Revista

del Col·legi

Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia
i Lletres i en Ciències de Catalunya
Núm.

134 Gener 2011

Sumari

5 Editorial
Barcelona, 1938. Capital de tres governs
11 Una breu introducció
Laia Arañó

13 1938. Barcelona una ciutat i tres governs
Ricard Vinyes

26 Els governs republicans i la Generalitat de Catalunya durant

la Guerra Civil espanyola
Enrique Moradiellos

41 Barcelona, ciutat de refugi
Julio Clavijo

53 El teatre a Barcelona l’any 1938: una visió jocosament

partidista
Francesc Foguet

Miscel.lània
63 El personatge obscè. Visita retrospectiva als traductors de

la prosa russa al català
Xènia Dyakonova i José Mateo

2

Educació
81 La música: una eina educativa polièdrica
Ester Bonal

Llibres
92 No hi ha síntesis reconciliadores. Isaiah Berlin:

El veritable estudi de la humanitat
Jordi Beltran del Rey

100 Dues línies terriblement paral·leles, de Francesc Grau Viader
Pere Martí i Bertran

3
C o l ∙ le g i o f i c i al de d o c t o r s i ll i ce n c i at s e n f i l o s o f i a i lle t re s i e n c i è n c i e s de catal u n ya

Edita
Col·legi de Doctors i Llicenciats
en Filosofia i Lletres
i en Ciències de Catalunya
Rambla de Catalunya, 8 08007 Barcelona
Tel. 933 170 428 - Fax 934 124 907
Editor
Francesc Danés
Consell de redacció
Jesús Bonals, Josefina Cambra, Jordi Cornudella,
Oriol Izquierdo, Pere Martí, Bartomeu Palau,
Joan Rendé, Vicenç Villatoro
Coordinació i redacció
Lídia Fernàndez
comunicacio@cdl.cat
Fotografia
Pere Virgili
Disseny i compaginació
© Connecta
Edició electrònica
© Connecta

El Consell de Redacció de la Revista del Col.legi
no s’identifica necessàriament amb les opinions
expressades en els articles publicats i respecta
la llibertat d’expressió dels qui els escriuen.

Paisatge després de la sentència

D

Editorial

esprés de la meditada sentència del TC sobre l’Estatut es va dibuixar un panorama que basculava entre el desànim més o menys conformat i la irritació continguda.
Aquesta retallada final era més que previsible després de les operacions prèvies de ribotat i ensabonada on a cada bugada perdíem un
llençol. Ha reblat el clau de la indignació veure com, posteriorment,
des de la Defensora del Pueblo, en funcions, s’instava l’alt tribunal a
filar prim en la interpretació d’alguns articles de l’Estatut que encara
semblaven cantelluts, i mirar d’impedir, entre altres coses, que el català fos llengua preferent d’acollida, que el comerç hagués de retolar en
català, etc. El TSJC contribuïa, per la seva banda, a una segona part
de la sentència del TC suspenent articles del reglament d’ús a l’Ajuntament de Barcelona i en altres àmbits de l’administració autonòmica.
Consumada la sentència contra l’Estatut —i mentre els dos grans
partits estatals pactaven, ara sí, la renovació d’un TC caducat amb
l’exclusió de qualsevol magistrat suspecte de catalanisme polític—,
l’enuig a què abans ens referíem tenia a Catalunya diverses manifestacions: convicció en la necessitat de renovació del pacte constitucional, augment de l’esperit sobiranista o de les múltiples gammes del
federalisme, alguna declaració ofesa i amb versemblança de contundència —un foc d’encenalls— d’algun polític eminent contra l’envestida espanyolista. La manifestació popular del 10-J constituí la mostra
de refús més sentit i convincent. Una setmana després, no hi hagué
per part de la classe política ni un sol intent de capitalitzar-ne el rèdit,
abstrets com estaven per la immediatesa de la contesa electoral i altres
més peremptoris compromisos.
En l’anàlisi i interpretació de l’abast de la sentència des d’ins-
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tàncies diverses s’ha produït una profusa literatura amb tota mena
de matisos interpretatius i amb consideracions d’interès divers. Ens
voldríem referir a alguns judicis que intenten minimitzar-ne l’abast
i relativitzar-ne el contracop negatiu adduint que els articles tocats
d’una o altra manera eren una mínima part del tot. Voldríem pensar
que amb tota la bona fe s’ha confós la quantitat amb la substància.
Res de sentència tova o light. Un analista polític mitjanament informat
veu que els 14 articles declarats inconstitucionals i, encara molt més,
els 27 interpretats suposen una notable erosió de l’autogovern i un
pas enrere irrefutable.
I que, tard o d’hora d’aquesta sentència, se’n demanarà puntual
execució i disciplinat acompliment. Deixem de banda l’opinió dels
qui, des de la perspectiva del tacticisme estricte, consideren que era
temerari en l’actual context polític tot intent de reforma de l’Estatut,
i que el pa que els oferíem perquè fos beneït tornaria matusserament
llescat i engrunat. Hi podríem, en part, estar d’acord. El fet, però,
ineluctable és que, tant si els hem donat peu ingènuament com si no,
el resultat de tot plegat és un portazo al reconeixement de la realitat
diferenciada de Catalunya, al seu autogovern, a les seves competències exclusives, al seu dret civil, a les seves facultats en la gestió de
la immigració, a aspectes vitals del finançament etc. I en l’aspecte
concret del tracte atorgat a la llengua —i aquí és on especialment
voldríem incidir—, s’ha conculcat greument l’ús preferent del català
en diversos àmbits, s’ha negat el deure de conèixer la llengua, els
drets lingüístics dels consumidors, etc. I, el que és més preocupant,
s’ha qüestionat la legitimitat del català com a llengua vehicular de
l’ensenyament al·legant la transgressió del dret a rebre formació en
llengua castellana. Res de nou, de fet, davant la inveterada —i ara
renovada— intenció de depauperar al català i obstaculitzar-ne el legítim ús normal a casa nostra. Enutja més, però, constatar que el que
es produïa fa centúries sigui encara possible avançat el segle xxi, en la
societat de la cultura de la informació i el coneixement, ja no amb la
coacció de la força, sinó amb la subtilesa de les eines jurídiques que
la democràcia posa en mans d’òrgans d’interpretació i decisió irrecusables. No som ningú, és clar, per dubtar de la capacitat de criteri,
enteniment, objectivitat i neutralitat exquisits. El tema del greuge
fiscal, sent d’una arbitrarietat manifesta, no té, en la seva intenció,
la gravetat que té l’escomesa contra la llengua, la seva vitalitat i els
seus diversos usos, i diverses manifestacions. Determinats aspectes
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del finançament, posem per cas, són negociables avui o demà sense
més conseqüència que un retard circumstancial. En canvi, qualsevol
demora, pas enrere o concessió en la qüestió de la llengua pot suposar —per la seva mateixa fragilitat i per les condicions precàries del
seu ús— una pèrdua severa. Si bé molts altres trets ens distingeixen
com a cultura singular i diferenciada, és indubtable que cap d’ells no
ho fa amb la puixança i el rang amb què ho fa la llengua, dipositària
del nostre sentiment més profund, i vehicle i memòria de la nostra
cultura. Conscients de la vitalitat d’aquest signe distintiu, lliuren una
batalla d’especial contundència contra el català i és justament aquí on
malden per imposar la uniformitat lingüística en una subtil maniobra
d’ofegament. No actuen en defensa del castellà a Catalunya -—llengua viva, parlada majoritàriament i que no corre cap risc—, ho fan
contra el català a Catalunya mateix. Troben extravagant la nostra
fidelitat a la llengua i per això, com ha fet l’ínclit dirigent polític,
titllen la nostra tenacitat de frivolidad y ruido. Els desplau, els enutja
i els fa nosa com una amoïnosa pedra a la sabata i farien el que fos
per alliberar-se d’aquesta anomalia històrica que representa la nostra
llengua a Espanya.
Una de les intencions de l’escapçada de l’Estatut s’orienta subtilment en aquest sentit. Se’n sortiran? Hem dit abans que en cap cas no
es tractava d’una sentència tova. Amb tot, juristes, eminents polítics,
intel·lectuals lúcids, persones anònimes subscriuen el total convenciment que no hi ha llei ni sentència que pugui tòrcer la voluntat dels
ciutadans quan es tracta de defensar en termes de legitimitat allò que
íntimament els pertany, els defineix i els distingeix, per més que maldi
la lletra de la llei, el pretès esperit legalista o la docta interpretació
final dels membres del TC, d’honorabilitat inqüestionable invocant
la sacrosanta Constitució. ¿Tenim dret a qüestionar-la perquè la seva
ambivalent retòrica autonòmica és magra i escassa en resultats concrets pel que fa al respecte del nostre autogovern, el reconeixement
de la nostra identitat, la defensa de la cultura, les institucions i la llengua que ens són pròpies? Entesa així, és només un entramat jurídic
que no respecta ni beneficia les minories culturals, que els deixa un
trencadís marge de maniobra i que serveix prioritàriament un interès permanent i la idea inamovible que alimenta un neocentralisme
absorbent, amb posicions de poder dogmàtic i amb una incontrovertible rectoria de govern. Des d’aquesta perspectiva, pensem que tota
legalitat constitucional pot esdevenir perillosament arbitrària.
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Sigui com sigui, tenim la confiança que la Sentència del TC —
agressivament restrictiva en el seu plantejament jurídic— i la més
que segura exigència d’acatament tindrà escassos efectes pràctics
damunt l’actual política lingüística d’immersió a l’escola, la qual, a
més de funcionar satisfactòriament, no persegueix quimèricament el
monolingüisme en català, ni l’exclusió del castellà, situació que, d’altra banda, a Catalunya ben poca gent subscriuria. El reconeixement
que els catalans fem del castellà com a llengua de cultura i tot el que
representa és directament proporcional a la indiferència que pateix el
català que, com hem dit, és vist com si fos una llengua inhàbil per a
qualsevol funció elevada. Conèixer i estimar el castellà és considerat
pels catalans un valor més en el seu actiu cultural. Així doncs, per
què, lluny de la reciprocitat, s’ha pretès ara enllotar unes aigües que
eren calmes i atiar un conflicte on no n’hi havia cap? La pregunta és
retòrica, és clar.
Al llarg d’aquests mesos, en els moments de més visceralitat,
algunes veus, poques, han invocat el Catalunya endins!, l’eslògan que
Joan Estelrich va proclamar en anys de fosca dictadura i persecució
singular. Si el citem, és justament per oposar-nos a una consigna que
ara mateix ens sembla un despropòsit. Salvem-ne només, si de cas,
la invitació al recolliment fèrtil i reflexiu, a la consolidació de la feina
silent o eficaç, a l’autoconcentració i a la reconstrucció d’un ànim col·
lectiu solidàriament combatiu… I tot seguit, via fora.
Perquè en lloc de rabejar-nos en el lament hauríem de saber
projectar-nos des de la decepció circumstancial cap a la il·lusió
comuna de forjar projectes compartits i sòlids en tots aquells àmbits
en què, com a país, som capaços d’excel·lir. I fer-ho des d’una actitud
d’autoexigència tot sabent reconèixer i reconèixer-nos en els propis
valors. No pas precisament com una estratègia d’autodefensa contra la
incomprensió ressentida o l’agressivitat visceral, sinó com una afirmació en tot allò en què creiem, manifestat segons el nostre lliure albir i
allà on ens sembli oportú de fer-ho: a Catalunya, a Espanya, al món.
¿Cal recordar que Catalunya té la cultura sense Estat més transversal,
polièdrica i completa de tot Europa? ¿I que, malgrat la migradesa del
seu mercat en termes quantitatius, abasta amb notòria qualitat totes
les manifestacions culturals de tot ordre i condició?¿És una utopia
esperar que tanta reserva minvarà si ens reconeixen arreu com un
referent de qualitat indiscutible? ¿És lícit pensar que no solament
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s’afermarà la nostra autoestima sinó també la consideració convençuda de tothom i en tot lloc?
Progressarem com a nació quan tots plegats siguem capaços de
compartir i practicar determinats valors. No hi fa res que hàgim de
repensar formes d’actuar des de la controvèrsia constructiva i des de
la pluralitat ideològica manifestada en les diverses opcions i formacions polítiques. Hi ha moments, però, que els legítims interessos de
partit haurien de cedir davant l’interès comú de la (re)construcció i
defensa del país en aquells temes en què l’avinença hauria de plantejar-se com a indiscutible. I assajar el consens en aquells termes bàsics
que facin possible una acció conjunta i eficaç i amb la prudència i
l’habilitat polítiques suficients per ponderar el què, el com i el quan
de cada acció per no abocar-nos temeràriament a precipitades dreceres equívoques. En aquesta acció concreta hi té molt a veure la capacitat de lideratge dels nostres polítics més destacats, la seva habilitat
per infondre il·lusió col·lectiva i la convicció que cal treballar plegats
per avançar cap a un horitzó esperançat, que no utòpic; hi té, però,
més a veure l’acció de tota la societat civil en franca cohesió i amb
criteris d’unitat d’acció per triar conscientment allò que volem ser i
com pretenem arribar-hi; hi té encara més a veure —i com a Col·legi
dels docents ens toca proclamar-ho— l’altíssim paper que té l’escola
en la conformació i transmissió de valors, coneixements i sentiments.
I el compromís ètic del nostre professorat, que amb competència professional, carisma i autoritat pot exercir també un impagable lideratge
en la formació integral i ecumènica del nostre alumnat. També, però,
del seu sentiment de pertinença a un país i una cultura singulars.
I, encara, la indefugible necessitat de comptar amb reconegudes i
autoritzades veus morals que es converteixin en referents útils i que
neutralitzin eficaçment tant de soroll massa sovint insubstancial i
accessori.
En aquest sentit, volem recordar Joan Triadú i Joan Solà pel seu
mestratge constatat i per la seva lliçó de compromís cívic, i pel seu
diàfan plantem cara, no pas en exercici de cap agressivitat gratuïta,
sinó en defensa de la més elemental dignitat; pel seu irreductible
impuls obstinat per atiar l’esperança, conjurar la claudicació i el desànim i recuperar la confiança en la defensa d’allò que ens és legítim,
per més que formalment, gasivament, ens en regategin la legalitat.
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Bombardeig catedral
Barcelona (19-6-1938)

Barcelona, 1938. Capital de tres governs

Una breu introducció

L

Dossier temàtic

Laia Arañó

’any 2008 es va commemorar
un fet singular: la triple capitalitat política i bèl·lica de Barcelona
en el darrer any de la Guerra Civil espanyola. Forçada per les
circumstàncies, la ciutat va acollir el govern de la República i el
govern basc, compartint l’espai i els pocs recursos disponibles amb
el govern català.
Aquell va ser un any complex, en el qual els estralls de la guerra i de les crisis que l’acompanyaven es van fer més visibles. La
població estava cansada físicament i anímica. La ciutat patia els
bombardeigs regulars de l’aviació enemiga; cada vegada era més
difícil trobar menjar i productes de primera necessitat; l’explosió
revolucionària de l’estiu de 1936 i els Fets de Maig de 1937 havien
erosionat de forma notable la confiança de la ciutadania en general
en els seus governants. L’entusiasme per la guerra antifeixista s’havia anat apaivagant amb el temps i les derrotes militars. Els voluntaris del primer estiu havien deixat el lloc als soldats de lleva i a la
«lleva del biberó». La guerra havia perdut bona part de la càrrega
d’idealisme i d’aventura alliberadora. A finals de 1938, i a causa de
les pressions polítiques internacionals, les Brigades Internacionals
van marxar del territori republicà. Cada vegada era més difícil mantenir l’energia de la resistència, l’esperança col·lectiva en la victòria
republicana contra el feixisme internacional.
L’any 1938, doncs, va ser dur, diferent dels dos anteriors. A
pesar de tot, però, la ciutat va continuar vivint, enmig de les tensions polítiques entre governs, partits i organitzacions sindicals.
Malgrat que la consciència de la inevitabilitat de la derrota havia
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minvat la il·lusió col·lectiva, la ciutat mantenia el to cultural: s’organitzaven concerts, conferències, congressos, diades del llibre,
espectacles, exposicions d’art, homenatges a escriptors, projeccions
cinematogràfiques i representacions teatrals.
Per elaborar els quatre textos que presentem els autors s’han
basat en els materials presentades en el congrés Barcelona 1938,
capital de tres governs,1 celebrat a la Fundació Carles Pi i Sunyer el
novembre del 2008.

Notes
1

Les ponències del congrés s’han publicat a Laia Arañó Vega (ed.), Barcelona 1938,
capital de tres governs, 2 vols., Barcelona, Fundació Carles Pi i Sunyer, 2010. Juntament amb aquest llibre, el lector interessat pot consultar Barcelona, 1938. L’any
1938 d’un noi de 17 anys, Barcelona, Ajuntament de Barcelona i Fundació Carles Pi i
Sunyer, 2008, i l’edició facsímil de la revista Amic, Barcelona, Fundació Carles Pi i
Sunyer, 2008.

L aia A r añó, Fundació Carles Pi i Sunyer
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Barcelona, 1938. Capital de tres governs

1938. Barcelona,
una ciutat i tres governs

A

Dossier temàtic

Ricard Vinyes

ra fa setanta anys, Barcelona,
en plena Guerra Civil i mig morta de gana, esdevenia capital de tres
governs, acollia la concentració de refugiats polítics més gran del
món, i patia el fracàs democràtic d’Europa.
Quan el Dr. Juan Negrín va ser nomenat president del Consell
de Ministres de la República per resoldre la crisi de govern que els
Fets de Maig a Barcelona havien contribuït a provocar, el paisatge
internacional no era falaguer.
A mitjan any 1937 el trànsit pel Mediterrani estava controlat per
vaixells i submarins alemanys, italians i franquistes, i aquests darrers tenien el pas de Gibraltar bloquejat. Aquesta situació provocava un dany enorme a l’esforç bèl·lic republicà, perquè la flota de
transport de mercaderies de l’únic país que lliurava ajuda mercantil
i bèl·lica a la república, l’URSS, era ancorada en mars llunyans, al
mar d’Aral, al Caspi, al Bàltic, a l’oceà Glacial Àrtic... mentre que,
amb un domini naval ple, l’ajuda alemanya als rebels navegava
amb vaixells noliejats sota bandera panamenya o altres pavellons
ocasionals, que no podien ser revisats pels vigilants del Comitè
de No-Intervenció i actuaven de tapadora de l’ajut als rebels, i els
vaixells que transportaven material de guerra pels franquistes eren
protegits obertament per naus de guerra italianes.
La República no disposava de la capacitat internacional suficient que li permetés una maniobra semblant. Per tant, l’única
possibilitat de circulació d’ajuda era la frontera terrestre francoespanyola. I és per aquest motiu que la sortida de Léon Blum aquells
mateixos dies agreujà la situació. La conseqüència immediata per a
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la República era la impossibilitat de planificar cap acció militar que
permetés donar un tomb a la guerra. Tancat el mar, l’arribada d’ajut
era intermitent i imprevisible, i la República només podia viure al
dia, resultava impossible planificar cap actuació o mantenir-la després d’haver-la iniciat. Mentre existís la no-intervenció, l’estabilitat
de la República era impossible.
En aquest context internacional, alguns sectors del front de
guerra s’havien estabilitzat, però el 19 de juny queia definitivament Bilbao, s’enfonsava el sistema defensiu basc i Biscaia restà
finalment ocupada. L’ofensiva republicana de Brunete, iniciada el
6 de juliol, acabava vint dies més tard amb grans pèrdues i sense
assolir els objectius republicans. A l’agost queia Reinosa; Santander
era ocupada poc més tard i es liquidava l’àrea republicana de Cantàbria. El Govern basc, sense territori i després d’haver deambulat
per diversos indrets, s’instal·lava a Barcelona el 18 d’octubre. Dos
dies després els rebels entraven a Gijón i Avilés per establir definitivament el seu domini a Astúries, i el 30 d’aquell mes d’octubre el
Govern de la República s’instal·lava a Barcelona.
Per tant, a la tardor del 1937 Barcelona concentrava tot el
poder polític de la legitimitat republicana, i Catalunya, la base de
la indústria de guerra i la principal font de producció econòmica
del territori que seguia lleial. Si Madrid expressava el símbol internacional i real de la resistència, Barcelona es consolidava com el
nucli polític i econòmic que feia possible, a la pràctica, aquesta
resistència. Però la Barcelona de la tardor del 1937 presentava una
situació crítica que s’agreujaria ràpidament al llarg del 1938 fins a
esdevenir veritablement dramàtica
Entre el 1931 i març del 1938, l’extensió de territori sota jurisdicció de la Generalitat era de 32.000 km2 en els quals habitaven 3
milions de ciutadans, amb una densitat de població de 88 persones
per km2 (la mitjana d’Espanya era de 37 per km2).
El 1938, després de l’ocupació de Lleida a primers d’abril, el
territori s’havia reduït a uns 28.500 km2, però la població havia
augmentat a 4.260.000 habitants per l’arribada de refugiats, la qual
cosa suposava una densitat relativa de 155 habitants per km2, que
seguiria augmentant a mesura que el territori de la República disminuïa i el de Catalunya, a més de disminuir, actuava de receptor
principal del territori republicà evacuat.
Les conseqüències d’aquesta situació en els recursos de sub14

