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E.s un goig que en la prirnera reunio de I'any nou del PIe de la SF de l'lEC hagirn pogut incloure en

l'ordre del dia un punt com el que ara desenvolupem. E.s, sens dubte, un bon auguri per al 2008.

D'antuvi, vull agrair, en nom del PIe, que el president de l'IEC hagi acceptat de presidir aquesta part
de la sessi6 de la SF, i que el responsable de I' Arxiu de I'LEC ens hi hagi volgut acompanyar.

-�. . _F�.'._ I_':" .'�:_'. • _.'. • _... <!"l' ��; ," .......

En un m6n en que l'obsessi6 per a obtenir recursos materials per a la recerca ha esdevingut una

constant sovint malcornpensada, es un plaer d'assistir a un acte de donaci6 desinteressada d'un fons

que es impagable, senzillament perque no te preu. En lambit de les ciencies humanes i socials,
diversament que en d'altres, sovint es mes decisiu de poder comptar amb la possibilitat de consultar

una determinada documentaci6, que no pas de tenir disponibilitat econornica. Perque a nosaltres ens

pertoca de treballar especialment per al coneixement de la historia lingUistica i literaria i, doncs, sense
la possibilitat de consultar testimonis fiables, no podern construir-Ies, per molts de diners de que
disposem.

Avui es dipositara a I 'arxiu de l'IEC un fons epistolar que ens descobreix unes relacions personals
entre Jordi Rubio i Balaguer i Josep Vallverdu i Aixala, dos personatges que han destacat en la vida

cultural, cientifica i de creaci6 catalana, en els ambits de l'ensenyament, de la investigacio, de la

biblioteconomia i de la literatura. Per tant, l'IEC es queda amb un tros de la realitat d 'aquestes dues

persones, que facilitara la comprensi6 del context general en que s'insereix la documentaci6.

La donaci6 es especialment important per les relacions que Rubi6 i Balaguer tingue justament amb
l'IEC iamb la nostra Biblioteca Nacional, de que fou director, com ho fou tam be de l'Escola de

Bibliotecaries. Ell, com el seu pare, collabora directament en els Estudis Universitaris Catalans, en la

catedra de literatura catalana. I des de 1942 fou membre de l'lEC, concretament de la Secci6

Historico-Arqueologica, de que fou president. I des de 1968 fins al 1970 fou president de la lnstituci6:

els Srs. Salvador Giner i Albert Balcells, han compartit i comparteixen aquestes mateixes

responsabilitats.

Com a resistent davant la desgraciada g�erra civil d'Espanya, Rubio i Balaguer salva el nostre tresor

biblicgrafic, que fou traslladat de la Biblioteca del Palau de la Generalitat a l'antic Hospital de la Santa

Creu. E.s prou sabut que dirigi l'escola de biblioteques del front, tot conferint a l'ambient miserable de

la guerra un espai de respir en favor de la formaci6 i de la lectura de les persones. Com ho es que la

seva aportacio en el terreny de I 'arxivistica ha estat fonamental per a la construccio de la historia

cultural catalana. Sense els seus treballs la recerca Iiteraria als territoris de lIengua catalana no hauria

pogut ser la que es, ni de bon tros.

De la figura de qui avui ens fa la donacio de les cartes, no en vull dir res, perque seria absurd que en

presencia seva en fes la biografia als cornpanys que el coneixem a bastament.

En canvi, si que en rernarco la coincidencia amb Rubio i Balaguer en l'amor per la literatura, en la

prornocio permanent de la lectura, en l'estimaci6 i la lleialtat infrangible respecte a l'lEC. La

coincidencia en merits de les dues persones que es van cartejar es el que genera una altra coincidencia:

la dhaver-se guanyat ambdos el guard6 del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.

Josep Vallverdu palesa un cop mes una generositat que l'honora, en desprendre's d'una documentacio

que es un record essencial de la seva vida personal i professional, per tal de fer-Ia util per a la

investigacio i el coneixement de la nostra historia col·lectiva. Regala a l'lEC una part de la seva

intirnitat, en una prova d'afecte a aquesta casa que Ii s'ha d'agrair profundament. Fa goig de comptar
amb un company, amb un collega, amb un amic com en Josep Vallverdu, Moltes gracies.
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J. Vallverdu, donant del fons, fa la intervenci6 seguent:

ORIGEN DE LA CORRESPONDENCIA

Durant uns anys, despres d 'acabada el 1945 la carrera, jo encara frequentava la vella Universitat de

Barcelona, consultava llibres "a .I� biblioteca dels Seminaris de Classiques i d.'Historia de l'Art i
-�-----

enrao-nava ocasionalment, si me'ls topava, amb els qui havien estat p-rofessors -meus.-
... --

Un dia d'abril de 1948, perc, la conversa fou especifica i buscada per Martf de Riquer i Maria Bassols.

