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MOTS PRELIMINARS

Havent concentrat la nostra recerca en 1'activitat intellectual i aca-

demica de Nicolau, el lector trobara a faltar el resseguiment minucids

de les noticies que genera la seva activitat politica, especialment nom-

broses i denses durant la seva etapa com a ministre d'Economia. Es

aquest, per tant, un terreny que queda obert per a futurs treballs. Al-

trament, hem descartat aquelles noticies on nomes es feia esment de la

presencia o participacid de Nicolau en actes politics ( mitings, reu-

nions de partit) o culturals (cursos, premis literaris, cicles de confe-

rencies, Jocs Florals). En materia de discursos, hem prescindit tambe

d'aquelles recensions que simplement reproduien , del tot o en part, els

parlaments de Nicolau.

Hem centrat , doncs , l'atenc16 en aquell material que, oferint anali-

sis, estudis i comentaris , pot ajudar a la comprensi6 del pensament i

l'obra de Nicolau. En les notes que segueixen, hem procurat d'indicar,

breument, els punts d'interes de cada treball ressenyat, agrupant-los

segons un criteri tematic, al qual no concedim valor definitiu, sins

d'instrument metodologic . En el comentari, hem inclos les indicacions

necessaries per identificar despres cada unitat en el Repertori biblio-

grafie complet. Aixo es: any d'edicid per als llibres; volum, numero i

any, per als articles de revista; data completa, per als de diari. Indi-

quem, tambe, la procedencia de la publicaci6, quan aquesta ha aparegut

fora de Catalunya.

Llengua & Literatura, 7. 1996



408 Montserrat Vild i Bayerri / Joan Molar i Navarra

1. L'HOME, L'INTELLECTUAL, EL POLITIC

Epistolaris : Darrerament , aquesta parcel - la s'ha nodrit d'un bon nom-
bre de noves publicacions . D'entre totes elles, cal destacar , pel seu
enorme valor, l'edicio que, a carrec d'Eulalia Duran i Montserrat Al-
bet, ha donat a coneixer les cartes de Nicolau a Herminia Grau i Ayma
(1995): 1'ampli periode de temps que abracen (1922-1961) i la regulari-
tat de la correspondencia durant els dos periodes d'exili , a Franca i a
Mexic, concedeixen a aquest epistolari un particular interes. L'estudi
introductori, que conte unes Notes autobiografiques i una Cronologia
de 1'autor - la mes completa, per ara- obre una multitud de noves
perspectives.

En bona part encara inedit , l'Epistolari que es conserva a l'abadia de
Montserrat (Vid. fops documentals ) to un interes excepcional, tant
per la multitud de corresponsals com per la data reculada d ' algunes Ile-
tres -les mes antigues daten de 1900-. L'Epistolari atresora una in-
gent quantitat d'informacio , util per encarar- se a la figura de Nicolau,
des de qualsevol perspectiva.

Especialment suggerent resulta l ' intercanvi entre Nicolau i els cor-
responsals mallorquins . Josep Massot (Llengua, literatura i societat a la
Mallorca contemporania, 1993) ha donat a ]a Ilum alguns dels episodis
mes interessants d'aquesta correspondencia: la que Nicolau mante
amb Joan Alcover i Miquel Ferra (tambe resulta d'utilitat la d'aquest
darrer amb Herminia Grau i Agustf Duran). Es, sens dubte, l'episto-
lari entre Nicolau i Ferra una de les peces mes interessants i atractives
de tot el conjunt. A la seleccio de J. Massot, cal afegir-hi la publicada
recentment per Francesc Llado , a la revista « Els Marges » ( num. 52;
mare 1995): ambdues tries permeten de reconstruir els anys de la dic-
tadura de Primo de Rivera i el primer exili de Nicolau.

