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Presentació de l’Alcalde

 

 En una època en què no hi havia Internet, Albert Manent va teixir una gran xarxa. 

Manent va orientar i ajudar centenars d’estudiosos, es va cartejar amb escriptors i polítics, 

i a molts d’ells també els visitava personalment. Per això Josep Pla va dir d’ell, amb encert, 

que era l’home que va pujar i baixar més escales a Barcelona en els anys de la resistència. 

 Barcelona s’ha consolidat com a ciutat de cultura, coneixement, creativitat, 

innovació i benestar gràcies a la tasca, la implicació i el compromís de moltíssimes perso-

nes. Una d’elles és, sens dubte, Albert Manent, un activista cultural de primer ordre, que 

va impulsar i dirigir obres col·lectives d’envergadura, algunes d’elles equiparables a les que 

han generat les grans cultures del món. 

 Algú podria dir que Albert Manent va ser un tastaolletes, però el cert és que va 

conrear, amb rigor i caràcter divulgatiu, camps tan diversos com la poesia, la biografia,  

els retrats, l’assaig, la història, la dialectologia i la toponímia. La diversitat de disciplines 

en què va excel·lir es posa de manifest en aquest recull, “Albert Manent, forjador d’entu-

siasmes”, que ens mostra la seva fructífera trajectòria, i que es clou amb el seu discurs 

quan va rebre el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes.  

 “Albert Manent, forjador d’entusiasmes” també ens permet conèixer millor la 

relació de Manent amb els seus mestres i referents -Carner, Riba, Ridruejo, Benet, Claudi 

Ametlla...-, i evidencia les dificultats amb què, ell i els de la seva generació, es van trobar 

per mantenir viva la flama de la catalanitat durant la foscor del franquisme. 

 Albert Manent, home de lletres de cap a peus, ha deixat una bona empremta en 

aquest país que tant estimava. Ens ha deixat un llegat immens de feina ben feta, una 

feina de formigueta cultural, sense la qual aquest país seria una mica més desmemoriat. 

 Estic segur que aquesta selecció que teniu a les mans, feta amb especial cura per 

Jordi Amat, us animarà a llegir més Albert Manent. 

Xavier Trias, 

Alcalde de Barcelona

Barcelona, 3 de novembre de 2014Dedicatòria de Jaume Vicens Vives. Exemplar d’Industrials i polítics del segle XIX. 
de Jaume Vicens Vives conservat a l’Arxiu/Biblioteca Manent.
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10 de febrer de 1937 

 A la tarda anem a buscar quars. Trobem algun cristall 

transparent i minúscules ciutats blanques de torres hexagonals, 

inclinades com la de Pisa. L’Albert cerca apassionadament en 

l’esquei del marge, entre els esbarzers, remena les pedres amb 

un ferro i a cada moment em compareix amb noves troballes. 

La muntanya, al caient de la tarda, es torna més morada; 

la neu del cim sembla unes vetes de quars entre la 

terra fosca. 

El vel de Maia, 

Marià Manent

Altra aurora de la mort

Àliga de la llum, llançada contra mi

un dia qualsevol, ara que em trobo alçat

en l’abisme i és Déu qui mesura el meu dir,

amb lenta veu intacta, nodrint-me en el combat,

vetllaré fins que em vegi reflectit en l’espill

del teu gest emboirat i el teu parlar senzill.

Revista Ariel, desembre de 1950

La nostra nit

Als meus companys de 

l’Antologia Poètica Universitària

Tu cavalques, Senyor, i el teu clarí esborrona

la nostra nit més brava. Cignes inconeguts

naveguem pel gran mar i, apressats, damunt l’ona

volem bastir una torre, clara en les solituds.

I ara els serpents ens premen. Sentim la defallença

dels nobles estendards més nostres, la desfeta

dels anys passats dormint en turba densa,

però som com un riu amb nova sang secreta.

La nostra nit, 1951
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Carta a Josep Carner

Tardor de 1951 

Estimat senyor Carner:

 Fa molts mesos que li devem agraïment pels seus dos poemes. Pensàvem 

incloure’ls en el número d’abril de l’any passat [de la revista Curial] en un número 

dedicat a vostè, però al mes de gener la policia ens va suprimir les revistes en ciclostil 

que fèiem, pretextant que eren clandestines, quan, per exemple, Forum, que era la de 

dret, es venia públicament als patis de la Universitat. En fi, una més. 

 Ara sembla que vist l’enorme escalf que hi ha i el revifament tan intens entre 

la joventut de totes les nostres coses concediran un permís de revista exclusivament 

en català. No hi confio massa però cal aprofitar totes les ocasions. Perquè és difícil 

fer-se càrrec de la tragèdia d’una joventut que s’ha passat tota la vida racional 

–des que ha tingut ús de raó- sense veure un sol diari ni una revista en la seva pròpia 

llengua i ha hagut de crear-se un ambient, sobreposant-se a l’altre, aprendre el català 

sense mestre, cercar llibres a les biblioteques o a casa els amics. Per exemple, les seves 

obres de poesia són tan rares que només uns pocs elegits les poden llegir i les deixen 

en comptagotes. [...]

 Confio que pel viatge de final de carrera el visitaré i dir-li de paraula moltes 

coses que emfarfega d’haver de dir per carta.

 Disposi sempre del seu amic i servidor.

Carta a Josep Maria Batista i Roca

Barcelona, 19 de novembre de 1953

Amic Batista: 

 De temps que volia respondre a la vostra lletra del mes de juny però ja 

sabeu que els assumptes del servei militar m’han absorbit. [...]