Em van convocar una tarda per oferir-rne entrar en una seleccio de previstos ajudants del doctor Jordi

Rubio, el qual cercava uns llicenciats/des que treballessin per a ell a l' Arxiu de la Corona d'Arago.
Riquer va explicar-me que 1 'escollit hauria de llegir-hi documents medievals i consultar estudis

pertinents. Calia demostrar coneixements dangles per si calia consultar bibliografia en aquesta
llengua. Passat aquest tram it, al cap de pocs dies em comunicaren que podia assistir a la seleccio

d'aspirants, que faria el mateix doctor Rubio al seu domicili.

J0 no coneixia directament el doctor Rubio. La segona planta de Mallorca 213 era un classic habitatge
de l'Eixample, un xic fosc, amb molta atmosfera antiga, un pis de la Renaixenca, Ens hi yam

congregar cine aspirants, dues noies i tres xicots, tots graduats de feia poco

EI doctor Rubio ens rebe al menjador, ens feu portar cafe i galetes i conversa de manera general i

distesa amb tots i cadascun. Al final va dir que es quedava amb mi, simplement perque era l'unic

provinent de Filologia Classica i podria llegir llestament els documents llatins. Volia tarnbe comptar
amb Joan Ruiz Calonja, que li feu l'efecte d'estar forca madur per a la feina.

Vam quedar-nos els dos amb ell i ens explica que havia repres la tasca iniciada pel seu pare, Antoni

Rubio i Lluch, d'estudiar i copiar de I' Arxiu de la Corona d'Arago tots els documents interessants i

significatius per a la historia de la nostra cultura. Ell, Jordi Rubio, a penes podia escapar-se alguna
estona a I'Arxiu, perque treballava a I 'editorial Salvat; represaliat, sense la catedra de la Universitat

Autonorna, sense possibilitats de docencia regular; li calia fer, com d'altres que vaig coneixer en

aquella epoca -recordo particularment Enric Bague i Joan Petit-, jornada completa en alguna empresa.

Mentrestant, per tal de trobar un marc legal i una dotacio per a la nostra feina, el doctor Bassols, a

traves de la seva "Escuela de Filologfa de Barcelona", adscrita al CSIC, ens aconseguf beques
d'ajudant, amb una remuneracio (molt escassa) perc que, del punt de vista administratiu, justificava
I' activitat.

En poques visites al seu pis el doctor Rubio em posa en antecedents de la tasca que em pertocaria de

dur a terme: algun dia anirfem plegats a I'Arxiu, pero generalment m 'hauria de basquejar jo sol,
llegint tots els Registres de Cancelleria de la Casa Reial que ell m 'assenyalaria, la majoria d'Alfons el

Magnanim, i alguns de Ferran d'Antequera, de Martf I 'Huma i de Joan 1. En alguns casos la

inforrnacio previa era rnes especifica, de document concret. M'informa que els documents que
contenien els Registres eren les copies de les cartes eixides de Palau, escrites en lIatf, catala, italia 0

sicilia i alguna en castella 0 aragones. Aixf vaig assabentar-rne que els documents de la Cancelleria,
com tambe els del Mestre Racional, eren traslladats en copies en uns quaderns numerats, els registres.
Em va orientar sobre diccionaris de Paleografia, i obres basiques de consulta. Tot era nou per ami,
pero tampoc em calgue tot un curset per disposar de les eines basiques per al meu treball. EI mateix va

passar amb en Ruiz Calonja, amb el qual de vegades coincidfem a I'Arxiu.

