f' DOSSIER

56 117-1 *- INVISTA DE GíliÜNA -V N'ÚM. 22<.J MAH(,J - AJilJIl. 20O5

R a r a e l Gsty J e iVIontellá,
1 Pirineu i Girona, 1 assai^ i la llei
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A GRANS TiíETS, l'obra de Rafael Gay de Montellá
es pot agrupar en tres blocs. En primer Uoc, Tobra
literaria, que consisceix en una noveMa i uns quants
volunis de narracions i descripcions mes aviat breus
ambientades sobrecot al Pirineu i a Girona. En segon
lloc, les obres assagísriques de tema polític Í económic, i a vegades tanibé social. I finalment, l'obra
jurídica, que és la mes extensa i iiiolt variada teniátic a m e n c Peí que fa a la llengua, l'obra literaria,
publicada entre 1950-1965, és sempre en cátala; deis
assaigs, n'hi ha algún en cátala, pero la majoria son
en castellá, i l'obra jurídica esta exclusivameut escrita
en castellá.
Val a dir que ens trobeni davant d'una obra prou
vasta, pero el valor de l'obra de Gay de Montellá no
és només quandtadu. Un gran doniini de la llengua i
una técnica narrativa acceptable que donen com a
resultat una prosa amena i viva, ThabilitaC a
l'hora de desplegar els arguments, i la
clarividencia i la claredat en tractar les
matéries j u r í d i q u e s son alguns deis
mérits que podem esmentar d'entrada.

Així i tot és curios, si no lamentable, que un
autor anib mía obra tan diversa i digna esdgui mig
oblidat i que els seus Ilibres només es pugiiin trobar
en algunes biblioteques i en Ilibreries de vell. Valgui
aquest article com a reivindicació i com a aproximació a l'estudi de la vida i l'obra de Rafael Gay de
Montellá.
Rafael Gay de M o n t e l l á *
El pare de Rafiíel Gay era un home que estava
vinculat professionalnient a l'administració de Justicia, concretament l'any 1882 estava destinat a la
ciutat de Vic quan va néixer el seu fill Rafael, el 15
de novembre. U n s quants anys després, un nou
destí laboral va fer que la familia es desplaces a
Girona, on el jove Rafael va ingressar a I'Institut
per estudiar el batxillerat. L'any 1904,
Rafael Gay de Montellá es va Uicenciar
en dret i ciéncies socials per la Universitat de Barcelona, i posteriorment es
va doctorar a Madrid.
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En Tiiiici de I.1 scva carrera coni a advocat va treballar com a passant en el bufet de Francesc Cambó,
a qui l'unia un vincle familiar niés aviat llunyá. N o
sabem exactanienc en quines dates va teñir lloc
aquesta passantia, pero sí sabem que Cambó havia
muntat el bufet quan es va instaMar a Uarcelona en
prendre possessió del carree de regidor de la ciutat al
principi de 1902, i que cap al 1905 Festablimenc ja
gaudia d'un ccrt reiiom.(l)
Amb només viut-i-dos anys i acabat de Ilicenciar,
Rafael Gay va participar en les negociacions que van
m e n a r a la signatura del Tractat de Ferrocarrils
Transpirinencs entre Espanya i Franca (1904). Posteriortnent, va ser nomenat secretari de la conñssió
internacional per a la construcció d'una de les vies
transpirinenques que havia aprovat aquel! tractat: la
via de Ripoll a Acs-dels-Tcrmes, ínaLigiu'ada Tany
1929 i que avni dia encara es nianté en funcion;iment malgrat les poques inversions que s'bi dediquen. Durant aquests anys en qué es va dedicar al
món del ferrocarril, mentre portava un plet a Ribes
de Freser, va conéixer la que mes endavant seria la
seva dona, Montserrat de Montagut, que era filia de
Ribes mateix.
A pardr de ia guerra del 1914-1918 va emprendre diversos negocis relacionats amb els transports
marídms que el van portar a establir contactes amb
unes quantes oniproses italianes. D'aquesta manera
va arribar a ser vicepresident del consell d'adininistració de la Hispano-Olivetti, i vocal del consell
d'administració de les h'nies marítiines Saemar.
Al llarg de gairebé tota la carrera professional - i
fins ais darrers dies de la seva vida- Tocupació principal de Rafael Gay de Montellá va ser exercir
d'advocat des del seu bufet a Barcelona, pero sempre
es va involucrar ainb altres activitats relacionades
a m b el dret. Per exemple, entre 1933-1936 va
impartir una assignatura sobre dret maritim a la Universitat de Barcelona, a partir de 1934 va
passar a formar part del eos d'academics
'
de merit de l'Academia de Legislado i
Jurisprudencia de Barcelona, i el 1936
va ser un deis organitzadors del t C o n -