sistència, en l’allotjament i la salubritat afectaven greument la
població de la rereguarda, i res no en feia preveure un alleujament
mentre perdurés la inestable circulació de mercaderies per la frontera terrestre. Els informes dels treballadors quàquers són contundents en això. Hi ha excés de població perquè no hi ha possibilitat
de garantir els mínims per viure. A mes, la població refugiada
no era productiva. L’agost del 1938 els refugiats enregistrats eren
837.544, dels quals 447.000 eren nens i nenes menors de quinze
anys, 281.900 eren dones (només el 25% de refugiades havia treballat abans alguna vegada, i gairebé sempre en feines del camp);
108.000 eren homes fora de l’edat militar, dels quals 40.027 eren
ancians, 44.375 pagesos, 8.128 pescadors o mariners, i 15.810
eren treballadors mercantils o industrials. D’altra banda, les dades
oficials estimaven que els refugiats sense enregistrar voltaven els
175.000. Per tant, segons la Generalitat, el total de refugiats l’agost
del 1938 era de 1.012.544, dels quals 134.744 eren autòctons que
en envair les tropes rebels alguns municipis del sud i l’oest del territori català van buscar refugi en altres indrets de Catalunya, però
a mesura que durant l’any 1938 les operacions militars dels rebels
ocupaven territori republicà, noves onades de refugiats arribaven
a Catalunya fugint del terror.1 Finalment cal afegir-hi les 250.000
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persones que van acompanyar el Govern de la República i tot el seu
aparell administratiu en el trasllat a Barcelona: funcionaris de totes
les categories, parents, servei domèstic i altres.
La realitat és que d’aquest total que depassa el milió, tan sols
uns 15.000 refugiats van poder continuar exercint la seva feina o
similar a Catalunya, i els 850.000 restants (447.000 dels quals ja he
dit que eren nenes i nens) van haver de confiar en els serveis de la
Generalitat i en la comunitat per poder subsistir. La indigència era
molt alta. I el Govern català se’n va haver de fer càrrec sense cap
ajut del Govern republicà, tot i que la gran majoria procedia d’Espanya; per ara sabem que el Govern de la Generalitat va haver de
lliurar als municipis catalans un total de 130.235.000 de pessetes
en concepte d’ajuda als refugiats.2
L’octubre del 1937, doncs, el Govern de la República, presidit
per Juan Negrín, s’instal·lava en una Barcelona senzillament espantosa (i el pitjor no havia arribat), amb una població desabastida i
per tant amb gana, vorejant la inanició, assetjada pels bombardeigs
i sense cap notícia alleujadora en el panorama internacional que
permetés resistir psicològicament, ja que la no-intervenció seguia
present. És més, l’efecte de la no-intervenció en la vida concreta
i pràctica dels ciutadans de la República va tensar encara més la
manca de subministraments i, per tant, va empitjorar les condicions de vida dels ciutadans del territori lleial. Aquesta escassetat
derivada de la no-intervenció provocà que el Govern de la República concentrés els productes de primera necessitat en l’exèrcit
per continuar resistint i, en conseqüència, agreujà encara més les
condicions de vida a la rereguarda, amb la qual cosa creixia la
desafecció envers la República, o el desànim envers la resistència.
En aquestes condicions, el contracte social entre la República i els
ciutadans esdevenia cada cop més difícil de mantenir.
El Govern que arribava a Barcelona tenia un objectiu i un pla
per assolir-lo. L’objectiu no era exactament la victòria. Aquest substantiu optimista, que qualsevol exèrcit en qualsevol guerra proposa
sempre com a finalitat, en aquell context i per a aquell Govern,
expressava la voluntat de forçar una pau negociada. I ningú, absolutament ningú, no es va mostrar contrari a aquest objectiu a aquelles alçades de la guerra. Ara bé, la pau negociada tenia diverses
interpretacions, o versions, segons qui en parlés, i per tant distints
plans d’actuació per assolir-la.
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Si la pau negociada era l’objectiu de Negrín, el pla per assolir-la
era la resistència, que en la previsió del president del Govern depenia de l’assoliment de dos propòsits relacionats, interdependents
l’un de l’altre.
Primer, forçar el final de la no-intervenció o apaivagar-la. Segon,
per assolir una mediació internacional que acabés amb la no-intervenció calia que la capacitat de resistència fos demostrada; i això
significava millorar —i molt— la màquina de guerra republicana,
cosa impossible si no s’acabava amb la no-intervenció, principal
causant de la debilitat militar dels lleials i de les condicions de vida
dels ciutadans. Aquesta millora de la capacitat bèl·lica republicana
s’havia d’aconseguir, segons el Govern Negrín, a través del comandament únic, no tan sols militar, sinó també polític i econòmic.
L’objectiu de la pau negociada era compartit pels governs català
i basc, I també era compartit el model polític republicà que Negrín
estava reconstruint, que no era altre que el de refer la República
reformista del període 1931-1933, introduint-hi variables socialitzants, però només fins a cert punt. La dissensió profunda que
comportà greus problemes entre els executius català i el de la
República va ser sobre la deriva que prengué la manera d’assolir
aquests objectius: coordinació d’esforços entre governs, o integració total de competències en el Govern de la República? ¿Participació i coresponsabilitat en les decisions bèl·liques, econòmiques
i polítiques, o al contrari, cessió de totes les decisions a l’executiu
republicà?
En realitat, el fort centralisme cultural i polític de Negrín i del
seu Govern va determinar que l’autonomia catalana fos observada
sempre com una nosa, una interferència que impedia precisament
la modernització de l’Estat, i no com una realitat republicana, de la
República del 1931, que empenyia l’avanç cap a la modernització
de l’Estat espanyol republicà.
Una prova ràpida, entre d’altres, és el discurs de Negrín el 18 de
juny de 1938, en què exposà la seva versió de la història d’Espanya
unificada. L’anotació que Manuel Azaña va escriure al quadern de
Pedralbes després de mantenir una conversa amb Negrín sobre
l’autonomia catalana és molt aclaridora per comprendre l’actitud
i la política del president del Consell de Ministres: «Hablamos de
los asuntos del Gobierno con la Generalidad, y en relación con
esto, me repite algunas cosas que ya le oí en otra conversación y
17
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que reducen su programa sobre la autonomía a una reedición del
programa de Royo Villanova.»3 Era el 16 de novembre de 1938.
Negrín —i tot el seu Govern— consideraven que la resistència
tan sols era possible si es feia efectiva la centralització de poder, és
a dir, no només del comandament únic militar, sinó també de la
centralització política i dels recursos humans i econòmics, sobretot després de la pèrdua de Bilbao i l’ocupació de tot el País Basc
el juny del 1937, just passat un mes del seu nomenament com a
president del Consell de Ministres. D’altra banda, després dels Fets
de Maig del 37 el desprestigi de partits, sindicats i Govern catalans
era evident, i les conseqüències immediates van afectar (per parlar
tan sols del terreny estrictament institucional) la qualitat de l’autonomia, que es va veure privada de les competències d’ordre públic
que tenia la Generalitat.
La presència del Govern de la República a la capital catalana
facilitava enormement el control econòmic. A finals d’any començà
la intervenció de la indústria per part de l’Estat, i després seguí
el procés de control, fàbrica a fàbrica, que finalitzà amb el decret
de subordinació total de les indústries de guerra de Catalunya a
la Subsecretaria d’Armament l’estiu del 1938, sent un dels motius
—però no l’únic, ni el més important— que provocà la crisi d’agost
d’aquell any, amb la retirada dels ministres Irujo i Aiguadé.
L’acció del Govern Negrín per executar el pla de resistència, el
comandament únic i la centralització política i econòmica, no es va
fer ni amb el Govern autònom ni tampoc exactament en contra seu,
sinó actuant per damunt seu, prescindint-ne i, en conseqüència,
liquidant-lo políticament. El cert és que la Generalitat compartia
els objectius polítics essencials: pau negociada, promoguda per una
resistència que havia d’aturar la no-intervenció i afavorir la mediació internacional que acabés amb les hostilitats. I en l’ordre polític
interior compartia els objectius del Govern Negrín de recuperar el
model liberal constitucional del 1931, com ho prova l’acord en els
esforços per restablir la llibertat de culte i restaurar els drets civils
dels ciutadans, conculcats per l’orientació dels esdeveniments bèl·
lics posteriors a la insurrecció militar.
Em vull aturar en aquest punt perquè darrerament assistim a
un plantejament de la qüestió de les garanties constitucionals i dels
drets civils a la rereguarda que és greument anacrònic i ahistòric. I
ho és perquè per analitzar els dèficits reals de les garanties constitu18

cionals republicanes, es prescindeix del temps, dels fets i de les circumstàncies en establir una exigència de perfecció constitucional i
democràtica a la Segona República, sigui en pau o en guerra, ignorant o prescindint de la realitat de les altres democràcies occidentals. S’obvia que les guerres, la Primera o la Segona Guerra Mundial, i sens dubte les derivades dels processos de descolonització
de la segona meitat del segle xx, com la d’Algèria i la d’Indoxina,
sempre han convulsionat i modificat les pràctiques constitucionals
de les democràcies consolidades, expressant cruelment els seus
dèficits en la vulneració de drets. La Gran Bretanya, EUA, França,
Bèlgica... van limitar els drets constitucionals i modificaren els seus
procediments judicials, i molts ciutadans van ser empresonats en
nom de la guerra. Si els dèficits constitucionals de la República no
es comparen amb les pràctiques de les altres democràcies en situació de guerra, no tan sols l’anacronisme resulta evident, també ho
és la idealització de la història i la seva manipulació consegüent.
Es prescindeix del fet, o bé es minimitza, que des de mitjan 1937
i durant l’any 1938 el Govern de la República i el de la Generalitat
van incrementar el procés de correcció de les falles constitucionals
derivades d’una guerra, i d’un Estat que necessitava defensar-se,
com qualsevol altre Estat democràtic, de les agressions del feixisme
i la reacció conservadora, catalana, espanyola o estrangera. I havia
de fer-ho, també, usant els seus serveis d’intel·ligència i corregint
els seus excessos. Unes correccions efectuades justament en ple
procés de la degradació democràtica precedent i incrementada pel
mal signe de la guerra, per la consegüent inestabilitat política i per
la creixent falta de recursos i aliments, amb la crispació que sempre
es deriva d’aquesta situació.
Ambdós governs coincidien en el repte de restaurar l’autoritat
política i els drets civils que la dinàmica de la rebel·lió i la guerra havien deteriorat, i coincidien en el restabliment del model
constitucional del 1931, un procés que Negrín havia iniciat amb
determinació, i que entre altres assumptes n’implicava un de cabdal: la restauració de la llibertat religiosa, perquè la seva absència
era considerada per ambdós governs com un defecte ètic i polític.
I des del 1937 el Govern de la República va promoure un procés
gradual de restabliment del culte, no només en l’àmbit privat sinó
en el públic. I no tan sols des d’un punt de vista utilitari —ja que
sovint les cerimònies religioses celebrades als domicilis particulars
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eren una tapadora d’activitats favorables als rebels o servien per
recollir diners per al Socors Blanc, que ajudava la cinquena columna—, sinó perquè el president del Consell de Ministres, el de la
República i el de la Generalitat estaven convençuts que la base de la
legitimitat republicana era la seva constitucionalitat, i la persecució
del culte la vulnerava. Tanmateix, ambdós governs consideraven
que el procés demanava cautela a causa del constant i explícit
suport que la jerarquia eclesiàstica donava als rebels. El primer de
juliol de 1937, tots els bisbes —excepte dos— van redactar i signar
l’epístola que explicitava el suport definitiu als rebels, atorgava a la
guerra un caràcter de croada, declarava la rebel·lió i la guerra teològicament justificades, i reclamava l’aniquilació de la República i
els seus defensors. Era aquesta actitud de la jerarquia eclesiàstica el
que aconsellava als dirigents republicans tenir prudència en el procés de normalització del culte. A més, la jerarquia catòlica sempre
es va oposar a la normalització religiosa, al culte públic, convençuda que la situació d’il·legalitat li donava rèdits en tensar la situació
i fomentar la desafecció a la República des del victimisme i creant
un martirologi. Aquest és el motiu pel qual el vicari capitular de
Barcelona, monsenyor Torrents, màxima autoritat eclesiàstica de la
ciutat, es va oposar sempre al restabliment de la normalitat religiosa, amenaçant de retirar les llicències als sacerdots que s’avinguessin a celebrar actes públics de culte catòlic, enverinant la situació i,
per cert, posant les bases de la interpretació ahistòrica, anacrònica,
que en l‘actualitat s’ha fet no només de la persecució religiosa, sinó
també del paper de l’Administració republicana en aquest tema. I
cal reconèixer que ha estat un èxit fins al dia d’avui.
Però si bé ambdós governs coincidien en els grans reptes, no ho
feien en la manera d’actuar per assolir-los.
Les discrepàncies procedien de la interpretació de les competències polítiques de cada Govern. Els dirigents republicans van interpretar constantment la voluntat d’intervenció del Govern català en
la direcció política i militar de la guerra, i en l’organització i gestió
de les necessitats i els recursos quotidians, com a accions egoistes,
inoportunes i, sens dubte, impertinents. Els dirigents republicans
van expressar, amb accions i declaracions reiterades per la seva
convicció, que les demandes i queixes de la Generalitat es devien
a petits reclams i miserables apetències de la jurisdicció estatutària
autonòmica, les quals interferien en els interessos generals de la
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política de guerra, i per tant resultaven pertorbadores. Prieto va ser
sempre molt clar en aquesta posició; estava sincerament indignat
pel temps que li feien perdre els consellers catalans: «Hoy, cuatro horas de catalanismo encima de todos mis quehaceres», li va
engaltar a Carles Pi i Sunyer sense manies, concretant-li tot seguit
la seva manera de veure els problemes amb la Generalitat: «Mire
usted. Yo soy de una franqueza brutal. Todo lo que pasa con Cataluña proviene de que están ustedes gobernados por un enfermo,
como Companys, y por dos miserables canallas como Tarradellas y
Comorera. Son incapaces de una reacción noble.»4
Per la seva banda, el president del Consell de Ministres estava
convençut —i la seva Administració també— que tot acord amb la
Generalitat rebaixava la seva superior posició jeràrquica. L’anecdotari és llarg, dens i ple de verí.
A mitjan 1938, l’Estatut pràcticament no tenia aplicació real, i
la Generalitat s’havia convertit en un modest aparell de gestió de
problemes, molts d’ells gravíssims, com el dels refugiats. Abans
de la crisi del 5 d’agost —i també posteriorment—, la posició
política del nucli de direcció de la Generalitat —Companys, Tarradelles, Comorera, Pi i Sunyer, Bosch i Gimpera, ocasionalment
Sbert— era pragmàtica: acceptaven el buidatge momentani de
competències estatutàries per necessitats de guerra i per rebaixar
tensions (i també per no quedar en ridícul). Però proposaven que
la Generalitat tingués una participació més gran en la direcció
política i estratègica de la guerra, atesa la importància del que
Catalunya aportava a la causa republicana en material i en efectius
humans, a banda del que significava assumir la concentració de
governs en el seu territori amb el cost —polític i econòmic— que
aquesta presència comportava, i per l’esforç de gestionar, gairebé
en solitari, les progressives desfetes dels fronts, que repercutien en
forma de refugiats i d’escassetat de proveïments per a la població,
tot generant una situació que amb un vocabulari actual qualificariem de crisi humanitària, sobretot a Barcelona. Plantejaven tenir
més participació, però no a través de ser presents amb una o dues
carteres en el Consell de Ministres, sinó incorporant a la direcció
de la República els presidents català i basc. És a dir, concentració,
fins i tot centralització del poder en detriment de les competències
estatutàries, però a canvi d’una real participació política al més alt
nivell de la conducció de l’Estat. Aquesta era l’única iniciativa polí21
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tica que el 1938 va sostenir la Generalitat, preocupada sobretot per
un context bèl·lic inquietant.
En qualsevol cas, el que compta és que la crisi governamental
del 5 d’agost va liquidar la influència catalana en la política de la
República i en la direcció de la guerra, per minsa que aquesta influència hagués estat abans. A partir d’aquella data —o més ben dit,
a partir de la resolució de la crisi deu dies més tard—, Catalunya, el
que institucionalment la representava, el Govern de la Generalitat
per mandat del Parlament, va deixar de pintar res. Però la manera
com es va desenvolupar i resoldre la crisi té un elevat interès per
comprendre l’abast i la possibilitat real de la proposta catalana, i
també el seu fracàs.
Aquella crisi va venir en presentar Negrín al Consell de Ministres
una proposta i tres decrets. La proposta consistia en la confirmació
de 58 sentències de mort aprovades pels tribunals populars. El
procediment de normalització de la justícia —no la normalització
com a objectiu— era un dels temes que tensaven les relacions entre
Negrín i el Govern de la Generalitat; el 23 d’abril d’aquell mateix
any Companys havia escrit una carta a Negrín queixant-se de l’augment de les sentències de mort i del deteriorament de garanties
que en la seva opinió patia l’administració de justícia. Aquestes
crítiques de la Generalitat, Negrín les va interpretar sempre com
a expressions de catalanisme; i catalanisme volia dir simplement la
vocació de trencar la seva particular interpretació del comandament únic. Per tant, considerà que la queixa sobre l’administració
de justícia militaritzada, i les seves conseqüències, no era més que
la forma d’un objectiu no declarat: debilitar la seva política.
Els decrets presentats al Consell de Ministres consistien en la
subordinació total de les indústries de guerra de Catalunya a la
Subsecretaria d’Armament, i en l’establiment a Catalunya d’una
secció especial per als delictes d’evasió de capitals. El tercer
paquet establia la militarització dels tribunals populars i d’urgència. Contra aquest darrer van votar-hi cinc ministres (entre ells
Aiguadé i Irujo), però tanmateix va obtenir majoria en el Consell.
El president de la República es va negar a signar el decret, per la
qual cosa no tenia aplicació legal, i Aiguadé i Irujo van dimitir.
Azaña estava encantat amb el traspàs del control de la indústria
de guerra de la Generalitat a Defensa —hem vist que era un dels
seus propòsits de sempre—, però estava realment indignat amb la
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proposta d’aprovació de les 58 sentències de mort —que es van fer
efectives immediatament— i amb el projecte de militarització dels
tribunals populars. No és estrany: encara ressonava pel Saló de
Cent el discurs memorable que el president de la República havia
pronunciat el 18 de juliol, i que acabava amb la famosa petició que
havia d’esdevenir llegendària: «El mensaje de la patria eterna que
dice a todos sus hijos paz, piedad y perdón.»5 Dies després, Negrín
li posava damunt la taula 58 afusellats.
Si el decret sobre la indústria de guerra era greu per a la Generalitat, atès que liquidava la poca autoritat que li restava, la tensió
per la militarització dels tribunals va ser més gran i va provocar
les dimissions que van donar lloc a la crisi. Negrín va desaparèixer
els dies següents al 5 d’agost. Va reaparèixer el capvespre del 15
d’agost, per sorpresa, a Les Heures, la residència del president de
la Generalitat, on estava reunit amb Pi i Sunyer, Tarradellas, Bosch
i Sbert. Després de sopar, Negrín va presentar la seva proposta de
sortida a la crisi. Manifestà que no havia pogut comprendre Catalunya, i que els catalans no l’havien comprès a ell. Considerava
que aquest aspecte cabdal de la seva gestió havia estat un fracàs
i, en conseqüència, pensava dimitir. Sent Companys president
de la Generalitat, i la persona més destacada de l’oposició, era ell
qui havia de dirigir el Consell de Ministres; per tant, pensava presentar la seva dimissió i proposar Companys com a president del
Consell de Ministres de la República. Sent cap del Govern podria
assegurar millor la cooperació de Catalunya en el procés de la
guerra. Companys el va intentar convèncer de seguir al capdavant
del Consell de Ministres i li assegurà que l’endemà dos consellers
anirien a parlar amb ell del tema. A l’entrevista del dia 16, davant
de Tarradellas, Sbert i Comorera, Negrín va seguir plantejant la
seva posició de la nit anterior: deixar la presidència del Govern i
proposar Companys. Acabat l’encontre, Negrín va resoldre la crisi
al seu gust; Josep Moix, per la UGT, i Tomàs Bilbao, per Alianza
Nacionalista Vasca, entraven al Govern, Negrín mantenia la presidència, i aquella mateixa tarda del 16 d’agost demanava audiència
a Manuel Azaña per comunicar-l’hi. D’aquella entrevista, Azaña ha
deixat escrites només quatre paraules per descriure’n el contingut:
«Entrevista para no olvidarla.»7
La Catalunya del 1938, territorialment aïllada de la resta de la
República, explicitava un cansament molt més gran que el d’un any
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abans. Barcelona estava esgotada i famèlica, i la consciència de la
impossibilitat de guanyar la guerra generava més i més desercions,
alhora que creava una dinàmica destructiva que feia créixer la por
a l’enemic intern, al qual s’havia de descobrir i castigar. En iniciarse la retirada de les tropes republicanes que havien lluitat a l’Ebre,
acompanyades per l’èxode de civils que evacuaven els territoris
ocupats, el buit de poder i el caos consegüent van generar importants episodis de violència. Les tropes s’enduien aliments i amenaçaven o assassinaven els qui volien impedir-ho. Grups de soldats en
retirada eren capturats per altres unitats que els afusellaven, amb el
convenciment que desertaven.
La inferioritat republicana generava un creixent temor a l’enemic intern. Helen Graham ha exposat com la duresa de les activitats de control del SIM expressa de quina manera la guerra i les
constants derrotes republicanes havien conduït a la militarització
de la rereguarda en un intent de disciplinar l’esforç bèl·lic global.8
L’acció policial cada cop més dura, i el desgast de les garanties
jurídiques i constitucionals no proven de cap manera un control
comunista i menys encara soviètic; el que proven és que la guerra
ho estava devorant tot: persones, lleis i partits; en definitiva, estava
consumint l’estructura de la democràcia republicana. ¿Quin contracte social podia oferir l’Estat als ciutadans a finals del 1938? No
hi havia recursos bèl·lics, humans ni materials; tot era utilitzat per
mantenir el front militar i controlar la rereguarda i la diplomàcia.
No hi havia recursos per a sanitat ni per a educació, ni per fomentar la reforma social iniciada pel Front Popular. L’únic que explica
la situació és la lluita per la subsistència, i no pas els conflictes
polítics interiors; és la gana la que col·lapsa els darrers mesos l’acció republicana, que va rebre el cop final a Munic el setembre del
1938. Tota l’estratègia del Govern Negrín, amb el suport dels partits, els sindicats i del mateix president de la República i la Generalitat, quedava destruïda definitivament per la capitulació de les
potències democràtiques davant Hitler en plena batalla de l’Ebre.
Pel novembre del 1938, el general Franco va accedir a les
exigències nazis que reclamaven concessions mineres a Espanya,
assegurant-se d’aquesta manera un important increment de l’ajut
bèl·lic hitlerià, que contribuí a liquidar el que quedava de l’Exèrcit
de l’Est i assegurà la ràpida ocupació de Catalunya, finalitzada el
16 de febrer.
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Fundació Carles Pi i Sunyer, Informe sobre la República i la Guerra Civil, a La
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L

