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Conclusions
1) Aquesta activitat representà un bon complement per a
l’economia familiar, que alguna vegada fins superava els minsos
ingressos del marit.
2) Gairebé totes les dones sabien brodar, al manco de creueta, i
moltes en vivien. Hi pogué arribar a haver al mateix temps al poble
prop de cent-cinquanta brodadores, entre aprenentes i professionals.
3) Hom era conscient que pel que fa a resultats en aquesta feina
no calia anar a cercar fora del poble, no restaven a la saga. Eren
reconegudes arreu com les millors.
4) Aquesta eixida laboral massiva femenina abastà des de la
darrera dècada del segle XIX fins el 2006.
5) Tothom recorda molt positivament el brodar, com una vertadera
font de satisfaccions personals.
Agraïments:
Maria Sbert Vidal, Antònia Bonet Adrover, Jerònima Vidal Garau,
Maria Clar Tomàs, Margalida Piquer Perelló, Coloma Servera Metles,
Francesca Ferrer, Maria Bonet Rado, Coloma Tomàs Llambies,
Francesca i Magdalena Amengual, Catalina Ponç Escalas, Catalina
Vidal Sbert, Rosa Vidal Llambies i Francesca Garí Vidal per la seva
informació oral, Paula Burguera Garí per la correcció i Joan Pinya
Amengual per les fotografies.

CORRESPONDÈNCIA DE BLAI BONET
AMB XAVIER BENGUEREL I LLOBET:
CATORZE CARTES INÈDITES (1958-1974)
Ramón García Palacios

«D’aquest acte, en sortí la idea que jo havia d’anar per tot arreu
de Catalunya. D’aquesta manera va començar la meva vida de
conferenciant, en el cotxe de Xavier Benguerel, acompanyat
també per Joan Sales, vaig anar, dissabtes i diumenges, a Manresa,
Terrasa, Granollers, Sabadell, [...]»1

La documentació que s’ha conservat de la relació epistolar entre
Blai Bonet (1926-1997) i Xavier Benguerel i Llobet (1905-1990) són
les catorze cartes que aquí reproduïm, totes de Blai Bonet, datades
a Santanyí, a Vilassar de Mar i a Barcelona entre el juliol de 19582
i l’octubre de 1974. De les catorze cartes, tretze provenen del Fons
Xavier Benguerel i Llobet, actualment dipositat a la Biblioteca de
Catalunya;3 i una del Fons Blai Bonet, actualment dipositat al Centre
de Poesia Contemporània Blai Bonet, seu provisional a Santanyí
del fons del poeta, fins a la posada en funcionament de la Casa

1 BONET, Blai. La vida i els meus instants. Santanyí: Ajuntament de Santanyí, 1987, p. 23.
2 Malgrat que la carta més antiga que reproduïm és de juliol de 1958, tenim constància de
contactes anteriors en el temps. Lluís Busquets i Grabulosa ha realitzat l’ordenació, estudi i
anotació de deu epistolaris de Xavier Benguerel, de la Guerra Civil fins a l’any 1955 i que
constitueixen la base de la seva tesi doctoral: «Xavier Benguerel: epistolaris de l’exili (19401955)». Treball d’investigació llegit a la Universitat de Barcelona (1991). A partir d’aquest treball
va publicar un estudi sobre Benguerel (Xavier Benguerel, la màscara i el mirall. Barcelona:
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1995) i la correspondència amb Joan Oliver (Epistolari
Xavier Benguerel-Joan Oliver. Barcelona: Proa, 1999). A Xavier Benguerel, la màscara i el
mirall, Lluís Busquets menciona l’existència d’una postal enviada per Blai Bonet des de
Mallorca el 23 de maig 1945 i que constitueix, per tant, el document més antic del contacte
entre els dos autors. També menciona una carta enviada per Blai Bonet des de Riells de
Montseny el 28 d’agost de 1958. Aquests dos documents no s’han localitzat al Fons Xavier
Benguerel (a partir d’ara FXBL). Vegeu-ne: BUSQUETS I GRABULOSA, Lluís. Xavier Benguerel,
la màscara i el mirall. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1995, p. 184.
3 El FXBL recull la documentació personal, correspondència i originals de l’escriptor barceloní,
així com també estudis sobre la seva obra, retalls de premsa i fotografies. La documentació fou
lliurada en concepte donatiu a finals de juliol de 2007 a la Biblioteca de Catalunya per Marta
Benguerel, néta de l’escriptor i filla del compositor Xavier Benguerel i Godó (Barcelona, 1931).
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Museu Blai Bonet4. El trànsit de la carta localitzada al Fons Blai
Bonet, datada el 8 d’octubre de 1969, és especialment interessant;
Blai Bonet la va enviar certificada el 9 d’octubre, però com que
no va trobar destinatari, la carta tornà a Santanyí i quedà amagada
entre les pàgines del catàleg Prolégomènes à une esthétique autre de
Michel Tapié de Francesc Vicens (Barcelona: Centre Internacional de
Recherches Esthèthiques, 1960) fins a l’actualitat. Al Fons Blai Bonet
no s’ha conservat cap missiva de Xavier Benguerel. Desconeixem si
aquestes cartes s’han perdut o si, tal vegada, foren destruïdes pel
poeta de Santanyí.5
Els epistolaris constitueixen una eina fonamental per poder
acostar-nos al personatge i al seu entorn. El seu caràcter subjectiu els
converteix en un instrument vàlid, i en molts dels cassos essencial,
per conèixer la vida quotidiana i social d’una època, d’un temps. Com
molt bé apuntava l’escriptor Jaume Pomar (1943-2013), al pròleg de la
recopilació epistolar del també escriptor Llorenç Villalonga (1897-1980):

En aquest cas, tenim un testimoni parcial de primera mà,
d’uns anys intensos i molt productius en la vida i obra del poeta
santanyiner. Recordem que l’any 1955, davant l’agreujament de la seva
malaltia pulmonar, Blai Bonet es va traslladar a Catalunya,7 residint
temporalment a Barcelona, Riells de Montseny i Vilassar de Mar.
L’any 1968 retornà a Santanyí, on s’instal·là definitivament. Durant
aquests anys d’intercanvi epistolar (1958-1974) publicà una part
essencial de la seva producció literària i artística.8 Mentrestant, Xavier
Benguerel i Llobet és una figura emergent en les lletres catalanes.
Després del seu exili a Santiago de Xile, on va fundar l’editorial El Pi
de les Tres Branques, juntament amb el poeta i dramaturg Joan Oliver
(1899-1986), retornà a Catalunya l’any 1954. L’any 1955, juntament
amb l’escriptor i editor Joan Sales (1912-1983), en col·laboració amb
l’editorial Aymà, creà El Club dels Novel·listes, instrument fonamental

«Un vast epistolari de qualsevol escriptor rellevant sempre ofereix
la possibilitat de conèixer la cara humana de l’ésser. Aquests escrits,
especialment els de caràcter més personal, mostren el veritable
caràcter de l’home, quan escriu a vola ploma, sense cap mena de
censura prèvia, des de la confiança que situa les seves paraules
més enllà de la correcció moral o política, social o literària».6

4 La Casa Museu Blai Bonet forma part de la Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare
Ginard i Blai Bonet [http://www.fundaciocasamuseu.cat/]. La Fundació és una entitat cultural de
caràcter privat encarregada de la gestió de les cases museu de Llorenç Villalonga (Binissalem),
Pare Rafel Ginard (Sant Joan) i Blai Bonet (Santanyí). Totes tres cases són propietat del Consell
de Mallorca que en té cedit l’usdefruit a la Fundació. L’entitat es va constituir l’any 1999, per
gestionar la Casa Museu Llorenç Villalonga. L’any 2006 se’n van modificar la denominació i
estatuts per encabir dins de les seves competències de gestió les cases museu Pare Ginard i
Blai Bonet. La Casa Museu Blai Bonet, encara en projecte de reforma, ocuparà la casa que
va veure néixer i viure bona part de la vida de l’escriptor santanyiner al carrer de Palma n.º
74. Provisionalment s’ha constituït el Centre de Poesia Contemporània Blai Bonet, també a
Santanyí, que custodia el llegat de l’escriptor, en virtut del conveni de cessió signat l’any 2012
per part dels hereus de l’autor (Pere i Blai Munar, nebots de Blai Bonet) i la Fundació per un
període de 10 anys. Aquest fons documental (a partir d’ara FBB) està estructurat en tres grans
àrees: l’arxiu documental (manuscrits, mecanoscrits, correspondència, etc.), la seva biblioteca
personal (amb més de 1500 exemplars) i una secció de làmines poètico-plàstiques amb poemes
realitzades per l’autor d’El mar, majoritàriament amb la tècnica del collage.
5 Dins del FBB, l’única referència del contacte dels dos autors són sis obres de Xavier Benguerel,
cinc d’elles dedicades, que es conserven a la biblioteca personal de l’autor. Aquestes obres són:
Els vençuts (Barcelona: Alfaguara, 1969); Memòries: 1905-1940 (Barcelona: Alfaguara, 1971);
1939: Segona part d’Els vencuts (Barcelona: Alfaguara, 1973); un exemplar de la traducció al
castellà que va fer Blai Bonet d’El testament (El testamento. Barcelona: Planeta, 1974); Icària,
Icària... (Barcelona: Planeta, 1974); i Llibre del retorn (Barcelona: Planeta, 1977). Així mateix,
trobem referències transversals a diverses cartes de l’editorial Aymà que es conserven al FBB.
6 VILLALONGA, Llorenç. 333 cartes. Mallorca: Moll, 2006. (Els treballs i els dies; 49), p. 7. Per a
referències teòriques sobre epistolaritat, sobretot en l’àmbit català, vegeu-ne: CORTÉS I ORTS,
Carles. Epístola i literatura: epistolaris: la carta: estratègies literàries. València: Denes, 2004.