 Tot el que he esmentat és més o menys fruit del diàleg. De no parlar de nosal-

tres a ser motiu de discòrdia entre dos grups d’alà dins hi ha una gran diferència; vol 

dir que som una força i amb la qual esperen fer-hi una aliança. Però és clar, res d’això 

ens enterneix ni ens enlluerna. No s’han fet pactes ni s’han compromès coses impor-

tants; s’ha aconseguit que s’airegi el tema i que se’ns conegui. 

 Us felicito, us encoratjo per la vostra tasca a fora. Celebro que es parli de 

nosaltres al PEN i agraïm el missatge de Chamson, però a més caldria que s’hagués fet 

referència a aquest missatge al Figaro Littéraire i a d’altres revistes franceses; no ho 

hem vist pas i això que seguim el moviment intel·lectual francès. Convé que “torneu a 

la càrrega”, cal per això trobar algun delegat que digui públicament el que nosaltres 

no podem dir i es posi en ridícul als flamants nouvinguts. 

 Una altra cosa important: caldria que el mestre de Prada [Pau Casals] treballés 

per ajudar-nos. Avui dia la postura del pur que es plega de braços i es pensa que veurà 

passa el cadàver del seu enemic és absurda i senzillament ridícula. Més valdria que fes 

força concerts i en cadascun d’ells un petit parlament explicant la nostra situació i 

deixés els diners en mans d’un petit comitè de persones honrades i no polítiques 

–la joventut està desenganyada dels vells polítics que van perdre lamentablement al 

34, al 36 i al 39 i que a fora han viscut de renda cridant molt però sense fer res eficaç- 

com per exemple vós, en Corredor i algú altre per esmerçar-les en la rehabilitació 

definitiva de Proa, la nova sortida de la Revista de Catalunya, en un butlletí 

d’informació per a catalans de tot el món que s’enviaria de franc, i ajut a editorials de 

l’interior a part d’altres tasques de tipus no cultural. Què passaria avui dia si més de 

cent mil llibres de la Selecta que s’han venut en aquests anys no existissin? Com veuria 

la importància d’una cultura el jovent si ho veiés tot desert? Crec que vós, que sou 

amic del mestre, podeu influir en el seu ànim i fer-li veure que fóra milions de vegades 

més eficaç la tasca efectiva que la passivitat. Confio en vós i en la vostra habilitat. 

Aconseguir això seria –crec jo- el triomf més important que s’hauria aconseguit.

 Rebeu una cordial encaixada del vostre amic. 



98

Riba cristià

 “És per als fills de Déu, que poden creure, que jo testimonio”, feia exclamar 

el poeta a Llàtzer el Ressuscitat. Jo també m’adreço sobretot als creients en evocar 

l’actitud religiosa de Carles Riba. Però m’imagino que, tanmateix, les meves paraules 

arribaran a les zones més íntimes i invisibles de qualsevol incrèdul combatiu o agnòstic 

displicent que les llegeixi. Perquè el Cristianisme viscut amb passió “integral” revela als 

ulls de tot home honest una ètica objectiva i immutable que valdrà per al qui 

s’aventura, siguin quines siguin les seves creences, per les pregoneses de la veritat. 

 He conegut Carles Riba després de la darrera maltempsada. Per això vull limitar 

el meu testimoniatge només a l’experiència. I, d’una allau de records acoblats durant 

almenys dotze anys de contacte sovintejat, haig de triar aquells que defineixen amb 

perfil més sencer el vessant religiós del poeta. Però se’m fa difícil de destriar els records 

de la suggestió de frases o versos trets dels seus llibres. Caldrà evocar-los junts com a 

fills d’una mateixa unitat. 

 “Déu ens jutjarà segons les nostres conviccions”. Riba repetia aquesta sentència 

del cardenal Mercier amb un cert esbalaïment, però conhortant-se’n, perquè responia 

a una actitud molt seva: fidelitat als principis, comprometre-s’hi vitalment, creure-hi 

de debò. Creure: un verb que Riba usava sovint i de vegades emparant-se en l’autoritat 

de Maragall. Per aquest camí el poeta era irreductible. Podia rectificar una idea, un 

postulat accessori, però, talment recollint aquella frase fonamental i tan simple 

d’Ortega –“Las ideas se tienen, en las creencias se está” –, Riba vivia ancorat en les 

seves conviccions –i en primer lloc les cristianes-, i, quan calia, feia per elles “la jugada 

a tot o res”, com li agradava de repetir. Així, en el camí de Riba, no hi ha “ruptures”. 

Rectilini, segur, flexible o audaç, el poeta s’ha conservat fidel a unes quantes veritats 

axiomàtiques i essencials. 

Revista Germinàbit, 1959. 

Reproduït a Literatura catalana en debat, 1969

Nuestro invicto Caudillo, principe de la iglesia

 Un grupo de españoles, que conservarán por el momento su nombre en 

secreto para que los resentidos no puedan tacharles de oportunistas y aduladores, 

tiene la iniciativa, y la hace pública en este escrito, de pedir el capelo cardenalicio 

para Francisco Franco Bahamonde por los grandes servicios que durante más de 

veinte años ha prestado a la Iglesia […].

 No se nos diga, no, que por ser seglar, Franco no puede cubrir sus hombros 

de atleta de la Fe con la púrpura cardenalicia. Ciertamente, el Código Canónico 

vigente señala el carácter sacerdotal como indispensable para recibir el cardenalato. 

Pero no se trata, como es bien notorio, de prohibición de Derecho Divino alguno, 

sino de una disposición de Derecho Positivo a la cual la suprema autoridad del Sumo 

Pontífice puede fácilmente hacer una excepción. Si hubo seglares que ostentaron la 

sagrada púrpura, como el cardenal infante Don Fernando de Austria, el duque de 

Lerma o Mazarino, por ejemplo entre muchos, ¿no es infinitamente más digno de 

tal honor, nuestro católico Caudillo, que tanta y tanto ha hecho por la Santa Iglesia?