Interessant per resseguir els anys de joventut i d'estudi es 1'Episto-
lari entre Nicolau i dos dels companys mes fntims, Ferran Valls i Ra-
mon d'Abadal, publicat per PPU (1989): els primers trebalis, els pro-
jectes i ideals compartits , aixf com el posterior distanciament entre els
amics son diversos aspectes que prenen cos en les pagines d'aquest
epistolari. Els autors recullen, aixf mateix, la correspondencia que Ma-
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cia i Nicolau mantingueren al Barg de 1924, i que havia estat abans pu-

blicada per Ramon Fabregat, a MacuI. La seva actuacio a l'estranger

(Mexic, 1952).

Retrats literaris: Breus, pero suggerents, son els mots que Josep Pla

dedica a la figura de Nicolau en els seus Retrats depassaport (O.C., 17,

1970).

A mig camf entre l'enquesta, el perfil biografic i l'intel•lectual, el

,,retrat,, que ofereix Domenec de Bellmunt (Figures de Catalunya, I,

1933) to 1'al•licient de la informacio de primera ma: coneixent-lo ja

de -La Publicitat», Bellmunt fou secretari de Nicolau al Ministers

d'Economia: pot, aixf, reconstruir els episodis mes significatius de la

seva actuacio en el govern de la II Republica, de manera que posa al

descobert el Nicolau democrata, liberal i revo1uc1onari» que ell co-

negue.

Domenec Guanse (Abans d'ara, 1966), lluny de la sequedat biogra-

fica, persegueix 1'ale huma que dona vida a cadascun dels episodis del

relat. Aixf, a parer nostre, resulten d'un especial interes els que s'ocu-

pen de la projeccio internacional de Nicolau i de la seva tasca perio-

dlstica.

Enquestes periodistiques : Records d'infantesa i de joventut, memoria

de les primeres lletres i dels claustres universitaris desfilen al llarg de

1'entrevista que J. M. Boronat fa a Nicolau 1'any 26 (L.P., 7-IX-1926).

La conversa es aprofitada, tambe, per donar notfcia dels treballs que

Nicolau to en curs.

Domenec de Bellmunt es un dels entrevistadors assidus de Nico-

lau. En la primera de les seves enquestes (L.P., 21-V-1927), posa 1'ac-

cent en 1'activitat academica que aquell desplega en congressos i fo-

rums internacionals. Dues entrevistes mes, 1'any 28, serveixen per

oferir al lector de Nicolau sengles primfcies: la publicacio d'El pout de

la mar blava (L.P., 4-111-1928) 1 la de Paisatges de la nostra historia

(L.P., 4-X-1928).

Entorn de 1'activitat de Nicolau a la Union Academique gira la

conversa que mante amb Artur Perucho (L.P., 22-1-1930). Aquest



aprofita per anunciar la proxima conferencia de Nicolau a la Sorbona,
dins del title La Catalogue a 1'epoque romane (Paris, 1932).'

A la macroenquesta organitzada per «La Revista», amb motiu del
centenari sobre la Renaixen^a (L.R., XIX; gener-juny, 1933) son les re-
flexionssobre el pais les que prenen protagonisme ; els mots de Nicolau
no son considerations teoriques , sino balan^ de la feina feta ; el to de
desencis que s ' hi percep permet endevinar 1'estat d'anim de 1'autor.

Noticies biografiques : Les agrupem en aquests tres apartats:

Celebracio dels setanta ant's ( 1958): L'Institut Catala de Cultura i
1'Orfeo Catala volgueren homenatjar Nicolau , en el seu setante ani-
eersari, amb la publicacio de Caliu i el 15 de mark li oferien un sopar
de celebracio. Des de Catalunya, 1'IEC, a traves de la Societat Catalana
d'Estudis Histories , s'afegi a la commemoracio , amb la publicacio de
La duquessa d'Atenes i els documents misteriosos. Rafael Tasis, des de
Barcelona, enviava uns mots calids d'emocio, que recordaven els mo-
ments tragics viscuts prop de 1'amic, en el Paris ocupat pels alemanys, i
proclamaven , un cop mes, el mestratge intellectual , patriotic i huma
de Nicolau (« Pont Blau » , num. 65; Mexic, mark 1958). El mateix Ta-
sis, a «Vida Nova» (Montpeller, abril-maig 1958), ofereix una analisi
ponderada del valor de les dues obres en el conjunt de la produccio de
Nicolau. Posa 1'accent en un punt que esdevindra, mes d'una vegada,
motiu de reivindicacio: 1'elegancia de Pestil de Nicolau, que fa la seva
prosa digna de figurar en qualse^^ol antologia del genere.

