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Vilanova explica aquest silenci per l'exhauriment dels temes i pel temor de
repetir-se, perque la consagracio de mestre afina, en Vilanova, . fins a un
extrem gaivrebe morbbs, el seu sentit de responsabilitat i exige'ncia envers
la propia creaci6 literarian. 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 wort
i la gloria del nostre autor : aqui tambe, ultra haver aprofitat habilment es-
tudis i comentaris dels amics i contemporanis d'En Vilanova el prologuista
inclou nous documents d'un interes indisoutible, tals com algunes lletres de
Guimera, Francesc Matheu i Marti Genfs, i les respostes autografes d'En Vi-
lanova a una enq testa de i(L'Atlantida•. La reproduaci6 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 la seva humanfssima ifilosofia)i, con-
densada en els tftols 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 tal estudi.

A. SERRA i BALDG

ANGEL GUIMERA : Obres selectes. [(PrOleg de JOSEP MARIA DE SAGARRA. Selecci6,
revisi6 i notes de JOSEP MIRACLE.] Barcelona, [Editorial Selecta, a948].
xx+1826 pags.+1 retrat. (BP, VI.)

Angel Guimera ha estat el menys afortunat dels grans escriptors catalans
de la Renaixenca quant a les edicions de les seves obres. Una edici6 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 morir, no ha estat encara feta
de Guimera. Aixf, 1'obtenci6 de tot l'apus guimerania es una tasca improba,
si possible, i encara en textos impresos amb una cura relativa.

En aquest sentit, l'edici6 portada a terme per 1'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
edici6. 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 i que les
obres editades comprenen les mes importants que escriv, el fet es realment
llastim6s, perque un mateix esforc 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 corn 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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VILANOI A: OBRES COMPLETES.

i espontani del mon circumdant, del tot desproveit de cultura intellectual i

educacio esteticap es evident, i seria injustfcia considerar-lo unicament coin

an espontani. Pero no crec que sigui minimitzar el seu talent constatar que

la seva obra manca de l'amplitud complexa i organica de les de Balzac o de

Dickens. En els sews articles hi ha un edmul 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 seu art es un art complet i per-

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

possibilitats. iLa consci&ncia amb que frequentment 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 unanimelnent testimo-

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

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

verant camera d'escriptor.

Els capitols sobre la bohemia literaria i les tertulies 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 floralistes, tendencies finament

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

tribucio pel prologuista o citat en la bibliografia final.

Les planes dedicades als setmanaris durant la revolucio del i868 aporten

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

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

tes inicials un anagrama de e jo mateix=, ,pseudonim que ens fa pensar en el

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

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

la possible atribucio de Particle editorial de aLo Mestre Titas)l al nostre es-

criptor, etc.
Veiem tot seguit la figura d'En Vilanova movent-se en an mon barceloni

d'on sabra extreure la amitologia popularA dels seus articles : l'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

establiments de bangs de la 13arceloneta, tota aquesta vida provinciana de la

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

futura i 1'ambient que el nostre escriptor s'esforca dalerosament a copsarn.

El seu pas per aLa Renaixencan, les amistats multiples i plenes de respecte,

les tertulies dels cafes i els dissabtes de can Peius evoquen el petit mon literari

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

velador i adornista doblada de la dolca servitud de 1'home de lletres. La

psicologia d'En Vilanova es aixf habilment tracada, des de les seves primeres

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

autor es reclou. El mon de la seva adolescencia s'esvaeix irremisiblement i

una dolsa melangia el porta a la complaenca de la solitatd. 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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GUIMERA: OGRES