 ¡Sí, mil veces sí! No dudemos ni un momento: España, martillo de herejes, 

tiene en Franco el gobernante excepcional que su íntimo, congénito catolicismo 

estaba esperando desde centurias, el que ha arrancado de cuajo las herejías del 

liberalismo y la masonería. 

Desembre de 1957. Redactat per Santiago Nadal i Albert Manent

Reproduït a La represa. Crònica personal memoria d’una generació, 2008
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Carta a Joan Coromines

Mas Segimon, 11 de setembre de 1963 

Distingit i benvolgut amic:

 Estic ben content que el nostre treball us hagi plagut i no cal dir com agraïm 

la confiança que ens demostreu. Hem mirat de fer-ho amb cura, perquè ens agrada i 

estimem l’obra de l’Onomasticon Cataloniae. La vostra tasca, diria titànica –si no fos 

un tòpic massa rebregat-, només la poden comprendre (encara que no del tot) els qui 

han treballat una mica en toponímia.

 Gràcies també per les observacions que ens seran precioses per a successives 

enquestes. Entre l’hivern i l’estiu mirarem de fer-vos uns quants pobles més. Hi podeu 

confiar. Els més segurs, de moment, són el Rourell, Rodonyà, Alcover i Alió. Després 

–d’acord sempre amb l’Amigó- provarem de fer-ne algun altre. En endavant ja en 

parlarem. Dels nostres honoraris, ni parlar-ne. De molt bon grat us volem ajudar 

poc o molt. [...]

 Espero veure-us un moment a Barcelona aquest mes i ja tindreu més notícies 

de la nostra col·laboració a l’Onomasticon. 

 El vostre amic i servidor. 

Carta a Joan Fuster

Barcelona, 8 de juny de 1961 

Car amic: 

 Comprenc el teu enuig per haver de confeccionar “papers idiotes”, com em 

dius a la carta. És llàstima que, per això que anomenem les circumstàncies, no puguis 

esmerçar el teu temps en coses més profitoses per a la comunitat. Malgrat tot, sembla 

–i serva-me’n el secret- que Serra d’Or pagarà molt aviat i bastant bé. Llavors espero 

que hi col·laboraràs i no caldrà que t’escarrassis en feines menors. 

 A veure si enllesteixes el teu llibre per a Destino i altres coses. Calen crítics i 

assagistes. Tu de seguida que pots t’enfiles cap a l’assaig. Cosa que no saben fer els 

“manobres” joves que tu esmentes com a crítics de Serra d’Or. En Foix i jo estem real-

ment preocupats. En Maluquer, bon xicot i humorista i sentimental a ses hores, no sap 

fer pròpiament crítica. ¿Com volen parlar d’un autor sense saber de quina tendència és 

dins la nostra literatura, ni què havia fet abans, ni si ja hi ha antecedents del que ha 

escrit, etc. Agafen el llibre, nu, angèlic, i el valoren com si fos una peça absoluta i so-

litària. M’agradaria que en una carta (que jo miraria d’ensenyar-los) em fixessis en uns 

quants punts allò que ha d’ésser una recensió de Serra d’Or. A més, com diu en Foix, 

no estem en condicions de fer rebentades i per fer reserves s’ha de tenir molta malícia 

literària, personal fins i tot lingüística. És clar que poc català aprendran llegint només 

les novel·les d’en Pedrolo o els versos críptics de l’Espriu. Els manca curiositat –la que 

han tingut els doctes Comas i Molas- per anar per llibres de vell i veure què hi ha d’en 

Puig i Ferrater, d’en Carner, de l’Ors, etc. Però només hi ha “lo social”. 
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Carta a Dionisio Ridruejo

Barcelona, 1 de marzo de 1966 

Querido Dionisio: 
 Nos hallamos reunidos José Benet, Albert Manent y yo comentando la grave 
tensión producida en Cataluña a raíz del reciente nombramiento del Dr. Marcelo Gon-
zález como coadjutor del de Barcelona. Ya debes tener noticia de la viva reacción po-
pular que este hecho lamentable ha despertado en todos los sectores. Son centenares 
las peticiones de renuncia que el arzobispo electo está recibiendo por teléfono, carta o 
telegrama. Hay auténticas crisis de conciencia y se han puesto en movimiento incluso 
los pacifistas. Circulan varios documentos universitarios, profesionales, grupos popula-
res de barrio, catedráticos de instituto, etc. Nosotros hemos firmado el de intelectuales 
católicos, junto a Jordi Rubió, Moragas (Decano del Colegio de Arquitectos), Teixidor, 
Folch, Subirachs y muchos otros, solicitándole también la renuncia del cargo. 
 La grave responsabilidad asumida por el Vaticano, suscita aquí una solidaridad 
que tendrá cada vez más amplias repercusiones. Barcelona y varias ciudades de comar-
cas han amanecido con profusión de inscripciones exigiendo: “Volem bisbes catalans”.
 La decisión es grave y afecta profundamente a las esperanzas despertadas por 
el Concilio. E incluso en amplios sectores sacerdotales se toman actitudes e iniciativas 
que cortan la posibilidad de un paso atrás en el camino de total oposición a cualquier 
obispo no catalán. 
 Creemos oportuno rogaros que demostréis vuestra solidaridad con Cataluña y 
sugerimos una carta tuya, con Laín, Aranguren, etc. hasta diez intelectuales católicos, 
dirigida a Don Marcelo González indicándole que la oposición de Cataluña a su nom-
bramiento no va contra su persona, sino en contra de la conculcación de un principio, 
refrendado por la Pacem in Terris y el Concilio, que exige para Cataluña obispos cata-
lanes. Y rogándole que reconsidere su aceptación definitiva. Si la idea os parece bien, 
actuad rápidamente y dinos algo pronto. 
 Recibe un fuerte abrazo colectivo de tus amigos,

Salvador Casanovas, Josep Benet i Albert Manent

Dietari polític

 14 de desembre de 1963. “Vos sou el culpable”, em diu rient el pare abat en 

rebre’m a casa la Tecla Sala. M’’afegeix que no ha dit gaire que en Benet i jo fóssim 

els promotors de les declaracions. Em conta molts detalls i moltes reaccions. 