Com es d'imaginar, les publications eatalanes d'America es feren
resso ampliament de 1'homenatge . A «Catalunva» (XXIII: 54; Buenos
Aires, juny 1958), apareixia un article de Rovira Armengol, deixeble de
Nicolau, que recorda^a amb complaen^a les lli^ons del mestre, no pas
les d'estricta erudicio , sino les de civisme, de norma moral, d'ideal hu-
manista.

1. Val a dir que I'expectacio creada al voltant de la intervencio de Nicolau en aquests
acres fou realment notable: ho testimonien les nombroses ressenyes aparegudes a «La
Publicitat » durant el mes de febrer, i tins al comen^ament de mark, d'aquell any (1, 8,
15, 22, ?6 de febrer i 5 de mark de 1930).
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Lluny de I'adhesio sincera i amistosa que traspuava en els mots

de Tasis i Rovira Armengol, «Ressorgiment» (XLIII: 500; Buenos

Aires, mare 1958 ) publicava una editorial que feia visible una certa

reserva davant de la personalitat de Nicolau: hom valorava la seva

tasca com a intellectual i home de cultura , evitant de pronunciar-se

sobre la seva actuacio politica.

Deixant de banda aquest tipus de judicis, val a dir que fou l'obra

publicada a Mexic, Caliu , la que suscita major nombre de comentaris.

D'entre aquests, un reclama mencio especial: el de Josep M. Miquel i

Verges a « Pont Blau - ( num. 66; Mexic , abril 1958 ). L'autor suma els

seus propis records a 1'evocacio que Nicolau desplega a l'obra; aixi,

alguns episodis prenen nova volada: es el cas del capitol dedicat a Ru-

bio i Lluch. Miquel i Verges recorda l'impacte que causa entre el pu-

blic la conferencia que Nicolau llegia, en homenatge al mestre, una

vetlla d'estiu del 37, en circumstancies ben tragiques per a Catalunya;

recorda, tambe, 1'emoci6 que despres produiren en Rubio els mots

del deixeble , quan hom li llegi la conferencia.

Mes circumstancial resulta la recensio de Pere Mas i Perera a

«Ressorgiment» (XLIII: 504; Buenos Aires, juliol 1958): es, sobre-

tot, en l ' aspecte generacional que insisteix l'articulista.

Arran de la mort (1961): Pel lligam d'amistat que els unia , l'article

que escriu Rafael Tasis resulta especialment suggerent (<< Pont Blau,,

num. 109; Mexic, gener 1962). Uns bocins de cartes, el record d'u-

nes converses , la coneixenca i l'admiracio serveixen a Tasis per re-

construir amb fidelitat el pensament de Nicolau. Els altres autors,

Manuel Alcantara, Josep Trueta, Ramon Xuriguera i Cesar Pi-Su-

nyer ( ibid., num. 109 i 111) ofereixen el seu record personal , sovint

carregat d'emocio, per rememorar la figura de l'amic i mestre.

A «Ressorgiment » ( Buenos Aires , XLVII: 546; gener 1962), el

recordatori de Nicolau , arran del seu traspas , repren els termes de

l'article publicat quatre anys abans ( la qual cosa fa pensar que son

obra de la mateixa ma). En el numero d'agost (XLVII : 553, 1962),

pero, apareix una ressenya sobre la conferencia pronunciada per

Ambrosi Carrion a Paris , en memoria de Nicolau : la defensa de la
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llengua es un dels punts que mes posa de relleu la cronica perio-
distica.