7 Margalida Pons afirma que: «S’hi trasllada [a Riells de Montseny] el 1955 per iniciativa d’un
grup d’amics mallorquins i barcelonins, i hi viu sota la tutela del capellà i poeta Pere Ribot i del
doctor Lluís Sayé. En el curs de la recerca per a l’elaboració d’un estudi sobre Blai Bonet [Mite i
pols de Blai Bonet], Carles Rebassa ha recopilat i comentat una sèrie de cartes, datades entre el
1954 i el 1956, que expliquen l’organització d’aquest trasllat [...]». Vegeu-ne la nota 4 del pròleg:
«El misteri és el visible: una poètica del fragment» a BONET, Blai. Els ulls/La mirada (Palma de
Mallorca: El Gall editor, 2014, p. 28). Al FBB hem localitzat el fragment d’una carta (sense data)
del poeta, prosista i activista cultural català Jordi Sarsanedas (1924-2006), on intenta convèncer
al poeta de Santanyí del seu trasllat a Catalunya. El fragment de la carta diu: «[...] Així, no podria
Caubet oferir-te els mitjans de preparar-te per a la vinguda al Principat millor que quedant-te a
Santanyí, un poble bonic, i que és el teu, però les condicions climàtiques del qual són, de tota
evidència, poc adients? Després, aviat, el viatge a Barcelona, l’oportuna atenció dels facultatius,
els remeis i els [il·legible] que aconsellessin.
Amic Bonet, escriure’t aquesta carta m’és molt difícil. Parlo, és evident, del que a penes conec.
Només sé que hi ha un grup de gent de bona voluntat disposada a ajudar-te i que, tots plegats,
desitgem, volem i necessitem el teu guariment definitiu i que suposem que també el vols i
desitges tu. Hauries de deixar, és clar, la teva casa i els teus ¿però no fora per a tornar-los un
Blai més apte per a viure completament tota la vida?
Si et decideixes a fer una estada a Caubet (pots dir-ho, si vols, directament al sr. Forteza) allí
rebràs la visita de la senyora Mercè Armengol de Bonet, una dama barcelonina inspirada per la
millor bona voluntat d’ajudar-te en el que consigni i amb la qual podràs precisar la realització
dels projectes ulteriors. Si no, crec que de totes maneres es posarà en contacte amb tu.
Espero que no dubtaràs dels sentiments d’estimació i de solidaritat que m’han portat a escriure
aquesta carta i et prego que vulguis saludar en nom meu la teva senyora mare i la teva
senyoreta germana a les quals jo no voldria sinó contribuir a donar una renovada, més ampla
i petrificada esperança [...]». FBB. Correspondència rebuda.
8 Durant aquests anys, Blai Bonet va publicar els següents treballs. Obra poètica: Comèdia
(Barcelona: Barcino, 1960), L’Evangeli segons un de tants (Barcelona: Proa, 1967), i Els fets
(Barcelona: Proa, 1974). Novel·la: El mar (Barcelona: Aymà, 1958), Haceldama (Barcelona:
Aymà, 1959), Judas i la primavera (Barcelona: Selecta, 1963), Míster Evasió (Barcelona: Llibres
de Sinera, 1969), i Si jo fos fuster i tu et diguessis Maria (Palma: J. Mascaró Pasarius, 1972).
Prosa: Els ulls (Diari Primer) (Barcelona: Pòrtic, 1973). Teatre: Parasceve (Barcelona: Nereida,
1958). I finalment, crítica literària o assaig: Tàpies (Barcelona: Polígrafa, 1964), Mallorca (MèxicBuenos Aires: Hermes, 1965), Testimonios de la pintura española (Barcelona: Polígrafa, 1966) i
El movimiento románico en España (Barcelona: Polígrafa, 1967). També s’inclou la traducció al
castellà de l’obra de Benguerel El testament (El testamento. Barcelona: Planeta, 1974).

346

347

I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

Museu Blai Bonet4. El trànsit de la carta localitzada al Fons Blai
Bonet, datada el 8 d’octubre de 1969, és especialment interessant;
Blai Bonet la va enviar certificada el 9 d’octubre, però com que
no va trobar destinatari, la carta tornà a Santanyí i quedà amagada
entre les pàgines del catàleg Prolégomènes à une esthétique autre de
Michel Tapié de Francesc Vicens (Barcelona: Centre Internacional de
Recherches Esthèthiques, 1960) fins a l’actualitat. Al Fons Blai Bonet
no s’ha conservat cap missiva de Xavier Benguerel. Desconeixem si
aquestes cartes s’han perdut o si, tal vegada, foren destruïdes pel
poeta de Santanyí.5
Els epistolaris constitueixen una eina fonamental per poder
acostar-nos al personatge i al seu entorn. El seu caràcter subjectiu els
converteix en un instrument vàlid, i en molts dels cassos essencial,
per conèixer la vida quotidiana i social d’una època, d’un temps. Com
molt bé apuntava l’escriptor Jaume Pomar (1943-2013), al pròleg de la
recopilació epistolar del també escriptor Llorenç Villalonga (1897-1980):

En aquest cas, tenim un testimoni parcial de primera mà,
d’uns anys intensos i molt productius en la vida i obra del poeta
santanyiner. Recordem que l’any 1955, davant l’agreujament de la seva
malaltia pulmonar, Blai Bonet es va traslladar a Catalunya,7 residint
temporalment a Barcelona, Riells de Montseny i Vilassar de Mar.
L’any 1968 retornà a Santanyí, on s’instal·là definitivament. Durant
aquests anys d’intercanvi epistolar (1958-1974) publicà una part
essencial de la seva producció literària i artística.8 Mentrestant, Xavier
Benguerel i Llobet és una figura emergent en les lletres catalanes.
Després del seu exili a Santiago de Xile, on va fundar l’editorial El Pi
de les Tres Branques, juntament amb el poeta i dramaturg Joan Oliver
(1899-1986), retornà a Catalunya l’any 1954. L’any 1955, juntament
amb l’escriptor i editor Joan Sales (1912-1983), en col·laboració amb
l’editorial Aymà, creà El Club dels Novel·listes, instrument fonamental

«Un vast epistolari de qualsevol escriptor rellevant sempre ofereix
la possibilitat de conèixer la cara humana de l’ésser. Aquests escrits,
especialment els de caràcter més personal, mostren el veritable
caràcter de l’home, quan escriu a vola ploma, sense cap mena de
censura prèvia, des de la confiança que situa les seves paraules
més enllà de la correcció moral o política, social o literària».6

4 La Casa Museu Blai Bonet forma part de la Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare
Ginard i Blai Bonet [http://www.fundaciocasamuseu.cat/]. La Fundació és una entitat cultural de
caràcter privat encarregada de la gestió de les cases museu de Llorenç Villalonga (Binissalem),
Pare Rafel Ginard (Sant Joan) i Blai Bonet (Santanyí). Totes tres cases són propietat del Consell
de Mallorca que en té cedit l’usdefruit a la Fundació. L’entitat es va constituir l’any 1999, per
gestionar la Casa Museu Llorenç Villalonga. L’any 2006 se’n van modificar la denominació i
estatuts per encabir dins de les seves competències de gestió les cases museu Pare Ginard i
Blai Bonet. La Casa Museu Blai Bonet, encara en projecte de reforma, ocuparà la casa que
va veure néixer i viure bona part de la vida de l’escriptor santanyiner al carrer de Palma n.º
74. Provisionalment s’ha constituït el Centre de Poesia Contemporània Blai Bonet, també a
Santanyí, que custodia el llegat de l’escriptor, en virtut del conveni de cessió signat l’any 2012
per part dels hereus de l’autor (Pere i Blai Munar, nebots de Blai Bonet) i la Fundació per un
període de 10 anys. Aquest fons documental (a partir d’ara FBB) està estructurat en tres grans
àrees: l’arxiu documental (manuscrits, mecanoscrits, correspondència, etc.), la seva biblioteca
personal (amb més de 1500 exemplars) i una secció de làmines poètico-plàstiques amb poemes
realitzades per l’autor d’El mar, majoritàriament amb la tècnica del collage.
5 Dins del FBB, l’única referència del contacte dels dos autors són sis obres de Xavier Benguerel,
cinc d’elles dedicades, que es conserven a la biblioteca personal de l’autor. Aquestes obres són:
Els vençuts (Barcelona: Alfaguara, 1969); Memòries: 1905-1940 (Barcelona: Alfaguara, 1971);
1939: Segona part d’Els vencuts (Barcelona: Alfaguara, 1973); un exemplar de la traducció al
castellà que va fer Blai Bonet d’El testament (El testamento. Barcelona: Planeta, 1974); Icària,
Icària... (Barcelona: Planeta, 1974); i Llibre del retorn (Barcelona: Planeta, 1977). Així mateix,
trobem referències transversals a diverses cartes de l’editorial Aymà que es conserven al FBB.
6 VILLALONGA, Llorenç. 333 cartes. Mallorca: Moll, 2006. (Els treballs i els dies; 49), p. 7. Per a
referències teòriques sobre epistolaritat, sobretot en l’àmbit català, vegeu-ne: CORTÉS I ORTS,
Carles. Epístola i literatura: epistolaris: la carta: estratègies literàries. València: Denes, 2004.

7 Margalida Pons afirma que: «S’hi trasllada [a Riells de Montseny] el 1955 per iniciativa d’un
grup d’amics mallorquins i barcelonins, i hi viu sota la tutela del capellà i poeta Pere Ribot i del
doctor Lluís Sayé. En el curs de la recerca per a l’elaboració d’un estudi sobre Blai Bonet [Mite i
pols de Blai Bonet], Carles Rebassa ha recopilat i comentat una sèrie de cartes, datades entre el
1954 i el 1956, que expliquen l’organització d’aquest trasllat [...]». Vegeu-ne la nota 4 del pròleg:
«El misteri és el visible: una poètica del fragment» a BONET, Blai. Els ulls/La mirada (Palma de
Mallorca: El Gall editor, 2014, p. 28). Al FBB hem localitzat el fragment d’una carta (sense data)
del poeta, prosista i activista cultural català Jordi Sarsanedas (1924-2006), on intenta convèncer
al poeta de Santanyí del seu trasllat a Catalunya. El fragment de la carta diu: «[...] Així, no podria
Caubet oferir-te els mitjans de preparar-te per a la vinguda al Principat millor que quedant-te a
Santanyí, un poble bonic, i que és el teu, però les condicions climàtiques del qual són, de tota
evidència, poc adients? Després, aviat, el viatge a Barcelona, l’oportuna atenció dels facultatius,
els remeis i els [il·legible] que aconsellessin.
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desitges tu. Hauries de deixar, és clar, la teva casa i els teus ¿però no fora per a tornar-los un
Blai més apte per a viure completament tota la vida?
Si et decideixes a fer una estada a Caubet (pots dir-ho, si vols, directament al sr. Forteza) allí
rebràs la visita de la senyora Mercè Armengol de Bonet, una dama barcelonina inspirada per la
millor bona voluntat d’ajudar-te en el que consigni i amb la qual podràs precisar la realització
dels projectes ulteriors. Si no, crec que de totes maneres es posarà en contacte amb tu.
Espero que no dubtaràs dels sentiments d’estimació i de solidaritat que m’han portat a escriure
aquesta carta i et prego que vulguis saludar en nom meu la teva senyora mare i la teva
senyoreta germana a les quals jo no voldria sinó contribuir a donar una renovada, més ampla
i petrificada esperança [...]». FBB. Correspondència rebuda.
8 Durant aquests anys, Blai Bonet va publicar els següents treballs. Obra poètica: Comèdia
(Barcelona: Barcino, 1960), L’Evangeli segons un de tants (Barcelona: Proa, 1967), i Els fets
(Barcelona: Proa, 1974). Novel·la: El mar (Barcelona: Aymà, 1958), Haceldama (Barcelona:
Aymà, 1959), Judas i la primavera (Barcelona: Selecta, 1963), Míster Evasió (Barcelona: Llibres
de Sinera, 1969), i Si jo fos fuster i tu et diguessis Maria (Palma: J. Mascaró Pasarius, 1972).
Prosa: Els ulls (Diari Primer) (Barcelona: Pòrtic, 1973). Teatre: Parasceve (Barcelona: Nereida,
1958). I finalment, crítica literària o assaig: Tàpies (Barcelona: Polígrafa, 1964), Mallorca (MèxicBuenos Aires: Hermes, 1965), Testimonios de la pintura española (Barcelona: Polígrafa, 1966) i
El movimiento románico en España (Barcelona: Polígrafa, 1967). També s’inclou la traducció al
castellà de l’obra de Benguerel El testament (El testamento. Barcelona: Planeta, 1974).
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en la difusió d’obres en català durant la segona meitat del segle XX.
Les catorze cartes enviades constitueixen, per tant, una eina bàsica
per conèixer i entendre la realitat literària, editorial i cultural d’un
moment. En elles, Blai Bonet, intercanvia pensaments i reflexions
personals diverses: la seva vocació i passió d’escriure; les dificultats
econòmiques; la seva precària i delicada salut; les discrepàncies
sorgides de la traducció al castellà de l’obra de Benguerel El
testament (un projecte en què Blai Bonet va estar implicat més de
15 anys); les repercussions a Mallorca de la publicació d’El mar; la
publicació de Comèdia, d’Haceldama i de Judas i la primavera; el
seu posicionament contrari als premis literaris; i fins i tot, el projecte
inèdit de dur El testament al cinema, són alguns dels molts temes
tractats durant els més de setze anys de correspondència.
En la transcripció dels documents, hem respectat en tot moment
el caràcter íntim i privat dels mateixos. Únicament hem corregit les
errades ortogràfiques i morfosintàctiques més evidents i hem adaptat
el text a les convencions tipogràfiques actuals (bàsicament ús de
la cursiva en els llatinismes; en les expressions en altres llengües,
fonamentalment en castellà i francès; i en els títols de les obres).
[1]
Vilassar de Mar, 3-7-58
Sr. en Xavier Benguerel
Barcelona