“El pare Albareda i el pare Gusi –el seu enemic, recordem-ho– n’estan contents”. 

Abans de fer-les ho anuncià al cardenal primat, al nunci i a Roma. Fraga li ja dit que 

l’abat li ha fet fracassar el viatge a Anglaterra i que “me las pagará”. El pare Congar 

ha dit que aquestes declaracions són un dels documents de literatura cristiana més 

importants dels darrers temps. M’assegura que amb les negociacions amb el Mercat 

Comú, els Sis les faran jugar com un element en contra de Franco. El senyor Miquel 

Mateu ha dit que l’abat té força raó, però que “no són oportunes”. L’estupor al Concili 

fou enorme. Molts dels pares conciliars que llegeixen Le Monde felicitaven els bisbes 

espanyols i els posaven en un compromís. 

El Molí de l’Ombra, 1986
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Carta a Manuel de Irujo

12 de febrero de 1970 

Distinguido y querido amigo: 
 Esperaba con impaciencia la respuesta a mi “interrogatorio” sobre los 
aspectos del restablecimiento del culto en Cataluña durante la guerra. […]
 Tengo muchas ganas de ir por París antes del verano. Pero no iré sin saber 
que está Vd. Se lo comunicaré con tiempo. Mi padre le conoció en Munich (1962) y 
le presentó a Dionisio Ridruejo. Yo tengo muchas ganas de conocerle. Su estupenda 
carta, tan lúcida, me anima más a ello. Tendré entonces más completas las notas de 
mi libro. De todas formas consulté unas fotos de su archivo que creo que entregó 
Vd. al padre Raguer de Montserrat cuando estuvo él París haciendo la tesis sobre la 
“Paix Civil” o algo parecido.  
 Como católicos tenemos el deber en conciencia de ir poniendo los puntos 
sobre las íes. Las cortinas de humo y los disimulos no favorecen a la Iglesia. Ni que 
decir tiene que estoy a su disposición para hacerle cualquier informe sobre problemas 
de Cataluña y también sobre aspectos de la relación de grupos catalanes (políticos, 
culturales, religiosos) con Madrid, etc. Me muevo como independiente en todos los 
ambientes posibles y tengo una gran pasión por la política pragmática. En otra carta 
le contaré la campaña sobre la enseñanza del catalán, iniciada por dos estudiantes de 
Filosofía muy amigos nuestros y que hoy está casi desbordada (casi 500 adhesiones 
de entidades y se prevén entre 1000 y 2000). 

Albert Manent

Esquema i balanç d’una generació literària: la de 1951

 Ens podem demanar –cal que ens ho demanem- quina havia estat la 

formació de la generació del mig segle? Els més grans (posem els nascuts cap al 1923, 

si acceptem aquesta data com a fita d’entrada de la generació)  eren adolescents en el 

cataclisme plenari de la guerra, d’altres o no en tingueren esment o en serven un 

record trasbalsat i estergit en un racó de la memòria. La nostra formació lingüística i 

literària –catalanament parlant- ha estat ben difícil, i ja no parlo de política, religiosa 

o simplement humana. Mentre que la generació precedent (fins un dels benjamins 

com Triadú era professor de català, amb títol fabrístic, pel 1938), encara havia aconse-

guit, poc o molt, les normes de catalanitat i d’humanitats dels, per a nosaltres llegen-

daris, “Institut Escola”, “Blanquerna” o bé aquelles modèliques escoles primàries de la 

Generalitat que Candel enyora en Els altres catalans, i no cal dir de la per tants con-

ceptes admirable Universitat Autònoma, molts de nosaltres –els de la de 1951- no hem 

vist mai un diari en català al quiosc, sinó a tot estirar a l’arxiu o en un racó de la 

biblioteca de casa. 

 La nostra generació anà guanyant-se a pols els diversos estrats culturals 

propis, aprofitant el caliu familiar, o els consells d’un amic o d’un mestre ben assaben-

tats. I encara amb l’esforç que representa neutralitzar les pressions estranyes i totpode-

roses d’una pedagogia que ens vol engorjar una altra llengua i una altra mentalitat. 

La generació del 1951 creix –no ho oblidem- en el moment més difícil de la nostra 

història des del 1714, i podia no haver existit mai o morir tot just nada. 

Revista de Catalunya, Mèxic, 1967.

Reproduït a Literatura catalana en debat
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Dietari polític

 8 de gener de 1979. Dinar amb en Lluch (Ernest) i en Benet per salvar les 

barreres entre aquest i els socialistes. Ens trobem a la Riera de Sant Miquel en un bar 

popular (núm. 19) i la conversa dura més de dues hores, llargues. En Lluch, segur, bri-

llant, però molt respectuós amb en Benet (encara el tracta de vós) explica la seva visió 

del moment i el programa socialista estatal que no és discutir si han de pesar més els 

marxistes o els socialdemòcrates dins el partit, sinó avançar per un socialisme simple-

ment democràtic. No volen repetir l’esquema italià ni el “compromís històric”, però no 

es neguen a invitar els comunistes a una candidatura que de fet volen dominar ells. 