Rafael Gay de Montellá (1882-1969).

grésjurídic Cátala. També va ser membre de TlMustre CoMegi d'Advocats de Catalunya i corresponent
de rinsticut de Dret Comercial i de Navegació de la
Universitat de Buenos Aires.
En co]iien(;ar la Guerra Civil vivia amb la seva
dona i filis a Barcelona, d'on van haver de sortir a
corre-cuita en un vaixell cap a Italia pocs dies després
de l'altpament militar perqué la seva xnda corría perill.
Els contactes que havia establert amb enipreses italianes els van permetre instaMar-se a Roma durant set o
vuit mesos, per tornar segiiidament a Mallorca. Tot
just acabada la guerra van tornar tots plegats a Barcelona, on va reprendre la seva feina d'advocat,
Sempre es va considerar un home de la Lliga,
pero que sapiga mai no va ocupar cap carree públic,
tot i que en alguna oeasió sembla que li
van oferir la possibilitat d'involucrar-se
acdvamenc en política. Hi ha una anécdota que recorden niolts deis seus descendents i que ajuda a fer-se luia idea

58 ! 17+1 *• R E V I S T A D E G I R O N A •» N Ú M . 221J

MAUÍ.: - AUitiL 2005

de la relació que hi havia entre Rafael Gay de M o n cellá i Francesc Cambó. L'any 1947 va decidir tornar
a Europa i va comprar un bitllet d'avió per al dia 13
d'abril. Per aquellas dates Gay de Montellá i la seva
dona havien anat a Buenos Aires a visitar-los i van
sortir en vaixell cap a Europa anib el grubc de i'equipatge de la familia Cambó que no es pedia facturar a
l'avió. Malauradament, quan el niatrimoni Gay de
Moncaguc va arribar amb Tequipatge van saber que
Cambó havia mort abaos de sortir d'Argentina.
Rafael Gay de Montellá va morir a Barcelona
Tany 1969, a l'edat de vuitanta-set anys.
El P i r i n e u
«Els entesos en historia política o religiosa, en
lingüística, en arqueología o en folklorisme us parlaran del mític encís de les llegendes i de les rondalJes,
del valor iconográfic de les imatges religioses, del
mcrit deis inonuments arquitectónics de les velles
abadies, cenobis i hermitatges i de la grandiositat de
les gestes hiscóriques del Pirineu anomenat oriental.
Pero tot agarbuixat n o és prou per a definir la forga
atractiva d'aquesta part de la murallada pirinenca
aixecada entre la GaMia i la Iberia». (2)
Ja he dic anteriorment que els dos temes principáis de l'obra literaria de Gay de Montellá son el
Pirineu i Girona; en el text extret de la nota preliminar á^Els Pirineus i)m(^ics que encap(;:a]a aquest apartat
queda ciar fins a quin punt se sentía atret per la serralada. 1 és que els vineles de Gay de Montellá amb el
Pirineu son múltiples: familiars, d'una banda, i per
partida doble, perqué la seva mare era de Puigcerdá i
la dona, de Ribes; professionals, d'una altra, per la
vinculado laboral que va teñir en la construcció del
ferrocarril de RipoU a Puigcerdá, i per altres plets
que va portar a la zona. A mes, sabem que coneixia
bé i li agradava recorrer les muntanyes entre la VaU
d'Andorra i el Canigó. D e tots aquests
records personáis, vivéncies professionals i excursions Gay d e M o n t e l l á
n'extreu la materia literaria d'aqüestes
obres que dedica al Pirineu. D'aquesta
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manera no només llegim les descripcions personáis
de les muntanyes que ell mateix havia recorreguc,
sino que també llegim detalladament co]n era la gent
que hi vivia, i de quina manera vivia.
D'aquest bloc d'obres en destaquen sobretot
dues, que segons com son quatre: Els Pirineus mágks
(1954) 1 el Llihrc de ¡ú Ccrdanyn (1951). Dic que
poden ser quatre perqué la primera va ser reeditada
l'any 1960 amb dues narracions noves i algunes de la
