
IN MEMORIAM

La darrera vegada que Frederic
Travé i Alfonsoentra a casa,fou pel
maig d'enguany, 1982. Veniasatis-
fet, ambaire senyorívol,sempreno-
ble, sempre elegant, amb un deIs
seusbastonsprederits.

Veniaa oferir-me un exemplar de
la "REVISTADE LUBRERIA ANTI-
QUARlA», el núm. 3, publicada a

Barcelona l'abril d'aquest mateix

any1982. '"
lo ja la teniain 'baviallegit el for-

midable treball que conté, sota el
titol: "A LA RECERCADELSDEUS
DELA GENTIL/TAT.- LA BIBLIO-
TECADE "CAN TRAVE"..

A travésd'una quinzenade páqi-
nes,el seuerudit autor que es fírma
R.B., ens presenta aquesta gran

per loan Hius i Vila

••
FREDERIC TRAVE
i la seva «Biblioteca
rnitologica)) de Cubelles

jo l'he vist i l'he seguit, sempre a.

marge completamentde les altres
visions que puguin tenir altra gen:
d'aquestamic meu, Frederic Travé,
al qual jo coneei estimoa tz:avésde

la sevagran creaci6dela «Bibliotecc
Mitológico» de Cubelles.No pos d«
resmés.

A Frederic Travé i Alfonso, I'h«
coneguta casamevai sempreentre
llibres.

Quanl'any 1946obrfema Vilanovo
i la Geltrú, a la Rambla de la Pau,
(llavorsde «José Anionio») la nostro
Llibreria de VeJi,reunJemuna tertú-
lia quel'enyoro dedebói quel'evoco
enelsmeus vilanovins.Donoqracies
a Déu d'haver coneguta casa, entre
llibres, i en una época tan fosco, en

obrade l'amic Travé, d'una manera
meravellosai queno usla comentaré
en detall perqué ens allargarfem
massa; car per a parlar en detall
d'una instituci6 'com aquesta, seria
totalmentcom parlar deis veIlsdéusi
dela sevainlluéncia dins dela mito-
logia, a través dels segles, passant
per totesles reliqions que han inlor-
mat la vida dels pobles. Seria Ii-
car-nosen el camp de l'art i de la
literatura i llindar i aprofondir la his-
toriai la llegenda.En Ii, seria unmai
acabar.
Demaneraque en lloc de parlar-vos
endetall dela immensitat d'história i
de llegenda acumulada a «Can
Travé», em limitaré a presentar-vos
el seucreadori la sevaobra, tal com
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que el llibre catalá era proscrit tota1-

ment i en que e1sautors de categoria

universal ens arriba ven en compta-

gotes i en edicions muti1ades per la

censura, i que nosaltres, amb tota

mena de subterfugis, aconseguJem

adquirir-ne exemplars no muti1ats,

vinguts de l'Argentina, de Méxic, de

Perpinyá o de París, i que nosaltres

e1steníem amagats i e1svenJem clan-

destinament o e1sdeixávem llegir a1s

amics d'abso1uta confianca.

Quan penso amb aque11es tertú-

1ies, ara, als meus setenta anys, se

m'ente1en els ulls. No me'n resten

gaires d'aquells vells contertulians.

La majoria són ja a la Casadel Pare.

Engunay, el Pase, n 'ha cridat un

altre: En Frederic Travé i Allonso.

Encara em semb1aveure'l entrar a

casa, per primera vegada. Era cap a

fina1sde l'any 1949.Nosaltres acaba-

vem d'ediiar el primer llibre catalá

que s'editava a Vilanova i la Geltrú

després de la guerra civil. Era el

«VlLANOVA 1 LA GELTRU, ES-

TAMPES DE LA CIUTAT 1 DE LA

COMARCA» de l'Albert Virella i

Bloda.

Travé venia a felicitar-me i a co-

néixer-me. A més volia mitja dotzena

d'exemp1ars per a regalar-los' a
. r

auuesseus,

Aque11dio (era un dissabte fap al

tard) a la tertúlia hi havia eFXic

Cabanyes, l'Enric -Hicari, Martí

Torrents, el Mestre Montserrat (cito,.

solameni quatre absents) i altres

coniertulians, que totse'aixecaren a

saludar l'amic Frederic Travé, al

qual vaig oferir un seient per tal
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que compartís amb nosaltres l'agra-

dable tertúlia.

Me'l varen presentar. lo era l'únic

que no el coneixia. 1ara, quan us en

parlo, us puc assegurar que quan

aquest maig darrer el vaig veure

entrar a casa, a la nostra llibreria

nova de la Rambla Principal i per

darrera vegada, el vaig veure com

llavors:

Alt, ben p1antat, amb el seu aire

senyorial de sempre i amb el seu

bastó a la ma.