Tambe la premsa de la Catalunya francesa es feu resso de la mort
de Nicolau. Octavi Saltor publicava a la revista «Tramontane » (XLVI:
451-452; Perpinye , gener-febrer 1962) un article que volia ser elogi
postum de 1'home i de la seva obra, Lluis Nicolau d'Olwer, 1 'erudit vi-
vifi^ant. Saltor subratllava alguns titols emblemetics : L'Expansio, El
Pont, Resum i reivindicava el conjunt de 1'« opus » de Nicolau com una
pedra angular en els estudis sobre la culture del nostre pais.

Centenari del naixement (1888-1988): «La Vanguardia» (20-I-1988)
es fa resso d'aquest fet amb una miscel • 1ania d'articles (M. Ibanez Es-
cofet , Vladimir de Semir, Heribert Barrera, P. Grases, Albert Manent)
que acompleixen la funcio d'evocar la significacio intellectual i civica
de Nicolau , rectificant, aixi, el silenci - obligat per les circumsten-
cies - amb que la premsa catalana havia acollit la seva mort . El carecter
de reparacio , tanmateix , no lleva objectivitat critica a aquest exercici
retrospectiu . Barrera, per exemple, formula les seves reserves davant
de 1'actuacio politica de Nicolau , incidint en una valoracio que ja d'al-
tres havien expresser abans: Hurtado, Ametlla , Xammar.

Per la seva banda, Manuel J. Pelaez, tra^a una semblan^a biogrefica
de Nicolau (Ante el centenario del nacimiento de Lluis Nicolau d'Olwer
(1888- 1961)..., 1989), que posa 1'accent en la seva activitat intellec-
tual, relegant la politica a un segon pla. Nogensmenys, la informacio hi
es complete i ben ordenada . L'article este precedit per uns mots de
Juan Beneyto , Recuerdos de Lluis Nicolau d'Olwer en su centenario,
d'interes limiter al terreny estrictament personal i anecdotic (per
aquest motiu , no I'incloem en el llistat bibliogrefic).

Activitat politica : Per seguir els seus primers passos en aquest ambit,
cal recorrer al treball d'Isidre Moles sobre la Lliga catalana (1972).
Posteriorment , cal completer - lo amb 1'estudi de Montserrat Bares so-
bre Accio catalana (1984): 1'autora situa 1'activitat de Nicolau en el
mare del seu partit , que es tambe el del programa i 1'ideari politic que
ell sempre defense.
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Altres: Fern esment, tot seguit, d ' alguns treballs no tinguts en compte

en cap dels apartats anteriors.

Suggerents son els mots que Lopez - Pico dedica a Nicolau en la se-

rie Moralitats i pretextos (L.R., XIII; gener-juny 1927), posant en relleu

faire d ' autoritat que Nicolau inspirava.

Els mots d'Ofrena amb que 1'Institut Catala de Cultura encapcala

la publicacio de Caliu ( Mexic, 1958 ) donen testimoni de l'admiracio i

respecte que la figura de Nicolau inspirava entre els catalans exiliats.

La ressenya de Joaquim Molas, A la memoria de Luis Nicolau

d'Olwer, dona noticia dels dos volums d'homenatge que la revista <Es-

tudis Romanics ,, (VIII i IX , 1961) dedica a Nicolau, recollint la col.la-

boracio de diversos especialistes en llati medieval , d'una banda ; de 1'al-

tra, en filologia i literatura romaniques ; precisament, els ambits

d'estudi que mes havien atret Nicolau.

2. L'OBRA:

L'hel•lenista : Una breu referencia a l'aportacio de Nicolau en el ter-

reny dels estudis hel•lenistics , recuperats a Catalunya des de mitjan se-

gle passat , la dona Lluis Segala i Estalella , a El Renacimiento helenico en

Cataluna (1916). Segala, que fou el mestre de Nicolau i qui guia el tre-

ball de la seva tesi doctoral sobre Menandre ( 1911), situa i emmarca el

nom del deixeble dins d'aquest proces de reviscolament de l'hel.le-

nisme a casa nostra.

Una visio mes generica i completa de 1'activitat de Nicolau en

aquest terreny, la dona Victoria Alsina a la seva tesi doctoral, encara

inedita (Lluis Nicolau d'Olwer, humanista, 1985).