Per una por (que res no es pot treure enlloc on hi ha en coalició els comunistes) volen 

canviar el nom d’”Entesa dels catalans” per el de “Socialistes progressistes”. En Lluch 

insisteix repetidament que en Pere Portabella no ha fet res per Girona i que el fet que 

acompanyi tant en Benet deteriora la imatge d’aquest. Fa tanmateix l’autocrítica per 

l’actitud poc acollidora del partit envers en Benet i critica l’Entesa –on al llarg de la 

conversa s’ha fet patent que hi ha hagut una munió d’intrigues, enveges, travetes, 

etc. amb un infinit anecdotari. Per a en Lluch el resultat de l’Entesa és correcte, ni tan 

dolent ni tan bo com sostenen uns i altres. Discretament invita en Benet a desmarcar-

se més dels comunistes i a fer un paper més pròxim als socialistes. Li “recrimina” que 

no critiqui al PSUC quan cal, per exemple quan, com uns anyells, van acceptar que 

l’Ortínez fos Conseller de Governació. En Benet, més aviat enfonsat, es defensa de tant 

en tant sense exaltar-se. Recordo una de les frases: “Com puc portar una Conselleria 

o, encara menys, la presidència de la Generalitat, si dieu que no he sabut fer una bona 

gestió a l’Entesa?”. Queda clar que l’enorme pressió del PSOE condiciona els socialistes 

de Catalunya a presentar-se per al Congrés gairebé en solitari. Plou i fa un dia trist i 

en Lluch m’acompanya en taxi a Serra d’Or. 
 10 de gener de 1979. A dos quarts de deu del vespre ens trobem a can Benet 

en Max Canher, en Jordi Carbonell, en Miquel Sellarès i jo. Cal discutir l’entestament 

dels socialistes a trencar l’Entesa per fer-ne un instrument seu i proposar solucions 

alternatives. S’estudia la possibilitat d’una agrupació d’electors per presentar les restes 

de l’Entesa que rebria el suport, més o menys des de fora, del PSUC i d’algun partit 

minoritari. Tanmateix això és molt perillós perquè pot cremar en Benet perfilantlo com 

un titella dels comunistes. Però en Carbonell proposa un pla que capgira –o podria 

capgirar- el panorama polític. Que 12 independents, de certa trajectòria nacionalista, 

La situació històrica de l’escriptor català exiliat

 Convé subratllar que per a un intel·lectual català el desastre de 1939 seria 

molt superior que el de qualsevol altre expatriat: sense biblioteca, sense tribunes 

normals d’expressió, amb un públic hipotètic, exclusivament de refugiats, no devia 

ésser gaire afalagador l’exercici de la vocació de l’homme de lettres. Els esperonava, 

sens dubte, la confiança que el naufragi –tan inhumà, tan injust, tan tràgic, per a 

la majoria un capítol de la literatura de l’absurd- fóra passatger. Però els fets han

permès un exili llarguíssim...

La literatura catalana a l’exili, 1976

La literatura catalana a l’exili, 1976
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facin una crida oferint-se i que s’hi adhereixin els partits, CDC, ERC, PSUC i els mino-

ritaris com el PSAN i Front Nacional. En Benet insinua el seu escepticisme, però con-

sidera que si en Pujol accepta, la idea té possibilitats. El compromís fóra únic: defensa 

de l’Estatut i que per tant hi hagi una minoria catalana “agressiva” al Senat. La reunió 

dura una hora i en Sellarès truca a set o vuit telèfons de CDC per trobar en Pujol, però 

té una reunió electoral i no es posa al telèfon. Quedem, entre tots quatre emplaçats, 

com sigui, per l’endemà. 

 11 de gener de 1979. Per fi en Pujol ens rep a dos quarts de dues. Amable i 

precabut, ens dedica una hora amb dues o tres interrupcions. La idea el sorprèn i no 

li desagrada. Fa una exposició de la línia de CDC que no s’ha de desfigurar. Reconeix 

que un partit nacionalista és un aiguabarreig i que no queden prou definits temes com 

els de classe, ideologia, etc. Però tenen un espai i l’ambició d’escrostonar l’electorat 

més català de Unió del Centre i el més catalanista o els menys marxista dels socialis-

tes. Li apuntem noms: Espinàs, Badia Margarit, Pedrolo, Lluís Llach. S’oposa als “sub-

marins” tipus Pere Portabella. En principi, doncs, quedem que hi ha una acceptació 

informal i que l’endemà al migdia em dirà alguna cosa. Per telèfon en Cullell em diu 

que han de ser independents nacionalistes i no manipulables. En Roca diu a en Se-

llarès que hi ha l’alternativa que gent com l’Espinàs, el Pedrolo o jo anem a la llista 

de Convergència – Unió Democràtica. En el fons tenen també el drama de la falta de 

noms per al Senat. 

 12 de gener de 1979. A les tres entrevista amb Antoni Gutiérrez en un pis 

del PSUC de la Rambla de Catalunya 81. Li sembla bé fer una candidatura de senadors 

nacionalistes independents moderats, d’acord amb CDC. S’irrita discretament davant 

de la frase d’en Cullell que no volen candidats independents “manipulables”. 

¿Què vol dir?, es pregunta. 

Inèdit

La lenta desfeta d’acció catalana

 El partit representà un assaig de centre que naufragà irremeiablement per 

dues raons, més aviat conjunturals: la poca perspectiva per a endevinar l’al·luvió que 

votaria l’Esquerra, amb la qual no volgueren aliar-se, i la llei electoral que afavoria la 

bipolarització i anorreava els minoritaris. La ferma divisa del republicanisme els fou 

arrabassada per l’Esquerra Republicana de Catalunya, que s’improvisà en poques 

setmanes. Segons Martí Esteve, una possible avinença electoral era torpedinada obsti-

nadament per Abadal i Rovira. Segons la mateixa font, uns acords parcials amb 

l’Esquerra no semblaven malament a Bofill. Però, en plena discussió, va arribar una 

carta del secretari de la nova Esquerra, breu i farcida d’errades ortogràfiques i sintàcti-

ques. Bofill comentà: “¿Com volen que anem amb una gent que no sap ni escriure en 

català?”. Calia repetir, doncs, alea jacta est. A les reunions, no hi assistia Nicolau, que 

encara era fora, i no sabem si hauria canviat el curs de la negociació. 