testament. Tinc un gangli amb pitjor intenció que un Tásies [sic],
que em fa estar una mica quiet, no massa. Sigui com sigui, la teva
traducció10 està pràcticament llesta. Però jo, de moment, no baixo a
Barcelona perquè no puc.
M’has de fer un favor, si pots, vols i no et sap greu. Jo ara, per mor
de prendre Dacortin que és més car que foc, necessito més diners
que els normals. I això que el tinc directe de laboratori. Suposar
que la Casa Aymà fa tantes ximpleries econòmiques, no podries
tu aconseguir que em paguessin la traducció i enviar-m’ho, per gir
postal, a Vilassar? T’ho agrairé tota la vida. A la Casa Aymà, crec que
per la traducció al català de la novel·la d’en Clarasó,11 pagaren 5000
pessetes. Crec que no valdria la pena haver-hi treballat com he fet
jo, per cobrar com en una traducció corrent. A la plaça de toros, no
cobra el mateix Chamaco que Morenito de Talavera, que és un Tásies
[sic] del toreo. Crec que això de cobrar una misèria per plana, és una
cosa francament vil. M’aconseguiràs que me’n donin 8000 pessetes,
la meitat del preu d’una novel·la? A l’Enric Badosa, de la traducció
de 30 poemes d’Ausiàs March,12 en Janés n’hi ha donat 10000. Merci!
Records a en Sales,13 el sorrat i boníssim Sales, que si no l’allibereu
dels gats es morirà.
El meu record millor a la seva senyora. Expressions a Leopold, El
Magnífico.
Sempre teu i molt amic
Blai Bonet

Molt estimat Xavier:
Enhorabona, altíssima enhorabona xalesta, astral felicitació
condigna per les teves primeres avieses.9 La meva felicitació als joves
pares, a la novíssima àvia Benguerel, tan pacient amb els carregosos
literats, vampirs de picons, prescafés i conyacs. Al senyor Leopold,
neòfit tiet i barman pontifici quan cal, tanti auguri.
Tota aquesta prosa de Sagrada Congregació de Dites (Ditas, en
castellà) no està en massa consonància en la meva posició d’home
horitzontal, que guarda llit, analgré tout, malgré moi, malgré le
9 Xavier Benguerel i Llobet, l’any 1930 es casa amb Rosa Godó i Gabarro, amb qui va tenir
dos fills: Xavier (Barcelona, 1931), conegut compositor català contemporani, i Leopold, que va
continuar la indústria farmacèutica iniciada pel seu pare a Xile. Xavier Benguerel i Godó es va
casar l’any 1957 amb Marta García Figueras amb qui va tenir tres fills: Marta, Mònica i Marc. En
aquesta carta, Blai felicita a l’escriptor de Poblenou pel pròxim naixement de la seva primera
néta, Marta Benguerel.

10 Es refereix a la traducció al castellà d’El testament (Barcelona: Aymà, 1955) que no va sortir
publicada fins a l’any 1974 per l’editorial Planeta.
11 Durant els primers anys d’existència d’El Club dels Novel·listes, l’editorial Aymà va publicar
dues obres de Noel Clarasó i Serrat (1899-1985): Un camí (Barcelona: Aymà, 1956) i Un
benestar semblant (Barcelona: Aymà, 1957).
12 El poeta i traductor de poesia Enrique Badosa (Barcelona, 1927) va traduir entre els anys
1958 i 1963 un total de 24 poemes d’Ausiàs March (1400-1459). Aquests poemes, finalment
foren publicats per l’editorial Rialp l’any 1966: La lírica medieval catalana: Antología y
traducción (Madrid: Rialp, 1966).
13 Joan Sales i Vallès (1912-1983), escriptor, poeta, traductor i editor català. Una de les seves
obres més importants va ser Incerta glòria (Barcelona: Aymà, 1956). Conjuntament amb
Xavier Benguerel, va fundar el Club Editor, instrument fonamental en la difusió de literatura
catalana i en català durant la segona meitat del segle XX, en un moment de repressió, censura
i desconcert, tant per part dels editors com dels escriptors en llengua catalana.
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[2]
Cala Mondragó, 19-8-58
Sr. en Xavier Benguerel
Barcelona
Estimat i dolgut de tardança, Xavier:
Acabo de rebre sa teva carta, fresca com un dent pescat de l’hora.
Ja en som ben penedit d’aquesta vessa meva en enllestir El testament,
que no és llibre per a esser tengut en aquesta perolera, sinó digne
de vorer-sé enllestit a cametes amigues i de venir a Muntaner 501,
més aguat que l’ànim de Robert. Jo no he estat malalt de bell nou,
però vaig arribar a aquestes voreres fet un sant Bartomeu escortat
i no m’ha anat gens malament estar un mes fet un al·lot de barca,
pescant una sanya, una sirvi o un aspet, que per aqueixes coses un
no té sa mà menga. M’ha fuita aquella nerviada que em tenia ja a les
tres pedretes, però encara estic una mica mújol i tràgic, com un que
no acaba de ser bo ni per fotre ni per fer llum.
Sigui com sigui, he passat aquests dies posant a punt el text de
Comèdia, que en Cela em demanava. No sortirà fins a Nadal.14
Però ara, amb un acte de contrició per les culpes passades i un
Deus in adjutorium meum intende per les forces futures, començaré
la posada a màquina del gran Testament que, baldament no ho
creguis, està acabat de traduir. No et preocupis. El testamento sortirà
per Nadal. No cal que en Sales arrufi tant les celles. No oblidis,
estimat Xavier, que jo som un home que ha rebut extremunció tres
vegades, i que si es posa a descansar és perquè sap que, adesiara, la
mort ronda com un corb. Saps que hi viviu de bé els que teniu salut!
A Mallorca, la tempestat de El mar és enorme.15 Piramidal. Estic
patint una popularitat vermella. No m’agrada. Sé que molts capellans
el llegeixen d’amagat. Sé que els agrada. Punyeteros!!

Ahir vespre, a Radio París feren un comentari interessant de El
mar. El vaig sentir, per casualitat.
Vaig rebre una indignada carta apostòlica —per altre banda
extremadament cordial i amiga— de Montserrat, del P. Pinell.16 En
venir a Barcelona, te la duré. Crec que tornaré boig. Tinc por de
tornar orgullós i deixar de creure. Jo no creia que un llibre pogué fer
saltar els homes, Déu meu!
El meu record millor a la teva senyora, memòries a en Xavier, la
seva dona —tan simpàtica—, un petó a la menuda. El meu afecte a
en Leopold. I la meva rendida submissió i amistat al gran Sales, rey
de los Hunos y Terror de los otros. Digues-li en nom meu que em
tregui l’arresto y la cara de malas pulgas i que seré bon noi. Com va
el projecte de la col·lecció castellana?
Sempre teu i molt amic
Blai Bonet

14 Camilo José Cela (1916-2002) tenia el projecte (finalment no realitzat) de publicar una
col·lecció de poesia catalana contemporània amb el nom Joan Roís de Corella. Aquesta
col·lecció l’havia d’inaugurar Comèdia de Blai Bonet. Finalment, la publicació de l’obra es
va endarrerir fins l’any 1960, i va sortir publicada per l’editorial Barcino (Barcelona: Barcino,
1960).
15 El mateix Blai Bonet va afirmar a La vida i els meus instants (BONET [1], p. 23) que «La
publicació de El Mar va esser un èxit molt gran. Em donà tota la fama i la popularitat que un
escriptor pugui esperar o somiar dins el nostre país. El Mar va esser una revolució, però també
es convertí en un escàndol. El país no estava avesat a veure que era possible que un poeta,
el poeta de Quatre poemes de setmana santa, de Entre el coral i l’espiga, de Cant Espiritual
fos també el creador d’una novel·la, sobretot d’una novel·la tan forta i de prosa tan bella com

El Mar [...]». En una carta (Barcelona, 8 de gener de 1956), conservada a l’Arxiu Comarcal
Vallès Occidental (ACVO) i dirigida a l’exili mexicà del poeta Agustí Bartra (1908-1982), Blai
Bonet confessa les dificultats que s’està trobant per a la publicació de la novel·la i la polèmica
generada al presentar-la als Premis Martorell (la novel·la obtingué l’any 1957 el premi Joanot
Martorell i fou publicada un any més tard). Fins i tot, davant les dificultats de publicació, li
demana assessorament per a publicar-la a Mèxic i li comenta també la possibilitat de publicar-la
en anglès a Nova York. El fragment de la carta diu així: «[...] També li escric per un altre motiu.
Un motiu que em suggeriren a casa d’en Cela. Parlàrem de la novel·la que he escrit aquest any,
i que han prohibida aquí, naturalment, perquè essent profundament religiosa, descriu pecats
impublicables. Per aquí se’n parla molt, perquè el Jurat del Martorell (que no pogué votar-la
per qüestions de censura) n’havia parlat molt. Això no té massa importància. Jo li demano
senzillament si V., o qui sigui, podrien fer que se publicàs a Mèxic, tal com està escrita; en cas
negatiu, hauria de mirar d’esborrar els inconvenients, que són molts, dita sigui la veritat, per a
publicar-la a Catalunya. Una senyora nordamericana, que era al sopar dels premis, em proposà
de traduir el llibre a l’anglès i publicar-lo a Nova York, ja que ella coneix moltes editorials. Crec
que el més important, ara, de moment, és la versió original, catalana, meva [...]». ACVO. Fons
Anna Murià i Romaní (FAMR). Correspondència. 1935-1998.
16 A La vida i els meus instants (BONET [1], p. 23) Blai Bonet menciona aquesta carta del
P. Pinell: «[...] Don Jordi Pinell, monjo de l’abadia de Montserrat, m’escrigué una carta molt
correccional. Molta gent benpensant de Catalunya i de Mallorca varen reaccionar també més o
manco com Don Jordi Pinell davant El Mar».
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Sempre teu i molt amic
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14 Camilo José Cela (1916-2002) tenia el projecte (finalment no realitzat) de publicar una
col·lecció de poesia catalana contemporània amb el nom Joan Roís de Corella. Aquesta
col·lecció l’havia d’inaugurar Comèdia de Blai Bonet. Finalment, la publicació de l’obra es
va endarrerir fins l’any 1960, i va sortir publicada per l’editorial Barcino (Barcelona: Barcino,
1960).
15 El mateix Blai Bonet va afirmar a La vida i els meus instants (BONET [1], p. 23) que «La
publicació de El Mar va esser un èxit molt gran. Em donà tota la fama i la popularitat que un
escriptor pugui esperar o somiar dins el nostre país. El Mar va esser una revolució, però també
es convertí en un escàndol. El país no estava avesat a veure que era possible que un poeta,
el poeta de Quatre poemes de setmana santa, de Entre el coral i l’espiga, de Cant Espiritual
fos també el creador d’una novel·la, sobretot d’una novel·la tan forta i de prosa tan bella com