Per la seva banda, Caries Miralles es detura en un aspecte poc co-

negut del Nicolau hel•lenista i , nogensmenys, interessant : la traduccio

de textos grecs , preferentment, poetics (El fragment de Cal- Ii traduft

per Nicolau d'Olwer, 1986 ). Resulten interessants les conclusions so-

bre ]'intent de Nicolau de dur el distic elegiac al catala , aixi com la

comparacio amb la solucio que adoptaren altres autors , com Riba i

Maragall.
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El Ilatinista : La recerca de Nicolau en aquest camp havia d'estar presi-
dida per un titol emblematic, el del seu primer estudi de conjunt sobre
la literatura Ilatinoeclesiastica a casa nostra, L'Escola poetica de Ripoll
en els segles x-xz^^ (1923). La rebuda fou francament immillorable. Oc-
tavi Saltor, a «La Revista» (IX: 185 i 186; juny 1923), deixava constan-
cia de 1'admiracio que desvetllava entre el public catala 1'erudicio de
Nicolau. La recensio de Vicenzo Ussani (A.L.M.A., I; 1924) dona la
versio complementaria: es a dir, la recepcio que, en medis internacio-
nals, tingue L'Escola poetica de Ripoll. A Banda de 1'acollida favorable,
el professor Italia indica alto que, de 1'estudi de Nicolau, pot tenir utili-
tat amb vistes a 1'elaboracio del Glossarium Du Cange. Cal no oblidar
que, d'en^a de 1924, Nicolau entraria a formar part del Comite redac-
tor i, per tant, participaria en la tasca de recerca i inventari. Fruit d'a-
questa activitat, son alguns treballs publicats a 1'« Archivum Latinitatis
Medii Aevi», d'entre els quals destaca 1'estudi dell principals glossaris
de Kipoll. D'aquesta tasca de Nicolau, preferentment filologica i eru-
dita, en dona compte Ferran Soldevila en una brevissima nota, publi-
cada a la «Revista de Catalunva» (X: 54; mark-abril 1929).

L'historiador: Cal seguir puntualment, a la premsa, la rebuda dels seus
llibres. D'entre tots ells, indubtablement, es L'Expansio el que obtin-
gue mes resso. A parer nostre, una de les ressenyes mes completes i
estimulants es la de Ferran Soldevila a la «Revista de Catalunya» (V:
26; agost 1926), on combina 1'elogi sinter amb la discussio d'alguns
plantejaments de 1'autor; especialment els que afecten la visio de la Ca-
talunya medieval.

Les observations de Gimenez Caballero («La Gaceta literaria», I:
1; gener 1927) resulten, aixi mateix, suggeridores. Sense acabar de
fer-ho explicit, el critic insinua la principal aportacio de Nicolau a 1'es-
tudi d'aquest capitol historic: el mobil comercial i economic de I'aven-
tura dels Catalans a Orient.Val a dir que, amb la satisfaccio yue fa al
cas, «La Publicitat» d'aquell mateix dia es feia resso de la favorable aco-
llida que Gimenez Caballero dispensava a 1'obra de Nicolau.

Altres comentaris, tom el de Joan Sacs a «La Publicitat»

(9-VII-1926), situen el motiu d'elogi en el component patriotic de
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l'obra. En aquesta lima s'emmarca, tambe , la ressenya de Domenec

Guanse a la ,Revista de Catalunya» (V: 26; agost 1926).

Relacionat amb el mateix episodi de 1'expansi6 catalana a Orient,

Nicolau dona a la llum diversos estudis de caracter monografic que

presentava, sovint, com a ponencies en els Congressos d'Estudis Bi-

zantins. El que es celebri a Belgrad 1'abril de 1927 servi de marc per a la

lectura d'un d'aquests treballs, Un temoignage catalan du siege de Rho-

des en 1444. Ferran Soldevila li havia de dedicar un extens comentari a

la «Revista de Catalunya» (VIII: 51; setembre-octubre 1928): les ob-

servacions hi son molt puntuals, de caracter historic o filologic.