’objectiu d’aquest article és
l’examen de les relacions entre els governs republicans i la Generalitat presidida per Lluís Companys durant la Guerra Civil espanyola
de 1936-1939, particularment a partir del mes de maig del 1937,
quan el doctor Juan Negrín va assumir la presidència de l’executiu
republicà. Es tracta d’una temàtica complexa des del punt de vista
historiogràfic, a més de molt carregada de matisos polítics presentistes. Dit d’una manera molt sumària, va ser una relació vital i molt
tensa en virtut d’una doble dinàmica. D’una banda, per a ambdues
parts era evident la necessitat imposada per la greu emergència bèl·
lica, pel perill de derrota militar, de coordinar esforços i recursos
entre els dos òrgans de l’Estat republicà. Però, de l’altra, també per
a ambdues parts es va fer evident l’existència d’una divergència
simultània entre estratègies i projectes polítics i diplomàtics diferents i fins i tot contraposats.
Les principals facetes de divergència entre els governs republicans i la Generalitat durant la Guerra Civil van ser bàsicament
tres: a) la definició del perfil de la política econòmica general; b) el
control dels recursos industrials d’interès bèl·lic; c) la formulació
d’una estratègia diplomàtica per evitar la derrota militar total ja
que era impossible la victòria pròpia. En cada un d’aquests plans,
la divergència entre Negrín (com a màxim mandatari del Govern
republicà) i Companys (com a president de la Generalitat) es va
anar accentuant, alhora que la conjuntura militar es deteriorava i
feia més imperiosa la superació d’aquestes tensions. El resultat final
va ser una pràctica ruptura de relacions que va costar ben cara en

termes polítics i militars, tant durant la guerra com a l’exili.
El punt de partida d’aquest examen arrenca del context d’aquestes relacions entre les autoritats republicanes i la Generalitat a
partir del 17 de juliol del 1936, quan un cop militar de perfil
reaccionari contra el govern del Front Popular va triomfar en la
meitat del país, però va fracassar en l’altra meitat i va esdevenir
una veritable guerra civil. L’efecte d’aquest fenomen en el conjunt
d’Espanya on el cop militar va ser sufocat és ben conegut: l’inici
d’un procés revolucionari d’amplitud molt variable i naturalesa
molt heterogènia. Aquest procés revolucionari es va traduir en
un veritable col·lapse parcial de l’Estat republicà visible en quatre
àmbits principals: a) La pèrdua de capacitat executiva per part del
govern republicà en amplis àmbits d’actuació, que van ser ocupats
per organismes partidistes i sindicals, a vegades amb nul·la relació
de dependència respecte del govern central. b) L’inici d’un procés
de transformacions econòmiques de caràcter revolucionari, com
ara col·lectivitzacions, confiscacions, etc., que superaven la condició de mesures d’emergència bèl·lica. c) La destrucció de l’exèrcit i
forces policials i la seva substitució per milícies sindicals i partidistes autònomes, que es van convertir en el veritable poder coactiu
present a la zona republicana. d) L’inici d’un procés repressiu contra
l’enemic intern, fefaent o potencial, patrocinat per les organitzacions polítiques i sindicals i a vegades en contra de les ordres de
les autoritats legalment constituïdes.
En el cas català, aquest procés revolucionari general a tota
l’Espanya republicana va tenir uns components específics, que
derivaven de la seva peculiar situació sindical i del seu règim estatutari autonòmic. D’una banda, va significar la implantació en el
conjunt de Catalunya d’un veritable poder sindical anarquista en
virtut del pes i la fortalesa de la CNT i la FAI, fins al punt que les
dues organitzacions i els seus òrgans derivats (el Comitè Central
de Milícies Antifeixistes, les patrulles de control, etc.) van ser els
principals poders coactius existents en la zona durant els primers
vuit mesos de la contesa. De l’altra, va implicar la pèrdua de control de la Generalitat sobre amplíssimes àrees de poder sota la seva
jurisdicció (en virtut del contrapès exercit pel moviment anarcosindicalista), però també l’ampliació de moltes de les seves capacitats
i competències (gràcies a la desaparició dels òrgans delegats del
govern central a la mateixa Catalunya). Dit d’una altra manera:
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Catalunya es va fer gairebé independent del govern central espanyol, com moltes altres zones del país, però amb la CNT-FAI i la
Generalitat coexistint mal que bé i repartint-se el control d’aquesta
semiindependència de facto.
En aquest context de caos institucional i emergència bèl·lica,
la rereguarda republicana va ser l’escenari, des del començament
de la guerra, d’una divisió latent entre les forces i grups socials de
perfil democràtic i reformista partidàries de lluitar per la república
democràtica interclassista (com prescrivia la Constitució de 1931)
i les forces i grups socials de perfil revolucionari i anticapitalista
que estaven a favor de lluitar per una revolució social proletària o
popular. A l’altra banda, a l’Espanya insurgent, els militars revoltats imposaven una notable unitat política i social al voltant d’un
programa clarament reaccionari, antidemocràtic i contrarevolucionari. I cal afegir un aspecte clau d’aquesta crisi bèl·lica: des dels
seus mateixos inicis, la sort de les armes i la sort diplomàtica van
afavorir enormement l’esforç bèl·lic dels militars insurgents i van
penalitzar severament els republicans. No en va els insurgents
capitanejats pel general Franco havien aconseguit el suport militar, diplomàtic i financer de l’Alemanya nazi i la Itàlia feixista, i
amb aquest suport van lliurar la seva guerra total contra l’enemic,
aconseguint victòria rere victòria en el camp de batalla entre finals
de juliol i principis de novembre del 1936. De la seva banda, el
Govern republicà al poder va haver d’afrontar el creixent abandonament internacional i derrotes flagrants en aquests mesos vitals.
En essència, les grans democràcies europees, França i la Gran Bretanya, van refusar donar-li suport, en gran part per temor a potenciar
el procés revolucionari en curs en la seva rereguarda, i van optar
per refugiar-se en una no-intervenció que va ser secundada per la
resta de països europeus i els Estats Units. La República només va
tenir, doncs, l’auxili de Mèxic, fins que l’octubre de 1936, quan la
seva sort semblava tirada, Stalin va acudir a ajudar-la i va convertir
la Unió Soviètica en el pilar de la resistència militar republicana.
En aquest context tan lesiu per als interessos de la República,
el setembre del 1936 es va constituir un nou govern frontpopulista presidit per Francisco Largo Caballero, el líder de l’esquerra
socialista, en què estarien presents totes les forces polítiques oposades a la insurrecció (més que favorables a la República), des dels
republicans burgesos d’esquerres fins als anarquistes, passant per
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socialistes de la facció moderada, comunistes i nacionalistes bascos
i catalans. Negrín es va convertir en ministre d’Hisenda d’aquest
gabinet de coalició antifeixista gràcies a la seva provada competència tècnica en la matèria i al suport polític de Prieto, el líder
socialista moderat. Era ja metge fisiòleg de reputació internacional
i mestre d’una escola d’investigadors de primera fila (amb Severo
Ochoa com a alumne predilecte). I era també, des de l’època republicana, el portaveu en temes econòmics del PSOE, perquè durant
els seus deu anys d’estada a Alemanya estudiant medicina i química, Negrín també havia estudiat parcialment ciències econòmiques
i se’l considerava un administrador eficaç i serè.
Com a ministre d’Hisenda, Negrín va tenir la responsabilitat
de mobilitzar tots els recursos econòmics i financers disponibles
a favor de l’esforç de guerra republicà contra un exèrcit enemic
experimentat que comptava amb el suport material de les dictadures de Hitler i de Mussolini. Estava convençut que la seva labor
consistia a fer possible l’aprovisionament d’armes i municions per
atendre les demandes de les tropes republicanes i, alhora, proporcionar els subministraments variats imprescindibles per sostenir la
vida econòmica civil de la rereguarda. I estava convençut que per
aconseguir aquest fi era essencial reprendre el control dels recursos productius interiors del país i dominar els fluxos comercials
d’exportació i importació que creuaven les fronteres nacionals. En
aquesta labor ministerial del doctor Negrín, la seva decisió més
crucial va ser la d’utilitzar les reserves d’or del Banc d’Espanya,
que va vendre i convertir en divises per sufragar el pagament de
les armes i els subministraments requerits per una República en
un context internacional advers. Senzillament, sense el recurs a les
vendes d’or no hi hauria hagut armes ni aliments i no hagués estat
possible la resistència militar. I no cal afegir que l’or es va gastar
íntegrament en aquesta labor, que ja s’havia exhaurit per l’agost del
1938, i que no va quedar ni una engruna d’or a Moscou producte
del suposat robatori republicà.
En aquesta política econòmica de la qual l’or és una qüestió
central, Negrín també es va trobar per primera vegada amb el que
podríem dir-ne «el problema català», que tenia per a ell un doble
aspecte. D’una banda, va haver d’afrontar l’hostilitat anarquista,
a tot Espanya i també a Catalunya, a la seva gestió econòmica.
Sobretot perquè, fidel a les seves conviccions, aspirava a imposar
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dues mesures que la CNT i la FAI no estaven disposades a acceptar:
a) restablir el control de les fronteres amb l’estranger, motiu pel
qual va refundar el Cos de Carrabiners com a policia de duanes;
b) controlar el flux d’exportacions i els pagaments en divises, cosa
que xocava amb la demanda anarquista d’autogestió de les empreses (sobretot la CLUEA: Consell Llevantí Unificat d’Exportació
Agrícola). D’altra banda, Negrín va haver d’afrontar l’oposició de
la Generalitat al seu programa de política econòmica de guerra
perquè, a tall d’exemple, suposava la necessària revisió de les seves
ampliacions extraestatutàries en el camp financer. No en va des del
començament de la guerra la Conselleria de Finances de la Generalitat, aviat controlada per Josep Tarradellas, va confiscar unilateralment les reserves d’or i altres fons financers del Banc d’Espanya
que estaven dipositats a les quatres sucursals catalanes.
La tensió amb els anarquistes va ser un problema greu que
Negrín no va poder solucionar durant tota la seva gestió com a
ministre d’Hisenda del gabinet de Largo Caballero. Només cal
recordar els problemes que va tenir l’abril del 1937 per aconseguir
que un destacament del cos de carrabiners s’instal·lés a Puigcerdà i
reemplacés la sanguinària patrulla de control anarquista que havia
vigilat el pas duaner des del juliol del 1936.
Les diferències amb la Generalitat tampoc no van poder superar-se perquè senzillament ni Companys ni Tarradellas van voler
«regular el règim d’anticipacions de fons facilitats amb l’obligació
de reemborsament» (segons consta textualment en l’acta de la reunió entre Negrín i Tarradellas celebrada el 21 d’octubre del 1936 a
Madrid). És a dir, la Generalitat estimava que l’or i els fons confiscats i ja gairebé esgotats eren seus i no era procedent la fiscalització, reemborsament o control. De fet, l’acta de la reunió redactada
per l’assessor de Negrín indica que aquest va subratllar que aquests
fons eren «competència de l’Estat» i que la confiscació efectuada
era una extralimitació estatutària i una mesura anticonstitucional.
La resposta de Tarradellas va deixar clars els termes del problema.
No es negava aquesta valoració, però es defensava la mesura com a
part d’una estratègia que la Generalitat estava aplicant: ampliar les
competències autonòmiques molt per sobre de l’Estatut i la Constitució amb un horitzó confederal clar, sense possibilitat de reversió
i prenent com a raó i excusa l’emergència bèl·lica.
I així arribem al moment culminant de la carrera política de
30

Negrín, el mes de maig del 1937, després que les forces de seguretat republicanes haguessin sufocat una rebel·lió anarquista i poumista a la ciutat de Barcelona. Aquesta famosa crisi barcelonina del
maig del 1937, que va ser el punt culminant de la divisió interna
en el bàndol republicà, es va saldar amb la derrota dels partidaris
de la revolució social i amb l’amarga victòria del reformisme socialdemòcrata. També es va saldar amb un greu revés per a l’estratègia
de la Generalitat d’ampliació de les seves competències per la via
dels fets, ja que la seva impotència davant la insurrecció anarquista
la va obligar a demanar el suport del Govern central i a deixar el
control de l’ordre públic en les seves mans.
Com a resultat de la crisi del maig del 1937, el Govern de
Largo Caballero es va desplomar i el president Azaña va convocar
el doctor Negrín per assumir la direcció del Govern republicà,
quan gairebé tothom esperava que seria Prieto qui es faria càrrec
de la tasca. És evident que Negrín va tenir a favor de la seva elecció
els seus encerts en el Ministeri d’Hisenda i el seu creixent prestigi
públic. També és evident que Prieto va decidir renunciar a la presidència per no tancar la via a una futura reincorporació de l’esquerra
caballerista i la CNT al Govern. Tampoc no s’ha d’oblidar una altra
raó apuntada per altres fonts: Negrín era el candidat preferit per la
Unió Soviètica i el Partit Comunista, i aquesta opinió pesava cada
vegada més en la vida política republicana, senzillament perquè la
resistència militar depenia totalment dels subministraments bèl·lics
soviètics, i perquè la força del PCE havia crescut enormement com
a resultat d’aquest suport i de la seva demostrada eficàcia organitzativa i disciplina militar.
El cas és que la gestió enèrgica de Negrín al capdavant del
govern, exemplificada en el seu lema de campanya («Resistir és
vèncer»), va capturar durant un temps els anhels de l’abatuda rereguarda civil i va reactivar les exigües forces de l’Exèrcit Popular de
la República. Crec que val la pena detenir-se a analitzar el significat
de la política de resistència a ultrança propugnada per Negrín perquè és una de les facetes de la seva gestió menys compresa i més
discutida. Com és evident, es tractava d’una estratègia estrictament
defensiva, perquè la marxa de la guerra era molt adversa i l’expectativa d’una derrota militar no era ja una contingència impensable.
De fet, Negrín assumeix el poder quan Franco està a punt de prendre Bilbao i quan la seva superioritat militar quantitativa i qualitati31
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va ha quedat demostrada sense cap mena de dubte en l’ofensiva de
Biscaia (i particularment a la vila de Guernica). Aquesta apel·lació
a la resistència com a única fórmula militar era també congruent
amb una arriscada estratègia política i militar vertebrada sobre dues
expectatives d’horitzó. En el millor dels casos, la República havia
de resistir fins que a Europa esclatés l’inevitable conflicte entre les
democràcies occidentals i l’eix italogermànic, cosa que obligaria
les democràcies a assumir com a pròpia la causa republicana i a
prestar-li el seu suport vital (fins aleshores denegat). En el pitjor
dels casos (si no esclatava la guerra europea), calia resistir per
conservar una posició de forces dissuasòria que pogués arrencar a
l’enemic les millors condicions possibles en la negociació de la pau
o en les capitulacions per a la rendició. En tots dos casos, l’estratègia política negrinista implicava dues exigències substancials i correlatives: a) en el pla exterior, resistir exigia conservar intacte l’únic
i vital suport militar, financer i diplomàtic disponible de la República (el que prestava la Unió Soviètica); b) en l’àmbit intern, resistir
imposava la col·laboració inexcusable de tres pilars institucionals:
el PSOE, més o menys reunificat al voltant d’aquest programa; el
Partit Comunista, per la seva pròpia força i la seva vinculació externa; i finalment i crucialment, la burocràcia militar professional que
havia reconstruït l’Exèrcit Popular i que tenia al vèrtex el general
Vicente Rojo, nomenat per Negrín cap de l’Estat Major Central i el
seu màxim assessor militar i, en molts casos, també polític.
Va ser bàsicament en aquest àmbit intern on l’estratègia política
de Negrín va acabar naufragant irremissiblement, incapaç de frenar
el sistemàtic deteriorament de les posicions militars, les condicions
de vida material i la moral política del bàndol republicà. De fet, al
llarg del fatídic any 1938, la successió de derrotes militars i el fracàs de totes les previsions d’ajuda francobritànica es van reflectir en
un deteriorament molt greu de la situació material de la rereguarda,
que va afectar profundament la moral de resistència popular i militar. També va afectar greument l’estabilitat de la tríada de pilars que
sustentaven la política de resistència, perquè va fracturar la unitat
interna del moviment socialista, va alimentar la desmoralització en
el si dels militars professionals i va incrementar el pes dels comunistes en el conjunt. En aquesta conjuntura, la tensió entre partidaris de la resistència a ultrança com a única política viable (encarnats en Negrín) i els partidaris de buscar la mediació per capitular
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(capitanejats pel president de la República, Azaña, i en menys proporció per Companys) va assolir el punt crític culminant. Era una
tensió que no solament enfrontava els comunistes amb les restants
forces polítiques, receloses dels seus mètodes sectaris i expeditius i
dels seus fins polítics (posats de manifest en l’assassinat d’Andreu
Nin, el líder del semitrotskista POUM). Molt al contrari, era una
divisió que també fracturava internament aquestes mateixes forces
polítiques i, en particular, el moviment socialista. És a dir, hi havia
negrinistes i antinegrinistes en les files dels republicans burgesos,
entre els anarquistes i, per descomptat, entre els socialistes.
En la seva nova faceta com a president del Govern, Negrín va
tractar el «problema català» plantejat per la política de la Generalitat amb guant de seda però amb un objectiu clar: restablir els límits
estatutaris i constitucionals i reprendre el control de les facetes de
la vida catalana exigides per l’emergència bèl·lica. El seu subsecretari de la Presidència, el diputat besteirista José Prats, va deixar
escrita quina era la política de Negrín en les seves relacions amb
Companys: «La posició de Negrín era estrictament constitucional
i centralitzava la política exterior, la defensa i l’ordre públic amb
tota fermesa.» Era una posició en consonància amb la seva estratègia per fer front amb mínimes possibilitats d’èxit a la Guerra Total
plantejada per Franco. Era també una posició que li demanaven
els seus assessores militars, en particular l’Estat Major Central i el
general Rojo. De fet, en el moment d’assumir el càrrec i amb la vista
posada en les negres perspectives que oferien la caiguda de Bilbao
i la seva indústria metal·lúrgica, Rojo havia demanat a Negrín (i
seguiria demanant-li durant tot un any amb escàs èxit) el control
militar directe de les indústries bèl·liques catalanes, les úniques
importants que quedaven en peu a l’Espanya republicana.
De la seva banda, Companys va comprendre aviat que l’arribada
de Negrín al poder obria una nova etapa en la vida política republicana i va procurar adaptar-s’hi. Per això, la seva primera mesura
va consistir a enviar una delegació a València (seu aleshores del
govern) per entrevistar-se amb Negrín i oferir-li unes bases per
a la cooperació entre ambdues institucions. La delegació estava
composta per tres consellers: Carles Pi i Suñer (Cultura, ERC),
Pere Bosch Gimpera (Justícia, Acció Catalana) i Joan Comorera
(Economia, PSUC). Les quatre entrevistes, celebrades a principis
de juliol, van ser «corteses» (segons les notes que va prendre Pi i
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Suñer), però no van ser encoratjadores per a Companys. Els comissionats pretenien garantir el respecte a les competències assumides
de facto per la Generalitat i volien una major participació d’aquesta
en la marxa política i militar de la guerra (potser mitjançant una
ampliació de la presència d’ERC en el govern central). Negrín va
respondre amb evasives a la majoria d’aquestes qüestions perquè
no desitjava obrir un nou front en un moment crític: just quan
començaven a operar les ofensives per sorpresa de l’exèrcit republicà a Brunete i Belchite per alleujar la pressió franquista en el front
nord. La seva resposta va ser, doncs, suaviter in modo fortiter in re.
Com va informar a Azaña: «Mentre jo dirigeixi la política, l’Estatut de Catalunya no serà suspès i molt menys mitjançant un preu
polític. No, res d’això. L’Estatut de Catalunya té un marc i dins d’ell
s’ha de moure el Govern de la Generalitat. Tota extralimitació li està
terminantment prohibida. Res, doncs, de contractes mercantils.
Cada poder en la seva esfera, d’acord amb la Constitució.»
A pesar d’això, Negrín va ser summament cautelós en les accions per reprendre el control. Un cas exemplar ho demostra: la
situació de les indústries de guerra. Malgrat les demandes dels seus
assessors militars i el penós panorama bèl·lic, Negrín no va procedir a nacionalitzar les indústries bèl·liques i entregar-ne la direcció