El Mar [...]». En una carta (Barcelona, 8 de gener de 1956), conservada a l’Arxiu Comarcal
Vallès Occidental (ACVO) i dirigida a l’exili mexicà del poeta Agustí Bartra (1908-1982), Blai
Bonet confessa les dificultats que s’està trobant per a la publicació de la novel·la i la polèmica
generada al presentar-la als Premis Martorell (la novel·la obtingué l’any 1957 el premi Joanot
Martorell i fou publicada un any més tard). Fins i tot, davant les dificultats de publicació, li
demana assessorament per a publicar-la a Mèxic i li comenta també la possibilitat de publicar-la
en anglès a Nova York. El fragment de la carta diu així: «[...] També li escric per un altre motiu.
Un motiu que em suggeriren a casa d’en Cela. Parlàrem de la novel·la que he escrit aquest any,
i que han prohibida aquí, naturalment, perquè essent profundament religiosa, descriu pecats
impublicables. Per aquí se’n parla molt, perquè el Jurat del Martorell (que no pogué votar-la
per qüestions de censura) n’havia parlat molt. Això no té massa importància. Jo li demano
senzillament si V., o qui sigui, podrien fer que se publicàs a Mèxic, tal com està escrita; en cas
negatiu, hauria de mirar d’esborrar els inconvenients, que són molts, dita sigui la veritat, per a
publicar-la a Catalunya. Una senyora nordamericana, que era al sopar dels premis, em proposà
de traduir el llibre a l’anglès i publicar-lo a Nova York, ja que ella coneix moltes editorials. Crec
que el més important, ara, de moment, és la versió original, catalana, meva [...]». ACVO. Fons
Anna Murià i Romaní (FAMR). Correspondència. 1935-1998.
16 A La vida i els meus instants (BONET [1], p. 23) Blai Bonet menciona aquesta carta del
P. Pinell: «[...] Don Jordi Pinell, monjo de l’abadia de Montserrat, m’escrigué una carta molt
correccional. Molta gent benpensant de Catalunya i de Mallorca varen reaccionar també més o
manco com Don Jordi Pinell davant El Mar».
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EL TESTAMENTO
NOVELA
DE
Xavier Benguerel
Traducción del catalán por B.B.
AYMÀ

Vilassar de Mar, 4-10-5817
Sr. en Xavier Benguerel
Estimat Xavier:
Acabo de rebre la teva jeremiaca carta —ai, Senyor!— i no creguis
que m’has alarmat, perquè un coneix fa estona la natura ascètica
d’homes com tu, en sap la virtut i la irreductibilitat i la santedat laica.
El que no vull és que menteixis, noi. No crec pas que t’hi sentis
escamotejat en aquesta traducció. L’únic que hi és canviat és l’estil,
però les escenes són les mateixes, els caràcters els mateixos —fins
i tot més visibles, crec jo— l’esperit idèntic, la construcció intacta.
Tu trobes a faltar el teu estil, la teva manera exterior de fer. Jo crec
—Déu em perdoni si no és veritat— que aquestes són coses que van
a compte de l’adaptador. Jo em vaig proposar d’adaptar, no traduir
El testament.18 Si penses en l’adaptació que Camus ha fet de Rèquiem
per una dona,19 no et sentiràs tan escamotejat. Per què, en lloc de
sentir-te escamotejat, no et sents orgullós de que un home s’hagi pres
tan seriosament la teva obra? Creus tu que m’hauria estat possible de
fer idèntic treball amb una obra d’en Clarasó o en Sarsanedes? Això
es fa quan una obra és rica i és feta amb material dúctil.
Un sap prou que sempre, faci el que faci, ho farà d’una manera
molt particular. La personalitat és com ser morenos o rossos. Però
parlant en sinceritat, objectivament, no creus que en tot cas el que
s’hi ha de sentir escamotejat sóc jo, qui ha fet un vertader treball
d’enamorat, quasi benedictí per la paciència i, malgrat això, seré un
anònim —i tan feliç de ser-ho— traductor. Pensa en això:

17 Al marge esquerra de la primera pàgina dues línies escrites per Xavier Benguerel il·legibles.
18 El testament no va ser l’únic projecte de traducció en la trajectòria de Blai Bonet. L’any 1988,
juntament amb Sergi Belbel (Terrassa, 1963) van traduir al català l’obra del dramaturg francès
Bernard-Marie Koltès (1948-1989). Combat de nègre et de chiens. KOLTÈS, Bernard-Marie.
Combat de negre i de gossos. Barcelona: Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, 1988.
19 L’escriptor i filòsof francès Albert Camus (1913-1960), l’any 1956 va realitzar l’adaptació per
la seva posada en escena de l’obra teatral del narrador i poeta nord-americà William Faulkner
(1897-1962) Requiem for a Nun publicada l’any 1950.
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Sigui com sigui, no vull que pateixis. Si has d’estar tranquil, et
faré una altra traducció literal, paraula per paraula, del teu original.
En menys d’un mes, ho tindré llest. Però pensa una cosa: el públic
castellà, no és el català. Està acostumat a una manera d’escriure, a
una manera de «narrar», i és difícil de donar-n’hi una altra. Pensa
també que quasi la totalitat dels exemplars se’n ha d’anar fora de
Barcelona. No sé què he [de] dir-te més. Només una cosa: que he
fet el que he fet amb la màxima bona voluntat, amb la més bona
intenció, la intenció d’incorporar, el més brillantment possible, el teu
nom a la tradició literària castellana.
M’ha agradat —gràcies— allò de «la teva prosa rica i astuta...». Jo
sóc una miqueta més jove que tu, però deixa que et doni un consell:
Déjate querer. Si la inversió que he fet en El testamento, l’hagués feta
en El testament, et toleraria que et jeremiessis. La llengua directa és
la llengua directa. Però quan es tracta d’internacionalitzar-se, déjate
querer.
El que ara et diré va en serio: si creus que hi perds amb la meva
adaptació, digues-ho i te’n faré una altra, literal i no escamotejada
(l’única paraula que em dol de la teva carta és aquesta).
Et confesso que del teu text n’he fet el que he volgut, però mai
no n’he volgut mal. He estilitzat fins a l’extrem, però fins a l’extrem
de jo perdre-hi i tu guanyar-hi de cara al lector castellà. El català
i el castellà són tan diferents que traduir ha de ser recrear. Si no,
es perd tot. És una manera que tinc de pensar. No penso pas ser
infal·lible, sinó tot el contrari: un relliscador de raça. Et promet que
si et tradueixo literalment, no t’hi reconeixeràs ni per reflex.
Dimarts no podré venir, però vindré divendres a la tarda, cap allà
a les quatre. Vindré disposat a complaure’t en tot el que vulguis:
ja saps que jo sóc un anti-Pedrolo, en aquest aspecte. Jo crec tenir
sempre raó perquè la meva raó és l’alegria dels altres.
Records a la teva senyora, a en Leopold, en Xavier.
El meu afecte per a la teva casa i una abraçada molt forta del teu
traductore-traditore.
Blai Bonet
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[4]
Vilassar de Mar, 17-12-58
Sr. en Benguerel
Barcelona

Fins dissabte a la tarda. Telefonaré. Records a la senyora, a en
Leopold i en Xavier.
Sempre teu i amic
Blai Bonet

Benvolgut Jefe:
Al sopar de santa Llúcia, que, entre altres coses, fou el d’una
lubina normanda pescada el dia de l’assassinat del Dato, vaig veure
en Sagarra i la seva senyora, que estigueren d’una amabilitat digna
de Joan XXIII. Em demanaren que els anés a veure. Parlàrem de
dissabte a la tarda, si tu m’hi acompanyes. Quid videtur tibi? Jo he
de baixar dissabte a les quatre, et telefonaré si et ve bé hi anem, i si
no, un altre dia serà.
Vaig parlar a en Joan Gaspar del noi Puigmartí.20 També se posà en
guàrdia tot d’una. Li vaig dir que em semblava un pintor interessant,
respongué que a ell també li ho semblava pel que havia vist a casa
seva, però que, si hi posava esment, encara no era madur. Li vaig
parlar del quadre submarí —o el que sigui— i digué que no l’havia
vist i que en tenia ganes. També li vaig remarcar que ara exposarà a
Suècia.21 De totes maneres, d’alguna cosa servirà que li hagin cridat
l’atenció sobre aquest xicot.
Com va l’affaire Club. Espero que em diguis alguna cosa concreta,
perquè tinc una autèntica il·lusió en veure El testamento per Sant
Jordi. Per mi no se perdrà. Jo en quinze dies t’ho tindré tot a punt
de pastora mia, com diuen a Mallorca. Com que no hi haurà cap
problema de censura, fins i tot pot esser al carrer, tres setmanes
abans de la festa del llibre. Tireu el dret i no penseu massa la cosa.
Audaces fortuna juvat, deia el borrachín de l’Horaci. La prudència
en coses terrenals, per allò que són curtes, és mala virtut. És una
opinió personal.
Escolta. De les quatre mil pessetes —si les reduïu a tres mil, tan
se val— que vàrem quedar em donarien de la traducció, a més de
les rebudes, vós seria «indigest» pagar-me-les abans d’anar cosa, el
23? Si no les necessités, no les demanaria. Per la possible i futura
amabilitat, gràcies.

P.D. Ja he escrit la plàtica sobre en [il·legible].
[5]
Vilassar, 12-2-59
Sr. en Xavier Benguerel
Benvolgut Xavier: Acabo d’arribar de Mallorca, on he anat per
cercar uns mapes i fotos per una guia,22 i trobo la teva carta, curta i
esverada, una carta que et retrata i que a mi m’agrada, perquè hi ets.
Em fa gràcia que facin córrer alguna cosa de mi. Em fa gràcia
perquè a mi, que jo sàpiga, mai no m’ha passat res de particular. Si hi
ha una persona de vida assossegada i normal sóc jo. He pensat que a
lo millor el drama aquest —per a mi no és tal drama, sinó una cosa
corrent— és que, degut a la demora del Club, he demanat a l’amic
Fèlix si li seria possible d’editar-me Haceldama.23 Encara no en sé res
en concret, però tinc la impressió que serà factible. Quan tingueu el
problema del Club llest, ja vós donaré un altra novel·la. Estic segur
que, quan sigui resolta la crisi i s’hagin publicat els cinc o sis títols
que tenim en cartera, ja hauré escrit un altre llibre, o dos.
Com que et conec —i n’estic content— sé que ets capaç d’irritar-te.