Entre les obres dramatiques que falten en aquesta seleccio figuren totes
les obres patriotiques del dramaturg i, qualsevol que sigui el valor literari
d'aquestes peces, no es pot negar que presentee un aspecte important de l'obra
guimeraniana, tant pel que signifiquen en si i pel seu volum, com perque
obeeixen a un dels m6s i.miportants estimuls de 1'anima d'Angel Guimera. En
efecte, qualsevol que repassi la Historia de Catalunya del darrer terc del segle
passat no deixara de trobar el nom de Guimera en quasi tots els esdeveniments
importants. El trobem ja entre els components de La Jove Catalunya, fun-
dada el 1870, la primera associacio declaradament catalanista de la nostra terra ;
en la redaccio de aLa Renaixensa•, setmanari i despr6s diari ; en el Centre
Catala ; entre els elements de la Comissi6 que ana a Madrid a presentar el
famos Memorial de greuges, 1'any 1885 ; entre els fundadors de la primitiva
Lliga de Catalunya ; entre els ponents de les venerables Bases de Manresa

del 1892, primer fruit pfiblic de la Unib Catalanista ; i fou Angel Guimera
el primer a usar el catala en un discurs presidencial de 1'Ateneu, en el famos
parlament del 1895 sobre la llengua catalana. El tombant del segle dugu6
el triomf d'unes concepcions m6s ardides que les del grup guimerania, pero
el dramaturg fou un sfmbol de pura catalanitat fins el final de la seva vida.
B6, doncs ; llegint el volum de les Obres selectes, hom no troba per enlloc no
solament cap referencia a aquesta actuaci6 de Guimera com a home pfiblic
rellevant, sin6 tampoc cap de les manifestacions que aquesta personal con-
dicio de 1'escriptor determine en el camp literari. Aixi, n'estan absents

tots els discursos - la majoria dels quals l'autor agrupa en el volum Cants
a la patria -, bona part de les poesies - entre elles algunes de tan assenya-
lades com Darrer plant d'En Claris o Lo cap d'En Josep Moragas -, ultra

an bon nombre d'obres dramatiques. Entre aquestes darreres trobem a faltar :

Les monges de Sant Aiman (1895), La farsa (1899), Aigua que corre (19o3),
La Santa Espina (1907), Titaina (1910), Al cor de la nit (1918), L'dnima es
meva (1919), Joan Dalla (1921),, Alta banca (1921), 1'obra pbstuma Per dret
di-vi, i els tres monolegs Mestre Oleguer, La mort d'En Jaume d'Urgell i
En Pep Botella. Hom diria, llegint aquest volum, que Angel Guimera fou
insensible a la vibraci6 patriotica que tan fecunda fou per a molts d'altres
escriptors de la Renaixensa, quan ha escrit coses com La Santa Esptna,
Mestre Oleguer i Darrer plant d'En Claris, i ha pronunciat discursos del
tipus del ja mencionat del 1895 a l'Ateneu. Aquest recull, doncs, m6s que
no pas a una seleccio obeeix a una exclusi6 i, per tant, 6s tendenciosament
parcial.

Descomptant aquesta grew mancansa, que, insistim , no podem atribuir de
cap manera al seleccionador ni a l'editorial, pero que menys encara podriem
deixar passar sense comentari en una recensi6 de tipus cientific, per tal com
afecta 1'ess6ncia mateixa de 1'obra i 1'esperit guimeranians i pot contribuir a
formar una idea erronia del que fou el creador del teatre catala modern, la
selecci6 oferta representa una fita en 1'activitat editorial relativa a Guimera.
Hom hi ha inclds les segiients obres : Gala Placidia, Judit de Welp, Lo fill del
rei, Mar i cel, Rei i monjo, La boja, L'anima morta, Jesus de Nazaret, Lo
cams del sol, Andrdnica i Indibil i 141andoni, sota la denominaei6 general de
aTra,gediesv ; En P6lvora, Maria Rosa, La Testa del blot, Terra baixa, MossPn
Janot, La filla del mar, Arran. de terra, La pecadora, Sol solet..., La Miralta,
L'Eloi, L'aranya, Sainet trist, La reina Jove i Jesus que torn, sota la
de aDramesip ; son agrupats dintre aVarias La sala d'espera, La Baldirona i
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I. CARBONELL I DE BALL.ESTER

La reina vella ; a continuacio venen un nombre considerable de poesies, selec-

cionades amb un bon criteri literari, be que amb la manca que ja hem as-

senyalat ; clouen els textos els dos contes El gos de casa i El nen jueu.
Finalment, una triada Bibliografia d'Angel Guimerd, forsa titil, seguint Ia
norma de la Colleccio (on no hauria estat sobrera la nota de les anteriors
edicions),' i els indexs, general i de primers versos, tanquen el volum.

