no recollits ales-
hores, publicats en els periodics aLo Mestre TItas•, iLa Barretina)), eLa Pu-
billa., rLo Somatenb, de 1868 a 1869, en aLo Nunci)o, de 1879, i en aPel &
Ploma )), de 1899.

r. En el proleg d'una antologia de Verdaguer apareguda el 1922 (segona edicio
el 1949), reproduit dins Els Marges (Barcelona 1927), el mateix Carles Riba esmenta
el nostre autor qualificant-lo d'aaquell altre geni de la imatge grafica que es digue
Emili Vilanova)).

2. EMILI VILANOVA, Narrations, a cura de R. ARAMON I SERRA (Barcelona 1948).

3. EMILI VILANOVA, Tristeta, proleg d'ANTONI VILANOVA. Gravats a la punta seca

de JAUME PLA (Barcelona 1947).
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A. SERRA I RALDO

La part mes interessant d'aquesta producci6 primerenca, l'apareguda dins
aLo Somatentb en plena revolucio, bavia estat voluntariament silenciada pel
seu autor, que en les ConfidPncies que encapcalen el seu llibre Plorant i ricnt
afirmava que aQuan va sobrevenir la revolucio del 68, un mos a la boca i no
vaig dir res. Poe estava la gent per llegir les senzilleses i casos comuns que
jo els podia relatar, . Antoni Vilanova atribueix judiciosament aquest oblit
deliberat a 1'entusiasme revolucionari d'aquells articles satfrics i anti-isabelins
que no resiponien ja al conservadurisme monarquic i catolic que l'autor havia
d'abrasar. Aquests articles recollits per primera vegada vin nen, doncs, a com-
pletar la figura del nostre costumista.

L'extens proleg del Sr. Antoni Vilanova que precedeix l'edicio, dona un
bon estudi sobre E nili Vilanova i el seu temps. Un primer capitol de •petita
cronica familiar* esbossa la genealogia dels Vilanova a partir de Francesc, re-
besavi del nostre autor, nat viers 1740 a Sant Joan de les Abadesses, a base
de documents familiars per :primera vegada acf utilitzats. Per aquestes planes
desfilen les figures de mestre Joan, l'avi, organista i professor, mestre de Ca-
pella i violinista virtuos ; de l'oncle Ramon, melangios i concentrat composi-
tor i professor de piano ; del scu germs Maria, professor de dansa i fundado(r
de 1'empresa de construccions d'envelats que havia de continuar el seu fill,
N'Emili Vilanova. La historia de la infantesa i de l'adolescencia d'En Vi-
lanova, que posa abundantment a contribucio els records esparsos en els ar-
ticles de l'autor, es una evocacio de la Barcelona vuitcentista, feta amb traga
poetica i amb un evident entendriment. Retraurfem nomes que 1'exces de
presumpcions i d'hipotesis avancen massa categoricament potser en la inter-
pretacio de la psicologia de l'artista adolescent. Per exemple : parlant de les
lectures jovenivoles d'En Vilanova, l'autor del proleg, mancat de proves o
documents, es veu forsat sovint a emprar formules com them de suposarD,
aanmb tota versemblansaD, •es de creureD ; o les mes gratuites, perque son
mes afirmatives ano cal dir que)), o ael patetisme [de Maupassant] havia
d'esser sentitD, etc. Posat a suposar, afirma, amb tins presents narratius
que no passen d'hipotesis, que Emili Vilanova aes delectaa o •somriuD llegint
Dickens, i ten celebra les graciesD, o ali plan Daudet perque com Dickens to
una pregona semblansa amb I'esperit del seu artD. A vegades, mes prudent,
declara que aes angoixos i desolador no saber la impression que li produf la
lectura de Boule-de-Suif, o que amalhauradament tampoc no sabem quan va
llegir Dickens per primera vegadai. I~s clar que totes aquestes considera-
cions son bastides a base dels llibres existents a la biblioteca familiar del
carrer de Basea, que malgrat la seva dispersio posterior ha estat en part con-
servada per I'autor del prole.- que comentem. Pero 1'existencia de tal o tal
Ilibre en aquesta biblioteca no es prou per a assegurar, per exemple, que Einili
Vilanova s'hagi «enutjat amb 1'Anacharsis o amb I'EntiliD i ahagi vessat 11a-
grimesD amb La Now Eloisa, o per a afirmar la seva delectacio per certs autors,
simplement perque acorn a bon romantic li havien de plaurei.