20 Josep Puigmartí Valls (Barcelona, 1932) és un pintor i escultor natural de Monistrol de
Calders. El jove artista tenia en aquests moments 26 anys. Per a més informació, trajectòria i
biografia, vegeu-ne la seva pàgina web [http://www.puigmarti.net/].
21 L’any 1957 l’artista va realitzar el seu primer viatge a Suècia i exposà a Botras-Jonkoping
(Göteborg). L’any 1958 va exposar per segona vegada a Suècia, concretament a Estocolm (al
Vallingby Center), i l’any 1959 també a Estocolm, va exposar al Sture Galleriet.

22 Probablement es refereix a l’assaig que va realitzar l’any 1965 per l’editorial Hermes:
Mallorca. Mèxic-Buenos Aires: Hermes, 1965.
23 Haceldama va ser editada per l’editorial Aymà l’any 1959. Al FBB existeix una carta escrita
per Fèlix Escalas Fàbrega a Blai Bonet, des de Barcelona, el dia 1 de gener de 1959. En aquesta
carta, Fèlix Escalas li comenta al poeta de Santanyí els conflictes existents al Club, concretament
parla de la «guerra del Club» i també fa referència a la novel·la Haceldama. El fragment diu:
«[...] Jo avui passaré el dia una mica sol, perquè la última c...ada dels meus amics (ja saps qui
dic) em va fer perdre el tren de La Molina on ahir m’havia de reunir amb els meus. L’any passat
també la mateixa gent em varen complicar el darrer dia de l’any amb un episodi de la guerra del
Club. Seré tan idiota que encara tornaré a picar l’any 60? La taça ja vessa i no tindré més remei
que actuar. Jo que em volia reservar la mica de caràcter que em queda per a uns altres afers...
Tornant a tema més falaguer. També he llegit el teu Nadal damunt el Santanyí (que crec que
és la manera correcta de dir-ho). Llegit i rellegit. Té un gran atractiu i una mica de misteri.
La ressenya de les Lletres Mallorquines —959— no parla de la teva Haceldama. Espero que en
Llompart l’hi dediqui una crònica sencera quan l’hagi llegit, que encara no ho deu haver fet
[...]». FBB. Correspondència rebuda.
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carta, Fèlix Escalas li comenta al poeta de Santanyí els conflictes existents al Club, concretament
parla de la «guerra del Club» i també fa referència a la novel·la Haceldama. El fragment diu:
«[...] Jo avui passaré el dia una mica sol, perquè la última c...ada dels meus amics (ja saps qui
dic) em va fer perdre el tren de La Molina on ahir m’havia de reunir amb els meus. L’any passat
també la mateixa gent em varen complicar el darrer dia de l’any amb un episodi de la guerra del
Club. Seré tan idiota que encara tornaré a picar l’any 60? La taça ja vessa i no tindré més remei
que actuar. Jo que em volia reservar la mica de caràcter que em queda per a uns altres afers...
Tornant a tema més falaguer. També he llegit el teu Nadal damunt el Santanyí (que crec que
és la manera correcta de dir-ho). Llegit i rellegit. Té un gran atractiu i una mica de misteri.
La ressenya de les Lletres Mallorquines —959— no parla de la teva Haceldama. Espero que en
Llompart l’hi dediqui una crònica sencera quan l’hagi llegit, que encara no ho deu haver fet
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Pensa, Xavier, que tu ets ric, tens la vida assegurada i et pots permetre
el luxe d’estirar i arronsar en qüestió de llibres. Jo, per desgràcia, no
puc. A partir de l’any passat, si no publico, un llibre cada any, em
treuen la Beca de la Fundació March. Nosaltres, els escriptors pobres,
tenim el deure de defensar-nos i de prendre la vida esportivament: el
deure és guanyar la partida.
M’adono que tot això que dic és absolutament innecessari, ja que
parlo com si no tingués llibertat de fer el que vull. Gràcies al Bon
Déu encara no vivim a Rússia. El que no m’agrada és que parlis de
silencis estranys i coses d’aquestes. Aquesta cosa, estimat Benguerel,
no són pròpies del meu clima. Tu saps que jo, de natural, sóc molt
franc. De vegades, deixo d’escriure o de telefonar, però d’això en té
la culpa aquesta lluita per la vida. Aquest és el meu club.
El que desitjo és que resolgueu aviat la crisi, per tal que tots
puguem escriure novel·la enfront d’un terreny segur. Al segle XX, i al
nostre país, aquesta situació fa angúnia. Sobretot pels subscriptors.
Avui treballo en El testamento. Pateixo més que tu de la tardança.
Creu-me. Però aquestes feines que han de ser entregades a plaç fixe
fan perdre temps. Records a la teva senyora i a en Leopold. Teu

Com marxa aquest endiastrat problema del Club?24 Penso que el
nostre problema comença de durar massa temps. El que em sap més
greu és que ha transcendit al públic, com també hi ha transcendit que
la novel·la de Clarasó25 i l’Aurora26 són traduïdes del castellà. Això
no s’hauria d’haver sabut mai. Qui ha fet de xafarder honoris causa
molt i en part, és el xabecà d’en Ramon Casas, que sempre ensuma
per la Casa Aymà.
Hem de mirar, Xavier, d’aixecar aquesta situació, començant per
reconèixer, d’homes a homes, no d’escriptors a escriptors, que el
Club abans anava malament i ara va pitjor. Crec que la solució no és
tan difícil. Tinc una fe absoluta en l’èxit. Cal que nosaltres no ens hi
oposem. Sóc dels qui creuen que la normalitat és la victòria.
El meu record millor a la teva senyora. La meva salutació cordial
a en Leopold.
I una abraçada del teu
Blai Bonet

Blai
[6]
Vilassar de Mar, 10-5-59
Benvolgut Benguerel:
L’altre dia vaig venir a casa teva i només hi havia la teva senyora.
Em digué que havíeu tingut un excel·lent viatge —sigui com sigui no
tan bo, de segur, com El Viatge— i me’n vaig alegrar ferm. Esperava
veure-us en l’anada a Sant Feliu de Llobregat, però a darrera hora en
Sales m’avisà de la «claudicació» de l’acte. Ja em contaràs coses de
Xile, de com estava el paisatge.
Hauries de dir, si ets tan amable que em donin la resta a cobrar de
El testamento. És un favor que et demano. La setmana entrant marxo
a fora i ho necessito. Per la teva futura amabilitat: gràcies. Que el teu
cor t’ho pagui.
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24 Una carta de Joan Sales a Blai Bonet amb data 2 d’abril de 1959 ens dóna alguna pista
sobre aquesta «crisi» del Club. Concretament al·ludeix a la inesperada mort, en el moment
d’aliança amb el Club, del poeta i editor Josep Janés i Olivé (1913-1959), en un accident
d’automòbil l’11 de març de 1959: «[...] Acabo de rebre en aquest moment carta d’en Xavier
Benguerel des de Santiago de Xile confirmant-me la seva voluntat de tirar endavant el Club dels
Novel·listes, malgrat el cop que ha representat per nosaltres la mort d’en Janés en el moment
que ens hi havíem aliat. És una carta molt encoratjadora, i em dóna molts records per vostè,
tot preguntant-me com està la trad. del TESTAMENT. Ja me’n dirà alguna cosa a Premià». FBB.
Correspondència rebuda.
25 CLARASÓ I SERRAT, Noel. Un benestar semblant. Barcelona: Aymà, 1957.
26 BERTRANA, Aurora. Entre dos silencis. Barcelona: Aymà, 1958.
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[7]
Barcelona, 13-12-59
Sr. en Xavier Benguerel
Barcelona
Benvolgut Benguerel:
Ja a punt d’anar-me’n a Mallorca, on penso ser-hi fins a mig febrer
perquè m’han ordenat que faci una tregua, et voldria demanar un
favor, tot i sabent que no tinc cap dret a fer-ho. Tindries la bondat
de deixar-me, a compte de Terra Roja,27 una novel·la de la que en
tinc escrites 150 planes, 5000 pessetes? Estic disposat a donar-te la
resta de drets d’autor i cobrar només aquesta quantitat. La qüestió és
poder reposar aquests dos mesos i estar en perfectes condicions per
a fer la tourné amb el Club pel març, que em fa una il·lusió enorme
i, a més, la crec d’un gran valor positiu pel país.

Penso anar-me’n dissabte. T’estaré més que agraït, si, una vegada
més, ets tan bo amb mi com has estat sempre, sense que jo hagi
fet gaire per a merèixer-ho. Cas de que em telefonis, si hem dius
que vingui a Muntaner, hi vindré; si tu, per aquelles casualitats,
haguessis de passar amb el cotxe per la carretera de Sarrià, tingues
la bondat d’aturar-te. Avui he sortit per anar a La Polígrafa i m’he
trobat malament. Temporades com aquesta n’he passades d’altres i
s’han arreglat.
Ahir el Sr. Cruzet,28 amb el meu llibre Judas i la primavera em jugà
una jugada semblant a la primera versió de El mar.29 Tant com costa,
Déu meu, d’escriure un llibre. El graciós és que, a més de l’excusa de
la por, digueren que el llibre tenia el defecte de semblar més un llibre
unitari que un volum de contes. Quin defecte, veritat?
Records a la senyora i a en Leopold.
Teu i amic
Blai Bonet