EI doctor Rubio m 'acompanya uns dies a la feina, per tal d'ensinistrar-me directament sobre el terreny
i fer-me coneixer els funcionaris de I' Arxiu. De passada em feia notal' que no sempre era facil decidir

quin document podia considerar-se "de cultura". Aquests soli en anal' signats pel Secretari reial, rnentre
que la majoria, lletres de formula, portaven al peu el nom d'un escriva, Vaig frequentar, doncs, els
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noms dels secretaris mes importants del periode. De segur que si trobava una referencia del Magnanirn
enviant "el nostre feel falconer Ausias March" a demanar al due de Mila un llibre, aquest document era
no nomes classic en I'esfera cultural, sin6 una perla exquisida. Si el rei acusava rebut d'un lllibre

enviat per un bisbe frances, el mateix; i mes 0 menys es donava notfcia del nomenament d'un professor
de decrets de I 'Estudi General de Lleida, 0 si es parlava de les gestions per a la compra d'un

determinat palau pertanyent a la noblesa 0 tota referencia ales estades i viatges reials.
'; ,,� �"":"r.,� ,; .J. __ .'..

Li vaig demanar si la constituci6 d'un mercat regular en una vila s'inclo'ia en la cultura, i em va

respondre que sf. Igualrnent si es feia referencia a viatges de persones destacades de la vida social, 0

d'estrangers, per exemple pintors de retaules 0 escultors de capitells. Noticia de llibres, sobretot: potser
en tot aquest complex Ferran d'Antequera quedava un poe fora de quadre, pen) en regnats anteriors, de
Joan I fins a Marti I 'Huma, tots havien estat gent de lectura. Rubi6 treballava a consciencia el rei

Alfons el Magnanim, qui, a Napols, vivint ja el primer Renaixement i I'esclat d'unes biblioteques de

gruix considerable, personificava els corrents de curiositat cultural propis de I' epoca.

Nemes vaig treballar amb el doctor Rubi6 un any, amb visites a casa seva dos dies per setmana. Li

portava la feina feta, se la mirava, feia remarques, em comentava la significaci6 de tal 0 tal fet, iamb
la seva memoria excepcional, connectava un tros del text 0 fins i tot tal forma de dir amb d 'altres

d'anteriors; la feina feta Ii suggeria per ventura un canvi de direcci6 en la meva percaca, i en comptes
d'assignar-me un determinat Registre previst, em suggeria que la setmana seguent em dediques a

seguir -ne els corresponents als anys tal i tal altre, veiam que hi descobria, possiblement intuint que
d'allf dins en sortiria una troballa. Hi havia documents poe coneguts dels quais ell tenia noticia des

dels anys, posem per cas, d'Aguil6 0 de Miret i Sans, i en volia certificaci6, ja fos de les sigles ja del

contingut. D'altres vegades tenia dubte sobre la lectura que n'havia fet el descobridor preterit del

document, quan no es tractava d'un erudit de primera fila, i em calia revisar-la,

EI sovintejat contacte i el bescanvi de confidencies, el porta a interessar-se per la meva vida, la

procedencia familiar, les meves afeccions. L'atreia particularment esbrinar si en la meva persona s'hi

detectava un futur investigador. I ben aviat va deduir que no: i va dir-m 'ho, tot endevinant d'altra
banda que la meva inquieta tendencia fabuladora podria aplanar-me el cami de la creaci6 literaria. En

les sessions que teniem a casa seva em mostrava part de la correspondencia personal que rebia, i

sempre es manifestava admirador de les persones destres a enllestir de pressa la feina, com Josep
Pijoan, que Ii escrivia ara des de Montreal, ara des de Florencia, on feia rutllar la nova versi6 de la seva

Summa Artis: "Fixi's, m'escriu una postal en italia des de Siena, com I'envejo!". Tambe de Marti de

Riquer: "Aquest noi (Riquer), no se com s'ho fa per publicar tant", En mi endevinava tam be el neguit
de treballar amb rapidesa. Es queixava, ell, de no poder acabar les coses cornencades, i acumulant tot

de "paperetes", notes i mes notes, comentava, entre joc6s i dolgut, fent un gest amb la rna cap als

prestatges i les taules plenes de papers: "aixo aviat sernblara la calaixera de Mossen Alcovertz.e.. '.'

Tambe pariava de l'Institut, dels inicis, de l'Ors, de Prat de la Riba, de l'organitzaci6 dels primers
lIibres, en que treballaven ell, i Agusti Calvet, que encara no era Gaziel, Joan Bordas, i Miquel
Batllori. "I, escolti, a final de curs en Batllori va i ens diu amb gran sorpresa nostra, que no en sabiem

res, que deixa tot allo perque es fa jesuital Ens yam quedar amb un pam de nas,ja veu!".