 El fracàs estrepitós del Partit Catalanista Republicà (no va treure ni un sol 

regidor a Barcelona) i el triomf esclatant de l’Esquerra Republicana a les eleccions 

municipals del 12 d’abril de 1931 capgiraren el nostre panorama polític. La derrota, 

com la qualificà Isidre Molas, fou “majúscula”. Els homes que el 1922 s’havien llançat 

a una aventura política pensant en una massa electoral que els donaria una força 

suficient quedaren desconcertats, vençuts: la mística, improvisada, però amb l’estel 

fulgurant de Macià al davant, s’enduia els vots com una riuada. No hi van valer els 

plantejaments agudament intel·lectuals, obertament republicans i amb un accent 

més purament nacionalista que els de la Lliga. 

Jaume Bofill i Mates / Guerau de Liost. 
L’home, el poeta, el polític, 1979
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La resistència

 Vaig conèixer Jordi Pujol l’octubre o el novembre del 1948 en una reunió 

de vuit o deu –Pere Figuera, Fontdecaba, Pujol- de diferents Facultats per estudiar 

una estratègia en comú. Hi havia també un extra de la pel·lícula, recent i policíaca, 

Apartado de Correos 1001. Pujol es mostrà rialler, ferm i ple d’una lucidesa juvenil [...]

 Vers el 1951 o 1952, quan teòricament Pujol ja no feia provisionalment 

d’activista, Figuera em va contar l’aventura de la nit abans. Ell, Pujol i Reventós i un 

altre anaren a Arenys de Mar, on hi havia hagut enfrontaments entre el governador 

Acedo i un frare caputxí filipí que predicava en català. Amb bons pinzells i mangra 

militant, com diria J.V. Foix, a la matinada van pintar unes cantonades cèntriques de 

la vida i fins i tot un tren que arribà així a Barcelona. En tornar, tacats de pintura, els 

aturà la policia però no s’adonà de res. Per un vint-i-sis de gener, aniversari de la 

caiguda de Barcelona en mans franquistes, ens férem uns fulls volants contra 

l’ocupació de Catalunya basant-nos en citacions bíbliques ad hoc que havíem trobat 

en un llibre de Joan Estelrich. Recordo que Ernest Raguer em tocà de parella per 

repartir-los.

 La família Pujol, tot i inquietar-se del risc del fill, el deixava fer i no preguntava 

gaire. La mare patia una mica més, em sembla. Però devia passar com amb el pare de 

Figuera, el qual li feia un sermó perquè no s’exposés i després, com d’amagat, li 

allargava cinc duros perquè agafés un taxi si havia d’escapar-se. D’acord amb Pujol, 

vaig redactar un full clandestí, “Deu preguntes al cardenal Castro i Arriba”, i la seva 

germana, Maria, em va ajudar a repartir-lo per les bústies. Vam tirar massa sobres en 

alguna i la policia l’interceptà i es presentà a casa de Josep Benet per interrogar-lo, 

però aquest l’havia rebut per correu i no en sabia res. 

 

Jordi Pujol. Un polític per a un poble, 1984

Claudi Ametlla, la vella saviesa política en la clandestinitat

 Malauradament no tinc el record exacte de l’any que vaig conèixer Claudi 

Ametlla. Però allò que tinc fresc a la memòria és com el vaig escometre un dia de 

festa, al matí, quan tots dos passejàvem vers el barri dels Penitents, al capdamunt de 

la República Argentina, rumiant cabòries polítiques. Devia ésser el 1955 o una mica 

més tard. M’hi vaig presentar i vam encetar una conversa que de seguida es convertí 

en gairebé diària. Jo hi anava havent dinat, quan de vegades feia la becaina. Però no 

trigava a reviscolar-se i a reprendre el fil del abans. No vaig dubtar a posar-me al seu 

servei i li vaig fer una mica de secretari polític, bé que Ametlla, prou crític i irònic, mai 

no havia pensat a crear una secretaria política en la clandestinitat. Val a dir que no 

vaig assistir mai a les reunions del Comitè de Forces Polítiques, però sí que li endegava 

certes feines mecàniques o contactes que per a l’edat i el prestigi no pertocaven al 

senyor Ametlla. Mecanògraf, missatger... sempre m’ha plagut de fer aquestes 

tasques poc lluïdes. 

Nou retrats inclosos a El molí de l’ombra, 1986.
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Una iglesia con perfil propio

 En el interesante artículo de Andrés de Blas Guerrero “Catolicismo y 
nacionalismos en España” (EL PAÍS, 22-5-1996) hay varias apreciaciones e intuiciones 
muy acertadas sobre el papel de la Iglesia española en el siglo XIX como aliada de las 
fuerzas ultraconservadoras, sobre todo carlistas. Pero en su diagnóstico sobre la del 
siglo XX me parece menos preciso y con importantes lagunas. El punto especial de 
discrepancia es su análisis de la Iglesia catalana, difuminada dentro de una Iglesia 
española proclive al nacionalcatolicismo. […] La Iglesia catalana de los últimos cien 
años ha tenido un indudable perfil propio y a menudo se ha apartado de las directri-
ces de la española. […]
 Recientemente se ha editado el capítulo inédito de dicho libro [la Historia 
spirituelle des Espagnes del canonge Carles Cardó], “El gran refús”, que estudia la 
actitud anticatalana y antiliberal de la Iglesia española que se sirvió antes y durante 
el franquismo de los obispos forasteros para imponer actitudes reaccionarias y un 
españolismo centralista y nacionalcatólico en Cataluña. Hubo excepciones, como las 
declaraciones condenando al régimen (Le Monde, noviembre de 1963) del Abad de 
Montserrat, Aureli M. Escarré. Existió, pues, una Iglesia catalana, alejada del integris-
mo, no hostil al “orden liberal-democrático” pero generalmente de base o en centros 
de espiritualidad y cultura como Montserrat o los capuchinos y con figuras como el 
jesuita Miquel Batllori, etc. Desde 1971 esta situación se ha ido normalizando y la 
Iglesia catalana jerárquicamente tiene más peso. 
 Este perfil propio es lo que la ha distinguido y le ha dado una voz muy 
personal dentro del movimiento eclesiástico de España, donde la Conferencia 
Episcopal Española vuelve a presionar a Roma contra la Iglesia Catalana. 