Aquesta vegada en estrényer-li la

ma, vaig agafar-1i la má del bastó, bo

i dient-li:

-Quina especia1itat té aquest

bastó?

No us l'explico, perqué, com tots

e1sbastons de la gran co1ecció reco-

1lida per Frederic Travé, tenia la

seva petita o gran historia, la seva

característica i fins i tot la seva Iun-

ció particular.

Més endavant vaig saber que de

bastons «nobles» en tenia més d'un,

per cada dia de l'any.

Quan uns anys més tard vaig

assabentar-me que l'amic Travé,

ultra l'ésser co1.1eccionador d'obres

mito1ógiques i altres coses, tenia

també la déria de co1.1eccionarvells i

vells bastons histories i singu1ars;

cada vegada que venia a casa jo ja li

preguntava l'especia1itat del bastó

que duia a les manso

Em consta que més d'una vegada

quan venia a la nostra tertúlia amb la

intenció de passar-hi una bella esto-

na, agafava un de1sseus bastons mi-o

110rs,per a «épaier» e1scontertulians

i natura1ment a mi, que ja sabia que

solament en entrar no li deixaria de

preguntar pe1s seus llibres i pe1s'

seus bastons.

En aque11sanys, 1950.1960, el se-

nyor Travé venia molt sovint per

casa. Sobretot quan residia a Cube-

11es venia quasi bé cada setmana,

sobretot e1sdissabtes ala tarde.

No recordo exactament la data,

eiüre aquests anys, quan ja la nostra

coneixenca s'havia convertit en

amistat i ell entrava i sortia de la lli-
breria per anar al meu despatx o al

lntim i reservat on jo tenia la meva

llibreria particular i sobretot els lli-

bres prohibits i altres coses. Nosal-

treé/d'aquell indret en déiem «L'In-

fern ~ (mot amb que coneixfem

entre e1scaputxins e1lloc reservat j

tancat on bi havia e1sllibres prohi-

bits). Un dissabte em surt d'aquell

indret amb un llibre a les mans j

davant de tots e1s contertu1ians, em

diu:

-loon, aquest 1libre m 'interessa.

Díga 'm quan en vo1s?

A mi e1sllibres particu1ars, sobre-

tot si es tracta d'obres de consulta

re tira ts ja del mercat, no solamen t no

e1svenc, sinó que ja no e1sensenyo.

Pero l'amic Travé n 'bavia trobat un

queli in teressova.

Es tractava d'un diccionari de mi-

toloqia, en Irancés, molt il.lustrat.

Pero no era res més que un dicciona-

ri manual, de paper quasi bé biblia,

d'unes 700 a 800 pagines. A mi

m 'agrada va molt i m 'era de molta

utilitat, com a obra de consulta.

De moment vaig quedar-me parai,

perqué jo a1sllibres meus no e1she

posat mai preu. Son meus i per tant

noson vendib1es. 1li ho vaig dir així

mateix.

L1avors, com si fos ara, em semb1a

encara veure '1 amb una cara com

d'i1.1uminat (i tots escoltant-lo) com

ens par1ava de la seva gran déria de

fundar una biblioteca mitoloqica al

seu Mas Travé de Cubelles, bo i

dient-nos que la tenia comencada i

que n 'aqencava l'emplacament, al

bell dels jardins de la mansió senyo-
rial.

Tots l'escoltaven bocabadats i tots

li vórem prometre que la visitariem,

en els seus comenr;os, el dia que li

abelJis. Quan ens acomiadavem, el1,

amb el meu llibre a la ma, em diqué



PETRI
rACOBI MONTI

FALCHrr DE
COGNOMINI
BVS DEOR VM

OPVSCVLVM.

El El n n

amb aquell posat noble i seré que

tenia:

-Joan; quant te n'haig de donar?

Vaigdir-li que jo estava molt satis-

fet que figurés a la seva biblioteca

mitológico i que aixó sol rp 'hó eom-

pensava tot. Ell insistia, disposat a

paqar-n e el que jo li 'digués. Llavors
vaig dir-li: ')

=Mira, Travé, aquest llibre, mig

desfet, el vaig comprar'I'any 1930als

Encants de Llibres Vells del Pa-

ral.lel, deBarcelona, un diumenge al

mati. Vacostar-me deu céntims, Re-

fer-lo i encuadernar-lo amb aquesta

tela granat amb que enquaderno tots

els meus llibres particulars, va cos-

tarme cinquanta céntims, Si me'l

vols pagar ja ho saps: Seixanta cén-

tims ... si t/hi veus amb cor!

. Entre el somriure general, no es

va veureamb cor de pagar-me'l i se

l'endugué, satisfet, com aquell gos

que.l{ ha caigut un bon os.

Ara bé, l'amic Travé, de llavors

enqano para va fins a aconseguir que

u~ 4.iumenge al matl anés a veure-li

la scya biblioteca mitológica.