L'historiador de la literatura : En aquest terreny, to un especial interes

el testimoni dels autors coetanis; sobretot, en el cas de Perspectiva

(1917). L'obra fou comentada , en el seu dia , per Jordi Rubio i Miquel

Ferri. Aquest recull el missatge central de la sintesi: el vincle entre

llengua, literatura i esperit nacional («Ofrena ,, I: 4; novembre 1917);

pero es, sens dubte, Particle de Rubio a ,La Revista» (III: 47; setembre

1917) el mes suggerent: estableix amb 1'amic un subtil debat sobre els

diferents punts de vista conceptuals i metodologics que han de perme-

tre bastir una HistOria de la literatura catalana.

Tambe la questio metodologica es un dels aspectes que posa en re-

lleu Ferran Soldevila en el comentari que, sobre Resum, signa a la -Re-

vista de Catalunya» (VIII: 44; febrer 1928). En el mateix numero i en

una breu noticia , Guanse assenvala la principal tesi de l'obra: visio de la

literatura com una realitat organica. Finalment, Rubio, a la revista dels

,,Estudis Universitaris Catalans<< (XIII; 1928), remarca la utilitat de la

sintesi com a manual de consulta per als joves estudiants.

Cal afegir altres aportacions fetes posteriorment i seguint planteja-

ments diversos:
- A Luis Nicolau d'Olwer, historiador de la literatura catalana

(<<Serra d'Or<<, V: 1; gener 1963), recollit, despres, a Lectures critiques

(1975), Joaquim Molas dona una visio de conjunt, no nomes d'aquesta

parcel-la concreta, sing de la practica totalitat de l'obra de Nicolau.

- De la seva precisa situacio en el marc de l'Escola Historica de

Barcelona, en donen compte el mateix Joaquim Molas, a Particle de
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<<L'Avenc» (1981) i Carlos Romero Muioz, a <<Rassegna Iberistica>>

(XVII; 1983): aquell, d'una manera mes esquematica, fixant la proce-

dencia del mestratge rebut per Nicolau -i tambe l'exercit ; aquest,
d'una manera mes discursiva, atent a 1'evoluci6 que la historiografia Ii-
teraria experiments a casa nostra, d'enca del segle passat. Tambe l'a-
partat que Jaume Medina dedica a Nicolau, dins del capitol sobre La
critica literaria i la historia de la literatura, (H.L.C., X, 1987), compleix

la funcio de situar l'obra de l'autor en el context especific de l'Escola

de Rubio i Lluch.

- En fi, el Doctor Molas, al treball inclos al Symposium in hono-
rem Marti de Riquer (1986), aborda un aspecte puntual dins de I'ambit
de la historia literaria, el de la perioditzacio. L'aportacio de Nicolau es
contemplada dins d'un marc general, que abraca des de Mila fins a
Marti de Riquer i Antoni Comas.

Queda la parcel-la divulgativa, on s'inclourien els articles de Ni-
colau a la premsa sobre diversos aspectes de la nostra literatura.
Aquests escrits foren aplegats, en part, a Comentaris (1920) i a Pai-

satges (1929). Sobre aquest darrer, resulten interessants els comenta-
ris de Valls i Taberner a -La Veu>> (30-X-1929) i de Ferran Soldevila

a <<La Publicitat>' (21-XI-1929). El primer posa l'accent en els estudis

dedicats a poesia trobadoresca i prosa historica; el segon, es detura

en els capitols dedicats a figures individuals: Eiximenis, Metge, Tur-
meda. Un i altre valoren l'aportacio de Nicolau a 1'estudi de la litera-
tura catalana medieval.

Assaig i periodisme : Contemplem, en aquest apartat, aquelles obres
de Nicolau que no s'ajusten a una materia estricta, com ho es la histo-
ria, la literatura o el Ilati medieval. Parlem, doncs, d'una ponencia so-
bre educacio moral, Le probleme de la morale neutre ... (1923), d'un
aplec de notes de viatge, El pont de la mar blava (1928), i d'un recall
d'articles periodistics, La llico de la dictadura (1930).