Conferència Carles Pi
i Sunyer. Diada del Llibre
Barcelona, 14-6-1938.
(Arxiu de la Fundació
Carles Pi i Sunyer)
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a la Subsecretaria d’Armament del Ministeri de Defensa. Atenent a
les protestes de la Generalitat, va deixar aquestes indústries (claus
per abastir internament l’Exèrcit republicà) en mans d’una comissió bilateral. Només l’agost del 1938 (més de dos anys després de
començada la guerra), quan el front militar s’havia deteriorat fins
a un punt de no-retorn, va adoptar una mesura que era crucial per
afrontar la Guerra Total. Una mesura que els bel·ligerants en la
Gran Guerra de 1914-1918 havien pres tan sols sis mesos després
de començar les hostilitats.
Els desacords al voltant del control de la indústria bèl·lica
catalana van ser potser el més greu dels problemes entre Negrín
i Companys durant el primer any, juntament amb les friccions
provocades pel trasllat de la seu del Govern de la República a
Barcelona el novembre del 1937. Amb tot, des de l’abril del 1938,
quan l’ofensiva franquista a llevant va fer de Catalunya un teatre de
guerra directe, aquest problema va quedar eclipsat per un altre que
era molt més greu: la diferència d’estratègies diplomàtiques per fer
front a una derrota militar ja gairebé inevitable i a les hipoteques de
sang que això comportaria per als dirigents i la població republicana que cauria en poder de l’enemic. Aquí es van plantejar les principals diferències entre Negrín i Companys, perquè cadascun d’ells
va afrontar aquesta contingència d’una manera gairebé antagònica.
Negrín va apostar des de l’abril del 1938 per resistir a tot preu
com a únic mitjà per evitar una victòria total de l’enemic que impliqués camp lliure per a la repressió indiscriminada. Alhora, l’oposició a la seva persona i línia política, articulada pel president Azaña
i per Companys (aquest amb el suport de José Antonio Aguirre, cap
del Govern autònom basc), iniciava una sèrie de gestions, secretes
i paral·leles, destinades a aconseguir una mediació anglofrancesa
per «liquidar la guerra» i forçar una «pau humanitària». Azaña ho
intentava des del desembre del 1936, convençut que la República
tenia la guerra perduda i que no hi havia més alternativa que aconseguir una garantia francobritànica per a la sortida ordenada d’Espanya dels republicans més compromesos. Companys es va sumar a
aquesta política des de l’abril del 1938, quan el front militar quedà
instal·lat a Catalunya, i només hi afegia una matisació petita però
crucial: promoure aquesta mediació per liquidar la guerra,
però també, i si era possible, per salvar Catalunya d’una imminent
ocupació militar franquista.
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Voldria subratllar una dimensió que és clau per entendre el
futur d’aquestes gestions i la irritació del doctor Negrín quan en
va tenir coneixement. No tan sols hi havia el fet que contradeien la
política oficial aprovada per Negrín —en el govern del qual estaven representats els partits a què pertanyien Azaña i Companys—,
una política que tenia l’aval formal de les Corts i de la Diputació
Permanent de Corts. El pitjor era que les gestions es posaven en
marxa amb la il·lusió d’aconseguir que la Gran Bretanya esdevingués el garant d’una pau negociada, en un moment en què la política britànica adoptava perfils clarament hostils a aquesta idea. De
fet, des del febrer del 1938 i davant la perspectiva de l’Anschluss
(annexió nazi d’Àustria), el gabinet conservador britànic, presidit
per Neville Chamberlain, havia optat decididament per la via de la
contemporització amb Mussolini i Hitler i estava decidit a preservar
la política de no-intervenció com a mera façana dilatòria per seguir
marginant el «problema espanyol», amb independència dels efectes
nocius que pogués tenir sobre la República. En altres paraules: la
Gran Bretanya (i França al seu darrere) havia decidit que «el sacrifici d’una Espanya republicana» era un preu car però assumible per
satisfer les demandes italogermanes i comprar així la pau a Europa.
I no farien res que pogués obstaculitzar aquesta política.
La primera gestió autònoma catalana va tenir lloc a finals d’abril
del 1938 en un context summament crític, amb Lleida ocupada
per les tropes franquistes i la República dividida en dues meitats incomunicades a l’alçada de l‘Ebre. És probable que aquesta
conjuntura crítica en què la derrota militar semblava imminent
serveixi per explicar el caràcter de la il·lusòria gestió empresa a
Londres per un emissari del president Companys. Es tractava de
Josep Maria Baptista i Roca, exprofessor universitari d’etnologia a
Barcelona (havia ampliat estudis a Òxford) i actiu militant del republicanisme catalanista, que es va presentar a Londres davant un alt
funcionari diplomàtic britànic com a representant «del president
Companys, cap d’Estat de Catalunya». Segons Baptista, Companys
li havia demanat «que anés a Londres per saber si hi havia alguna
possibilitat de concertar un armistici a Espanya». També va subratllar que «la seva presència aquí no és coneguda per l’ambaixada
espanyola» i que se li havia demanat «que vingués a aquest país
per representar el punt de vista català, que era diferent del punt
de vista republicà». Segons l’informe enviat per l’alt funcionari al
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subsecretari permanent del Foreign Office, Baptista li va comunicar
que «els catalans són molt resistents a resignar-se a la destrucció
del seu país per causa del suport a la República» i havia estat enviat
«per sol·licitar alguna intervenció amb vistes a salvar Catalunya».
Els concisos comentaris fets al Foreign Office davant la gestió són
una bona prova de la poca receptivitat de les autoritats britàniques
i del caràcter il·lusori que impregnava tot el programa de mediació al·ludit. En primer lloc, se subratllava el nus gordià d’aquesta
hipotètica mediació (que Negrín obsessivament explicava als seus
detractors amb poc èxit): «(és) difícil comprendre per què el general Franco podria acceptar un armistici quan semblava tan a prop
de completar la seva conquista».
Malgrat el nul eco despertat per la seva primera gestió oficiosa, a principis de juny del 1938 Baptista va tornar a demanar
una entrevista al Foreign Office per exposar «les propostes que el
govern català, actuant separadament del Govern republicà, desitja
presentar al govern britànic». El 24 de juny de 1938. tant ell com
el senyor Lizaso, representant del Govern basc a Londres, van ser
rebuts en audiència per lord Halifax (secretari del Foreign Office).
Durant l’entrevista, que va representar el punt culminant de totes
les seves gestions diplomàtiques, Baptista li va entregar un memoràndum que contenia el programa per aconseguir l’armistici i la
pau. Segons aquest, el Govern català es comprometia a «persuadir
el Govern republicà perquè acceptés la mediació internacional».
Només posava dues condicions per prestar la seva ajuda: a) que
s’acceptés per totes les partes interessades «que Catalunya estaria
representada directament en qualsevol conferència de pau», i b)
que el plebiscit sota control internacional per determinar la naturalesa del govern d’Espanya fos realitzat separadament a Catalunya
i impliqués, de facto, un referèndum d’autodeterminació per decidir
«quina ampliació, si és que se n’havia de fer alguna, s’havia de fer
en els poders autònoms del país». Pel que feia al futur, el programa
suggeria la necessitat que «dues zones d’Espanya fossin desmilitaritzades»: el territori basc i l’àrea dels Països Catalans («Barcelona,
València i les illes Balears»). Es convertirien així en una mena de
protectorat anglofrancès on estarien garantits els interessos políticoestratègics d’ambdues potències.
L’anàlisi del memoràndum fet pel Foreign Office va demostrar
fins a quin punt era il·lusori el pla presentat. Primer de tot, partia
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del fals supòsit que la Gran Bretanya era favorable a la mediació i
no veia cap obstacle en la fragmentació d’Espanya. Contràriament,
les autoritats britàniques havien desestimat feia temps el paper de
mitjancer i no estaven disposades a afavorir la «balcanització» de
la Península, ni tan sols a canvi de convertir-se en tutores de dos
nous països «desmilitaritzats» i subordinats. A més, els analistes
del Foreign Office van subratllar el principal defecte de la proposta
continguda en el memoràndum: «Confesso que tinc alguns dubtes sobre la seva utilitat. Parlen molt de la influència que podrien
exercir a Barcelona (seu del Govern de Negrín) a favor de la mediació. Però és en l’altre bàndol on voldríem que s’exercís aquesta
influència.»
No en va, en obert contrast amb l’oposició antinegrinista, el
Foreign Office sabia que no s’havia d’esperar cap oposició de
Negrín a la mediació perquè això era precisament el que esperava
aconseguir amb la seva política de resistència. En paraules de l’analista del Foreign Office: «no és de Barcelona, sinó de Burgos, d’on
esperem els problemes». En consonància amb aquestes directrius,
el 21 de juliol del 1938 el Foreign Office va convocar Batista i Lizaso per expressar-los la voluntat britànica d’abstenir-se d’intervenir
en els afers interns espanyols en relació amb tots els temes suscitats. La mateixa resposta inhibitòria es donava pocs dies després a
una proposta formulada confidencialment per Azaña al representant britànic a Barcelona, també d’esquena al govern de Negrín. De
fet, el Foreign Office no va deixar de percebre que «no hi ha res de
particularment nou en aquest esquema (d’Azaña), que s’assembla
molt al proposat pels delegats català i basc a Londres».
Aquestes gestions eren il·lusòries, però també eren greument
perjudicials per a la política de Negrín, que veia desautoritzades
les seves gestiones paral·leles i disminuïda la seva capacitat en la
negociació diplomàtica. Negrín va tenir coneixement d’ambdues
gestions just en el moment crític de l’ofensiva de l’Ebre, i s’indignà
sobre manera per la seva forma i el seu contingut. No en va li semblaven una enorme deslleialtat personal i institucional que s’acostava a la pura traïció. La indignació de Negrín per aquestes gestions
fracassades probablement va ser un dels factors que van precipitar la crisi d’agost del 1938, quan es va produir el reajustament
ministerial que implicà la retirada d’ERC i del PNV del Govern de
Negrín. És un moment culminant de la crisi política interna de la
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República, i es produeix amb el front estabilitzat per l’ofensiva de
l’Ebre i amb la situació internacional més avantatjosa que mai per
la crisi germanotxeca sobre el futur dels Sudets. Aleshores, amb
motiu de la retirada de confiança d’ERC i del PNV, Negrín va optar
per obrir una crisi governamental i va manifestar la seva voluntat
de cessar en el càrrec de cap del govern. Des de l’11 d’agost fins
al 17 d’agost, la República va tenir un cap de govern dimissionari
perquè no comptava amb el suport lleial i directe del president
ni de partits clau de la República. En aquell moment, Negrín va
oferir a Companys el seu suport perquè es fes càrrec de la direcció
del govern i portés a terme la seva pròpia política de guerra i de
cara a l’exterior. I Companys va rebutjar l’oferta, com tots els altres
polítics que podien haver ocupat el càrrec i a qui Azaña i Negrín
van consultar la resolució de la crisi: Martínez Barrio, Giral, Prieto,
Besteiro… El resultat d’aquesta incapacitat virtual de l’oposició a
Negrín per elaborar una alternativa viable a la seva política i a la
seva persona va ser per a Azaña la reconfirmació de Negrín com a
cap de govern. Senzillament, com dirien aleshores els seus adversaris i oblidarien després ja convertits en els seus enemics: «Negrín
és insubstituïble», i la seva política és l’única viable.
Però la resolució de la crisi d’agost del 1938 no va minvar la
intensitat de les divisions intrarepublicanes ni la desconfiança
recíproca entre els capdavanters de la resistència i els partidaris
de la capitulació. Davant del ple de les Corts reunides al monestir
de Sant Cugat del Vallès, Negrín va admetre el 30 de setembre la
gravetat de la crisi governamental prèvia, causada, segons les seves
declaracions, per divergències amb ERC i el PNV sobre «la direcció política de l’Estat». I també va recordar als seus detractors un
fet evident i mortificant: que aleshores va ser possible canviar de
govern i practicar una política diferent de la seva, malgrat que «per
fer aquesta política no es podia comptar amb mi».
La resolució de la crisi d’agost del 1938 va permetre que Negrín
intentés novament diverses gestions diplomàtiques per aconseguir la mediació francobritànica aprofitant el marge de maniobra
generat per la batalla de l’Ebre. Tanmateix, aquestes gestions no
van produir un canvi en la política de no-intervenció de les democràcies occidentals, ni van aconseguir que aquestes acceptessin fer
de garants d’una capitulació negociada, l’única condició de la qual
era, segons Negrín, el permís per a la sortida ordenada d’Espanya
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de tots els republicans en perill o que no volguessin conviure amb
el vencedor.
En conseqüència, després de la precipitada caiguda de Catalunya a mans de les tropes franquistes el febrer de 1939 i el començament de l’exili massiu republicà cap a França, el procés de descomposició interior es va accelerar. El seu efecte gairebé inevitable
va ser el cop del coronel Casado a Madrid, el març del 1939, que
va forçar Negrín a partir a l’exili i que va provocar un breu episodi
de guerra civil entre negrinistes i antinegrinistes a Madrid. Amb
aquest cop va quedar destruïda la viabilitat d’una estratègia política
de resistència que ja no tenia suports interns suficients ni aparents
horitzons d’ajuda externa immediata. Però amb aquest cop també
es va revelar il·lusòria l’alternativa de negociar amb Franco una
altra cosa que no fos la simple rendició incondicional i absoluta,
amb la seva seqüela de mesures repressives, execucions i encarceraments dels qui no havien pogut marxar a l’exili.

E nrique M or adiellos, Universitat d’Extremadura
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Barcelona, 1938. Capital de tres governs

Barcelona, ciutat de refugi

Q

Dossier temàtic

Julio Clavijo

uan les columnes de les
Milícies Antifeixistes es dirigiren cap a Saragossa, anaven amb
la confiança d’una ràpida captura de la capital d’Aragó, però la
resistència franquista, a més d’altres causes polítiques i militars, va
fer impossible el compliment d’aquest objectiu. El front va quedar
estabilitzat. Aquesta realitat va posar en evidència la necessitat
d’atendre la població civil de la zona dels combats, en especial les
dones i els infants, l’evacuació dels quals va començar a mitjans
d’agost, tal com va quedar reflectit a la premsa: «Diariamente llegan a nuestra ciudad compañeras y niños escapados de la barbarie
fascista en Zaragoza».1 Aquestes persones eren transportades per
les milícies, les quals es cuidaven de la seva atenció per mitjà dels
Comitès Antifeixistes d’Ajut. Poc temps després arribarien a Catalunya nous contingents de persones per trobar auxili. Uns, procedents del País Basc, arran de l’ocupació de San Sebastià i d’Irun, el
5 de setembre; d’altres, des de Madrid, a mitjans d’octubre, a causa
de l’avanç de les tropes rebels cap a la capital de l’Estat, cosa que
va obligar a l’evacuació dels no combatents. El negatiu desenvolupament de la guerra per a la República va ocasionar l’arribada de
noves expedicions fins al 1939.
L’organització de l’assistència
Després de la constitució dels consell municipals pels decrets
de 9 i 12 d’octubre de 1936, les autoritats locals van haver d’organitzar l’assistència de la població refugiada arran del decret de
constitució del Comitè Central d’Ajut als Refugiats, el 17 d’octubre
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Bombardeig catedral
Barcelona (19-6-1938)
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de 1936, encara que les organitzacions polítiques i sindicals també
en tenien unes de pròpies. Tot aquest entramat quedaria simplificat
arran de la constitució del Comissariat d’Assistència als Refugiats,
el 14 d’agost de 1937, el qual va centralitzar la coordinació de
l’assistència de la població refugiada tant des del punt de vista
dels proveïments com de l’atenció educativa, cultural, sanitària,
etc., i va traspassar als ajuntaments la gestió assistencial directa.2
A Barcelona, aquest servei quedaria estructurat el 3 de desembre
de 1936 en quatre responsabilitats en funció dels sectors que li
eren més significatius: Refugis de Vells, Institut d’Educació Miquel
Servet, Refugis Nocturns, Guarderia Municipal d’Infants i Refugis
de Guerra. Poc temps després, el dia 17, va ser constituït el Comitè
d’Assistència Municipal, un òrgan format per deu consellers, cadascun dels quals disposava d’una partida pròpia per poder gestionar
autònomament amb la comissió d’assistència social corresponent al
seu districte. Aquesta comissió, formada per una representació de
partits i sindicats, tenia al seu càrrec la presa de l’afiliació dels nouvinguts, fer-los una revisió mèdica i prestar-los els ajuts que necessitessin, com ara manutenció, assistència, allotjament, etc. Després
d’altres reformes menors, la més significativa, la que demostrava
fins a quin punt havia arribat la magnitud del problema de la gent
refugiada a Barcelona, va ser la creació del Servei Municipal d’Ajut
als Refugiats, l’11 de novembre de 1937.
Totes aquestes prestacions van obligar l’Ajuntament a esmerçar-hi importants quantitats de diners. Les primeres partides
havien estat comptabilitzades dins del capítol d’imprevistos per
un total de despeses, per al 31 de desembre de 1937, d’1.474.523
pessetes, consignades al Llibre d’Actes de la Comissió Permanent.
Els ajuntaments van obtenir de la Generalitat recursos extraordinaris, gràcies als Decrets de S’Agaró, també coneguts com a «decrets
Tarradellas». En el cas de Barcelona, aquests diners van ser del
tot insuficients, ja que, com el mateix Ajuntament reconeixia el
novembre del 1937, a partir d’unes despeses quantificades en
1.100.000 pessetes mensuals, el dèficit estimat a fi d’any seria de
5.000.000 de pessetes.3 Un diagnòstic que, tal com succeeix molt
sovint en economia, va quedar lluny de la realitat, donat que el
13 d’octubre de 1938 l’Ajuntament estimava que el Govern de la
Generalitat li devia 8.000.000 de pessetes, malgrat les aportacions
realitzades en forma d’avenços reintegrables el 1937 de 5.275.000
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pessetes i fins al setembre del 1938 de 2.729.580,44 de pessetes.
Cal afegir a aquestes aportacions 1.500.000 pessetes per un decret
de 12 de maig de 1937, i el subsidi mensual de 2 pessetes per dia
d’estada de cada persona refugiada, tal com establia el decret de
Finances del 3 d’abril de 1937, que recollim en el quadre següent.
Subsidis atorgats a l’Ajuntament de Barcelona pel Govern de la Generalitat (en ptes.)
Any

Quantitat

1937

2.041.698

1938 (gener-febrer)

1.798.852

4

Les diverses desfetes que va patir la República al llarg del 1937
van fer arribar a Barcelona un nombre més gran de persones refugiades. Des d’Andalusia, després de l’ocupació de Màlaga, des de
les comunitats del nord d’Espanya, Biscaia, Cantàbria, Astúries, es
produïren fugides en massa que trobaren acolliment a Catalunya.
Més significatives van ser les que van venir per l’ordre d’abandonar
Madrid, emesa per les autoritats republicanes i les que acompanyaren el personal de l’Administració de l’Estat, després que el
president i el Govern de la República es traslladessin a Barcelona,
així com les que formaven part de l’Administració del Govern basc,
quan el president Aguirre es va instal·lat a la capital de Catalunya.
Mitjançant les declaracions dels responsables i les notícies de
premsa, ens podem apropar a les xifres. El 15 de gener de 1937 La
Humanitat publicava que a Catalunya hi havia 200.000 persones
refugiades. El conseller Antoni M. Sbert declarava al juliol a La
Vanguardia: «Cataluña tiene actualmente, según datos estadísticos
que obran en mi poder, 350.000 refugiados, y se anuncia para dentro de breves días la llegada de 250.000 más.» L’endemà, el mateix
diari es feia ressò del nombre tan important de gent que havia vingut a Catalunya de manera incontrolada, en dir que «Catalunya té
200.000 refugiats oficials i 100.000 més que no ho són».
A partir de l’ofensiva franquista al front d’Aragó i Llevant, iniciada el 9 de març de 1938, que va trencar les línies republicanes,
es produí un veritable èxode de la població civil aragonesa i de les
comarques catalanes de Ponent cap a l’interior de Catalunya. La
publicació Catalonian Correspondance, adreçada al públic britànic i
nord-americà, especificava en el seu número de novembre del 1938
la quantitat de persones refugiades.
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Nombre de persones refugiades el novembre del 1938
Infants menors de 15 anys

447.304

Homes exclosos d’edat militar

108.340

Dones

281.900

Refugiats no enregistrats

175.000

Total

1.012.544

No sembla gens agosarat afirmar que aproximadament un terç
de la quantitat anterior estigués instal·lada a Barcelona, ja que un
dels testimonis de l’època, Carles Gerhard, manifestava: «Barcelona
sola, per exemple, que compta amb un milió d’habitants, havia passat d’estatjar-se en el decurs d’aquella guerra, un cop s’hi hagueren
refugiat els evacuats de Màlaga i d’altres terres d’Andalusia, els del
Nord, d’Astúries, de Santander, i els bascos i, finalment, el Govern
central en pes amb els innombrables funcionaris dels diversos
ministeris i serveis amb les respectives famílies, vora de dos milions.»5 On va ser allotjada tota aquella gent? Els infants arribats
a l’inici de la guerra procedents d’Aragó foren acollits per famílies
o instal·lats en torres de famílies benestants i en edificis religiosos
apropiats, com el seminari o els convents de Sant Felip Neri o el de
les Filles de Sant Josep, on també van ser albergats adults. La seva
manutenció va anar a càrrec del Comitè de Gastronomia, format
pels sindicats CNT i UGT, els quals van destinar hotels com a menjadors populars i per a allotjament d’infants refugiats. Posteriorment, quan l’arribada de nous contingents de gent refugiada va ser
permanent, es va establir un cert procediment d’acollida. En primer
lloc, en arribar amb ferrocarril, aquelles persones eren instal·lades a
l’hotel de l’estació del Nord, a l’estadi de Montjuïc, o al Poble Espanyol, a fi de procedir a la seva revisió mèdica i posterior trasllat al
municipi de residència definitiva. Les organitzacions polítiques,
per la seva banda, disposaven de locals propis fins que la majoria
d’ells foren traspassats a la conselleria d’Assistència Social, ja que
els costos de manteniment els van resultar inassolibles.
Una de les preocupacions dels responsables d’aquests establiments va ser les condicions en què vivien les persones albergades
en aquests locals, i es va establir un servei d’inspecció que, periòdicament, efectuava visites, el resultat de les quals s’exposava en
informes que avaluaven la situació higiènica i comprovaven l’exactitud de les dades numèriques de les persones refugiades en cada
establiment. Heus aquí el resultat d’una d’elles.
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Informe relatiu a la inspecció dels refugis de Barcelona. 27 de març de 1937
Nom del refugi

Adreça

Nombre de refugiats i
personal

Observacions

Refugi de guerra
núm. 2

Ganduxer 40

450

Llits: 240. Higiene bona

Refugi de guerra

Pg. de la
Bonanova

180

Llits: 65. Higiene bona

Torre Florida (SRI)

Ganduxer s/n

76

Llits: 76. Higiene dolenta.
Cuina de poca capacitat

Torre (SRI)

Ganduxer s/n

100

Llits: 84. Higiene defectuosa

Torre Catalunya
(SRI)

Bona Salut.
Sarrià

90

Llits: 30. Higiene dolenta.
Cuina de poca capacitat
Llits: 36. Higiene regular

Torre (SRI)

Joan Sardà 22

70

Casa de repòs
Hans Beimler (SRI)

Pere Clavé 9

Malalts: 11
Refugiats i personal: 12

Torre (SRI)

Adolf Blanc, 3,
3 bis i 5-7

115

Higiene defectuosa

Torre (SRI)

Adolf Blanc, 2

80

Higiene bona. La cuina no
té capacitat

Torre (SRI)

Bernat de
Sarrià, 5

18

Llits: 10. Higiene bona

Torre (SRI)

Marià Cubí,
171

20

Higiene: cap

President Macià
(SRI)

Pedralbes

70

Llits: 40. Higiene regular

Villa Marín (SRI)

Rosario.
Bonanova

33

Estadi de Montjuïc

Infermeria

Estadi de Montjuïc

Poble Espanyol

Montjuïc

Malalts: 14 Personal: 15

Higiene bona

1.700

Higiene bona. «Visitat el
menjador a l’hora de dinar,
sols hi havia asseguts a
taula uns 300 refugiats.»

730

Higiene: Cap. «Es menja
en dos torns i el menjador
sols té capacitat per a
270 persones. Els refugiats
dormen a terra i els
dormitoris no tenen la
ventilació necessària.»

L’avaluació que fa el Comitè d’Avituallament dels establiments
a càrrec del Socors Roig Internacional és clarament crítica, i de la
seva lectura podem deduir que la situació de les persones refugiades devia ser bastant dramàtica. No seria gens exagerat considerar
que seria més o menys semblant a la resta dels llocs d’estada, encara
que en aquesta crítica dels homes de la CNT també hi podia haver
un punt de vista parcial, ja que els enfrontaments partidistes també
van arribar als responsables d’atendre la població refugiada. Vegem,
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en aquest sentit, un informe del president del Comitè d’Avituallament, membre de la CNT, al conseller de Sanitat i Assistència
Social, Aureli Fernández, igualment militant confederal, entorn de
la situació de la població refugiada, elaborat el 17 d’abril de 1937,
és a dir, poc temps abans dels Fets de Maig.7 Hi trobem unes valoracions clarament negatives: «Hay por otro lado dos organismos
más que oficialmente tienen el encargo de cuidar de otros aspectos
referentes a los refugiados, pero que prácticamente no hacen gran
cosa. El Comité Central de Ayuda a los Refugiados, organismo que
fue creado por la Consejería de Sanidad y Asistencia Social, con
el fin de encontrar una más estrecha colaboración cerca de todos
los organismos antifascistas, pero que debido a la mala orientación
que siempre lo ha guiado se convirtió en un órgano completamente
adverso de esta Consejería, encajado no obstante en el corazón de
la misma demostrando con su actuación cotidiana que dicho comité es una negación de toda nuestra obra.»
La remodelació del Govern català que va seguir els esdeveniments del maig del 1937 va comportar la creació d’un nou
organisme, el Comissariat d’Assistència als Refugiats, el 14 d’agost
de 1937, dins la Conselleria de Governació i d’Assistència Social,
dirigida per Antoni M. Sbert, d’ERC, el qual, en unes declaracions
realitzades amb posterioritat, valorava la situació amb què va trobar-se en accedir al càrrec: «Al hacerme cargo del Departamento de
Gobernación y Asistencia Social, me propuse ordenar rápidamente
la Administración, restablecer la disciplina en un sentido social
adecuado a nuestra significación y a nuestro programa de hombres
del Frente Popular. Una disciplina civil, basada en la competencia
y en la división del trabajo, mediante una adecuada selección del
personal apto.»8
El ja esmentat decret del 14 d’agost completava una mesura
anterior, la de 9 de juliol de 1937, mitjançant la qual quedava establerta la Comissió Executiva de Sanitat dels Refugiats de Guerra,
l’objectiu més important de la qual era impedir l’esclat de qualsevol
epidèmia a Catalunya. Una possibilitat certament real, vista l’arribada creixent de nous contingents de refugiats i refugiades per la
pèrdua de les zones del nord d’Espanya —Santander, a l’agost, i
Astúries, a l’octubre—, i per l’acceleració de la pujada dels preus
dels productes bàsics.
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Una altra disposició del decret de 14 d’agost de 1937 era que
establia en el 10% de la població la quantitat màxima de persones
que podia acollir un municipi; una xifra que es va modificar, per
l’arribada significativa de nous contingents de refugiats: «Vistes les
noves arribades de contingents de refugiats que tenim anunciades,
procedents dels pobles evacuats dels fronts d’Aragó, sou pregat a
prendre bona nota de l’acord pres pel Comissariat d’Assistència als
Refugiats de Catalunya d’augmentar el percentatge assenyalat fins
a la data a cada poble, o bé sigui que el cup del 10% assenyalat als
mateixos passa automàticament augmentat amb un 10 per cent més
que, en total sobre el cens normal de cada població, correspondrà
el 20 per cent, quedant per tant doblada la colònia de refugiats que
correspon a cada població.»9
L’organització interna del Comissariat es basava en els següents
departaments: Control, que prenia la filiació de la gent refugiada
que arribava; Allotjament, que proporcionava un lloc d’estada provisional, abans de donar el definitiu; Sanitat, que era l’encarregat de
garantir l’assistència mèdica i subministrar medecines; Transports i
Expedicions, que assumia la responsabilitat del trasllat dels grups
al seus llocs d’estada; Estadística i Informacions, que centralitzava
els fulls de filiació i estava al cas de les altes i baixes diàries; Proveïments, que subministrava els queviures als refugis que depenien del Comissariat i les factures eren abonades pel departament
de Caixa; Comptabilitat del Subsidi, que enregistrava les llistes
nominals trameses pels ajuntaments; Material, que controlava el
magatzem dels proveïments del Comissariat; Premsa, Propaganda
i Correspondència, que es preocupava, d’una banda, de donar a
conèixer a l’opinió pública les actuacions del Comissariat i, de
l’altra, de respondre a les cartes que la gent i les entitats li enviaven. El departament de la Secretaria era el que organitzava l’arxiu
i ordenava la correspondència oficial. I finalment, la Consergeria,
que organitzava el treball del personal no administratiu i atenia la
neteja i higiene de les instal·lacions. El Comissariat disposava, a
més, de delegacions a les vegueries, la feina principal de les quals
era tenir una comunicació permanent amb els municipis i els llocs
de refugi.
Vida quotidiana de la població refugiada
Els primers contingents de refugiats instal·lats a Barcelona van
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gaudir d’unes condicions bastant acceptables, ja que la ciutat disposava de recursos; hi havia, a més, un clima general de solidaritat
amb aquelles persones, en especial els infants, i la perspectiva de
la victòria contribuïa a fer que l’opinió pública mirés amb simpatia
la població refugiada. Aquest sentiment va anar minvant a mesura
que les dificultats s’anaren generalitzant, tal com posa de manifest
al seu diari personal Joaquim Renart, un dibuixant catòlic i catalanista, el 12 d’agost de 1937: «Avui llegeixo a La Vanguardia un tast
del problema candent dels refugiats. Sorgeixen conflictes a cada
pas per la inadaptació de molts d’ells a la nostra manera de ser i al
nostre viure. Assenyalava els casos de tants pobles que mentre el
jovent ha hagut de marxar al front, els joves refugiats ocupen fins
llocs dirigents del mateix poble i se la passen molt bé. Conflicte
per l’idioma, pels costums, per aquest to de superioritat que volen
tenir damunt nostre.»
El mateix Govern de la Generalitat va tractar, a finals del primer
any de guerra, uns fets ocorreguts al refugi de Montjuïc:
25 de desembre de 1936. Informe sobre els incidents motivats per haver-se quedat sense allotjament nombrosos refugiats. La causa d’aquest incident ha estat la
manca de proveïment. La solució que ell ha arbitrat és per vint-i-quatre hores.
El conseller Comorera va parlar d’aquesta qüestió en el seu temps. El President
recomana que es faci una inspecció als refugis per tal d’evitar els abusos comesos per gent jove que aprofita el refugi com un medi de viure sense treballar. El
conseller Herrera recull aquesta observació per portar-la a terme.
Els consellers Comorera i Herrera acorden tractar conjuntament el problema
[dels] que restaren sense allotjament ahir.10