27 Al FBB no existeix cap manuscrit ni mecanoscrit referent a aquesta obra. Tal vegada es
podria tractar d’un nom inicial i provisional de Judas i la primavera, de Míster Evasió o de
Si jo fos fuster i tu et diguessis Maria, les altres novel·les que va publicar Blai Bonet després
d’El mar i Haceldama. O també es podria tractar d’una novel·la inèdita. De totes formes, la
qüestió dels títols en les obres de Blai Bonet és una tema que presenta moltes dificultats. Al
respecte, Jaume Vidal Alcover va afirmar que: «Els títols de Blai Bonet tenen poc a veure, o
no res, amb els llibres que designen. Crec que El mar es deia Haceldama o potser Parasceve
l’any que es va presentar al Joanot Martorell i no el premiaren: títols que varen passar després
a una altra novel·la i a una obra de teatre, respectivament» (Estudis de literatura catalana
contemporània. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1993, p. 200). Xavier Pla i Barbero, sobre
els balls de títols de les obres blaibonetianes afirmà: «[...] en una carta a Bartomeu Fiol d’uns
mesos abans [agost de 1957], Blai Bonet semblava que parlava d’El mar quan deia Haceldama
i d’una altra novel·la quan deia El silenci i el mar —molt probablement, la que coneixem avui
com Haceldama—». PLA I BARBERO, Xavier. «Estudi crític i comparatiu de la primera versió
mecanoscrita de la novel·la El mar de Blai Bonet». Memòria final beques 2009 de Literatura
Catalana Contemporània, Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet.
(2011), p. 7. Al FBB existeix una còpia d’una carta de l’editorial Aymà (de Jaume Aymà i Ayala
o Jaume Aymà i Mayol, pare i fill) de l’11 d’octubre de 1957 que corrobora aquest punt: «Fóra
molt interessant que ens digués com té la seva novel·la El silenci i el mar i si, efectivament,
entra en el seu propòsit de dur-la al Joanot Martorell. En tot cas, ens plauria de conèixer la seva
novel·la al més aviat possible i després tindríem un canvi d’impressions respecte les dues obres,
al Joanot Martorell i a les possibilitats d’edició de cada una d’elles. Ja deu saber que Haceldama
va topar amb obstacles a la Censura eclesiàstica. Ja en parlarem» FBB. Correspondència rebuda.
En una carta posterior (17 de desembre de 1964), enviada per Joan Oliver, Director Literari
d’Aymà i responsable de la segona època de la col·lecció A tot vent d’editorial Proa, torna a
sorgir aquest problema dels títols; en aquesta ocasió amb Ulisses 3, que es va convertir en
Mister Evasió; i també amb una novel·la inèdita Passió de Jesús segons en Marc, que es podria
haver convertit en Si jo fos fuster i tu et diguessis Maria. El fragment de la carta diu: «L’amic
Cendrós em passa la teva carta del 30 de novembre darrer. No cal dir que jo lamento, tant com
ell, que el teu Ulisses 3 no pugui aparèixer a la nostra col·lecció; però confio que ens reservaràs
la novel·la que estàs escrivint: Passió de Jesús segons en Marc [...]». Recordem també el cas
paradigmàtic d’Oh Calvary, Calvary!, premi Carles Riba l’any 1962 i que no es publicarà fins
l’any 1967 per problemes amb la censura. Fortament influït per Pier Paolo Pasolini (1922-1975),
i probablement pel seu film L’evangeli segons Sant Mateu (1964), el poemari premiat esdevindrà
L’Evangeli segons un de tants. Igualment, sobre els possibles noms barallats per a la novel·la
Si jo fos fuster i tu et diguessis Maria vegeu també la carta nº. 10 publicada en aquest article.

28 Josep M. Cruzet (1903-1962), editor que fundà la llibreria Catalònia de Barcelona (1924) i
l’editorial Selecta (1946).
29 La novel·la Judas i la primavera va ser publicada finalment l’any 1963 per l’editorial
Selecta. Al FBB existeix una carta escrita per Tomàs Tebé, de la mateixa editorial, amb data
10 de setembre de 1962. En aquesta carta, Tebé li comenta a Blai que la novel·la, amb moltes
dificultats ha superat els problemes de censura, però que de totes formes intenti fer una
«lleugera revisió» per tal d’evitar «expressions i escenes massa crues». El fragment de la carta
diu així: «[...] Pots respirar tranquil, perquè la teva obra ha estat autoritzada. Ha costat una
mica, però al final hi ha hagut sort. Ara, doncs, entrarem en la fase de la composició, tan aviat
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[8]
Santanyí, 21-7-60
Sr. Xavier Benguerel
Barcelona
Estimat amic Benguerel:
Acabo de rebre la teva carta i m’he posat tot d’una a cercar el teu
poema. De moment, he tingut la desgràcia de no trobar-lo, però estic
segur que no pot ser perdut. Ha d’estar dins algun llibre que no se
m’ha ocorregut obrir. Ho sento de cor, però no et preocupis: crec que
el trobaré. Aquesta mena de papers un els guarda en algun lloc. Tot
d’una que el trobi te l’envio, junt amb el teu bonic llibre de poemes,
que tinc aquí.
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Em demanes per la novel·la, i m’agradaria prou poder-te dir que
la tinc a punt de donar-la al nostre —és una il·lusió— Club dels
Novel·listes. Però, Xavier estimat, encara m’hi manca un raig. No és
que no treballi, però, amb la mania de fer llibres que valguin, al meu
entendre, per cinc, esborro més que no escric.
Aquesta «subtània» flamarada del Premi Sant Jordi és una
d’aquestes coses que no acabo d’entendre.30 No l’entenc perquè està
mal feta. Substituir el «Joanot Martorell» per un premi que ha de durar
únicament un any, em sembla una d’aquestes variacions que solen fer
a la parròquia els rectors nous.
Veig que preguen molt a tothom la seva participació. Crec que hi
ha de participar tothom qui pugui, però n’hi haurà molts —i jo— que
se trobaran desprevinguts. Si l’edició del llibre fos a triar per part de
l’autor, ja moriria jo de donar-hi el llibre que faig per a vosaltres, però
tinc entès —no he llegit la convocatòria— que l’editor és la Casa del
Llibre (¡¡¡¡?)
Com que un és optimista i força armat de conya no té més remei
que pensar: cent cinquanta mil pessetes menys! Què hi farem, noi?
Cercaré el teu poema —i perdona’m— fins que el trobi.
Records a la teva senyora i als nois. He vist en Xavier a Destino,
en una estupenda foto de cara dodecafònica.
Memòries a en Joan Sales.
Teu i amic
Blai Bonet

[9]
Santanyí, 16-8-6031
Sr. en Xavier Benguerel
Barcelona
Estimat Xavier:
Vaig rebre la teva carta, tan plena de bona voluntat, i te
n’agraeixo la delicadesa, i les facilitats. Però em trobo indecís,
incomprensiblement lligat de mans, davant el premi aquest. El jurat
és vell, espantadís, un d’aquests jurats prudencials, que no donen el
premi a la novel·la millor, sinó a la menys dolenta. També a la que
pot donar més facilitats de censura. Els premis a publicar a la Casa
del Llibre em fan molta por. Sempre me n’han feta.
Jo tinc una novel·la llesta, on m’hi he jugat moltes hores, dotzenes
d’hores. Crear un ambient, una atmosfera, tu ja saps que costa més
temps que fer una novel·leta discreta. Si jo sabés que econòmicament
n’havia de sortir més o menys ben pagat, l’enviaria tot d’una al
Club, per tal que pogués sortir pel novembre. Si no podia sortir per
aquestes dates, més o menys, tan se valdria llavors, perquè se tracta
de publicar el llibre anual a què m’obliga la beca March.
A mi, la vida d’escriptor m’agrada una mica per uns pocs diners,
però segurs, i no haver de refiar-se en loteries de premis, que, a la
llarga, fan més mal que bé a la literatura. Quan un viu exclusivament
de la ploma —dels molts caires que té la ploma— no té més remei
que obrar així, si, en la modèstia, vol donar la sensació de dignitat.
Jo encara seré un mes a Santanyí. Estic en tractament per una
lesioneta venal, que val més cuidar per aquestes contrades, on el pa
és saborós.
Records a en Joan Sales.
Una abraçada del teu amic
Blai Bonet

com sia possible, però havent-ho de compaginar, naturalment, amb els compromisos generals
de l’editorial.
Ara bé, abans de fer res, jo et volia dir que ens agradaria molt que fessis una lleugera revisió
al teu original, per tal d’alleugerir-lo d’algunes paraules, expressions i escenes massa crues, a
fi d’aconseguir que el llibre es pugui posar en totes les mans. No et sorprengui el que et dic,
perquè la Selecta té un públic determinat, i no tenim altre remei que parar compte amb les
susceptibilitats d’aquest públic, en benefici de la difusió de la pròpia obra. D’altra banda tinc
el ple convenciment que a la senyora Cruzet li desagradaria ara de publicar a la Selecta una
novel·la on figuressin certes paraules i escenes, sobretot quan unes i altres poden assuaujarse sense que l’obra perdi gens de la seva força ni vigor [...]». FBB. Correspondència rebuda.
30 L’any 1960 el premi literari en llengua catalana Joanot Martorell canvià de nom per
esdevenir l’actual Premi Sant Jordi de novel·la.

31 Al marge superior esquerra de la primera pàgina anotació manuscrita de Xavier Benguerel
indicant l’adreça de Blai a Santanyí: «Palma, 74».
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[10]32
Santanyí, 8 octubre de 1969
Sr. Xavier Benguerel
Barcelona

[11]
Santanyí, 11-maig de 1974
Sr. en Xavier Benguerel
Barcelona

Estimat amic Benguerel: I que en fa de temporades de temps que
no ens hem vist, ni enraonat, com en aquells capvespres, tan nostres,
al teu estudi. Sovint no ho sembla, però resulta que, precisament
quan no es veuen, és quan la gent, la gent bona, es recorda de debò,
amb un esquitx de tenacitat. No et creguis que no; et recordo sovint,
a en Joan Sales també, amb aquells nervis i aquells grans de cafè...
En Sales és un home sense descafeïnar. Tu eres més aviat un tallat,
però no gaire caputxí...
També t’escric per a dir-te que em fa una il·lusió, no sé si molt
pop o molt ihn, que una novel·la acabada, que ara tinc, sortís a casa
teva, al Club. Pel meu gust, és la més ben feta i profunda de les que
Déu m’ha posat a les mans.33 L’única cosa que no té decidit és el títol.
Quin t’agrada més?:
NORMAL
SI JO FOS FUSTER I TU ET DIGUESSIS MARIA
EL CÀNTIC DELS CÀNTICS
EL COS VOL ESTAR NU
En tinc una vintena més. Com sempre. Per a mi, seria un orgull
real, no t’ho pots figurar, tornar a ser un home del vostre Club: aquí
vaig començar a esser feliç... Te’n recordes? Per tot, i per aqueixa
rentrü: gràcies, Benguerel. Records a en Sales. I al teu music. De cada
dia és més ferm. No t’ho sembla? Aquell Concert per a un festival34 és
d’un artista complet. Fins aviat, tu. Adéu.
Una abraçada del teu
Blai Bonet
32 De les catorze cartes presentades aquesta és l’única procedent del FBB.
33 La novel·la finalment es va publicar l’any 1972 a Palma per J. Mascaró Pasarius amb un dels
títols suggerits: Si jo fos fuster i tu et diguessis Maria.
34 En Blai es refereix a l’obra que el fill de Xavier Benguerel va dedicar al compositor i director
d’orquestra Antoni Ros Marbrà (Hospitalet de Llobregat, 1937), Simfonia per a un festival
(Barcelona: Edition Modern, 1966). Al fons del compositor Xavier Benguerel i Godó (FXBG),
també dipositat a la Biblioteca de Catalunya, s’ha conservat una carta de Blai Bonet amb data
3 de juny de 1974. En aquesta carta, el poeta de Santanyí realitza una reflexió molt personal
sobre la seva concepció de la música: «Xavier, estimat amic: He rebut el teu disc i, és clar que
sí!, l’escoltat dues vegades, i l’he sentit. A mi, la música m’agrada per sobre totes les arts: és
l’art que m’ensenya més realitats desconegudes [...]».
362