Els textos son presentats amb 1'ortografia actual ; el treball de modernit-
zacio ha estat fet amb cura i encert, encara que en alguna ocasio s'hagi escapat
alguna cosa, com : a recer per arrecer (1591) al costat d'assetge (56029), ambdos
postverbals, d'arrecerar i assetjar respectivament, usats en lloc de recer i setge ;
en tornar-se'n usat per l'autor en lloc de tornar-se'n, que cal escriure entornar-
se'n, puix es una forma analogica sobre endur-se, emportar-se, etc. ; molla per
mdller en el sentit Imuller' (386'°; ; resseguera per ressaguera (102341) ; etc.
Son, pero, rares, i aixo, en un volum de prop de dues mil planes, es un exponent
de la cura i el bon criteri estnercats.

D'una altra mena son els errors tipografics. Aixf (pa(r. 13o'), s'atribueix
la frase Com no, sent v6s sa mare! a Judit, quan ha d'esser pronunciada per
Brunegilda ; es diet guerra per gerra (591) ; Sema, el primer a parlar (769), no
consta que estigui en escena ; en la pag. '770 falta el text que diu Sema (fora
la ratlla 22) ; el fragment que comenca Que el duga semflre al triomf, ..., atribuit
a Kalep (773114), l'ha de dir Agar segons es sembla deduir del context ; etc.
Crec que ihauria valgut la pena de posar una fe d'errades.

Les notes es limiten a donar referencia de l'estrena de les obres i de les
traduccions de que han estat objecte.

Be que no es tracti, doncs, d'una edicio critica, el Sr. Miracle ens ofereix
una molt util edicio de vulgaritzacio, que ha requerit un esforc considerable
per part seva i que posa a disposicio del public la major part de l'obra guime-
raniana.

El prbleg del Sr. Josep M. de Sagarra no es - ni vol esser - un estudi
complet de l'obra de Guimera. El Sr. Sagarra, gran coneixedor de l'obra del
seu antecessor en la primacia de 1'escena catalana, manifesta que no to caltra
intencio que refrescar una mica els records i predisposar una mica les cons-
ciencies* amb motiu de 1'edici6 de les Obres selectes. 'En realitat, el seu
prOleg es aixo, pet-6 tambe alguna cosa mes. No es un treball erudit complet
de l'obra guimeraniana - un tal estudi esta encara per fer i no cal ponderar
aci la utilitat que tindria -, pero de totes maneres, qualsevol erudit hi trdbara
idees encertades i suggestives sobre el teatre i sobre la personalitat poderosa del
millor dramaturg que ha produit Catalunya fins a 1'epoca contemporania, i
qualsevol lector hi trobara una orientacio segura i una ponderada apreciacio
critica, que el guiaran en la lectura de les obres del volum.

En resum, i malgrat les reserves fetes, podem afirmar que la publicacio de
les Obres selectes posa a la disposicio del lectors, suggestivament prologades,
la major i mes important part de les obres d'Angel Guimera en un text forca
acurat, la qual cosa estava abans fora de l'abast del public. I, tenint present
la importancia que ha tingut i que mante l'obra d'Angel Guimera, aixo es un
servei molt estimable.

Jordi CARBONELI, i de BALLFSTFR

1. Potser s'hi podia prescindir d'alguns articles de diari, i hauria estat bo d'a-
notar, per exemple, El geni dramatic d 'Angel Guimerd, de JOAN ORS ( Barcelona 1924).
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