Les actes recullen un nou conflicte, per les mateixes circumstàncies, el 24 de febrer de 1937. I La Vanguardia hi dedicà, el 14
d’agost de 1937, tot un editorial, titulat Los refugiados, on podem
llegir: «Los incidentes surgidos entre catalanes y refugiados tienen
el volumen y la calidad suficientes para que valga la pena hablar
de ellos.» Incidents que tenen el seu fonament en la «resistencia
del refugiado a adaptarse a las normas de la vida catalana —usos,
costumbres, alimentos, idioma— toma, a veces, caracteres activos
de protesta o de burla que son, por lo menos, incorrectos e inadecuados».
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Aquestes dificultats van anar acompanyades d’importants gestos de solidaritat, com la celebració de les Setmanes pro Infants
Refugiats, a finals de desembre; de festivals pro Euskadi, Astúries i
Madrid, que contribuïren a fer més distreta l’estada d’aquelles persones. Cal pensar, en aquest sentit, que el Govern de la Generalitat
va assumir l’obligació d’escolaritzar els infants refugiats i va tenir
cura especial de les colònies d’infants. El jovent i les persones adultes, però, disposaven de molt temps lliure, malgrat la creació de
centres de formació per a joves, o que molts refugiats i refugiades
s’organitzaren en cooperatives de producció, les més importants de
les quals van ser les promogudes pel Govern basc i el Centro Asturiano de Barcelona. El Govern de Catalunya va establir pel decret
de 14 d’agost de 1937, que «podrà aplicar l’activitat dels refugiats
a obres d’interès general, quan els quadres de personal necessari
per a l’execució d’aquestes obres no puguin ésser completats amb
obrers en atur forçós que tinguessin fixada llur residència a Catalunya abans del 19 de juliol de 1936». Un any després el problema continuava sent greu, tal com manifestava el representant del
Govern d’Euskadi a la Comissió Consultiva d’Ajut als Refugiats, en
la sessió del 7 de juliol de 1938: «El representant d’Euskadi diu que
un caire que també s’ha d’estudiar és el del treball dels refugiats,
per tal d’evitar l’actual plaga de ganduls.»
Va haver-hi, així mateix, una important oferta lúdica adreçada
a la població refugiada i del mateix col·lectiu van sortir persones
que es decidien a organitzar funcions de teatre, recitals de cançó,
lectura de poemes, les quals es feien a Barcelona i posteriorment
arreu de Catalunya. També es van dur a terme activitats esportives
per part dels refugiats, en especial del jovent, que contribuïen a no
fer tan monòtona la seva existència. La manca d’activitat era, segons
el parer de les autoritats, una de les causes de l’aparició de malalties
venèries. Ho podem veure en l’escrit ja esmentat de Carles Manini,
quan diu al conseller que: «... visto el desorden con que afrontan
el problema sexual la mayoría de refugiadas, dándose el caso que
por falta de conocimientos científicos y morales hay refugios que
se han convertido en sanatorios de enfermedades venéreas. Valdría
la pena que organizásemos una fuerte acción educativa por medio
de la radio». En aquest sentit anava el programa que les entitats
juvenils de diversos partits van elaborar, quan constituïren el Front
de la Joventut, el 16 de gener de 1937:
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1. Foment dels contactes entre la joventut refugiada i la catalana.
2. Incorporació al treball d’aquells que tinguessin una formació
professional.
3. Atenció a les noies refugiades per evitar que caiguessin en la
prostitució.
4. Creació de clubs juvenils als centres regionals per fer que el
jovent refugiat no perdi els lligams amb la seva terra.
El tema de la prostitució va tornar a sortir en un altre document,
en aquest cas de les Joventuts Socialistes Unificades d’Euskadi, en
ocasió d’una de les seves assemblees, celebrada el 22 de gener de
1938: «En este punto de los refugiados se puso especial atención
en las condiciones de vida de nuestras jóvenes muchachas, por la
penuria económica en que se hallan y de nuestra obligación de buscar soluciones prácticas, para evitar que tengan que resolverla en
el tortuoso camino de la forzada prostitución. Para esto la solución
está en la incorporación de las muchachas al trabajo de la producción, cubriendo los puestos de los hombres que se incorporan a
las trincheras, consiguiendo no quede una muchacha sin medios
económicos para desenvolverse en la vida.»11
Aquesta nota posa en relleu l’existència d’activitats polítiques
dins de la població refugiada. El paradigma més significatiu és el
col·lectiu d’Euskadi, el qual, al principi de la guerra, va organitzar
el Secretariat Basc a Catalunya, sota el patrocini del president Companys, que va fer campanyes de solidaritat, va celebrar actes públics
i va donar assistència als primers refugiats instal·lats a Catalunya.
Posteriorment, el PNB establiria la Delegació d’Euskadi a Catalunya, la qual esdevindria la seu del Govern basc, el juliol del 1937,
reconeguda per les direccions dels partits bascos i la UGT, però
no per la CNT, la qual impulsaria la formació del Comitè d’Ajut
a Euskadi i Nord, com a òrgan alternatiu d’assistència. La creació
dels centres anomenats Hogar Vasco o Euzko-Etxea a Barcelona i
en altres municipis, va contribuir a mantenir els lligams culturals i
afectius de la comunitat basca. Per la seva banda, el Consejo Supremo de Asturias, després de la pèrdua d’aquella zona, va realitzar
una ingent tasca d’atenció dels desplaçats arribats a Barcelona per
mitjà del Centro Asturiano de Cataluña. Aquest centre distribuïa
queviures i subministraments diversos per als centres d’acollida de
gent de la seva regió; tenia organitzada una cooperativa de consum
i una altra de producció d’espardenyes, a més de facilitar medica51
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ments i altres productes bàsics. Les refugiades i els refugiats bascos
no ens consta que tinguessin una organització política diferenciada.
Una institució semblant a l’asturiana va ser el Consell Interprovincial de Santander, Palència i Burgos, la participació del qual en
la Comissió Consultiva d’Ajut als Refugiats està acreditada per la
presència d’un representant a les seves reunions.
Conclusió final
La societat catalana i les seves institucions van fer un esforç
extraordinari per atendre milers de persones que arribaven a Catalunya sense gaire res. Malgrat els conflictes de la població autòctona amb la població refugiada i les divisions internes que existiren
dins les organitzacions antifeixistes, és moment de manifestar que
el país va assumir amb responsabilitat el repte d’allotjar, alimentar i atendre la població refugiada des del punt de vista cultural,
educatiu i sanitari, amb un seguit de disposicions legislatives, de
la qual cosa no hi havia cap precedent. Es va posar en marxa una
xarxa d’assistència que, malgrat la manca de mitjans, va assegurar
els recursos perquè les refugiades i els refugiats poguessin tirar
endavant.
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Barcelona, 1938. Capital de tres governs

El teatre a Barcelona l’any 1938:
una visió jocosament partidista

L

Dossier temàtic

Francesc Foguet i Boreu

’activitat teatral en plena
guerra i revolució expressava la confiança en la cultura com un
front més de la lluita contra el feixisme i com un gresol emblemàtic dels valors republicans. El teatre —i la cultura en general— es
convertia potencialment en una de les armes més poderoses per
escudar, des de la rereguarda, la legitimitat republicana contra la
barbàrie feixista. Ara bé, al marge de l’interès cultural de les arts
escèniques, no podem oblidar que el sector dels espectacles públics
era una empresa globalment molt rendible i un espai de poder i de
confrontació ideològica entre les forces polítiques i sindicals que
gaudien de l’hegemonia o que volien aconseguir-la. És natural,
doncs, que al llarg del 1938 els sectors més crítics amb la gestió
continuista dels escenaris manifestessin la necessitat d’una renovació escènica inajornable, tot denunciant la paradoxa que implicava
que la guerra i la revolució no fossin presents als escenaris barcelonins socialitzats.
L’expressió de la incongruència històrica a què al·ludim pot
resseguir-se a través d’un dels mitjans periodístics que més maldà
per superar-la i que ho va fer amb les armes incisives, de vegades
càustiques i corrosives, de l’humor: les pàgines del setmanari de
filiació ugetista L’Esquella de la Torratxa. Adaptant els continguts i
les formes estilístiques a la nova conjuntura, el setmanari continuà
afinant les armes de l’humor per convertir-se en un observador
parcial, partidista i jocós d’una realitat complexa i contradictòria.
Els homes de L’Esquella de la Torratxa, com els seus col·legues del
PSUC, tenien molt clares quines eren les prioritats respecte al
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binomi guerra-revolució i, a través d’un humor agressiu, fiblant
i provocador, escollien molt bé les dianes contra les quals llançar
els dards i les punxes iròniques, paròdiques o satíriques. La visió
deformadora de la realitat que ofereixen les notes i els articles
publicats en la secció teatral del setmanari pot ser un bon contrapunt per acostar-nos a la situació del teatre durant un any tan
intens i convuls com fou el 1938.
Els atacs a l’organització socialitzada
D’entrada, no és estrany que, en una publicació tan marcadament política com L’Esquella de la Torratxa, el principal cavall de
batalla consistís, en l’àmbit escènic, a ridiculitzar els procediments
(i l’hegemonia) del sindicat d’espectacles públics cenetista, l’autèntica bèstia negra dels ninotaires i humoristes del setmanari. Els
embats parodicosatírics contra el Comitè Econòmic del Teatre, el
màxim òrgan de la socialització anarcosindicalista dels espectacles
públics, s’esforçaren a fer befa de les interminables batalles que
s’entaulaven en el si del comitè —unes autèntiques «guerrilles teatrals»— per qüestions clau com ara la proporcionalitat que hi havia
de tenir la representació de cada força sindical, fins al punt que,
segons si eren majoritaris o minoritaris a Barcelona o a Madrid, la
representació de delegats sindicals canviava a fi que «la pèrdua en
un front» es compensés en un altre.
L’Esquella de la Torratxa denuncià també que el Comitè Econòmic del Teatre hagués acabat deixant només un escenari disponible
per al teatre català, el de l’antic Poliorama, de manera que diversos
actors s’havien quedat sense feina. Per reparar aquest greuge, la
Generalitat de Catalunya va incorporar els intèrprets afectats a la
companyia del Teatre Català de la Comèdia, una decisió que féu
dubtar els humoristes esquellaires sobre l’adscripció de l’escenari
oficial, bo i preguntant-se si continuaria depenent de la Conselleria
de Cultura o, per mitjà d’un traspàs de serveis, passaria a la d’Assistència Social.
Amb la creació, a final de gener del 1938, de la Comissió
Interventora dels Espectacles Públics de Catalunya, L’Esquella de la
Torratxa no baixà la guàrdia i es burlà sense miraments dels «nous
horitzons» que obria el flamant organisme (posat sota l’ègida del
Departament d’Economia del Govern català). Continuà també amb
la ridiculització tant dels dirigents cenetistes de l’espectacle, per la
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seva incompetència, com dels «bons propòsits» de la nova orientació que pretenia infondre al sector Miquel Espinar, el president de
la Comissió Interventora. Les intencions estructuradores d’Espinar
esmolaren la ironia dels redactors esquellaires que asseveraven
que els espectacles havien guanyat en gràcia, perquè cap comèdia
no podia comparar-se en aquest aspecte al manifest del president.
Amb una retòrica ampul·losa, Espinar hi parlava «d’unificar, d’estructurar, de vertebrar i d’altres verbs igualment prometedors»,
per bé que assegurava que la renovació no es produiria «en forma
vertiginosa».
Així mateix, L’Esquella de la Torratxa denuncià la inoperància del
Comitè de Lectura de la Comissió Interventora perquè no passava
de tenir un valor consultiu, sense exercir cap incidència en la tria
de les obres que havien d’estrenar-se en els teatres barcelonins,
tot i que cadascun dels seus membres cobrava la quantitat —gens
negligible a l’època— de 1.500 pessetes mensuals. Amb Comitè de
Lectura o sense, els qui estrenaven de manera assídua continuaven
essent —sempre segons el setmanari humorístic— els mateixos: els
que monopolitzaven el «tinglado teatral barceloní», entre els quals
s’esmentava Salvador Sierra, Amichatis, Víctor Mora i Felipe Pérez
Capo. Com feren altres publicacions, L’Esquella de la Torratxa també

Exposició
Les Arts del Llibre a Catalunya
Barcelona, 14-6-1938.
(Arxiu de la Fundació
Carles Pi i Sunyer)

55
C o l ∙ le g i o f i c i al de d o c t o r s i ll i ce n c i at s e n f i l o s o f i a i lle t re s i e n c i è n c i e s de catal u n ya

alertà de la presència en la cartellera de títols —sobretot de sarsuela— d’autors que, com ara Jacinto Guerrero, Adolfo Torroba i Juan
Ignacio Luca de Tena, es trobaven «a l’altra banda».
Comptes fets, exageraven els redactors de L’Esquella de la Torratxa? Inevitablement, perquè l’humor necessita tot sovint de la
hipèrbole, sigui per excés, sigui per defecte, però sabien molt bé de
què parlaven i contra qui feien diana. Si tenim present la cartellera
d’espectacles de la ciutat de Barcelona durant l’any 1938, hi trobem sense gaire esforç alguns títols d’autors —sobretot del teatre
líric castellà— més o menys filofeixistes, com per exemple Carlos
Arniches, Emilio González del Castillo, Juan Ignacio Luca de Tena,
Federico Romero o Adolfo Torrado, per indicar-ne només alguns.
La programació del Teatre Català de la Comèdia
L’Esquella de la Torratxa participà activament en el debat sobre la
idoneïtat de la programació de la temporada 1937-1938 del Teatre
Català de la Comèdia (l’antic Poliorama), sota el patronatge de la
Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona. L’autèntic
boc expiatori de l’humor esquellaire es focalitzà de manera gairebé
obsessiva en Joan Cumellas i Graells, el delegat de la Generalitat
al teatre oficial. Així, a propòsit de la representació de Rei i monjo,
d’Àngel Guimerà, que inicià la temporada del Teatre Català de la
Comèdia el 24 de desembre de 1937, els menjacapellans de L’Esquella de la Torratxa feren responsable Cumellas de convertir el coliseu
de la Rambla en el «darrer baluard de la religió a casa nostra». En
una entrevista fictícia, Cumellas defensava aquesta línia de programació amb els arguments hilarants que «el poble revolucionari és
profundament catòlic i, si cremà les esglésies, fou perquè feien la
competència al Poliorama». De manera que l’entrevistat proposava
que, després de la guimeraniana Rei i monjo, i de La mare eterna,
d’Ignasi Iglésias, protagonitzada per un capellà, es mirés de revisitar El místic, de Rusiñol; El rector de Vallfogona, de Pitarra; Mossèn
Janot, del mateix Guimerà, etcètera, per acabar amb Qui no és amb
mi…, de Ramon Vinyes, «on surt un seminarista».
Els atacs contra aquest filó protoreligiós de la programació del
Teatre Català de la Comèdia es reactivaren amb l’estrena de Poema
de Nadal, de Lluís Capdevila, i del sainet En Garet a l’enramada,
de Joaquim Ruyra i Vicent Coma Soley, totes dues el 20 de maig.
Aquestes noves estrenes eren enteses com una represa de «la tradi56