.Aquest llarg comentari de les lectures d'En Vilanova porta el prologuista
a concloure que elles expliquen la vocacio literaria de 1'autor i l'incitaren a
escriure les sever escenes de costums. Aixi s'esforca a demostrar que En
Vilanova tenia amples coneixements i una solida formacio literaria, i emparenta
el seu art amb el d'un Balzac. En aquest punt em sembla que l'autor del
proleg arriba, en la seva entusiasta comprensio de I'obra d'En Vilanova, a
una excessiva valoracio. Que Emili Vilanova es mes que sun pintor ingenu
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i espontani del mon circumdant, del tot desproveit de cultura intellectual i

educacio estetica) es evident, i seria injusticia considerar-lo unicament com

un espontani. Per6 no crec que sigui minimitzar el sea talent constatar que

la seva obra ananca de l'amplitud complex) i organica de les de Balzac o de

Dickens. En els sews articles hi ha un cumul de materials en potencia, Pero

que no han arribat mai a estructurar-se en aquest mon ample i lligat que es

una novella. Tristeta i Caricatura, que el seu autor anomena aixf, no son

mes que uns quadres de costums estirats, i demostren la inhabilitat d'En Vi-

lanova a construir una veritable intriga. El son art es un art complet i per-

fecte dins els seus limits, peril es un art limitat de proposits i fins diria de

possiibilitats. iLa consciencia amb que fregiientment el seu autor en parlava

crec que n'es un bon indici. Perque posar les seves rgpetides afirmacions a

compte d'una falsa modestia seria fer del nostre autor un hipocrita - la qual

cosa no s'adiu gens amb la figura moral de Vilanova unAnimement testimo-

niada pels seus amics i comentaristes - o atribuir-li una manca de convicci6

en les seves ^pr6pies forces - la qual cosa desmentiria la seva llarga i perse-

verant carrera d'escriptor.

Els capitols sobre la bohemia literaria i les tertiulies barcelonines dels volts

del 1850, ben informats i evocatius, donen l'ambient en que va a descloure's

la vocacio literaria d'En Vilanova. El costumisme catala neix entre el xa-

ronisme i el romanticisme declamatori dels fioralistes, tendencies finament

analitzades per Pere Coromines,4 autor que hauria pogut Csser posat a con-

tribuci6 pel prologuista o citat en la bibliografia final.

(Les planes dedicades als setmanaris durant la revoluci6 del 1868 aporten

una contribuci6 estimable a 1'estudi del nostre escriptor : la identificacio del

pseudonim J. 0. M., no consignat en l'inventari de Givanel (f no semen aques-

tes inicials un anagralna de (jo mateix), pseuddnim que ens fa pensar en el

Myself de Carley Soldevila?) ; una excellent analisi de les contradiccions entre

l'existencia dels primers articles i les posteriors afirmacions d'En Vilanova ;

la possible atribuci6 de Particle editorial de aLo Mestre Titas* al nostre es-

criptor, etc.
Veiem tot seguit la figura d'En Vilanova movent-se en un m6n barcelonf

d'on sabra extreure la amitologia popular) dell seus articles : 1'univers clos

del carrer de Basea, la tertulia de l'adrogueria del senyor Joanet, els saraus

aristocratics, la gastronomia olorosa i suculent de la nostra terra, els primers

establinlents de banys de la Barceloneta, tota aquesta vida provinciana de la

petita menestralia barcelonina que constitueix al'escenari de la seva obra

futura i l'ambient que el nostre escriptor s'esforca dalerosament a copsar).