Devia ésser a principis dels anys

1960 que un diumenge al matl bi

anarem amb el meu gendre.

Fórem rebuts meravellosament

per ell i la seva agradable senyora i

visitárem de dalt a baix la casa se-

nyorial i els seus jardins, emb les

seves múltiples i meravelloses face-

tes i le seves col.leccions. Peró, esta

clar, la meva obsessi6 era la bibliote-

ca que ell ens enseuyava i comentava

sala per sala, peca per peca i que

se 'ns excusava que la gent no li tre-

ballava i que encara estava en els

seus inicis. Els projectes eren dili-

nits, peró immensos.

Peró, Déu meu, quins inicis! Que-

dárem astorats. A mi el cap em

donava voltes i m 'adonava que els

déus de l'antiguitat arribarien a



embogir-mecomhavienja embogita
l'amic Travé.

Mirant i fullejant llibres únics,pe-
cesvingudesde qui sap on, ens hi
passejóremhoresi més bores, men-
tre la gran preocupaci6 de l'amic
Travé eravoler-meconvencerque tot
allo encaraestavaen embri6 i que
calia muniar bé l'edifici i que la
decoraci6fos «adhoc»,d'acord amb
lamitologia.

Francamentm'esveravade tanta
erudici6, tanta dedicaci6i sobretot
aquellconvencimentseu que encara
tot just estavaen els comencamenis
de la granobraqueteniaprojectada.

De cop i volta ens atura davant
d'una gran enciclopediamitológica
en Irances. de diversos volums. Al
seu costathi havia un petit volum
quejo recordavaperfectament. Era
enquadernaten tela granat. Era
aquellqueell haviatrobata casa.

Perqué, com us deia, quanjo sor-
tia ambel meu gendrede Can Travé
aquell diumengeal migdia de l'any
19600aixI, per primera vegada,sor-
tia completamentesveratde l'emba-
lum, la serietat, la meticuJositati la
forta erudici6amb que muntava una
biblioteca especialitzadaque era la
nineta deIs ulls de l'amic Travé.
D'aquest Travé, que jo cree, entre
nosaltres,que els déus li eren Iorca
propicis.

la uspodeu imaginar amb quina
il.lusi6 vaig mirar-me aquella ja in-
tensabibliotecaque l'amic Travé tot
just considerava que estavaals seus
inicis.

Sortirem de CanTravé desprésde
rebrelesmóximesatencionsper part
dela sevaesposa.Per part meva en
sortia completamanet desorientat.
M'esfereia tot allo.

/ m 'esfereia,perqué jo -i no ha dic

eJsqui avui dia li han d'agrair aques-
ta dedicaci6.

/ com que tinc la seguretatque eJs.
déusi les deessesdela mitologfas6n
aqraits, sobretot ara, quan ja la
humanitat els margina, estic sequr
que el nostre amic comparteixel cel
amb l'olimp i no sé fins a quin punt
es trobamillor a l'olimp queal cel.

Perqué, en definitiva l'olimp
J'acostaa Cubelleson resta la seva
obra immortal, la sevagran creaci6
única:

Aquesta "B/BL/OTECA DE M/-
TOLOG/A CLAS$/CA / LA SEVA
/NFLUENCIAEN L 'ART/ LA LITE-
RATURA".

Amic Frederic Travé: t'asseguro
que, almenysjo, resto tranquil res-
pecte de tu; perqué estic convencur

que a més del nostre Déu, els déus

per cap mena de vanitat- he estat
endut, tota la meva vida pel culte al
llibre i a les col.leccionsque he pro-
curat tenir, entre les quals figura el

llibre catalá i el llibre vilanovi, i
resto.esveratde veurecomi de quina
manera l'amic Travé havia assolit

=Tcan, aquest volum que vas fer-me entendreque ell, en la seva
reqalar-me, jo ja sabia que existia!,;dedidaci6alllibre, era un geganti jo
pero fins aranol'havia trobatenlloc. simplementunpigmeu.
Es tractadel resumci,'aquestaenci-
clopedia i pensa que li anava al '..: .
darrera./ jo, el buscavaper Franca i

Aquella gran enciclopediamitolo-
gica en Irancés, era meravellosa.
Quanla deixóvem,admirats, Travé

aqaiael manualde tela granat i va
dir-nos:

vesper onl'he trobata Vilanovai la
Geltrú.

Peróqueels déusi les deessesem

perdonin si els die que Frederic
Travé els ha pagat amb escreix la
sevadedicaci6.lo cree que s6n ells

als qualsdedicarestantsanysi altres
cosesdela tevavida, no t'abandona-
ran. / si jo em veia en el dilema de
venir-te a cercar, t'ho juro, amic
Travé nosobriasi arribar-meal cel o
escalarl'olimp.

Brecolatpels déusi ... sobretotper
les deesses... et desitjo unaeternitat
Ielic. O

."