ció tan devotament iniciada amb Rei i monjo» —la segona pel fet
de ser signada per dos autors catolicíssims— que podia culminar
amb la represa pública del culte catòlic al coliseu de la Rambla:
«No tindria res d’estrany que per a. m. g. d. [a major glòria de Déu]
se celebressin en diumenges propers uns oficis matinals cantats a
tota orquestra, amb vistes a la finalitat que s’ha proposat aconseguir
Cumellas, els íntims del qual asseguren que la seva mà esquerra
ha influït poderosament en l’actitud adoptada pel Vaticà durant la
tournée de Hitler a Roma.»
Amb l’ardit d’una carta fictícia en què un presumpte lector,
amic de Cumellas, pregava als de L’Esquella de la Torratxa que no
s’acarnissessin amb tanta cruesa amb el delegat de la Generalitat al
Teatre Català de la Comèdia, la secció teatral del setmanari ventilava dos aspectes que eren determinants per al funcionament intern
del coliseu de la Rambla. D’una banda, la complexitat de gestió a
causa dels agents implicats, ja que, com apuntava el redactor de la
carta esmentada, Cumellas prou maldecaps tenia a fer respectar la
seva autoritat davant dels primers actors (Enric Borràs i Pius Daví),
la resta de membres del Comitè (sobretot amb el representant del
sindicat cenetista), els dramaturgs que volien estrenar-hi i els treballadors del teatre (porters, acomodadors, maquinistes, electricistes). De l’altra, la pressió que exercia Enric Borràs en la tria de les
estrenes —de fet, la inauguració de la temporada oficial amb Rei i
monjo no era cap casualitat— i també dels papers més destacats i
més llargs —fins a l’extrem que a 75 anys tenia, com comentaven
els esquellaires, «les mateixes pretensions d’un meritori»— per tal
de mantenir la seva aurèola de divo de l’escena catalana.
Arran de l’homenatge que li dedicà el Teatre Català de la Comèdia, el 12 de juliol, L’Esquella de la Torratxa tornà a buscar les pessigolles al gran actor entonant-ne un irònic ditirambe humorístic en
què, amb tota la malícia del món, es feia memòria de la seva «llarga
i triomfal carrera», i aclaria que no se li guardava cap rancúnia per
raons polítiques. Car es comprenia que els artistes de categoria
es veien obligats a «fer molts papers de l’auca»: «Quan s’arriba a
figura representativa, que és allí on vós gloriosament arribàreu ja
fa molts anys, cal acomodar-se a totes les situacions, per molt que
repugnin a la consciència; i que no tothom té el tremp de la nostra
Margarida Xirgu, que sabia aguantar estoicament —per bé que amb
l’ànima amarada de llàgrimes interiors— els insults de les senyores
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madrilenyes perquè preferia l’amistat de Manuel Azaña a la d’Alejandro Lerroux.»
En fer el balanç de l’any teatral corresponent al 1938, els
redactors de L’Esquella de la Torratxa convidaren a dir-hi la seva el
màxim especialista en teatre del moment, ço és, Joan Cumellas i
Graells, «l’ànima del Teatre Català de la Comèdia». A través d’una
altra entrevista imaginària, Cumellas afirmava, sense cap rubor, que
el 1938 havia estat «un magnífic any teatral», especialment per a
l’escena oficial, en la qual s’havien ofert, de la mà d’Enric Borràs,
noms com ara Pitarra, Guimerà o Iglésias: «No n’hi ha per obrir el
cor a totes les esperances?», es preguntaven amb tota la mala bava
els esquellaires.
Les estrenes de teatre català
Les estrenes de peces d’autors coetanis com ara Xavier Benguerel (El casament de la Xela), Lluís Capdevila (Poema de Nadal),
Xavier Regàs (La Patètica) o Rosa Maria Arquimbau (Maria la Roja)
foren passades per l’implacable sedàs humorístic de la secció teatral
de L’Esquella de la Torratxa. Alguns dels comentaris crítics sobre les
obres representades són petites peces del periodisme parodicosatíric, de vegades molt àcides, per a l’antologia de l’anecdotari teatral
de la guerra i la revolució. Així i tot, una de les poques avinenteses
en què els de L’Esquella de la Torratxa es posaren seriosos fou amb
motiu de la representació d’En Garet a l’enramada, amb la qual el
catolicíssim Ruyra havia donat una «lliçó de joventut, agilitat, gràcia
i frescor a tots els que es planyen que el teatre actual n’estigui mancat». Sense ironia, tot coincidint amb l’èxit de crítica i de públic
que obtingué el sainet de Ruyra, recomanaven de veres als seus
lectors que, si volien passar «un parell d’hores felices», anessin a
veure’l al Teatre Català de la Comèdia.
Una de les baules perdudes de la crònica teatral de L’Esquella de
la Torratxa és la recepció de La fam, de Joan Oliver. Acatà el setmanari la consigna de no parlar-ne llançada a la quieta pels òrgans
del PSUC, perquè l’obra oferia una visió del moviment revolucionari que no s’avenia amb els plantejaments ideològics defensats
pel socialisme unificat oficial? En part, sí. El setmanari humorístic
en silencià l’estrena, com feren totes les publicacions de l’òrbita
del PSUC-UGT, i es limità a fugir d’estudi amb una excusa de mal
pagador que, entre línies, es pot entendre com un reconeixement
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tàcit de l’anatema polític contra La fam: «Una avaria a la ploma no
ens permeté la setmana passada de parlar, tal com s’esqueia, de
l’estrena de La fam, de Joan Oliver, al Teatre Català de la Cumellas,
drama molt discutit abans, durant i després del part».
La fam no podia passar gens desapercebuda en una cartellera
barcelonina que, el dia de l’estrena de l’obra, el 15 de juny, oferia
un panorama que, com feien saber els homes de L’Esquella de la
Torratxa, no semblava tenir res a veure amb la guerra i la revolució en curs. Amb aquesta inèrcia instal·lada en la cartellera, no
deixa de ser simptomàtic que, després de l’estrena de La fam, les
publicacions de l’òrbita socialista unificada —en especial, Treball,
l’òrgan superior— reprenguessin la seva bel·ligerància crítica i
s’embranquessin —endebades— en una nova campanya, molt més
dura en el discurs, a favor de la renovació de l’escena catalana que
secundava el programa ugetista i socialista unificat en pro d’un
teatre «de cara a la guerra».
El litigi dels dramaturgs
El polèmic desert del premi Ignasi Iglésias del 1937 serví perquè
L’Esquella de la Torratxa ironitzés sobre el fet que els valors del teatre català —i citava Josep Maria de Sagarra, Carles Soldevila, Joan
Puig i Ferreter i Josep M. Millàs Raurell— havien, efectivament,
desertat del país i que, per això mateix, calia atorgar el premi als
autors que, tot complint amb el seu deure cívic, havien restat a
Catalunya i continuaven escrivint per al teatre català. A més de
despertar indignacions enceses i penediments sobtats, la decisió
del jurat del premi Iglésias del 1937 sembla que havia produït una
autèntica consternació per a alguns dels assidus —Prudenci Bertrana o Ramon Vinyes, entre d’altres— de la penya de can Vilaró —la
impulsora original del premi—, que haurien invocat en va l’esperit
iglesià des de la ultratomba.
A mitjan març, la decisió del concurs del Teatre Català de la
Comèdia, creat per pal·liar la polèmica al voltant del desert del
premi Iglésias, vingué com l’anell al dit als humoristes de L’Esquella
de la Torratxa per furgar en la contradicció flagrant que suposava
que declaressin desert el premi que duia el nom del venerable
«poeta dels humils» i, en canvi, el guardó nou de trinca constatés l’existència d’un ventall considerable de dramaturgs, entre
ells el guanyador, Joan Oliver, amb La fam. Per resoldre aquesta
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contrarietat, els de L’Esquella de la Torratxa proposaven un «careigcontrovèrsia» entre Josep Pous i Pagès i Avel·lí Artís, els presidents
dels respectius jurats: «N’hi hauria —afegien— per a llogar-hi cadires. Cosa que no passaria si es tractés de representar les comèdies
d’aquests dos senyors.»
La constitució de l’Associació d’Autors de Teatre Català, a l’octubre, obrí un altre filó argumental en la crònica humorística del
setmanari. Les primeres notícies sobre la creació de la nova entitat
que volia agrupar corporativament els dramaturgs ja tendiren a
relativitzar-ne la importància, atès que els noms dels qui l’encapçalaven, Avel·lí Artís, Josep Gimeno-Navarro o Francesc R. Oliva,
menaven a deduir que una de les condicions per ingressar en la
nova societat no seria precisament «la de saber escriure». L’Esquella
de la Torratxa es burlà tant de les aspiracions de la nova entitat
d’autors teatrals com del «dret de tutelar» la segona temporada del
Teatre Català de la Comèdia de què fou revestida. La consigna de
representar-hi els nous autors catalans entrava en col·lisió amb el
fet que el factòtum de la nova associació, Avel·lí Artís, tingués «els
cabells completament blancs», encara que fos l’autor de la comèdia
Mai se fa tard, si el cor és jove. Per acabar-ho d’adobar, els intents
de la nova entitat d’assaltar el Teatre Català de la Comèdia havien
desvetllat «algunes aprensions entre els còmics del Poliorama» que
es mostraven contraris a qualsevol «projecte renovador» i eren més
aviat «partidaris de l’anar fent».
Quan l’Associació d’Autors Catalans ja estigué oficialment
constituïda, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat, L’Esquella de la Torratxa s’apressà a aclarir als seus lectors
quins eren, en realitat, els integrants de la nova entitat —autors
vells, joves, novells i aspirants— i, òbviament, a posar-hi la punta
humorística que feia al cas: un cop aprovats els Estatuts, els dirigents de l’associació s’havien adonat que els mancava «l’estament
més important: el dels autors inèdits, que és com si diguéssim el
públic».
Entre els dramaturgs que havien desertat, els homes de L’Esquella de la Torratxa es tornaren a posar seriosos quan, arran de la sessió d’homenatge que la Institució del Teatre dedicà a Enric Borràs,
el 29 de desembre, en el marc d’un reconeixement ciutadà de la
figura de l’actor, s’assabentaren que hi havia fet acte de presència
Josep Maria de Sagarra amb un poema patriòtic remès des de l’exili
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parisenc. Dedicat a Borràs, el poema s’inscrivia en el filó patriòtic
de la poesia sagarriana dels temps republicans i començava amb
els versos: «Els herois de més crit i de més preu, / vestits de rei,
de sant o de pirata, / han tremolat dins de la teva veu, / que té un
so de vellut i un dring de plata.» L’humor esquellaire abandonà la
seva habitual jocositat per prendre un to d’enuig i reprovació contra els organitzadors de la sessió, que havien tingut «les penques»
d’anar a cercar un «Manelic» que incitava a «matar el llop… des
dels boulevards».
La hipèrbole demolidora de l’humor
Les anàlisis en clau d’humor de L’Esquella de la Torratxa eren,
evidentment, hiperbòliques i s’adreçaven a minar l’hegemonia
cenetista en el sector dels espectacles públics socialitzats i a qüestionar la línia programàtica del teatre oficial que patrocinava el
Departament de Cultura (a mans d’ERC). Estrafeien la realitat,
doncs, per treure’n punta paròdica, irònica o satírica, fins a extrems
tot sovint demolidors, amb una indubtable finalitat política. Fet i
fet, més enllà de les fílies i fòbies partidistes, denotaven, en conjunt, la paradoxa històrica que vivia el teatre català en plena guerra
i revolució, i l’anomalia en què es movien alguns intents de continuïtat cultural com els de la programació del Teatre Català de la
Comèdia, la convocatòria del premi Ignasi Iglésias o l’activitat de la
Institució del Teatre. Això no obstant, a pesar de la guerra, el fet és
que a les acaballes de la tardor del 1938, la situació de la Barcelona
bombardejada era d’una relativa normalitat: el públic local omplia,
malgrat tot, els cinemes i els teatres com si res.
La reivindicació —encoberta per la pàtina distanciadora de
l’humor— d’una renovació dels repertoris dels teatres, que abanderaven els de L’Esquella de la Torratxa i altres publicacions ideològicament afins, es trobava no tan sols amb la inèrcia lògica d’una
professió teatral poc entusiasta dels canvis, sinó també amb una
resistència que, en l’àmbit de la cultura catalana, es féu cada vegada
més insistent al llarg de l’any 1938 i s’adreçà en una doble direcció.
Primerament: a consolidar una estructura estable del teatre català
—deixat al seu atzar per la socialització cenetista dels espectacles
públics— a través de les temporades oficials al Teatre Català de la
Comèdia. Segonament: a refer els llaços amb un passat escènic que
encara atreia el públic barceloní i que permetia de mantenir una
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certa continuïtat cultural en plena guerra, quan la débâcle s’acostava sense remissió.
Al capdavall, no deixava de ser una aposta per la continuïtat
cultural més aviat contradictòria, perquè apregonava encara més
la paradoxa històrica que suposava viure en el cor d’una guerra
i una revolució que, en termes generals, no reflectia la cartellera
barcelonina. A despit, per a més inri, de la gestió socialitzada dels
escenaris i de la intervenció oficial. Tanmateix, aquesta mena de
fugida endavant —o potser hauríem de dir enrere— es feia en uns
moments en què es començava a percebre, cada vegada de manera
més imperiosa, que el teatre català corria el risc, com la cultura
mateixa, de ser trepitjat per la indeturable maquinària bèl·lica
feixista.

Fr ancesc Foguet i B oreu, Universitat Autònoma de Barcelona
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El personatge obscè.

Visita retrospectiva als traductors de la prosa
russa al català
Xènia Dyakonova i José Mateo

E

Miscel . lània

n començar a preparar
aquest article sobre les traduccions dels rus al català, hem pensat que no ens esqueia de fer un treball exhaustiu ni amb massa
ambició explicativa, però que estaria bé destacar la figura que, per
experiència pròpia, ens resulta propera: la del traductor. En evocarla, com per una analogia inconscient, hem pensat en un passatge
curiós de L’idiota, de Dostoievski: el protagonista, el príncep Mixkin, que se’ns ha presentat com un viatger que ve de Suïssa, suposadament una persona simple, ingènua, resulta un cal·lígraf virtuós
capaç d’imitar (o falsificar) escriptures de tota mena. És un episodi
d’un efecte desconcertant, agreujat potser per la passió malaltissa
que hi mostra el protagonista:
Sobre un full de paper vitel·la gruixut, el príncep havia escrit amb lletres russes
medievals la frase: «L’humil abat Pafnuti, de pròpia mà, signa.»

—Això —explicà el príncep amb extraordinària satisfacció i animació— és la
signatura autèntica de l’abat Pafnuti, treta d’una còpia del segle xiv. Tots aquests

vells abats metropolites nostres signaven superbament, amb molt bon gust, de

vegades, i amb quina aplicació! No tindríeu pas mal fos l’edició de Pogodinski,
general? Després, veieu, he escrit amb un altre estil de lletra: és l’escriptura
rodona i grossa, francesa, del segle passat; algunes lletres també s’escrivien
d’una altra manera; és una lletra de carrer, la lletra dels escrivans públics...1

S’hi presenta aquí alguna cosa obscena: el príncep Mixkin no
hauria de signar com a Pafnuti; no se n’hauria de vantar així davant
de qualsevol. De la mateixa manera, sembla, el traductor (un fal-
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sificador en potència?) no hauria de ser-hi. Durant els segles iii i
ii aC els jueus de la diàspora van sentir la necessitat de traduir els
llibres de l’Antic Testament; cap al segle i, com si haguessin de
disfressar una culpa, explicaven la llegenda de la traducció dels
textos: 72 homes savis treballant independentment, i aïllats, com
si els guiés un esperit sagrat, van coincidir a fer 72 versions idèntiques. Una incomoditat semblant es traeix en el fet que encara avui
en moltes traduccions publicades és ben difícil de trobar qui n’ha
estat l’artífex; fins i tot si és algú reconegut i ben valorat dintre
de la professió. Si aquest algú demana que el seu nom figuri en la
coberta del llibre, és molt probable que li diguin: «Impossible, en
faria malbé el disseny.»
Però no només hi ha el fet obscè de l’existència (insòlita per
al lector naïf) d’un mitjancer (en la pràctica molts més) entre
l’original i el lector; fet i fet, a casa nostra l’escàndol és doble: és
traducció, i traducció al català! —tot i que si aneu a les llibreries
més farcides de Barcelona i feu un cop d’ull a la taula dels eslaus,
us costarà de creure-ho.
Per donar-ne fe, farem una visita d’homenatge a alguns dels
personatges que, com diria Puixkin, han representat el paper de
«cavalls de postes» de la prosa russa en català, tot espigolant pel
camí algunes curiositats. Donarem a conèixer els noms d’alguns
traductors que hem escollit pel seu valor il·lustratiu, o bé per la
seva importància literària.
Primera visita: Isaak Pavlovski-Narcís Oller
Al vagó del tren correu que em dugué a Barcelona, vaig tenir ocasió de convèncer-me que els catalans i els castellans no es poden veure. En arrencar el
tren, el vagó es va dividir en dos grups: els catalans van seure en un costat, els
castellans a l’altre, i cada grup parlava en la seva llengua.[...] Els catalans parlen
fort i ràpid, gairebé amb paraules monosil·làbiques, en les quals amb freqüència
sonen «ge, ze, l, lu i au». Després de la musical llengua castellana, el català
sembla vulgar i groller i sona malament a l’oïda. Els meus veïns l’escoltaven amb
despreci i un d’ells inclinant-se al costat, em digué amb veu baixa:
—¡Parece que no son cristianos! Jo entenc que els pagesos parlin en aquesta
llengua, però la gent culta... és un escàndol!
—¡Es un escándalo! —va assegurar un altre.2
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Qui ho diu, tot això? La citació l’hem extret d’un llibre que
aparegué l’any 1989 amb el títol Un rus a Catalunya, publicat per
l’editorial El Llamp; es tracta de la versió catalana de Josep Maria
Farré i Pedrós del llibre d’Isaak Pavlovski Esbossos de l’Espanya contemporània 1984-1985 (en rus), publicat a Sant Petersburg el 1889.
Isaak Iàkovlevitx Pavlovski3 (1853-1924), nascut a Taganrog (a
la vora de la mar d’Azov), al mateix lloc que Txékhov (l’any 1860),
havia marxat de molt jove a Sant Petersburg per estudiar-hi medicina i allí s’involucrà en un grup d’oposició al tsar Alexandre ii: de
seguida el van empresonar preventivament durant dos anys, i el
van condemnar durant sis mesos més, acusant-lo de fer propaganda
subversiva. Quan va complir la condemna, encara va ser desterrat
a la península de Kola, d’on va fugir cap a Occident l’any 1878.
Instal·lat a París, va rebre el suport dels cercles d’emigrats russos
i concretament d’Ivan Turguénev; sota aquest paraigua, Pavlovski
va començar a col·laborar en la premsa dels exiliats i, l’any 1879,
el diari Le Temps va publicar En cellule, mémoires d’un nihiliste, on
explicava les seves experiències a les presons tsaristes. Com a corresponsal del diari de Sant Petersburg Novoie Vremia («El Temps
Nou»), Isaak Pavlovski emprengué un viatge per l’Estat espanyol
(tardor de 1894-primavera de 1895) per fer-ne la crònica.
Aquell hivern del 1894, quan el tren arribà a Barcelona, el periodista de Taganrog va quedar parat i encantat de la vitalitat que hi
va trobar. En aquells moments, la ciutat creixia acceleradament,
després de l’enderroc de les muralles, i l’activitat literària en català
s’havia reprès: s’havien instituït els Jocs Florals (1859) i les publicacions periòdiques donaven cos al moviment de la Renaixença. Pel
que fa a les traduccions en llengua catalana, s’havien anat reprenent, sobretot des dels anys seixanta, però eren un fet marginal,
molt lligat a les publicacions periòdiques catalanistes. Del rus, en
aquell moment, només se n’havia publicat una: era el primer acte
de l’obra teatral Mozart i Salieri de Puixkin, que va aparèixer en
el suplement cultural del dijous del Diari Català del 26 de juny
de 1879, i era feta a partir d’una versió francesa. A Catalunya,
Pavlovski va conèixer una bona part de la intel·lectualitat catalanista i va fer una bona amistat amb Narcís Oller. La primera novel·la
traduïda del rus al català és fruit directe d’aquesta amistat: es tracta
de les Memòries d’un nihilista del nostre Isaak Iàkovlevitx Pavlovski:
va publicar-se a La Ilustració Catalana el 1886, amb traducció, és
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clar, de Narcís Oller. La relació Oller-Pavlovski era una llavor que
no podia trigar a arrelar; l’any 1887 el destacat crític Josep Yxart
declarava: «comencem a conèixer avui per avui, seguint la moda
de França, la literatura contemporània russa i el moviment nihilista
emparentat amb ella».5 A més del paper seminal, amb el pas dels
anys l’escriptor català va esdevenir un dels més prolífics traductors
dels russos al català: va traduir peces teatrals d’Ostrovski, Turguénev i Tolstói, i alguns relats de Tolstói, entre els quals, La mort
d’Ivan Ilitx. L’obra del mateix Oller no resta pas aliena a l’impacte
de la narrativa russa.
A París, Pavlovski va ser director de la revista Rossia, continuà
treballant tota la vida com a periodista i fins i tot va ser nomenat
cavaller de la Legió d’Honor. El 1987 el seu llibre Souvenirs sur
Tourgueneff va fer força enrenou a França, perquè s’hi publicaven
els judicis de Turguénev (de vegades contraris) sobre molts escriptors francesos. Arran de la seva visita, Pavlovski va difondre la
cultura catalana a Rússia i va traduir al rus obres d’Oller i d’Àngel
Guimerà (Terra baixa). A més, el seu viatge de 1984-1985 també
va encendre una guspira en l’àmbit de la llengua castellana: va fer
amistat amb Pérez Galdós i amb la comtessa Pardo Bazán, que fou
una gran difusora de la narrativa russa a Espanya.
Pavlovski havia donat una visió romàntica del món cultural
català:
Això és una de les característiques de tots els escriptors catalans, sense excepció, cap d’ells no pot viure de la literatura com un artesà i no hi vol viure. La
literatura és la seva amant, l’estimen apassionadament, però només la veuen
d’amagat, de nit, quan ja han deixat les seves obligacions.6

El fet és que els escriptors en llengua catalana no estaven professionalitzats. El públic havia estat alfabetitzat en castellà i l’edició en
aquesta llengua, amb seu a Barcelona (Espasa, Montaner i Simón,
Salvat, Maucci, etc.), s’havia anat imposant, funcionant amb criteris
mercantils i aprofitant el gran mercat espanyol i americà. Va ser per
la via del castellà com el gruix de la narrativa russa va fer la seva
entrada a casa nostra en la darrera dècada del segle xix i la primera
del segle xx.7 Aquestes edicions sovint no eren gens acurades.8 En
les edicions de Maucci sembla que l’editor n’esporgava arbitràriament els passatges per tal d’estalviar despeses.9 Joseph Piula (Josep
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Pous i Pagès) comentava així aquestes traduccions:
Comensan per estar traduhits infernalment: com a proba n’hi haurá prou ab dir
que en un cuento de Tolstoi —trasplantat del francès, com la majoria d’obres
que’s publican— s’hi troba traduhit fourrures (pells d’abrich ó abrichs de pell)
per forrajes (!). D’heretjías per l’istil, que fan ininteligible’l text, n’hi han a
dotzenas. Contin las inexactituts que dehuen contenir, d’aquellas que, per tenir
sentit perfecte, es impossible esmenar tot anant llegint. Y no sols aixó: sino que
moltas vegadas, ja perque’l llibre no passi del número de planas fixat, ja perque’l
traductor vulga escursarse la feyna que li pagan á preu fet, fan talladas sense
conciencia y sense donarse ni tan sols la pena de condensar en pocas ratllas lo
que suprimeixen.
No cal dir com quedarán las obras tractadas ab tan poch respecte.
[...]
Per regla general, lo que cobra’l traductor per volúm de trescentas planas, son
de tretze á catorze duros; molt escassos els que arriban á quinze y raríssims els
que’n passan: ab prou feyna lo que faría pagar un copista per copiar-lo. Qué
volen que fassi l’infelís que’s veu condemnat á’n aquest treball de presidiari,
per guanyarse la vida? Sortírsen lo més depressa que puga, perque li quedi un
jornal arreglat.10

Segona visita. Rudolf Slaby
Segons les dades que tenim, el primer a fer traduccions directes del rus al català (cap al 1921), curiosament, va ser un txec,
Rudolf Slaby (1885-1957), abans, entre d’altres, de la versió de
Carles Riba de L’inspector, i d’altres traduccions de Cases-Carbó o
Puig i Ferreter. Es tracta d’un personatge realment singular i d’una
trajectòria intel·lectual aclaparadora. Poliglot, coneixedor i difusor
de la cultura basca, romànica, germànica i eslava; autor d’un dels
millor diccionaris alemany-espanyol, l’Slaby-Grossman (1932), que
encara avui es fa servir i es troba en moltes biblioteques, així com
d’altres diccionaris de txec i anglès; col·laborador de les enciclopèdies Otto i Espasa; professor d’història de les literatures eslaves i
de gramàtica russa comparada a la Universitat de Barcelona des de
1922; el primer lector de llengua catalana a la Universitat Karolina
de Praga; membre corresponent de la Real Academia Española i de
l’Acadèmia de Llengua Basca; i finalment, un excel·lent traductor
de la narrativa de Puixkin, recollida en dos volums de la col·lecció
«Biblioteca Literària» d’Editorial Catalana (i dels libretti de les òpe67
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res russes, en col·laboració amb J. Pena).
Com havia arribat aquest txec, que havia estudiat a Praga i a
Berlín les filologies eslaves, germàniques i romàniques, a establir-se
Barcelona i a traduir Puixkin al català? Si consultem l’Enciclopèdia
Espasa, l’explicació ens la dóna ell mateix, ja que Slaby, com acaba
declarant en l’article, n’era redactor: «Després de col·laborar, de
Praga estant, amb la premsa hispana, el 1914 emprengué un viatge d’estudis a Espanya; davant la impossibilitat de tornar al seu
país, degut a la declaració de la guerra europea i al tancament de
les fronteres, va establir-se a Barcelona.» A l’espanyol, va traduir
més de 100 volums de diferents autors: txecs, eslovacs, polonesos,
russos, rutens, serbis, lusacians, anglesos, suecs, i «de gairebé totes
les llengües romàniques». Al txec, va traslladar obres de Guimerà,
Rusiñol, Adrià Gual i altres.
La tasca de traduir les novel·les curtes de Puixkin no era pas
senzilla, perquè, com diu Helena Vidal en el pròleg de la reedició
que en va fer Edicions 62 a «Les Millors Obres de la Literatura
Universal», l’autor, per mitjà de diversos personatges, hi reflecteix
amb precisió una gran gamma de registres del rus. Tanmateix, el
llenguatge de Slaby, malgrat tenir algunes paraules antiquades,
manté en bona mesura el ritme vigorós i la musicalitat cristal·lina
de l’original. Per comprovar-ho, n’hi ha prou de veure un fragment
de La dama de piques:
...[Hermann] baixà l’escala de caragol i entrà de bell nou a l’alcova de la comtessa. La morta, asseguda, semblava de marbre; la seva faç revelava una serenitat
profunda. Hermann s’aturà davant seu, la contemplà llarga estona, com si es
volgués convèncer de la terrible veritat; a la fi, entrà a la cambra fosca, cercà
a les palpentes la porta entre els tapissos i començà a baixar per l’ombrívola
escala, commogut per estranys sentiments. «Potser per aquesta mateixa escala»,
pensava, «davallà furtivament, fa seixanta anys, esmunyint-se cap a la mateixa
alcova i a la mateixa hora, algun amant sortós, pentinat a l’oiseau royal, amb
casaca brodada i estrenyent contra el seu cor el seu capell de tres becs, que jeu
fa molts anys dins la tomba, i avui ha deixat de batre el cor de la seva amant,
massa feixuga d’anys...»11

Tercera visita. Alekséi Markov (Alexis Marcoff)
El primer rus a signar la traducció d’un llibre al català va ser
Alekséi Markov; els llibres van ser dos, i en ambdós al seu costat
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hi figurava un escriptor català: Idil·lis rurals, d’Alekséi Tolstói (amb
«traducció de Ventura Gassol i Alexis Markow») i El miracle de la
muntanya de Leskov (amb «traducció de Ll.[uís] Bertran i Pijoan
i A. Markov»).12 Aquestes són totes les aportacions de Markov a
la literatura catalana; els llibres, però, són representatius de l’estil editorial dinàmic d’Antoni López i de l’interès que a l’època
despertava a Catalunya el país dels soviets. Markov, no n’era pas,
de soviètic; formava part de l’emigració russa que en altres països
(França, Alemanya, EUA) era una autèntica riuada (i que, per tant,
va acabar tenint-hi un cert pes cultural). Per què i com aquest «rus
blanc»13 va acabar arribant precisament a Catalunya no hem estat
capaços d’escatir-ho. El fet és que no va continuar col·laborant en
les publicacions en català i entre l’any trenta i ben avançats els
anys seixanta va signar traduccions d’obres cabdals de la literatura
russa al castellà. L’únic text «biogràfic» de Markov que hem trobat
pertany a una mena de relat autobiogràfic que es va publicar a la
revista catòlica barcelonina Cristiandad. En citem un fragment, que
sembla el començament d’una novel·la naturalista:
La meva primera infantesa va transcórrer a Moscou, a la casa paterna. La nostra
casa era gran i senyorial, amb estances nombroses i amples, una eixida ampla i
un jardí extens que feia cantó amb un altre encara més frondós. Hi havia tant
de verd allà que a l’estiu no calia traslladar-se al camp. Jo era orfe de mare; el
meu pare acostumava a fer llargs viatges per l’estranger, de manera de manera
que la meva educació fou confiada a una dida vella.
El meu oncle era una figura preeminent del «clergat blanc». Era un dels tres
protopresbíters que hi havia a Rússia i per això a casa seva s’hi aplegava el més
escollit del clergat rus. Entre ells hi vaig conèixer personatges realment notables
i curiosos.