Molt estimat Xavier: Quina alegria més gran, nano, rebre carta
teva!! Jo t’havia escrit una colla de vegades, tres cops, que ara recordi,
i sempre m’havien retornat les cartes. Una vegada a l’adreça del
«Club dels Novel·listes», l’actual adreça, i dos cops al carrer Muntaner,
[aquí] on fèiem aquelles xerrades de pinyol vermell, i on vaig beure
el primer whisky de la meva vida, recordo que vas riure de gust
de petroli consagrat per l’Opus. No t’escrivia, en aquestes cartes,
per cap motiu literari, tot i que t’hi parlava dels teus llibres nous,
que m’havien agradat molt, sobretot un Gorra de plat.35 T’escrivia
per a saber noves teves: em preocupava el negoci, o laboratori,
que tenies a Xile: quan hi hagué aquell terratrèmol, o incendi, etc.;
després la revolució, primer Allende, després «El Pinochet», que porto
entravessat a la nou del coll. Trobo que en Joan Sales et podria haver
fet arribar les dues cartes que et vaig enviar a l’editorial.
Ja tinc ganes que m’arribi aquella traducció de El testament. No et
preocupis ni mica per això de si hi ha canvis, esmenes, etc. És la cosa
més natural del món. L’únic important és que aqueixa gran novel·la
teva surti en castellà tan ben expressada com en català, i que soni en
castellà-castellà, que és el treball que em vaig proposar fer-hi.
La vida que faig a casa, al meu poble, crec que és la d’un escriptor
que vol fer una obra. A canostra, hi ve molta gent, molt de jovent,
joves que es senten vells i busquen joventut a ca l’escriptor. Jo, a
casa teva, recordo que venia a cercar-hi joventut, igualment. Ara
en busco igual, tinc 45 anys que t’envio en aqueixa foto feta no
fa gaires setmanes, i sovint vaig a cercar-ne a casa del novel·lista
anglès Robert Graves, que té 80 anys fets i crec que és el doble de
jove que jo. L’home jove és l’home intel·ligent, com més intel·ligent
més jove. Tot sovint m’agradaria tenir 60 anys: és l’edat de les grans
obres. No ho trobes? El que no tinc és massa salut; sempre seguit he
d’estar cuidant-me, i els editors catalans, en lloc de ser el que pertoca
ser, uns managers o apoderats que et permetin escriure sense cap
preocupació com no sigui la de ser un gran escriptor, més aviat són

35 BENGUEREL, Xavier. Gorra de plat. Madrid, Barcelona: Alfaguara, 1967.
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uns padastres i sovint ni això. Ara recordo que en Riba,36 precisament
a casa teva, un vespre, em va avisar sobre això, sobre «els patriotes»,
i jo, jovenot de mi, no me’l vaig creure. Si me l’hagués escoltat, ara ja
seria el millor escriptor en castellà que hi hauria. La cultura catalana,
però, també té necessitat de nosaltres, i jo li dedico, sencera, tota
l’existència. Com tu, és clar.
Avia’m si resulta veritat que m’escrius, m’envies coses teves, i,
d’això, de la comunicació continuada, en poden sortir, en sortiran,
seguríssim!, coses molt bones i creadores per a tu i per a mi.
Per començar, en vista al tercer volum del Diari, que es dirà La
motivació,37 i està just mig fet, t’hi faré un llarguíssim capítol, o retrat,
d’aquells anys al pis del C/ Muntaner 501. Vam enraonar-hi de tantes
coses profundes, perfectament serioses, i tan útils per al futur del
país!! Val la pena fer-ho. Records a la família, sobretot al meu amic
el Benguerel junior, el music, quin gran artista, eh? Tinc gravat, en
cinta, el seu Concert per a un festival,38 és preciós. Saluda al senyor
Lara, de «Planeta», de part meva, és l’únic editor espanyol que entén
de llibres... i ... d’escriptors. Com que, per afegitó, és simpaticot i
mundial, estic segur que em voldrà pagar la traducció, encara que tu
em vas donar 5000 pts, i encara ara te lo agraeixo de cor. A Planeta,
però, fan tirades llargues, i no els ve de quinze mil pessetes. Ah, jo,
durant bastant de temps, he estudiat cine a fons, i vull començar
també a escriure per al cine. Ara treballo en un guió sobre un film
basat en quatre obres de Camilo José Cela. (És que també acabo
d’escriure un volum bastant voluminós sobre l’atmosfera espanyola
d’aquestes quatre novel·les). Sobre quina obra teva t’agradaria que
escrivís un guió literari, i tècnic, per a un gran film? Quan rebi El
testament en castellà, t’escriuré de cop i et diré alguna cosa de les
possibilitats cinematogràfiques del llibre.
Fins sempre.
Una abraçada forta del teu amic
Blai Bonet

[12]
Santanyí, 18-maig de 1974
Sr. en Xavier Benguerel
Barcelona
Molt estimat Xavier: Ja he rebut, i llegit, El testament, en l’edició
castellana. Editorial Planeta me n’ha enviat dos exemplars. Veure
el llibre m’ha fet un goig AIXÍ de gran, com tot el Montseny, de
gran. Per afegitó, l’edició és molt bonica. La portada és de les més
encertades i d’elegància més plàstica, que jo hagi vist. Jo no conec
l’Albert Cullaré, el grafista de la sobrecoberta, però, quan el vegis,
felicita’l de part meva. Per ajuntar un groc, un ocre i un fons negre,
cal ser un pintor tan profund com Tàpies. Ja no hi ha res més elegant
en aquest color taciturn, sobri, honest, tan quiet.
No anava mal encaminat, no, jo, quan vaig descobrir, en El
testament, ja quan la traduïa..., un material fondo per a fer-ne un gran
film, de plàstica expressionista molt actual i d’imatge tremendament
original i clara, també molt sòbria. Diguem-ne tipus Buñuel, tipus
Carlos Saura, que és la meva especialitat. Jo sóc amic d’en Saura,
i crec que voldria realitzar el guió que jo escrivís, perquè sap els
meus gusts, el concepte cinematogràfic, que un té, que és més o
menys el seu. Identificar el Passat i el Present en una sola imatge,
en un mateix pla, és el concepte cinematogràfic, que jo tinc de
El testament, i el concepte novel·lístic que tu en tens, i La prima
Angélica, que en Saura ha presentat al Festival de Canes d’enguany,39
és exactament aquest concepte: que el Cosme Aguilera jovenell
sigui el Cosme Aguilera vell i mort dins la caixa, i també a l’inrevés,
però simultaniejats, conjugats, sense cap brusquedat: el mort de cos
present que es declara a la Mònica, el jovenell Cosme estirat dins la
caixa, etc., no durant tot el film, sinó a estones, seria una imatge molt
profunda, molt real, i d’una originalitat suprema i d’una força tràgica
com poques n’hi hauria hagut. I de cap a Canes... Si tens molts quartos
i em pagues dos mesos de treball, m’ho dius avui, i demà em poso
a la tasca. Si et dic això, és perquè veig clar que val la pena, tu i la

36 Es refereix al poeta i escriptor Carles Riba (1893-1959). En aquest sentit, vegeu-ne: PONS,
Margalida. «Cartes de Blai Bonet a Carles Riba». Reduccions. Revista de poesia, 96, (2010), p.
78-106.
37 El tercer diari amb el títol La motivació i el film no es va publicar fins a l’any 1990
(Barcelona: Empúries, 1990).
38 Vegeu-ne la nota 34.

39 La passió de Blai Bonet pel cinema, i sobretot, per la trajectòria de Pasolini és una
constant en la seva obra. De fet, aquesta devoció influeix en els comentaris de Blai Bonet
a Xavier Benguerel («el concepte cinematogràfic» d’«identificar present i passat en una sola
imatge»). Recordem també que La prima Angélica és una pel·lícula sobre la Guerra Civil
Espanyola dirigida per Carlos Saura (Osca, 1932) l’any 1973 i produïda per Elías Querejeta
(Hernani, 1934). La pel·lícula va rebre a Canes el Premi Especial del Jurat l’any 1974 i va ser
preseleccionada per Espanya a l’Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa.
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uns padastres i sovint ni això. Ara recordo que en Riba,36 precisament
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Una abraçada forta del teu amic
Blai Bonet

[12]
Santanyí, 18-maig de 1974
Sr. en Xavier Benguerel
Barcelona
Molt estimat Xavier: Ja he rebut, i llegit, El testament, en l’edició
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testament, ja quan la traduïa..., un material fondo per a fer-ne un gran
film, de plàstica expressionista molt actual i d’imatge tremendament
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caixa, etc., no durant tot el film, sinó a estones, seria una imatge molt
profunda, molt real, i d’una originalitat suprema i d’una força tràgica
com poques n’hi hauria hagut. I de cap a Canes... Si tens molts quartos
i em pagues dos mesos de treball, m’ho dius avui, i demà em poso
a la tasca. Si et dic això, és perquè veig clar que val la pena, tu i la

36 Es refereix al poeta i escriptor Carles Riba (1893-1959). En aquest sentit, vegeu-ne: PONS,
Margalida. «Cartes de Blai Bonet a Carles Riba». Reduccions. Revista de poesia, 96, (2010), p.
78-106.
37 El tercer diari amb el títol La motivació i el film no es va publicar fins a l’any 1990
(Barcelona: Empúries, 1990).
38 Vegeu-ne la nota 34.

39 La passió de Blai Bonet pel cinema, i sobretot, per la trajectòria de Pasolini és una
constant en la seva obra. De fet, aquesta devoció influeix en els comentaris de Blai Bonet
a Xavier Benguerel («el concepte cinematogràfic» d’«identificar present i passat en una sola
imatge»). Recordem també que La prima Angélica és una pel·lícula sobre la Guerra Civil
Espanyola dirigida per Carlos Saura (Osca, 1932) l’any 1973 i produïda per Elías Querejeta
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novel·la, i perquè estic molt segur de mi mateix, de la meva capacitat
estètica vull dir; de la salut física, no puc parlar tan fort: estic bé,
molt maco, però no tinc més remei que cuidar-me: em llevo a les 6
del matí, però a les 9 del vespre me’n vaig al llit. Com en Cruyff... És
mig broma. La veritat, però, és que la vocació d’escriptor exigeix una
austeritat de vida i una dedicació tan fermes com la d’un atleta. Bé,
tu ho saps infinitament més que no pas jo: ets molt millor novel·lista
que jo i has escrit més novel·les que jo. L’única cosa que jo dec tenir
com tu és la vocació, i la passió d’escriure, allò de donar-ho tot en
cada obra i anar aconseguint que tots els llibres junts siguin una sola
obra: un sol univers coherent. Aquest és el meu màxim esforç: crear
un univers, en lloc de crear arguments, o argumentets. Més o menys
com Picasso: sempre els mateixos arlequins, els mateixos braus,
sempre les guitarres, etc. O Bernanos: sempre els mateixos místics,
els mateixos problemes de fe, de sexe, sempre els mateixos dimonis.
No hi estàs d’acord? Siiiii! És clar que sí!
Apa, escriu-me, i em donaràs una alegria de tamany natural.
Records a tota la teva família, també, molts, records a l’editor Lara,
del qual espero el Premi Planeta... Quin humor, eh? Amb humor o
amb sense, me’l donarà: és un senyor llest...
Adéu, noi. Fins sempre. Me’n vaig a dormir, els ulls em cauen de
son. Bona nit. que descansis.
Una forta abraçada del teu amic
Blai Bonet