Sobre la comunicacio que Nicolau llegia al II Congres Internacio-

nal d'Educacio Moral de Ginebra, aparegue, sense signar, una ressenya

a ,La Revista'> (IX: 191-192; setembre 1923), que posava de relleu la

peculiaritat de la proposta de Nicolau sobre una hipotetica moral uni-
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versal . El tema havia suscitat una polemica que , durant 1'estiu del 23, es

desplega a les pagines de -La Publicitat»'.

Els comentaris sobre El pout son de caracter majoritariament lite-

rari: incideixen en 1'estil de Nicolau, la qualitat de la seva prosa i els seus

models. Guanse i Soldevila fan referencia a aquestes questions en els

respectius articles a la «Revista de Catalunya » (VIII: 51; setembre-oc-

tubre 1928 i X: 54; marca-abril 1929). Per la seva banda, Tomas Garces

(L.P., 13-X-1928) remarca el caracter heterogeni de l'obra, on la creacio

literaria s'imbrica amb la meditacio historica i la reflexio politica.

Precisament aquest darrer aspecte , la meditacio sobre 1 ' actualitat

historica i politica, es el motiu que dona unitat als articles que Nicolau

recull sota el tftol La llico de la dictadura. A proposit d'aquesta obra,

cal comptar amb el comentari de Tomas Garces a -La Publicitat»

(31-V-1931), que posa en relleu la sintesi reeixida entre 1'estil afinat de

Nicolau i el seu profund esperit de democracia. Tambe -La Publicitat»

(9-VI-1931) es feu resso del comentari favorable que aparegue en el

Suplement literari del "The Times», atribuint - lo a Allison Peers, tot i

que l'autor de la citada ressenya es, amb seguretat , J.H. Baxter, com-

pany de Nicolau a la U.A.I.'

3. OBRES DE REFERENCIA:

Des del caliu del record : Fem esment , en aquest apartat , d'una serie

d'autors que han incorporat, mes o menys extensament, el nom de Ni-

colau en el relat de les seves memories . Es evident que cal contrastar

aquests testimonis , per llevar-ne la carrega de personalisme que pu-

guin contenir ; no obstant , el mateix exercici de contrast resulta valid

2. Cf. L.P., 25-VII-1923; 2, 3, 5 i 8 d'agost,1923.
3. La «Revista de Catalunva» havvia de perpetuar l'error (XIV: 71; iuliol 1931, p. 95).

Tanmateix, la correspondencia entre Baxter i Nicolau (Arxiu de Montserrat) permet

d'aclarir aquest punt i confirmar la nostra hipbtesi, is que els termes del dialeg epistolar

(admiraci6 del medievalista angles per la Republica espanyola, instaurada de manera pa-

cifica; insistencia en la necessitat del seu caracter no confessional ) coincideixen amb les

idees desplegades en ('article de ,The Times-.
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per obtenir un retrat vivid i polifacetic de Nicolau, alhora que permet
reconstruir l'impacte de la seva actuacio en diversos sectors d'opinio.

En primer lloc, cal situar el record dels companys de generac16,
d'entre els quals destacaria Jordi Rubio, J. M. de Sagarra i Bosch-Gim-
pera. En un primer moment, 1'evocac16 que Rubio fa de Nicolau a Fer-
nando Valls Taberner visto por un companero de estudios (1952) es pun-
tual i focalitzada en un episodi concret, el que gira entorn dels Estudis
Universitaris i l'Institut d'Estudis Catalans. Anys mes tard, i obrint
l'edicio de Caliu que feu 1'editorial Selecta (1973), Rubio parlava mes
extensament de l'amic: Nicolau d'Olwer, avui (recollit a O.C., IX,
1991). En les seves paraules, hi vibrava el record d'una amistat pro-
funda i una sincera admiracio per l'obra de Nicolau, que valorava amb
criteri afinadissim.