MIG CENTENAR DE CARTES

Passat aquell any, jo vaig aconseguir unafeina estable lluny de Barcelona. La dotaci6 de la beca havia

estat minsa, i tampoc jo no pensava dedicar-rne a la investigaci6, presa de decisi6 que el doctor Rubi6

havia assumit be. Em calia millorar els meus ingressos per poder casar-me. Llavors queda com a unic

col-laborador becari de I'antiga lIeva en Joan Ruiz Calonja, i per un grapat d'anys fou I'ajut solid que

calia, independentment d'altres becaris ocasionals que tarnbe llegien documents. Em vaig acorniadar,
consir6s, del Mestre, i va cornencar una fidel relaci6 epistolar. Em meravella encara avui que aquell
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home prengues el comprornis de mantenir correspondencia durant trenta anys amb un senzill ajudant
que nomes havia treballat amb ell poe rnes d'onze mesos. Rubio podia trigar a contestar una carta, pen)
la contestava, les contestava totes. De vegades era ell qui m 'escrivia per donar-me notfcies de la seva

familia, dels fills i la filla, que aviat Ii donarien nets i aquests nets, en comencar a llegir, ho farien amb

els lIibres per a menuts que han ocupat bona part de la meva activitat literaria.

Rubio�feia anys que era vidu, i va trigar a contreure segon matrimoni, cap als setanta anys, i en ;quest
segon matrimoni es produi una nova fornada de fills. D'altres vegades, la majoria, en les cartes em

donava rae de les novel·les juvenils i els assaigs i Ilibres de viatges que jo Ii enviava. Li vaig fer arribar

tots els Ilibres que vaig publicar mentre ell va viure. Igualment seguia amb atencio els meus diversos

trasllats de domicili. Amatent a donar-me cons ells, interessat per la meva salut, els meus progressos,
em felicitava per cada premi 0 distincio aconseguits, 0 per les qualitats que ell creia trobar en els meus

textos, i molt especialment els relats destinats a la quitxalla =perque no podem oblidar que, ja veIl, Ii

havia nascut una segona prole.

Rellegint les cartes, sempre rnanuscrites sobre mitja quartilla, hi retrobo aquella lletra petita, molt

sovint inintel·ligible, de pota de mosca. A finals dels setantes Ii escrivien les cartes a maquina, de

primer la segona esposa, Rosalia Guilleumas, despres la filla Helena; ell ja no podia dibuixar -ne be el

tray, i les darreres signatures son purs gargots.

Pen) I'amistat i interes mutu van continuar; a finals dels anys seixantes, quan ell en tenia vuitanta, Ii

vaig comunicar que faria una conferencia al CSIC (cl Egipcfaques) i ell va acudir-hi. Recordo que la

sala estava plena i, en veure'l, cornencat ja I'acte, vaig interrompre el parlament per demanar si podien
fer 1I0c una mica endavant al doctor Rubio, que acabava d'entrar. Es va satisfer la meva demanda al

mateix temps que el public, I'academic i el mes senzill, s'anava posant dret i es feia a la sal a un silenci

d'altes complicitats.

Un calid to, confidencial, traspua aquesta mitja correspondencia, que fora de doble sentit, completa, si

hagues guardat les cartes enviades per mi; nomes n'he trobades poc mes d'una desena; per sort he

conservat les del doctor Rubio. Tenen, doncs, l'interes de constituir documents seus de primera rna,
cenyits a una relacio particular, afectuosa; esquitxada, per sort, i de vegades espessament, de noticies

de contingut cultural i, en els darrers temps, de reflexions sobre la nova polftica, l'ocas de l'existencia

humana, la inconsistencia de molts nou vinguts a la vida cultural, i plenes de la nostalgia dels "nostres

temps a l'Arxiu" ; Rubio s'afeblia, havia perdut molta capacitat d'audici6, la vista i I'orda Ii

flaquejaven i Ii tremolava la rna.