[13]
Santanyí, 6-juny de 1974
Sr. en Xavier Benguerel
Barcelona
Molt estimat Xavier: Ahir vaig rebre el teu magnífic paquet amb
tres llibres. I les tres dedicatòries que, per a mi, són un tresor. Jo
valoro molt aquestes expressionadures (un substantiu meu, que no
està al Fabra, però que té tant de significant com pugui tenir el mot
«bròquil». Als diccionaris, no hi ha ni una tercera part de les paraules.
Exactament com a un museu botànic no hi ha una tercera part de
les plantes).
El primer llibre que he començat a devorar són les Memòries,40
que m’interessa molt en vistes a fer-te cinquanta planes de retrat. El
text és molt viu, és un text que sap = té el sabor del que diu (crec
que aquest és el signe més evident de la classe i de la raça d’un
llibre: que tingui l’oxigen propi del que conta o expressa, que són
dos estils molt diferents de narrar, però tots dos igualment vàlids,
són dues marques d’eficàcia). Un gran encert és la quantitat de
material documental, fotogràfic: això no té preu i, per afegitó, té
una admirable bellesa plàstica, històrica. Em serà d’una gran utilitat.
Quan hagi acabat de llegir els tres llibres, et tornaré escriure, tot
comentant-te la meva aventura de llegir. L’aventura de llegir un altre
creador és tan apassionant, i més, que el crear propi.
Quant a aquell projecte del film El testamento, miraré de posarme en contacte amb el J. L. Querejeta, que és el productor d’en
Saura. En aquesta mena d’assumptes, el director del film pinta no
massa cosa. El director d’un film ve a ser l’escriptor; el productor
és l’editor... Al món, deu haver-hi just tres o quatre directors que
també són productors dels propis films. Aquests, naturalment, no
són els millors directors. El que em consta és que en Querejeta està
totalment compenetrat amb en Saura, li té una absoluta confiança i li
deixa una total llibertat en la realització. Ja és molt.
Com va per Barcelona City? En realitat, tu tens la sort de no viure
a la Babilònia aquesta barcelonina; Sarrià és una altra món; és un
poblet de molt gust, i no és provable que els plans elefantiasis ho
arribin a esbucar. Suposo que encara deu existir allò tan bonic i tan
directe de «pujar a Sarrià», «pujar a Pedralbes», «baixar a Barcelona».

40 BENGUEREL, Xavier. Memòries: 1905-1940. Barcelona: Alfaguara, 1971.
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del qual espero el Premi Planeta... Quin humor, eh? Amb humor o
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està al Fabra, però que té tant de significant com pugui tenir el mot
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material documental, fotogràfic: això no té preu i, per afegitó, té
una admirable bellesa plàstica, històrica. Em serà d’una gran utilitat.
Quan hagi acabat de llegir els tres llibres, et tornaré escriure, tot
comentant-te la meva aventura de llegir. L’aventura de llegir un altre
creador és tan apassionant, i més, que el crear propi.
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és l’editor... Al món, deu haver-hi just tres o quatre directors que
també són productors dels propis films. Aquests, naturalment, no
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totalment compenetrat amb en Saura, li té una absoluta confiança i li
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M’agradava ferm sentir-ho dir. Sobretot perquè la gent ho deia amb
orgull damunt cada síl·laba. Sigui com sigui, Barcelona és Babilònia
per a qui sigui babilònic de complexió; si un té vida pròpia, no serà
el Carrer Pelayo qui la hi prengui.
Pel meu poblet, hi ha aquella pau del bon silenci, que tenen el
camp i la mar. Jo, aquests dies, tinc les meves clàssiques maldecapades,
bronquitis, pròpies de tots els canvis d’estació. Enguany, a Mallorca,
la primavera ha estat, i és, bastant tocada de bolet de la meteorologia.
Això, a mi, em deixa, bastant atupat i ferit d’ala, però ho supero amb
la voluntat, l’alegria d’esperit i un raig d’humor, que és el meu secret,
un secret que, en part, vaig aprendre a Barcelona. No és exactament
humor; crec que més aviat es tracta d’un cert sentit de la terra, agafar
la vida per la seva cara popular. Qui és fill de pagesos, de menestrals,
té molt guanyat, té ferro... Records a la teva esposa, el Xavier, els teus
llibres. I per a tu, una forta abraçada del teu amic.

Una forta abraçada del teu amic
Blai Bonet
P. D. Ah, noi, ara «Planeta» m’haurà de pagar la traducció. El nostre
estimat Lara és tan admirable com «pillu». No ho trobes? És l’andalús
més maco que hi ha. I, com que el pròxim Planeta ha de ser per a
mi... Prou ho sap don Manuel... Em va escriure una carta molt, molt
simpàtica. Adéu. El teu
Blai

* * * * * * *

Blai Bonet
[14]

41 Acompanya aquesta carta una fotografia dedicada de Blai Bonet: «A X. Benguerel record de
Blai Bonet. Cala Figuera (Santanyí) abril 1974».
42 L’any 1974 Xavier Benguerel va guanyar el premi Planeta per la seva novel·la Icària,
Icària... (Barcelona: Planeta, 1974).

Darrerament i afortunadament, la figura de Blai Bonet ha
experimentat un considerable interès per part d’institucions, autors i
investigadors. El mes de maig de 2012 es va inaugurar el Centre de
Poesia Contemporània Blai Bonet, seu provisional de la futura Casa
Museu Blai Bonet, i que custodia l’important llegat de l’escriptor, en
virtut del conveni de cessió signat també l’any 2012 per part dels
hereus de Blai Bonet (Pere i Blai Munar) i la Fundació Casa Museu
Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet (dependent del Consell
de Mallorca) per un període de 10 anys. El Gall Editor, el mes de
febrer de 2014 ha reeditat els dos primers diaris blaibonetians, Els
ulls i La mirada. Aquest mateix segell editorial, també llançarà les
reedicions dels diaris tercer i quart, La motivació i el film i Pere
Pau, a més de La vida i els meus instants, un opuscle que Bonet va
escriure quan l’Ajuntament de Santanyí va posar el seu nom a l’Escola
Pública de Santanyí. El 14 de novembre de 2014, es va presentar
a Barcelona, per fi, la Poesia completa de Blai Bonet (Edicions de
1984), edició crítica a càrrec de Nicolau Dols i Gabriel de la S. T.
Sampol amb pròleg de Margalida Pons. A més, Carles Rebassa està
preparant un estudi biogràfic, Mite i pols de Blai Bonet, amb abundant
documentació inèdita del poeta.
Els temes són molts i encara queda molt documentació per estudiar
i analitzar. En aquesta línia, el Centre de Poesia Contemporània Blai
Bonet, porta un temps realitzant gestions amb altres institucions per
poder accedir a documentació de l’autor a altres fons documentals i

368

369

Santanyí, 16-octubre de 197441
En Xavier Benguerel
Barcelona
Molt estimat Xavier: No fa gaires segons, just un quart de minut,
he sabut que has guanyat el Premi Planeta.42 Felicitats, de cor, nano.
M’has donat una alegria de tamany natural. El triomf d’un amic,
sobretot si és un escriptor, jo el sento sempre com un triomf propi,
perquè no és just la magnífica victòria d’un amic, sinó també la
victòria de la professió, de la missió d’escriure. Un escriptor que no
ho sent així, no és un escriptor, crec. I n’hi ha que encara no ho
senten així.
Ah!, he subratllat el guanyat, perquè tu te’l tenies, te’l tens, ben
guanyat. Jo sempre he dit que hi ha una profunda diferència entre
el Premi que es guanya, i el premi que es concedeix. No hi estàs
d’acord? Jo també. Com va la venda de El testamento? Just pot anar
bé. Records a la teva senyora i al músic. Felicitats!

I JORNADES D’ESTUDIS LOCALS

SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

M’agradava ferm sentir-ho dir. Sobretot perquè la gent ho deia amb
orgull damunt cada síl·laba. Sigui com sigui, Barcelona és Babilònia
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Bonet, porta un temps realitzant gestions amb altres institucions per
poder accedir a documentació de l’autor a altres fons documentals i
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Santanyí, 16-octubre de 197441
En Xavier Benguerel
Barcelona
Molt estimat Xavier: No fa gaires segons, just un quart de minut,
he sabut que has guanyat el Premi Planeta.42 Felicitats, de cor, nano.
M’has donat una alegria de tamany natural. El triomf d’un amic,
sobretot si és un escriptor, jo el sento sempre com un triomf propi,
perquè no és just la magnífica victòria d’un amic, sinó també la
victòria de la professió, de la missió d’escriure. Un escriptor que no
ho sent així, no és un escriptor, crec. I n’hi ha que encara no ho
senten així.
Ah!, he subratllat el guanyat, perquè tu te’l tenies, te’l tens, ben
guanyat. Jo sempre he dit que hi ha una profunda diferència entre
el Premi que es guanya, i el premi que es concedeix. No hi estàs
d’acord? Jo també. Com va la venda de El testamento? Just pot anar
bé. Records a la teva senyora i al músic. Felicitats!
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d’aquesta manera complementar i completar el fons documental del
poeta. De moment, les gestions han donat fruits molt interessants
i han obert diverses línies d’investigació. Esperem que els resultats
d’aquestes gestions es puguin visualitzar en properes edicions de les
Jornades d’Estudis Locals de Santanyí.
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BLAI BONET
I EL QUINZENARI SANTANYÍ
Montserrat Alcaraz Vich

El tema que he triat tractar per participar en aquestes jornades està
relacionat amb la figura del qui tal vegada és el més universal dels
santanyiners, encara que la meva mica d’homenatge sigui tan humil
com voldria ser-ho el qui vos parla. També, paral·lelament com qui
vol matar dos tords d’una escopetada, he volgut recordar la lloable
iniciativa editorial que un grup de santanyiners dugueren a terme
posant en marxa una publicació periòdica que sens dubte contribuí,
amb la mesura que pogué, a pujar l’autoestima d’una cultura en hores
baixes per mor de la dictadura.
El nostre quefer, aleshores, ha estat fer un buidat sistemàtic dels
escrits de Blai Bonet (1926-1997) i els referits a la seva persona i
obra en el quinzenari Santanyí (1958-1965). L’objectiu era catalogar
i analitzar, encara que sigui mínimament, el contingut dels textos
i intentar esbrinar quina va ser la implicació de Bonet en aquesta
aventura editorial. Si a més a més podem establir alguna conclusió
sobre les característiques d’aquesta publicació, la relació del poeta
amb el seu poble i els seus intel·lectuals (sobretot en el cas de Bernat
Vidal i Tomàs) ens donarem per satisfets amb escreix. Hem cregut
que més enllà d’esmentar la correlació de referències a Blai Bonet i
els seus propis textos era evident que pagava la pena fer-ne algun
comentari per anar més enllà del que un sistema informàtic podria fer
automàticament. Pensam que tal vegada surtin a la llum aspectes que
donin noves informacions o en permetin corroborar d’altres sobre
la vida i obra del poeta i que potser seran útils als seus estudiosos.
Ara, en posar fil a l’agulla a aquests mots, m’agradaria justificar
el perquè d’ una primera part del meu treball en la qual es relata
la meva relació de coneixença i amistat amb el poeta santanyiner.
Aquests mots introductoris són per donar testimoni del qui per a
mi va ser una persona de gran amabilitat i generositat i amb qui me
sentiré sempre en deute per moltes hores de tertúlia desigual entre
un savi i un jove tan ignorant com inconscient. Per això en aquesta
aportació meva a les “I Jornades d’Estudis Locals de Santanyí” vaig
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