De les idees i creences de Markov, ens en parlen un plegat de
llibres que va deixar escrits, la majoria publicats en editorials de
Barcelona durant la primera meitat dels anys trenta. Markov hi
actua com a sociòleg i historiador de Rússia; a vegades va més
lluny i fa un paper que li escau d’allò més bé, el de l’intèrpret de
la «misteriosa ànima eslava», o del mestre de l’art dels escacs pel
«mètode psicològic».14 En dues paraules, aquesta era la seva línia
de pensament: el cristianisme és l’ànima del poble rus, i el bolxevisme és una amenaça per a tota la humanitat; Stalin és l’Anticrist,
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i de fet ja ho era Pere el Gran quan tractava de limitar els poders
de l’Església russa.
Aquest personatge obscur va tenir un fill, que també va col·
laborar amb Antoni López en el seu següent projecte editorial, la
«Biblioteca Univers»:15 va traduir Sulamita, de Kuprin, i Vida i mort
del reverend Vasili Fiveiski, d’Andreiev, juntament amb Pau Cirera.
Més endavant B. Markov va fer diverses traduccions al castellà i va
col·laborar en d’altres, com el recull de poemes de Pasternak que
va fer amb Marià Manent.
Quarta visita. Olga Savarin
Ara hem arribat al cas extrem de traductor obscè. El nom d’Olga
Savarin, en companyia de diversos catalans, fent parella traductora,
apareix en altres sis volums de la «Biblioteca Univers», publicats
entre 1928 i 1936. Si les dades biogràfiques dels Markov eren
difícils de trobar, les d’Olga Savarin són impossibles. Segurament,
seria la primera dona traductora del rus al català, si no fos... per
la seva inexistència! Era només un nom, vagament eslau, inventat
per l’editor Carles Soldevila potser per fer pensar que es tractava de
traduccions directes, i, per tant, fiables.
Un dels col·laboradors d’aquesta traductora fantasmal era Josep
Miracle, i una de les seves traduccions conjuntes de Tolstói es titulava Kàtia. Cap al 1966, quan l’editorial Selecta va voler reeditar
aquesta obra, Josep Miracle va haver de refer totalment la traducció
d’anys enrere, comparant totes les traduccions a llengües conegudes per ell de què ara disposava. Miracle explica en un pròleg d’una
honestedat desarmant com, sent un jove empleat de l’editorial, Soldevila li encomanà la seva primera traducció, que va fer servint-se
només d’una edició francesa «barata i no pas recent». El mètode
seguit va fer que el resultat d’aquesta apressada «col·laboració»
Savarin-Miracle tingués alguns defectes, com ara: (1) en la novel·
leta hi mancava «una desena o una dotzena part del contingut»; (2)
de cap manera hauria d’haver-se dit Katia (sinó més aviat La felicitat
conjugal), i (3) la protagonista tampoc no hauria de dir-se’n.16 Així
s’explica Miracle:
En totes les traduccions que he tingut als dits he vist amb estupor que el nom
de la heroïna és Matxa i que Kàtia és el nom de la persona de confiança. No ho
puc assegurar, naturalment; però tinc les meves sospites que el traductor que
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em va tocar seguir hagués portat les seves preferències una mica més enllà dels
límits aconsellables.17

En la reedició, per no confondre el públic i per motius de tradició, Miracle optà per mantenir el títol de la novel·la afegint-hi com
a subtítol la traducció més ajustada al títol original. Recentment
s’ha publicat una nova traducció d’aquesta novel·leta de Tolstói a
càrrec de Jaume Creus.
Des del revifament de l’edició en català als anys seixanta i fins
ara mateix, els editors catalans han optat sovint per reeditar les
traduccions antigues. És el cas de les «Millors Obres de la Literatura Universal», que ha reeditat successivament les traduccions de
Puixkin fetes per Slaby, o la Niuada de gentilhomes d’Ivan Turguénev,
en la versió d’Olga Savarin i Enric Palau. També la traducció al
català de Guerra i pau, que Carles Capdevila va fer del francès l’any
192818 (en francès hi havia versió des del 1884); ha esdevingut
clàssica i és continua publicant en MOLU, tot i que amb correcció de Bartomeu Bardagí (1960) i «indicant en lletra cursiva les
paraules o els passatges que en l’edició russa apareixen en francès».
Aquest és el cas també d’una de les novel·les russes més reeditades
en català, una altra traducció (indirecta) de Tolstói del mateix any,
la Història d’un cavall, feta per Josep Navarro Costabella (avui encara es troba a les llibreries, editada per La Magrana, amb la correcció
de Manuel de Seabra).
Cinquena visita. Andreu Nin
Aparegué aquell capvespre vestit de rus, de rus autèntic, amb les botes de muntar, pantalons lleugerament bombats i una brusa blanca cenyida a la cintura
per un cinturó de cuir, cordada sota la nou del coll amb dos botons de nacre.
Si hagués portat una gorra de plat amb una visera xarolada hauria semblat un
oficial tsarista de carta postal.19

Així és com Josep Pla, després de visitar-lo a Rússia l’any 1926,
ens presenta Andreu Nin. El qui després seria el traductor més
celebrat del rus al català en aquell moment començava a caure en
desgràcia al règim de Stalin. Ja era una figura coneguda per la seva
activitat pública i els càrrecs assolits a Rússia. Quan al 1928, de
Rússia estant, Andreu Nin va contactar amb els responsables de
Proa per oferir-se a traduir al català les obres cabdals de la narra71
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tiva russa, l’editorial es va guanyar
d’un sol cop el millor traductor del
rus possible i un esquer publicitari
insuperable. Joan Puig i Ferreter,
director de Proa, en aquest furor
promocional arribava a declarar, un
pèl inexactament:
[Andreu Nin] és per al seu honor i el de les
nostres lletres, el primer traductor del rus
al català. Ell tot prenent de la cultura russa
—parla l’idioma, ha fet discursos en rus, es
proposa traduir al rus algunes obres d’autors
nostres— mai no ha negligit el català, ans el
contrari, lluny de nosaltres, és un assedegat
de llibres nostres i segueix al dia el nostre
moviment literari. Les darreres produccions
millors, tota l’obra de Pompeu Fabra li són
familiars.20
Andreu Nin

L’al·lusió a Pompeu Fabra sembla força evocadora del context
lingüístic i cultural en què es feien aquestes traduccions. N’assenyala alguns valors i potser també algunes limitacions de caire
històric.
L’any 1930 Nin torna a Catalunya, i malgrat la seva intensa
activitat política, mai no deixa de traduir. Gràcies a Andreu Nin
disposem d’unes versions íntegres, directes i acurades d’algunes de
les novel·les russes clàssiques, com ara Anna Karénina i Infància,
adolescència, joventut de Tolstói, o bé Crim i càstig i Stepànxikovo i els
seus habitants de Dostoievski. Un domini sorprenent de la llengua
russa i alhora una gran sensibilitat literària feien que les traduccions de Nin mantinguessin l’esperit autèntic d’aquestes obres i
assolissin una alta qualitat artística. Tanmateix, a vegades no hi
queden reflectits tots els estrats del llenguatge original, tant pel
que fa a la parla peculiar de personatges concrets, com a la parla
que caracteritzava les diferents classes socials de Rússia. En algunes
ocasions, això produeix un cert aplanament de l’estil i una certa
pèrdua de les significacions associades a l’estil personal de cada
autor.21 No obstant això, cal considerar que en aquella època no
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hi havia prou tradició d’on treure models útils per als traductors i
assimilables per al públic.
Deixant de banda aquestes petites imperfeccions, les traduccions d’Andreu Nin han esdevingut, per mèrits propis, clàssiques.
Per exemplificar-ho, hem triat aquest fragment d’Anna Karénina, en
el qual Levin fa un segon intent de declarar-se a Kitty i esbrinar si
és correspost.
—Teniu —digué ell, i començà a escriure lletres d’un seguit de paraules: Q, E,
C: A, N, P, E, V, D, A, M, O, A? Aquestes lletres significaven: «Quan em contestàreu: Això no pot ésser, volia dir això mai o ara?» Era inversemblant que
ella pogués entendre aquesta frase complicada; però ell se la mirà de manera
que ella comprengué que la seva vida depenia del fet que entengués aquelles
paraules.
Kitty l’esguardà seriosament, després recolzà el front arrufat damunt la mà i
es posà a llegir. De tant en tant se’l mirava preguntant-li amb l’esguard: «És el
que penso?»
—Ho he comprès — digué ella enrojolant-se.
—Quina paraula és aquesta? —digué ell, assenyalant-li la M, amb la qual indicava la paraula mai.
—Aquesta paraula significa mai —digué ella—, però no és veritat!22

Josep Pla evidencia, al final del seu homenot, el gran paper que
va tenir la feina de Nin i d’altres traductors de la seva generació.
En l’època que ens ha tocat de viure, la literatura catalana no haurà donat alguna obra important de creació. Haurà estat, en canvi, una època de traduccions
importantíssimes. El bé que aquestes traduccions hauran fet a la llengua restaurada haurà estat incalculable, magnífic. A través d’aquestes traduccions s’ha
pogut fer una obra de consolidació d’una profunditat i d’una intensitat sense
precedents. Les generacions futures hi trobaran, per al maneig de la llengua,
un tal cabal de facilitats, una tal quantitat de dificultats vençudes, que quan
penso en l’estat en què ens trobàrem, en posar-nos a treballar, la gent de la meva
generació, la realitat d’avui em sembla de tota evidència un enlluernament, em
sembla, tanmateix, una màgica transmutació.23

Pla afegeix el nom de Nin als de Carles Riba, Joan Coromines,
Miquel Dolç, Cardó, Josep Maria de Sagarra, Maria Antonia Salvà i
Guillem Colom, Marià Manent Lleonart, Carles Riba, Osvald Car73
C o l ∙ le g i o f i c i al de d o c t o r s i ll i ce n c i at s e n f i l o s o f i a i lle t re s i e n c i è n c i e s de catal u n ya

dona, Boix. A la llista de Pla, que ell mateix reconeix com a incompleta, s’hi hauria d’afegir el nom de Francesc Payarols, l’existència
del qual devia ser per a Pla del mateix ordre que la d’Olga Savarin.
Sisena visita. Francesc Payarols
Francesc Payarols i Casas (1896-1998) és l’altre gran traductor
del rus al català del període 1928-1936.24 Aquests vuit anys, comparats amb la llarga vida de Payarols, ens donen l’exemple de tot el
que va perdre la cultura del país amb el franquisme. És a ell a qui
devem, entre d’altres, traduccions directes i encara vigents de les
novel·les curtes de Tolstói, com La mort d’Ivan Ilitx, Amo i criat, Tres
morts, Els cosacs i Hadji-Murat, d’unes quantes narracions de Txèkhov, entre les quals cal destacar La dama del gosset, d’Els senyors
Golovliovy de Saltikov-Xedrín i de la novel·la principal de Turguénev, Pares i fills. Nat a Girona el 1896, era el fill gran d’una família
treballadora que el 1909 es traslladà a Barcelona. Per manca de
recursos, no va anar a la universitat, però va obtenir la capacitació
com a mestre. Va aprendre el francès a l’escola; l’alemany, l’anglès
i el rus els va aprendre de manera autodidacta i amb molt poques
classes de nadius. Per aprendre rus, una llengua que Payarols qualificava de «coralment harmoniosa», va fer servir unes gramàtiques
en alemany i, literalment, quatre classes particulars:
La noia no se sentia gaire còmoda fent de professora, perquè el seu domini
del rus era el d’un nadiu sense preparació didàctica. Van començar les classes,
però a la quarta la noia va dir que no podia continuar perquè feia falta a casa,
on s’encarregava de feines especialment delicades de la confecció de pelleteria.
L’alumne va contestar: «Eso no puede ser, porque yo me he enamorado de usted.
Si no puede darme clase, al menos cásese conmigo.»25

En 1928, quan Payarols feia de comptable, un conegut amb qui
topà casualment pel carrer, en saber que Payarols havia fet molts
progressos amb la llengua russa, li va proposar de fer una prova
de traducció amb el director de Proa. Tot i que Payarols tenia més
dubtes sobre el seu català escrit que sobre el seu rus, Joan Puig i
Ferreter va quedar totalment satisfet amb el català alhora genuí i
planer de Payarols.
Durant la Guerra Civil Francesc Payarols fou mobilitzat per fer
d’intèrpret dels caps militars russos que hi lluitaven, i el mateix li
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va passar a gairebé tothom que sabia rus a Espanya26. Després de
la guerra, va quedar sense feina com a traductor i va fer de mestre
a l’institut de batxillerat de la Seu d’Urgell, on va treballar durant
vint anys. El 1941 Joan Vinyoli aconseguí que tornés a treballar per
a l’editorial Labor com a traductor al castellà. Des d’aleshores va fer
moltíssimes traduccions al castellà; però sobretot de l’alemany; el
rus, de mica en mica, l’anà perdent.
Les traduccions de Payarols al català continuen sent perfectament vàlides, tant pel que fa a la bona comprensió de l’original com
per la molt bona qualitat de la prosa d’arribada. De fet, algunes de
les seves traduccions encara es reediten i són una font de plaer per
als lectors actuals. Només des de fa ben poc la figura de Francesc
Payarols, que havia patit en carn pròpia i des de l’interior el desgavell que succeí a la guerra, i s’havia quedat relegat a l’ombra de
la personalitat de Nin, ha estat tímidament reivindicada. Com a
mostra de la seva feina, citem un fragment de la traducció de Pares
i fills:
En la seva qualitat de fill d’un general, Nicolau Petròvitx —tot i que no es
distingia gens per la valentia, ans meresqué el qualificatiu de poruc— es veié
forçat, igual que el seu germà Pau, a entrar al servei militar, però es trencà una
cama el mateix dia que arribà la nova del seu nomenament; hagué de passar dos
mesos al llit, i quedà ranc per tota la vida. [...] Els joves germans començaren
a viure junts, en un mateix pis, sota la vaga tutela d’un oncle de segon grau de
línia materna, Elies Koliasin, que era un empleat de categoria. Llur pare se’n
tornà a ajuntar-se a la seva divisió i a la seva muller i només alguna vegada,
de tant en tant, enviava als seus fills uns plecs gruixuts de paper gris atapeïts
d’una lletra acurada i pretensiosa. Al final d’aquestes epístoles no hi mancava
mai, amb uns tipus curosament perfilats, la ressonant signatura: «Pere Kirsànov,
general-major.»27

Setena visita. Josep Maria Güell
En el lent procés del creixement de la permissivitat per a la
edició en català, l’any 62 assenyala un punt d’inflexió. Per a les
traduccions del rus això va coincidir amb la tornada a Espanya,
després de la mort de Stalin, d’alguns dels refugiats espanyols, com
ara José Laín Entralgo o, a casa nostra, August Vidal (1957). August
Vidal només va signar una traducció en català (moltes més en castellà), Un dia d’Ivan Deníssovitx d’Aleksander Soljenitsin (1964),
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perquè, després dels vint anys d’exili sense parlar català (la seva
muller era asturiana), segons deia, no tenia gaire confiança en el
seu català escrit; però va ser un pioner que va donar ànims a una
nova generació de traductors del rus en llengua catalana: començant per l’autodidacte Josep Maria Güell i continuant amb Helena
Vidal, filla d’August.
Josep Maria Güell és un cas ben especial. I no només perquè
es tracta d’algú que ha estat capaç de compaginar el treball en
una botiga d’objectes de regal de Tarragona amb una intensíssima
activitat traductora. Alguns periodistes i companys del gremi, entre
ells Manuel de Seabra, el descriuen com un personatge reservat i
esquerp, que al llarg de tota la seva trajectòria no freqüentava els
cercles literaris i es resistia a les entrevistes. Per això la seva feina
immensa, que en total ocupa cinquanta-quatre volums, encara
esdevenia més invisible a Catalunya, i va trigar molt a guanyar-se
el reconeixement merescut. Curiosament, els russos van ser els
primers a valorar la seva tasca: l’any 1990 li van atorgar el premi
Gorki, que en aquella època era el màxim guardó concedit a un
traductor. Veritablement, Güell és el traductor més prolífic de la
literatura russa al català, i els llibres que ha traduït són ben diversos: des de les novel·les del xix, com L’idiota, Els dimonis i L’adolescent de Dostoievski o Les ànimes mortes de Gógol, fins als clàssics
moderns com El subratllat és meu de Nina Berberova, La guàrdia
blanca de Bulgàkov, La cavalleria roja de Bàbel o La casa de Matriona
d’Aleksander Soljenitsin, passant per Gontxarov, Gorki, Pasternak,
Trifonov i tants d’altres. Les traduccions de Güell al castellà són,
així mateix, nombroses i excel·lents.
En unes circumstàncies gens propícies per estudiar el rus, ell
ho va fer de manera autodidacta, fent servir un mètode francès
d’autoaprenentatge i consolidant els seus coneixements amb la
lectura directa de textos russos que ell mateix portava des de París.
L’arribada d’un vell refugiat rus a Tarragona li va servir a Güell per
ensinistrar-se en els registres orals de la llengua (malgrat la seva
progressiva sordesa). Segons les seves pròpies paraules, tant el seu
conreu del rus com la seva militància en el PSUC eren formes de
revolta contra el franquisme i de militància catalanista. A part d’això, un gran estímul per aprendre rus fou, per a Güell, la voluntat
de llegir Tolstói i Dostoievski en original. En una de les poques
entrevistes atorgades confessa, amb la seva modèstia característica,
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que durant uns anys havia dedicat vint minuts diaris a la lectura
de les novel·les russes originals, i assegura que qualsevol persona
que ho fes faria ràpidament els mateixos progressos. Qui sap; si
realment fos així, potser encara tindríem molts més traductors de
la literatura russa... Vet aquí una mostra de la feina de Güell, un
passatge d’El subratllat és meu de Berberova:

...I vaig decidir descobrir-li el meu secret més secret, que mai no havia gosat de
dir a ningú. És el meu secret i no solament em fa por sinó vergonya confessarlo, i fins ara no l’havia descobert a ningú. Li vaig dir que no m’agradava Eugeni
Oneguin. Per què m’hauria d’agradar? Al principi Tatiana s’enamora d’ell sense
haver-li dit ni dues paraules, només pel seu aspecte (una mica fatu, ensopit, tip
de tot, buit). Després es casa amb un general gras només perquè la mare li ho
demana, una mare amb el cap ple de novel·les de Grandison fins a la vellesa!
Després, Tatiana li diu a Oneguin que se l’estima, però el fa fora del seu costat,
una actitud en certa manera passada de moda i irresponsable... Nataixa es plantà davant meu amb la cara immòbil, només les celles rodones s’alçaren lleugeríssimament, i els llavis semblaren fer-se més estrets. Va dir: «Quina importància
té això? No és indiferent? Important és:
La pols gelada platejava
el seu coll de castor,
i com salten els enjambements de línia a línia, d’estrofa a estrofa. I el llenguatge!
I la Ironia! I Pushkin mateix.»28

I encara una altra citació, aquest cop d’una entrevista amb Josep
Maria Güell, publicada per Carles Barba a La Vanguardia el 3 de
març de 1998: la reproduïm perquè ens sembla il·lustrativa de la
situació actual de la traducció. Tot i que ja han passat més de vint
anys, les coses no han canviat gaire, per no dir gens, des de llavors.
[Carles Barba:] I després de Dostoievski, quina troika porta a l’esquena?
[Josep Maria Güell:] Doncs cap. Estic al dic sec. I no serà perquè jo no faci
propostes ni tingui fins i tot acabades algunes versions. Per exemple l’any passat, subvencionat per la Institució de les Lletres Catalanes, vaig acabar el Viatge
de Petersburg a Moscou de Radísxev, un relat molt sucós del segle

xviii

en què

un noble va fent escales per la vasta Rússia i denunciant una injustícia darrere
l’altra. Doncs bé, he ofert (i gratis) la traducció catalana a 62 i Proa, i no els ha
interessat. M’ha passat el mateix amb altres propostes, amb una magnífica bio-
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grafia de Pere el Gran escrita per Alekséi Tolstói, o amb una col·lecció contemporània de novel·les detectivesques que reflecteixen vivament la Rússia actual,
de les màfies i els tics consumistes. Últimament presento informes de lector i no
em reben, envio avançaments de traduccions i no em contesten.
Als anys 60 i 70 el tracte entre traductors i editors era molt més fluid. Recordo
Carlos Barral, després d’haver sortit de Seix i creat Barral: em va rebre transformat en una altra persona, portava collars de totes classes, una mena de cresta,
què sé jo, i em vaig quedar esbalaït, però el cas és que em va rebre. Ara ja és un
èxit si pots parlar amb la secretària del director literari.