primera edició revisades i ampÜades. L'any 1964 va
aparéixer La Cndcinya, que és mes o nienys el mateix
cas: non episodis nous i algún canvi de títol respecte
al Llibre de la Ccrdanya. Sigui com sigui, esteni
davant d'uns voliims molt semblants: sempre trobem
un o mes fils argumentáis que aglutinen uns quants
capítols, que es barregen amb uns quants episodis
aillats, mes descriptius o histories, i que Iliguen amb
la resta per la localització geográfica de la temática.
En tots dos casos es deixa veure la mésela de ficció
amb experiencia personal reelaborada.
Val la pena destacar, tant á'Els Pirineus nÚ!¿ics com
del IJibrc de la Ccrdanya, alguns moments en qué els
protagonistes deis relats s'enfronten a les muntanyes.
En aquests passatges la narració esdevé trepidant i la
prosa capriva el lector de manera que no pot abandonar la lectura fins a conéixer-ne el desenlia^. Per
exeniple, els esfor<;:os d'en Jep d'Ordino per pujar el
seu client, en Walter, fins al port de Bareites, a
Andorra; o la Uuita deis enginyers per foradar la
munCanya per fer passar el ferrocarril; o com don
Raíuon de Ponsá, la seva neboda i el criac creuen el
CoU del Pendís enmig d'una furiosa tempesta de
neu per arribar a la Cerdanya.
Encara que peí dtol pugui semblar que El ¡libre del
Rosselló (1959) és un cas semblant, es ti-acta d'una obra
diferent. En aquesta ocasió Gay de Montellá és mes
aséptic i menys noveMesc. N o hi ha els relats mes
novellescos que trobávem en els dos ca.sos anteriors: a
El llibre del Rosselló hi ha mes geografía, etnografía i antropología, pero menys narració.
Així i tot, fiis fi-eqüent de la primera persona evidencia la presencia de Fautor que
coneix el territori i s'hi sent Iligat.
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mariscáis deis exércits d'invasió, artesans somiadors,
grans predicadors i gent de ploma ben trempada,
foren generacions que deixaren dins d'aquells cíngols
de pedra. bocios d'anima i esseiicia de virtuts i heroicitats. Amb senibiant desordre harmónic, s'havia forjat la simfonia heroica d'un goticisme tan atractiu,
que modelava Girona, com una ciutat única d'un to
mig-eval inconfundible, que potser era el secret de la
seva atrácelo [...]».(3)
Girona és sens dubte l\iltre eix de les obres literaríes de Gay de Montellá. C o m podem llegir en
aquest text, en qué com abans torna a aparéixer la
paraula «atracció», queda ciar Tinterés que tenia per la
ciutat. Peí que sembla, tot i haver-ne marxat quan era
niolt jove, aprofitava sempre que podia per tornar-hi,
i sempre va guardar-ne un bon record, sobretot per
les celebracions de Setmana Sanca.

Finalment, hi ha encara un parell d'obres mes breus
que també toquen el tema del Pirineu. En primer lloc
un arcicle, «La ruta rosselloncsa del ronianic en el
poema "Canigó"», publicat dins una misceMania commemorativa ais setiuta-cinc anys de dviii^ó. Es n-acta
d'un repas de tots els MTonestirs, capelles i ermites que
apai-eixen al poema de Verdaguer. I, en segon lloc, un
próleg en castella, «Nuestro Pirineo litei-ario», a un llibre de fotografies titulat Pyrenc.
Girón a
<*Hom püt ben dir que la ciutat es en sa part
vetusta un cofanet de pedra que conté les esséiicies
de la seva historia amb l'originalitat consegüenc. Que
malgrat ésser una ciutat bastida amb carreus i pedrés
miMenáries, no dóua la impressió d'ésser una ciutat
petrificada. Té encara tota la projecció de
la vida deis estaments que la feren gran i
poderosa. Nobles, crehuats, feudals cemplaris, hifants i camarlencs reíais, jueus
del CaJl i de la Sinagoga, frares ñlósofs.