+++

Tine consciencia que aquestes cartes responen a un marc intim, cordial. Han representat per a mi una

valuosa joia. Les cedeixo perque d 'una banda informen, com he dit, de fets culturals i de la tasca

investigadora i publicista del savi; tarnbe perque em semblajust i pertinent, atesa la personalitat de qui
fou President de I'lnstitut, que sigui la nostra Entitat el seu estatge definitiu. Amb molt de goig
considero aquesta donacio un particular servei a l'Institut i, una mostra de fidelitat a la figura de Jordi

Rubio i Balaguer.

El president de l'IEC clou l'acte fent referencia a l'activitat de lordi Rubio i Balaguer al capdavant
de la Biblioteca de Catalunya, del servei de biblioteques del front durant la Guerra Civil i l'Escola

de Bibliotecaries.

A continuacio, 1. Vallverdu, el president de l'IEC el director de l'Arxiu signen el document de

donacio.
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Punt 6. Convocatoria de projectes de recerca de l'IEC 2008-2010

-c,

El president explica que R. Guerrero, secretari cientific de l'IEC, sincorpora a la reuni6 del Consell

Permanent del dia 10 de gener per: a explicar i sotrnetre a aprovaci6 la, proposta del repartiment dels _ , _

recursos per ala investigaci6. D'acord amb el representant de la SF a la Comissi6 d'Investigaci6, C.
Miralles, el president va sol-licitar-ne un reajustament, que fou acceptat. Pel que fa a la SF, han estat

aprovats tots els projectes presentats, que quasi dupliquen els de la convocatoria anterior: s'ha

passat de sis a dell, Cal fer notar, de rnes a mes, que hi ha dos projectes de Presidencia de l'IEC que
tenen al capdavant membres de la SF, i que han rebut 11,000 € cadascun. La SF ha rebut un total de

88,500 € (exclosos els 22,000 € dels projectes assumits per la Presidencia de l'IEC); en la

convocatoria anterior en va rebre 74,725. L'assignaci6 pressupostaria proposada per als projectes
presentats per la SF el 2008 es la segiient:

'

Estudis Romanies 11.000 € *

NEOXOC: desenvolupament d'una xarxa d'observatoris de neologia en les 9.000 €

varietats geolectals del catala

Vocabulari de la Llengua Catalana Medieval de Lluis Faraudo de Saint-Germain 8.500 €

L'espai segons el pensaven els grecs 6.500 €

Diccionari tematic de Is italianismes en la llengua catalana 3.500 €

Constitucio d'un corpus textual per a una gramatica del catala antic 7.000 €

La revernacularitzaci6 del catala a la ciutat de Valencia 5,000 €

L'obra completa de Santiago Rusifiol. Recopilacio, edici6, estudi i publicacio 5.000 €

L1engua i territori a Ponent i I'Alt Pirineu (II). EI patrimoni etnicolingiiistic al 12,000 €

Pirineu i el Prepirineu occidentals i al nord de la Franja
Atles Linguistic del Domini Catala 20,000 €

* Partida per a funcionament; fa publicacio sera assumida per fa Presidencia de f'IEe

Hi ha pendent de confirmar la quantitat definitiva que rebra el projecte del Diccionari

d'italianismes. EI repartiment final es decidira segurament en la propera reuni6 del Consell

Permanent.

En la reuni6 del Consell Permanent del lOde gener, el president d 'una Secci6 va questionar si les

Societats Filials havien de fer recerca. No es referia concretament ales Societats de la SF, sin6 que
fou una observaci6 de caracter general. EI president afirma que ses lluny del que es desitja, pero
s'ha avancat sensiblement. S'han hagut descapcar molt les sol-Iicituds de totes les Seccions i de

cadascun dels projectes, perque el total disponible era de 500.000 €, enfront del total sollicitat, que
sumava mes del doble: 1.184.753 €. En la convocatoria anterior l'import total concedit fou de

410,025 €; es a dir, hi ha hagut un increment de gairebe 100.000 €, El secretari cientific va remarcar

l'actuaci6 dels representants de les Seccions, en el sentit que fou molt contundent, dura, i alhora

educada i generosa. El president agraeix a C. Miralles que representi la SF tan eficacment en una

comissi6 la responsabilitat de la qual es particularment complexa, des de molts punts de vista:

criteris a aplicar, recursos disponibles, equanimitat, etcetera. El president hi afegeix que en

l'assignaci6 de recursos per a I'any vinent s'establiran criteris per a prioritzar les peticions
presentades, es tindra molt en compte com s'han anat desenvolupant cadascun dels projectes
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