El País, 14 de juny de 1996

1936. Com se salvaren els prohoms de la Lliga Catalana

 No hi ha, insisteixo, cap estudi sobre les vicissituds que passaren els principals 

prohoms –com se’ls anomenava- per expatriar-se. [...] El propòsit d’aquest estudi no 

és exhaustiu, però vol relacionar, entre els prohoms, els més antics i els fundadors del 

partit. Tots tindrien més de cent anys. Atesa la manca gairebé total de bibliografia, 

em val de la història oral, encara possible malgrat els cinquanta anys que han passat. 

Familiars, directes o indirectes, i algun amic dels protagonistes motiu d’aquest estudi 

han posat a la meva disposició tots els records i algun document inèdit. 

 Finalment, voldria fer meves unes paraules de Maurici Serrahima: “He pensat 

moltes vegades que, si no s’hagués produït d’entrada l’onada d’assassinats –que va 

portar la Generalitat a salvar, deportant-los, tants polítics catalans-, hauria estat molt 

possible que bastant de gent destacada de la Lliga s’hagués quedat ací i que fins hi 

hagués mantingut una actitud cívica positiva”. 

Serra d’Or, 1987

Reproduït a De 1936 a 1975. Estudis sobre la guerra civil i el franquisme, 1999
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Posesos de anticatalanismo

 Al Foro Babel y al vidalquadrismo no les “duele España” metafísicamente, 
como a don Miguel de Unamuno, sino tener que renunciar a la España eterna del férreo 
unitarismo. Y tienen la fortuna de contar con “compañeros de viaje” en la prensa bar-
celonesa y con voceros y rendidos admiradores en la de Madrid y provincias.
 Se explica que algunos “babélicos” por la noche tengan pesadillas y sueñan 
con Macià, Prat de la Riba e incluso Pujol, la hidra del nacionalismo devorador. Y al-
guno, más ducho en historia, sufre las apariciones del general Moragas, Bach de Roda o 
Carrasclet.
 ¿A qué viene tanta hipócrita algarabía, tanta proclama de desobediencia civil? 
Si estuvieran en Flandes, don Alejo y sus “babélicos”, integrados en el mismo redil y 
aplaudidos por el sector duro y levemente posfranquista del PP, hubieran emigrado. 
Leo en un buen trabajo del Institut d’Estudis Autonòmics que allí el neerlandés es úni-
ca lengua oficial y que las radios sólo pueden emitir en dicha lengua. Por otra parte, 
excepto en justicia y ejército, cada región autonómica regula el uso de la lengua que 
prima dentro del territorio en la enseñanza y en las relaciones entre los empresarios y 
su personal y el etiquetaje es, por lo menos, en neerlandés. Pero las escuelas privadas 
en francés no reciben subvención ni tienen títulos homologados. ¿Quién en la comu-
nidad europea ha puesto en entredicho estas disposiciones?
 El “daimon” de don Alejo y el del Foro Babel son gemelos. Por ello han ata-
cado tan duramente al PSC y a Iniciativa per Catalunya por haber votado la ley, tan 
mansa desde el punto de vista del catalanismo. La antigua “gauche divine” y lo que 
J. V. Foix llamaba irónicamente la “droite diabolique” se han homologado en su an-
ticatalanismo. Pero al pasar un peligroso Rubicón queda claro dónde se ubican. Ofi-
ciantes del autoodio —¿cuánta semilla por germinar dejó el general Franco?—, por lo 
menos Moix, Trías, Camps y Carreras son candidatos seguros a presidir algún “instituto 
Cervantes” que lucha legítimamente por expandir y defender el castellano en el mun-
do. Por lo visto, para el catalán hay otra medida y debe seguir en un gueto disimulado 
“sin que se note el cuidado”, como escribía uno de los pontífices centralizadores 
de Felipe V.

La Vanguardia, 6 de gener de 1998

El llop a Catalunya. Memòria, llegenda i historia

 Albert, de Casa Miranda, de Sant Miquel de la Vall, més enllà de la Guàrdia 

de Tremp, al Pallars Jussà, en temps de sega pujava als seus conreus, dalt de la serra. 

Com que hi havia feina, s’estalviava de tornar al vespre i, essent estiu, podia dormir 

al ras. Una nit arribà el llop, el pagès es desvetllà i la fera donava voltes per ensumar-

lo però no l’atacava. I se n’anà. Al cap d’un temps el sentí udolar i l’home s’apressà 

a refugiar-se al corral de bestiar que hi havia a l’era. No trigà a haver-n’hi al peu de 

l’arbre on havia dormit l’amo. Donaren voltes i trobaren el gec que amb les presses 

s’havia oblidat. Començaren a mossegar-lo i, un cop estripat a queixalades, se les 

hagueren amb el congènere que els havia avisat que tenien a punt una presa. No se 

sap si hi deixà la pell. Aquest primer cas, prou confirmat després, indica que el llop en 

veure una presa difícil, volem dir un home, llança un udol, avisant del festí i refiat que 

la presa no es mourà. Demana, doncs, col·laboració. De vegades destrossen els qui 

els havia avisat. 