Girona 1900 (1966)(4) és Túnica noveMa de Gay
de Montellá i probablement la seva obra mes coneguda. Malgrat tot ara mateix Tedició está esgotada, i
només es pot Cix)bar en Ilibreries de vell. També és,
tot i la divei-sitat de pei^sonatges i línies argumentáis,
l'obra que representa una estructura mes solida. Está
ambientada a Girona durant el canvi de segle del
XIX al XX, i hi desfilen un seguit de personatges
particulars que ens ajuden a fer-nos una idea de com
era la ciutat en aquella época. La novel-la s'articula al
vokant d'un nucli de protagonistes que cohesiona
tota la resta: la familia Creus (sobretot el matrimoni,
cu Robert Creus, la Roser, pero també els dos filis,
en Manuel i la Nuria) que acaba d'inscaMar-se a
Girona perqué el cap de familia ha guanyat una plat^'a
a l'Audiéncia de Girona. La resta de personatges son
companys de feina d'en Robert, i amics i coneguts
de la familia Creus. En aquesta noveMa, pero, no
només hi trobem costumisme, sino que encara teñen
mes pes i son mes reeixits aquells episodis en qué
l'adversitat i la desgmcia recauen sobre els personatges, i que tenyeixen la narració amb mansos naturalistes. Un exemple il-lustrariu
és la trágica historia del m a t r i m o n i
Buissons, que eren una pareUa feli^ fins
que engaijolen el marit sota l'acusació
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que sembla reuneix molt del material relatiu a la
historia i la vida social de Girona que pocs anys després va ser utilitzat per a la redacció de Giwtia 1900.
El segon és el pregó que ell mateix va pronunciar a
la Gerniandat de Sant Narcís durant la Setmana
Santa de Tany 1962. Aquest darrer, mes breu que el
primer, és un recorregut nostalgic i afectuós basat en
els seus records d'adolescent per diversos actes de la
Setmana Sama gironina.
L'assagista
C o m es pot comprovar en el quadre adjunt, la
prodúcelo assagísdca de Gay de Montellá no és gens
menyspreable. L'amplitud temática és variada: simplificant podríem dir que va des de la geopolítica i
l'economia fins a la moral, passant per un parcll
d'obres de coinentari sobre l'Estatut de Catalunya.

d'anarquista noniés per posseir uns volunis de Marx i
I<j-opockin, i h seva dona, la Paquita, es mor de la
pena que li causa la injusta separació.
Malgrat radvertiment que trobent al principi de la
novel-la (p. 8), Girona 1900 té un ale contingiit autobiografic. Recordem que el pare Rafael Gay treballava en radniinistració de Justicia a Vic i que posceriornienc es va trasUadar a Girona. A niés, Gay de M o n tellá, com el jove Manuel, va deixar Ciirona per anar a
estudiar a Barcelona. Encara que sovinc sigui un
coniencari anecdótic, en aquesta ocasió mereLx entretenir-s'hi perqué és una mostra mes de coni Gay de
Montellá no només reelaborava la propia experiencia
personal, sino que prenia casos reals de la prácrica
jurídica per construir obres de ficció.
Encara hi ha dos textos niés en qué
Gay de Moncellá parla de Girona, concretament dos discursos. El primer,
Girom a les darrcrics del scgte XIX, peí