El seu pas per aLa Renaixenca), les amistats mfiltiples i plenes de respecte,

les tertillies dels cafes i els dissabtes de can Peius evoquen el petit m6n literari

en que es mou En Vilanova. Assistim despres a la seva Vida quotidiana d'en-

velador i adornista doblada de la do19a servitud de l'home de lletres. La

psicologia d'En Vilanova Cs aixi habilment tra9ada, des de les seves primeres

armes fins al parentesi d'estroncament i silenci en que vers 1896 el nostre

autor es reclou. El m6n de la seva adolescOncia s'esvaeix irremisiblement i

una dolca melangia el porta a la complaenca de la solitud. El Sr. Antoni

4. Vegeu, per exemple, Interpretaci6 del vuit-cents catala (Barcelona 1933) i les

Xenies en el Centenari de Frederic Soler dins El perfecte dandi i altres escrits (Bue-

nos Aires [1940]).
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Vilanova explica aquest silenci per l'exhauriment dels temes i pel terror de
repetir-se, perque la consagraci6 de mestre afina, en Vilanova, . fins a un
extrem gaiTeb6 morb6s, el seu sentit de responsabilitat i exigencia envers
la propia creaci6 literariax. Aquest atur voluntari em sembla aixf una prova
mes de la conscient limitaci6 de les propies possibilitats que he assenyalat
abans.

En els darrers capitols, el Sr. Antoni Vilanova descrin la vellesa, la mort
i la gloria del nostre autor : aquf tambe, ultra haver aprofitat habilment es-
tudis i comentaris dels amics i contemporanis d'En Vilanova el prologuista
inclou noun documents d'un interes indiscutible, tals com algunes lletres de
Guimera, Francesc Matheu i Marti Genfs, i les respostes autografes d'En Vi-
lanova a una enquesta de EL'Atlantidai. La reproducci6 gairebe completa del
conegut article de M. dels S. Oliver es una bona conclusi6 a aquest estudi
de la figura literaria d'En Vilanova i de ]a seva humanfssima .filosofia., con-
densada en els titols de dues de les seves obres mes conegudes : Plorant i rient
i Pobrets i alegrets. Potser ens hauria plagut de trobar en aquestes planes
unes breus indicacions critiques sobre fart d'escriure del nostre costumista
- es a dir : sobre la seva tecnica i el seu estil, especialment sobre el particular
mecanisme de les seves prodigioses imatges. Pero segurament aquesta analisi
escapava a la finalitat d'un proleg que es titula Emili Vilanova i el seu
temps. Que aquesta nova edici6 pugui desvetllar en algun dels nostres es-
tudiosos el desig d'emprendre un to estudi.

A. SERRA i BAI,DG

ANGEL, GUIMERA : Obres selectes. [(rOleg de JOSEP MARIA DE SAGARRA. Selecci6,
revisi6 i notes de JosEP MIRACLE.) Barcelona, [Editorial Selecta, 1948].
xx+1826 pags.+i retrat. (BP, VI.)

Angel Guimera ha estat el menys afortunat dels grans escriptors catalans
de la Renaixensa quant a les edicions de les seves obres. Una edicio de les
obres completes com la que feu Francesc Matheu de les de Verdaguer o coin
la que es pogue revisar Narcfs Oller abans de inorir, no ha estat encara feta
de Guimera. Aixf, l'obtenci6 de tot l'opus guimerania es una tasca fmproba,
si possible, i encara en textos impresos amb una cura relativa.

En aquest sentit, l'edici6 portada a terme per l'Editorial Selecta a cura
del Sr. Josep Miracle, ve a omplir en certa manera un buit. I diem en certa
manera a causa de les caracterfstiques especials que concorren en aquesta
edicio. Car no es tracta, com ja indica el tftol, de les obres completes, sin6
d'una part nomes de la producci6 del dramaturg vendrellenc. Tot f que les
obres editades comprenen les mes importants que escrivi, el fet es realment
llastim6s, perque un mateix esfors editorial hauria estat suficient per a com-
pletar la manca que assenyalavem. Tanmateix, no sabriem acusar d'aquesta
deficiencia els editors : la publicaci6 de les obres completes de tants d'altres
grans escriptors catalans moderns cuitaria a desmentir-nos. Feta aquesta
salvetat, fem constar com es de lamentable que causes externes, de tipus
extracientffic i extraeditorial, hagin fet impossible aquesta agrupaci6 de totes
les obres d'Angel Guimera, la necessitat de la qual fa temps que es deixa
sentir.
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