El llop a Catalunya, 2004
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Un departament nou de trinca

 Convenia pensar en una legislació nova i accelerada, perquè tantes dècades 

d’incúria i simplement d’abandó estatal havien fet rebaixar el nivell i aquella cultura 

que durant l’etapa republicana, tot i no tenir transferències, era visible, creixia i anava 

configurant un projecte digne d’una nació sense Estat. El patrimoni monumental i 

l’escrit estaven poc protegits, calia regular noves realitats emergents i sobretot fer arri-

bar en pocs anys a tot Catalunya la sensació que hi havia un govern de reconstrucció 

nacional que atendria no sols l’alta cultura sinó la que construïen petites entitats de 

barri o de poble. [...] I encara en Max aspirava a anar substituint l’administració pro-

vincial de l’Estat per arribar a consolidar una Administració única catalana, només amb 

algunes institucions –algun gran museu, la Biblioteca de Catalunya- compartides amb 

l’Estat, el qual les transferia però en conservava la titularitat. Aquest objectiu de Max 

Cahner no era explícit, però els seus íntims col·laboradors l’endevinàvem o simplement 

en algun moment d’exaltació ell el confessava. 

Crònica política del Departament de Cultura (1980-1988), 2010

Discurs d’acceptació del Premi d’Honor de les Lletres Catalanes

 El Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, que amb tant de goig he rebut, 

constitueix un exemple de la Santa Continuïtat que predicava un dels mestres del 

Noucentisme a la primeria del segle XX. Com ho són Òmnium Cultural, la revista Cavall 
Fort o Edicions 62, que enguany celebren el cinquantenari. Representen nuclis de cul-

tura amb arrels profundes que ens conviden a l’autoestima, que tant ens cal.

 És més important consolidar els nuclis existents que anar creant noves tribunes 

culturals o de catalanització. Més enllà de la immediatesa que ens pot desorientar, cal 

mirar vers el passat i tenir una visió no esbiaixada del present. Triadú parlava d’un se-

gle d’or, jo, i ho torno a repetir, constato que mai a Catalunya no hi havia hagut tants 

novel·listes, poetes, prosadors, periodistes, actors de teatre o estudiosos de la llengua, 

la literatura i la història. És clar que els qui només veuen el got mig buit no posen 

l’accent en aquests elements que cohesionen la solidesa d’un país. 

 És negatiu invocar sovint els hipotètics mal averanys. I ho fan polítics, perio-

distes, sociòlegs i d’altres estaments. Un eclesiàstic eminent i militant del Catalanisme, 

Joan Carrera, em deia que l’obsessió per la hipercrítica ens fa molt de mal. I encara hi 

ha els il·lusos que volen la lluna en un cove. No creem frustració. En canvi, cal fo-

mentar la il·lusió per fer de Catalunya un país d’integració i que té el noble orgull de 

proclamar-se gresol de nouvinguts com va escriure Jaume Vicens i Vives. Cal que es 

multipliqui la formació dels catalans, que no només es quedin amb el sentiment de 

pertinença, sinó que coneguin el passat i les raons del nostre ésser.

 Dissortadament els partits polítics formen ben poc els seus militants i sense 

formació la consciència nacional és feble. D’altra banda la militància s’ha d’exercir 

sempre. Recordo que J.V. Foix, quan formava part d’aquella agrupació de patriotes 

que era Acció Catalana, va escriure que la Diada de la Llengua Catalana és cada dia.

   En la meva formació van influir molt els mestres, començant pel meu pare, 

que m’orientà tota la vida. I després Carles Riba, J.V. Foix, Claudi Ametlla, Rafael Tasis 

o l’esmentat Jaume Vicens. I els que anomeno “germans grans” dins la meva genera-

ció: Josep Benet, Joan Triadú i Josep  Maria Ainaud, que em dugueren a un activisme 

patriòtic i cultural.

 D’altra banda, recordo que la meva obra va evolucionar des de la poesia i la 

crítica literària vers el memorialisme i la història de la guerra civil i del franquisme, 
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sense oblidar mai les incursions en la toponímia i la cultura popular, tot procurant 

treballar amb personatges o matèries que he conegut. La lluita contra l’oblit, que in-

vocava Josep Pla, ha estat per a mi una constant. Amb el centenar de retrats he mirat 

de salvar la memòria de personatges poc rellevants, activistes o escriptors, però que 

van tenir un paper en la reconstrucció nacional durant el franquisme. La suma de tota 

aquella tasca, clandestina o tolerada, de formigueta cultural, ens ha dut a recuperar 

avui part de les institucions, els valors del catalanisme i l’autoestima reconstructora 

que ens empeny.

 I vull fer un reconeixement a bona part dels mestres d’avui que, lluitant contra 

tants elements, s’esmercen a formar les noves generacions.

  Cal tanmateix l’esforç del dia a dia, l’esperit de cohesió i treballar plegats en 

qüestions essencials, tot mirant el futur per invocar aquells versos de “El dia revolt” de 

Josep Carner que diuen: “Salut a la Pàtria que encar no és nascuda com l’han somnia-

da els seus fills”. Moltes gràcies.

14 de juny del 2011
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Balanç de l’any 1938

 Si es pot dir d’un adolescent que es desplegava a la vida, ja m’havia fet 

càrrec, potser no del tot de la guerra, però sí de les privacions que comportava. 

Acompanyava sovint el pare o l’avi en recerca de queviures. La gent, com que ja 

ens coneixia, ens acollia amb molta familiaritat, i també es planyia d’una guerra 

que s’allargava sense pietat.

Sota els estels de Ca l’Herbolari, 2013
D.L. B.23.906-2014