El gruix mes important d'obres d'assaig el formen les dedicades a la geopolítica. Sobretot després
de la lectiu-a d'España ante el prohlcina del Mediterráneo
(1917), Catahmya rmció meditermiña (1933) i Mediterramsmo y atlmiiismo (1943) es fa evident que Gay de
Montellá compartia i divulgava les idees conservadores, católiques i mediterranistes tan del gusc d'alguns
sectors de la Lliffií.
Sobre l'Estatut de 1932, devia ser l'activitat professional i els contactes amb polítics el que el va portar a participar en dues publicacions destinades a
conient;ir-lo: L'Estatut de Caíalunya (1933) en el qual
reprodueix i comenta fragments de la discussió parlamentaria i de la Constitució espanyola, i un capítol
dedicat a les obres publiques al Ilibre coMectiu Conferencies sobre l'Estatut de Catalunya (1933).
Fins i tot, va dedicar esfor^os a lluitar contra els
ducls, un aspecte que almenys avui ens sembla una
curiositat, pero q u e és el tema d'un opuscle q u e
publica amb dos altres autors: Contrihudón á la campaña de propaganda antiduelista en Espanya (1911).
A part d'aquestes obres publicades autónonianient hi ha tot un seguit d'articles
dispersos entre publicacions periodiques
com Nuestro tiempo, Revista, Diario de
Gerona i Vida.
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taáo de la kgislacwu de aguas públicas y privadas en dos
volums (1956).
A mes, el seu interés per Taplicació del dret ais
nous Cíimps que obria el progrés el va portar a
redactar obres coin Primipios de derecho aerouánlico
(1950), i fins i tot a preparar un traccat que va quedar inédit sobre dret astronáutic.
A part d'aquest gran nombre de volums, cal n o
oblidar les coMaboracions amb revistes periódiques
especiabtzades. d'entre les quals destaca la Revista
Jiíyídicii de CtUahinya peí seu resso i peí Uarg període
durant el qual hi va publicar (entre 1904 i 1967).
NoveMa, narracions breus, Ilibres de viatges,
tractats i estudis de dret, assaigs, articles i discursos
diversos... tot plegat, reprenent el que deia al principi, sembla suficient per reivindicar, i estudiar i
conéixer niés a íbns, una obra que pertany a una
época del segle X X que ens és molt propera en el
tenips pero que cot i així encara permet que un
personatge com Rafael Gay de Montellá estigui
niig aniagat en el record d'uns pocs i les lleixes i els
cacalegs en línia de les Ilibreries de vell.

David Prats es filóle^.

L'liome de liéis
Gay de Montellá també va desplegar l'activitat
professional mes enllá de l'estricte exercici del dret.
Va arribar a publicar cap a una cinquantena d'obres
de tema jurídic.
Tot i que la seva especialitat principal - i sobre la
que va escriure niés obres- era el dret mercantil,
també va redactar nombrosos tractats i comentaris
sobre Icgislació hidráulica dirigits a akres professionals i escudiants de dret, alguns deis quals van ser
reeditats en diverses ocasions, per exemple, entre
nioltes altres, Tratado prádico de sociedades ¡nercaiitiles
(1930), Código de Comercio español coivcfUado. Legistaciótj, jurisprudencia y derecho comparado en
set volums (1936), La sociedad de responsabilidad limitada en ¡a ley de ¡7 de
julio de Í953 (Comentarios en sus aspectos
legai, económico yfwanciero) (1954), Tra-

Notes

{*) Per obtcnir iiiolcí tic la infoniiació d'.iqiicst apurtnt hingrafic
li.iii cstLit L'laiis IL'S converses .iinb un scgLiil de persones que
scmpre ni'hnn ates ttL-siiiteressndaiiicnt i amb cordinlitac: Trinid.id i Joaquim Guy de Montelhi, NLircis-Jordi Ariigó, jordi
Mascarella i, sobrecoc. Toniñs de Montaguc i Montserrat Gay
de Mcintagiit, filia de [í,afael Cí:iy de Moiuell;). T.inibé vull
.igniir ];) lectura eritici i els eoineiitaris a l'ep ValsaloLire i Ciuillcín Molla. N o cal dir que tots els errors que pugui Kaver-iii
en aquest text noniés son atribu'ibles a mi mateix.
(1) Vegeu Jesús l'AllON, CIIIJJW, 3 vols. |1. 1876-1918], Barcelona,
Alpha. 1952. 21S.
(2) R . GAY OF. MONTIILLÁ, Eb Pií-inais \ihli>h. (Di- la iW/ ¡¡'Aiidomi
i\l Gm{i¡ól, liarcelona. Selecta (Biblioteca Selecta, 154), 1954, 13.
(3) Ralael GAY PE MONTELLÁ, Civmiíífat ác Satii Nards. Prrijó á¡a Sciiiima Smín Giroiüttii de ¡'iiuy ¡962, Giron.i, Gofradía de
Jesús y los niños, iyfi3, 1-2.
(4) C o m a anécdota, mes aviat trista, s'lia de dir
que Giroui! 1900 figura al cataleg de Ilibres
de riSUN com a obra cu castella i classificada sota l'epígraf de macérics «Historia de
Españaí".
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