En un registre completament diferent, es situa 1'evocaci6 de J. M.

de Sagarra (Memories, II, 1992). La seva ploma calida enllamineix el

lector amb anecdotes saborosissimes: els balls de Carnestoltes, la pri-

mera aventura electoral, etc. Al seu torn, Bosch centra 1'interes de les

seves Memories (1980) en assumptes que afecten Nicolau molt tan-

gencialment; per aixo, el seu record hi es al•ludit nomes de passada.

Al costat d'aquests, caldria tenir en compte el treball de J. A. Par-

pal i J. M. Llado, Ferran Valls Taberner. Un politic per a la cultura cata-

lana (1970). Els autors reconstrueixen alguns episodis interessants, en

els quals Valls comparteix el protagonisme amb Nicolau i altres com-

panys de joventut.

Per a l'etapa de maxima projeccio publica, cal comptar amb el testi-

moni d'aquells que tingueren ocasio de coneixer i tractar Nicolau en el

diari (-La Publicitat,,) o en el partit (Accio Catalana). Aixi, per exem-

pla, son obligades les referencies a Rossend Llates (Trenta anys de vida

catalana, 1969), Amadeu Hurtado (Quaranta anys d'advocat. Historia

del meu temps, 1931-1936, 1968), Claudi Ametlla (Memories politiques,

1918-1936, 1979), Eugeni Xammar (Seixanta anys d'anar pal mon,

1975) i fins a Jaume Passarell (,La Publicitat». Diari catahi, 1971).

Horn topa amb una valoracio ben diversa de la personalitat de Nicolau,

que va des de la franca adhes16 fins at judici sever.

Semblantment succeeix amb el testimoni de les dues figures mes
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emblematiques de la II Republica , Niceto Alcala -Zamora (Memortas,

1977) i Manuel Azana (Memorias politicas y de guerra, O.C., IV, Mexic,

1968). El perfil mediocre que aquell ofereix de Nicolau contrasta amb la

valoracio ponderada i, en alguns aspectes favorable, de Manuel Azana.

Finalment, cal comptar amb el relat d ' Albert Manent , a Solc de les

bores ( 1988), on l ' autor evoca , amb pinzellada anecdotica , Pero intensa-

ment humana, la figura de Nicolau : ho fa recolzant - se en el testimoni

oral d'aquells que, com Ferran Cuito, el conegueren de prop. Cal,

tambe, tenir present el record de Vicenc Riera Llorca que, a Els catalans

exiliats a Mexic (1994), confegeix un retrat de Nicolau amb elements de

la seva propia experiencia i amb fragments de les memories d'altri.

Estudis diversos : No pretenem pas set exhaustius , sing donar compte

d'alguns aspectes de l'activitat de Nicolau , no contemplats en cap dels

apartats exposats fins ara.

Cal considerar, en primer floc, les aportacions d'Albert Manent: A

La Literatura catalana a l'exili ( 1976), l'autor dona compte de la parti-

cipacio de Nicolau en les publicacions franceses i sud-americanes en

les quals col•labora. Aixi mateix , informa sobre la propia activitat lite-

raria de Nicolau, fent especial emfasi en la publicacio de Caliu i el

resso que l'obra tingue en la premsa d'exili. A Josep Maria de Casacu-

berta i l 'Editorial Barcino ( 1980 ), hom pot resseguir la participacio de

Nicolau en les diferents iniciatives que, d'enca de 1924, endega Casa-

cuberta: la col•leccio ,Els Nostres Classics», primer; 1'« Enciclopedia

Catalunya» , despres.

La monografia de Jordi Casassas sobre L'Ateneu Barcelones (1986),

permet de coneixer el vincle que Nicolau mantingue amb la 1nst1tuci6:

una participacio activa, que el duria a ocupar - ne la presidencia.

Finalment , assenyalem la utilitat del llibre d ' Isabel Grata , L'accio

pancatalanista i la llengua . , Nostra Parla» ( 1995), que permet resseguir

un aspecte poc conegut de Nicolau: la seva amistat amb els intellec-

tuals de Mallorca i la col•laboracio en publicacions i altres empreses

culturals illenques.

MONTSERRAT VILA i BAYERRI

JOAN MOLAR I NAVARRA
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