***
En aquest article, només hi hem pogut parlar d’unes quantes
figures de la traducció, i hem hagut de deixar-ne moltes de banda.
Al llarg de la història literària, traductors com ara August Vidal,
Helena Vidal, Ricard Sanvicente i altres professionals de l’ofici van
anar creant una autèntica escola de traductors catalans. Helena
Vidal va començar les classes de rus a la universitat cap a l’any
vuitanta, i des de l’any 1994 existeix una llicenciatura de Filologia
Eslava; cal afegir-hi també les facultats de traducció i interpretació.
D’altra banda, des de Rússia ens arriben un bon nombre de traductors ben preparats i de traductors en potència. Sembla, a més, que
en el moment actual assistim a una petita explosió d’eslavofília.
Diríem, doncs, que pel que fa a la presència del món eslau a casa
nostra la normalització ha avançat força. En canvi, el món editorial
català presenta ara com ara serioses disfuncions.
Actualment disposem de magnífics traductors, d’una escola
excel·lent i d’un grapat de traduccions molt reeixides. Moltes
d’aquestes traduccions, val a dir-ho, tot i ser treballs magnífics,
s’han de posar en el context dels objectius que tenia la publicació
concreta per a la qual es van fer. En fi, estem lluny de poder dir
que les traduccions al català ens proporcionen una visió completa
o suficient de tot el panorama de la literatura russa (en prosa o
en vers). Ens falten, per exemple, edicions crítiques i completes
dels autors clàssics. Els autors encara no consolidats només es
publiquen quan tenen l’aval d’un èxit editorial en francès, castellà
o anglès —o, encara millor, d’una pel·lícula. I, una vegada més, el
prestigi dels traductors segueix sent minso. Gógol deia que un tra78

ductor hauria de ser com un vidre transparent entre el lector i el llibre. Està bé que sigui transparent, però tant de bo no fos invisible.
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LA MÚSICA:

una eina educativa polièdrica
Ester Bonal

E ducació

De la música com a eina educativa
Quan persones que ens dediquem a l’educació a través de
qualsevol disciplina artística ens trobem en jornades de reflexió,
congressos, reunions de treball..., sovint ens lamentem de la «poca
importància» que se’ls atribueix com a eines educatives, des de
l’Administració mateixa, des de la societat i fins i tot per part dels
companys que es dediquen a l’educació i la formació des d’altres
disciplines o àmbits del coneixement.
Personalment, un dels punts d’inflexió o gir del calidoscopi
amb el qual em mirava la meva professió de docent de música a
secundària el provocà un comentari del director d’un dels instituts
on he treballat.
Era una persona amb molta experiència, que havia dirigit molts
anys un centre de formació professional; però va ser a l’institut de
secundària on vam treballar plegats quan es va trobar, per primera
vegada, que entre les assignatures del pla d’estudis s’hi comptava
la música.
L‘institut va ser complicat, molt complicat, amb alguns perfils
d’alumnes que no rebutjaven el centre però sí l’aula, que difícilment responien a cap acció disciplinària, que no acataven ni se
sotmetien fos quin fos el camí triat per intentar conduir-los (l’assertivitat, l’empatia, la coacció, el lideratge autocràtic, el lideratge
situacional, tot queia en sac foradat).
Des de l’aula de música vam començar a treballar projectes
artístics que van anar ramificant-se amb aportacions d’altres disciplines i assignatures. A poc a poc i amb un constant augment de
persones del claustre implicades, els projectes, ja interdisciplinaris,
van esdevenir projectes de centre, esquer motivador i fil conductor
d’aprenentatges socials, culturals i instrumentals.
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I heus aquí el comentari, potser ja us n’havíeu oblidat! Quan
ens vam acomiadar (perquè les trajectòries professionals van com
van i jo deixava la meva plaça), el director em va dir: «M’has fet
descobrir el gran valor educatiu que té la música.»
Doncs bé. Aquest és el secret i l’antídot contra la queixa i l’autolamentació sistemàtiques: treballar, treballar i treballar fins que
aquelles persones que no ho sabien, s’adonin que la música (i les
arts) són eines educatives precioses, tan instrumentals com les llengües o les matemàtiques (no deixen de ser llenguatges codificats),
fonts inesgotables de referents culturals i camins oberts a l’exploració de les emocions, les relacions, les possibilitats d’expressió de
cadascú i del grup...
Entre les qualitats que trobem en la música dins la seva condició
d’art en el temps, n’hi ha dues que la fan singular i extremament
eficaç com a eina educativa:
■
La possibilitat d’expressió conjunta i simultània però diversificada i no uniforme (persones diferents, amb destreses diverses,
toquen, canten i fan música alhora, i en resulta una expressió
estètica harmònica que no seria completa si en faltés alguna).
■
«L‘aquí i ara» que suposa l’expressió a través d’aquest llenguatge i la repercussió que aquesta immediatesa té per a l’atenció i
percepció dels qui la fan i/o escolten (qualitat d’art en el temps,
condició efímera dels sons que passen).
Aquestes dues qualitats les trobem també en una altra disciplina
artística estretament lligada a la música: la dansa.
Altres qualitats compartides amb altres arts rauen en la dimensió emocional dels llenguatges artístics, en les possibilitats de relació i connexions amb altres llenguatges, artístics i científics, en la
ductilitat per ancorar-la en referents estilístics, socials, històrics,
culturals...
Per aprofundir en música i educació partirem, no obstant, de
la premissa que enuncia un artista plàstic, Herbert Read, en el seu
llibre Educació per l’art: «Tot i que cadascú explora i experimenta el
seu món subjectiu de manera individual, la singularitat de l’individu tindrà carència de valor pràctic en l’aïllament, i serà la realització d’aquesta individualitat dins de la comunitat el que el farà bo
en allò que fa» (Herbert Read, Educación por el arte).
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A l’aula, som una petita comunitat on s’entrecreuen, en un espai
i temps finits, les fortaleses i debilitats d’una sèrie d’individus que
interaccionen.
Des del meu punt de vista, és en aquest espai i temps on hem de
buscar i trobar aquest sentiment comunitari, a partir de la creació
de clima, a partir d’una pedagogia de les condicions (Philippe Merieu,
Aprender sí, ¿pero cómo?) en un espai i un temps de trobada. L’exploració sensorial, la manipulació individual i col·lectiva dels elements
que configuren la música, la seva relació amb altres llenguatges, el
despertar al gaudi estètic a través del món de les emocions, seran
alhora eines i objectius, camí i fita.
Aquesta manera de fer, a través de la música, es fonamenta en
reflexions com les que Christopher Small recull en el llibre Música,
societat i educació:
1. El concepte d’art: «L’art és quelcom més que la producció d’objectes o productes bells i fins i tot expressius (productes sonors)
destinats a ser contemplats i admirats pels altres; és essencialment un procés, per mediació del qual explorem el nostre medi,
tant l‘interior com l’exterior, i aprenem a viure-hi».
«La naturalesa dels mitjans d’exploració de l’activitat humana
(la ciència i l’art), les seves tècniques i actituds, són un indicador segur de la naturalesa i de les preocupacions de la societat
que les va fer néixer.»
2. Art versus ciència: «L’objectiu de l’art és capacitar-nos per
viure en el món, mentre que el de la ciència és capacitar-nos per
dominar-lo.»
3. El procés i l’objecte: «El procés artístic esdevé de màxima
importància i és relativament poc important l’objecte artístic;
l‘instrument essencial de l’art és l’experiència irrepetible. En la
ciència, el que compta és el producte acabat, la teoria, la hipòtesi, el coneixement objectivat, i el seu instrument és l’experiment
repetible. L’art és coneixement com a experiència, com a vivència, l’estructuració i l’ordenació del sentiment i de la percepció.
Ambdós, art i ciència, són activitats humanes igual de vàlides,
però des del Renaixement, en la nostra societat, hem deixat que
siguin les actituds i els valors de la ciència els que predominin
sobre els de l’art, sovint en detriment de la qualitat de la nostra
experiència i vivència.
»Les nostres escoles, per exemple, es preocupen quasi exclu83
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sivament pel coneixement abstracte, amb l’esperança que els
alumnes l’absorbeixin ràpidament i siguin capaços de reproduir-lo a demanda. Ja poden —o no— els alumnes desitjar o ser
capaços d’absorbir el coneixement; i la principal lliçó que tots
aprenen és que poden ser consumidors —no productors— de
coneixement, i que l’únic coneixement que té validesa és el que
arriba per mediació del sistema escolar.»
4. Interculturalitat per a la reflexió i l’aprenentatge: «La música, en altres societats del planeta —Bali, Java, Àfrica negra,
poblacions rurals i suburbis urbans de l’Amèrica Central i
del Sud (cada vegada menys a causa de l‘enorme intrusió dels
cànons occidentals en el seu món)–— és o ha estat fins molt
recentment patrimoni de la comunitat.»
Es fa música de manera quotidiana i col·lectiva, per compartir,
per gaudir, per sentir-se part del grup participant d’una tradició
viva i en moviment, per experimentar i inventar a partir d’uns
codis coneguts i compartits amb la resta d’individus.
Fer música en aquestes societats no és, o com a mínim no és
només un «producte bell per al consum» d’una majoria (producte resultat del procés d’una minoria), sinó que és, en la seva
essència, un procés compartit per tota la comunitat.
Molts pedagogs, músics i filòsofs han recollit aquesta pràctica
musical col·lectiva i comunitària com una eina educativa importantíssima per caminar cap a una societat potencial que, ara per
ara, cau molt lluny del nostre abast, però cap a la qual som a
temps de caminar.
La música esdevé una eina extraordinària perquè permet aquesta
simultaneïtat de diversitats, i paradoxalment, en la nostra societat, fins ara, el fet de poder ser productor de música és normalment un luxe que s’associa a uns estudis especialitzats als quals
només poden accedir grups molt determinats de la ciutadania. A
més, el fet d’accedir a aquest tipus d’especialització massa sovint
accentua els sentiments de diferència d‘aquests pocs ciutadans
que «hi entenen» i fins i tot són capaços de «fer-ne».
De com educar des de la música, de com educar
des de les aules...
El primer objectiu que hom té quan intenta posar en pràctica
processos d’ensenyament-aprenentatge amb qualsevol grup és des84

pertar-los l’interès per allò que volem transmetre i compartir (és
imprescindible el gest cognitiu d’atenció).
La realitat actual a les aules ens fa, però, conscients que el fet
d’aconseguir que els nois i noies parin atenció a qualsevol tema
que, en principi, és aliè als seus interessos immediats ja és tota una
proesa.
I per altra banda, tots sabem que si no aconseguim aquesta
voluntat d’atenció per part dels nois i noies, no aconseguirem educar-los en allò que pretenem.
Serà a partir d’aquest despertar l’atenció que podrem començar a
dur a terme processos educatius (despertar-la serà el primer procés).
Els objectius que volem aconseguir a través d’aquests processos
hauran d’adaptar-se a un context real, regit per múltiples variables
que caldrà tenir molt presents a l’hora de plantejar-se què, com i
quan ensenyar, i sobretot, per què i per a què.
Entre aquestes variables trobem el temps i la periodicitat de què
disposem, la ràtio, les condicions espacials, la dotació material, la
tipologia socioeconòmica de l’alumnat, la seva formació prèvia, la
motivació o desmotivació inicials, la llengua, la tradició cultural,
les creences o no creences religioses, etc.
Algunes d’aquestes variables són modificables per la intervenció
del professorat, del centre, de les administracions; d’altres, no.
Potser la lectura menys errònia de la realitat actual de les escoles
i els instituts del país seria que és una realitat canviant. Aquest fet
implica que la capacitat d’adaptació de les persones responsables
de l’educació en aquests centres esdevingui una qualitat de molta
vàlua.
D’altra banda, les activitats artístiques, i especialment la música,
són eines molt útils per treballar capacitats que, tot i que són presents en tota persona en major o menor grau, necessiten l’hàbit i la
pràctica per mantenir-se despertes en l‘individu, actitud que porta
implícita la seva evolució i creixement.
Són capacitats que cal treballar prioritàriament a l’aula per i a
través de la música:
Atenció
Escolta activa (interiorització)
Concentració
Memòria
Reproducció
85
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Relació (de pràctiques i continguts)
Anàlisi
Coordinació física i mental
Improvisació i creació
Relació amb els altres
Autoestima i respecte
Col·laboració i cooperació
Autodisciplina i esforç
Capacitat crítica i formulació de criteris estètics
La música a l’aula, en totes les seves variants, és un excel·lent
llenguatge facilitador de connexions entre l’àmbit immediat, espontani i quotidià dels alumnes, i l’àmbit de cultura social. El fet de fer
música en grup esdevé, per ell mateix, mediador entre els alumnes
i la cultura pública, és una eina mitjançant la qual els membres del
grup comparteixen aquest llenguatge i facilita un clima afavoridor
de l’expressió individual i col·lectiva, de la comunicació entre els
membres del grup, de la sensibilització vers les persones i les tasques a compartir.
Per altra banda, i quant al procés, la selecció d’activitats educatives es fa a partir de la classificació que va establir Raths (1971)
segons el seu valor educatiu:
■
Una activitat tindrà més valor educatiu quan impliqui la manipulació per part de l’alumne (experimentar, viure, tocar, aplicar,
examinar...).
■
Una activitat és més important que una altra si hi pot implicar
alumnes diferents, amb nivells i capacitats diversos.
■
Una activitat és millor que una altra quan exigeix la revisió,
l’evolució, el perfeccionament inicials, fugint de les «tasques a
completar».
■
Tasques que obliguen l’estudiant a aplicar i respectar normes,
disciplina, a dominar tècniques i regles, controlant la feina feta,
són més importants que les que ignorin aquesta regulació.
■
Activitats que donin als estudiants l’oportunitat de planificar
amb altres, de participar en el seu desenvolupament i els seus
resultats són més adequades que les que no permeten aquestes
opcions.
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Fer música, amb la veu, el cos, els instruments, implica manipulació, aplicació i respecte d’unes normes, domini de tècniques i
regles, control de la feina feta; i permet la participació simultània
de membres del grup amb diferents destreses musicals, motrius,
intel·lectuals, el gaudi individual i compartit, la revisió, l’evolució
i el perfeccionament, a partir de les condicions inicials del treball,
la planificació amb altres, la participació en projectes al llarg del
seu desenvolupament.
El principi d’actuació a l’hora de desenvolupar les activitats
musicals a l’aula, al meu entendre, és en essència intercultural: la
música com a llenguatge comunitari i participatiu (més pròpia de
cultures africanes, afroamericanes, llatinoamericanes o de determinades comunitats asiàtiques) davant la idea més pròpia del món
occidental de la música com a «producte estètic», executada per
experts, a consumir en qualitat d’oient per part de la majoria de la
comunitat (Christopher Small).
Des d’un punt de vista educatiu, ens interessarà, doncs, el procés, més que no pas el «producte final» en termes absoluts.
El procés, però, experimentarà una evolució continuada, que
parteix d’una situació inicial concreta, i aquesta evolució anirà
guiant-se i reconduint-se en funció de dinàmiques individuals i
grupals, però també, i en això és fonamental el fet musical, en funció de criteris i opcions estètiques que van transformant-se en el si
de cada membre del grup que comparteix i coparticipa a través de
la música, metabolitzant-se (com diria Piaget) de manera personal
en cadascú.

■

■

■

De la selecció de materials i l’ús que se’n fa
La selecció i l’ús dels materials i activitats d’aprenentatge s’ha
de fer de manera flexible, tenint en compte les diverses realitats
amb què ens podem trobar en cada centre.
De la mateixa manera, la tria i seqüenciació de continguts haurà
de fer-se segons el punt de partida del grup i el seu ritme d’evolució.
El plantejament de les unitats didàctiques haurà de ser, doncs,
obert i adaptable a l’evolució d’uns objectius, que si bé han
d’estar clars en la ment del professorat, s’aniran modificant i a
vegades transformant al llarg del procés a causa de la interacció
entre el/la docent i l’alumnat i entre els membres del grup-classe.
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■

■
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■
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A partir d’un mateix material es duran a terme activitats musicals diverses segons quins siguin els objectius que el docent es
planteja assolir i a l’inrevés.
En qualsevol cas, és la música mateixa la que esdevé el primer
element motivador, susceptible de despertar l‘interès dels nois i
noies, i és creadora d’un clima que permet aprofundir-hi, gaudint-ne individualment i col·lectivament.
Del treball per projectes
Quan parlem de treball per projectes ens referim a processos
d’ensenyament-aprenentatge que caminen cap al que els alumnes perceben com a «cèl·lules o blocs acabats».
Aquests projectes poden ser de durada i complexitat molt variables, es poden integrar uns com a part dels altres com a graons
d’una escala en espiral o com a peces diferents d’un puzle.
El projecte utilitza la música a través d’alguns o tots els seus
àmbits educatius i sovint esdevé l’excusa per treballar i relacionar-la amb altres llenguatges o referents culturals (interdisciplinarietat i/o transversalitat)
Aquests projectes, en el marc del centre, poden esdevenir eixos
de treball transversal, amb implicació d’altres companys, assignatures o departaments.
La música pren, aleshores, una dimensió comunitària que té
una repercussió clara en la vida i l’ambient del centre i en el
sentit de pertinença que els nois i noies hi adquireixen.
A través del projecte, els nois i noies reben referents de tot
tipus, formen part d’equips de treball, veuen, senten i critiquen
la feina pròpia i la dels companys.
Són projectes que poden abraçar des d’una a totes les àrees
de coneixement, des d’un grup classe a diferents cursos, i que
poden fer-se durant una setmana, un trimestre o tot un curs.
El projecte és una espiral d’activitats i generació de materials a
partir del tema-eix.
La seva presentació pot fer-se en forma de concert, de recital,
d’espectacle teatral i musical..., però també pot ser l’edició d’un
vídeo, d’un CD-ROM, d’un portal web, d’una ràdio o revista,
d’un enregistrament àudio...

■
■
■
■

■

■

I a través dels projectes
Facilitem l’apreciació del procés d’aprenentatge (autoregulació).
Els nens i joves apliquen aquests aprenentatges (competències).
Reben referents de tot tipus (relació i contextualització).
Formen part d‘equips de treball cooperatiu (participació, respecte, col·laboració).
Observen, escolten i critiquen la tasca pròpia i dels altres (respecte i desenvolupament del sentit crític).
La música adquireix una dimensió comunitària, amb una repercussió significativa en la vida d’aquestes persones i el seu entorn
proper.

El treball es fa a partir de l’essència del llenguatge musical, de
les seves matèries primeres, les seves possibilitats d’organització i
les eines que utilitzem per manipular-les.
Les «matèries primeres» amb les qual treballa el músic (a la
manera com ho faria qualsevol artesà) són les següents:
Les pulsacions i els seus cicles
La mètrica i el ritme
L’altura
L’articulació caràcter-dinàmica
El timbre
El temps
Els principis d’organització d‘aquests «matèries primeres» són
els següents:
La repetició
La imitació
La variació
El contrast-contrari
L‘ordenació en el temps
L’organització simultània (superposició)
Les eines que fem servir per facilitar-ne el gaudi, la percepció,
vivència, creació i anàlisi són:
La veu
El cos com a instrument
El moviment
Els instruments
89
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La relació amb el llenguatge verbal
La relació amb el llenguatge plàstic
La relació amb el llenguatge corporal
El músic artesà treballa de la manera com ho faria un fuster, un
ferrer o qualsevol altre. Disposa d’una sèrie de matèries primeres
que manipula i organitza, els dóna forma i estructura i en fa un
producte. Però és un producte sonor, intangible, efímer en essència.
Aquestes propietats el fan al mateix temps difícil de copsar, d’analitzar, de desmuntar i el doten del valor poètic que el fet sonor ens
evoca a través de canals que sovint corren pels llimbs del conscient
i l’inconscient.
És aquest potencial poètic, emocional, físic, el que es converteix en excel·lent ruta educativa i porta de connexions amb
altres àmbits del coneixement, amb l’exercitació de diferents tipus
d’intel·ligències (Howard Gardner).
En síntesi, i intentant buscar un dispositiu pedagògic a partir
de la música com a eina educativa, podríem esquematitzar-ho amb
el gràfic següent:

oïda
pulsacions
cicles
mètrica i ritme
altura
articulació
caràcter
dinàmica
timbre
temps

Principis
d’organització
de les matèries
primeres

Matèries primeres
de la música
Projecte
vista

tacte

Eines per
aconseguir-ne el gaudi, la
percepció, vivència, reproducció,
creació, comunicació i anàlisi
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repetició
imitació
variació
contrast-contrari
ordenació en el
temps
superposició

la veu
el cos
els instruments
relació amb:
llenguatge verbal
llenguatge
plàstic
llenguatge
corporal
drama

Un segon gràfic pot ajudar-nos a il·lustrar el valor de la música
com a eina per a l’educació global de l’individu:
Música

Eina per
captar l’atenció i despertar
la curiositat que mitjançant...

veu i cançó

moviment i
dansa

pràctica
instrumental

grafisme

altres arts i
llenguatges:
literatura, plàstica,
teatre...

...facilita la
percepció i vivència a través de
la reproducció, improvisació, verbalització,
lectura i expressió en llenguatge gràfic,
plàstic…, i facilita una actitud de...

ESCOLTAR

Qualitat
necessària per ser, entre
altres coses, capaç de...

dialogar i
discutir

treballar
en equip:
cooperar

gaudir i
compartir
vivències

adquirir un
criteri musical
i estètic

memoritzar,
relacionar,
analitzar, crear
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No hi ha síntesis
reconciliadores
Jordi Beltran del Rey

Llib res

H

92

i a alguna idea per la qual
valgui la pena que hom vessi sang? Com fer que regni la llibertat
tot protegint els dèbils de la llibertat dels forts? Els esdeveniments
històrics són efecte d’unes causes impersonals, o les intencions i
les accions dels individus humans en són determinants? Què és
millor, poder escollir entre molts valors però quedar-nos sempre
amb el dubte dels que finalment hem triat, o disposar-ne de pocs,
però sòlids? Algú poc format té la mateixa llibertat que una altra
persona més formada? La ciència acabarà sent capaç de resoldre els
problemes de l’acció moral i política? En política, qualsevol mitjà és
adequat per a un bon fi? La crítica als valors tradicionals destrueix
tota força als valors?
Qualsevol persona mínimament il·lustrada del nostre temps
trobarà motius de reflexió i debat en aquests interrogants, que van
ser els que orientaren l’exitosa carrera acadèmica de Berlin (19091997). Nascut a Riga (Letònia) en una família jueva que va emigrar
a Anglaterra quan ell tenia deu anys, després d’haver assistit al
triomf de la revolució bolxevic el 1917, estudià a Oxford amb Austin, Ayer i Hampshire, en el moment de l’afermament del neopositivisme i del «gir lingüístic». S’interessà per la història de la filosofia,
i la seva primera obra va ser una biografia de Marx, publicada als
anys trenta. Durant la guerra va ser diplomàtic i analista polític a
Washington i Moscou, i va mantenir certa vinculació amb alguns
fundadors de l’Estat d’Israel. Després de la guerra tornà a Oxford i
hi esdevingué catedràtic de Teoria Social i Política, i va rebre el títol
de sir. És un dels rars casos en què un historiador de la filosofia

arriba a esdevenir conegut del gran públic, de
manera que polítics com Margaret Thatcher
o Tony Blair van presumir de mantenir-hi
contacte.
La seva posició acadèmica i vital li va
proporcionar un punt de vista privilegiat per
jutjar el món de la segona meitat del segle xx.
Va fer recerca historiogràfica al servei d’una
reelaboració de categories essencials del liberalisme d’aquest segle, com la distinció entre
els sentits positiu i negatiu de llibertat, el
pluralisme, la distinció entre ciències naturals i ciències humanes, la crítica al fanatisme
polític i epistemològic. Fou un liberal que
mai no oblidà la causa de la dignitat humana
(«el primer, alleujar el patiment»), cosa que
l’allunya dels tristos epígons que contemplen
la pobresa i la desgràcia amb mirada cínica, com un expresident
espanyol, l’últim de la classe de Trasímac, que alguna vegada ha
intentat incorporar-lo al patrimoni de la seva opció política. En
l’època de la Guerra Freda es va mostrar decididament contrari al
comunisme, però mai no va militar en les files de l’anticomunisme.
Tot i ser un filòsof del segle xx —la lectura de l’obra que ressenyem és una esplèndida capbussada en aquest segle— i que Rawls
ha acabat fent-li certa ombra, Berlin es projecta al xxi en debats
com comunitarisme-individualisme, multiculturalisme-pluralisme
o globalització-nacionalisme.
No és la primera vegada que es publica Berlin en la nostra
llengua: disposàvem d’Entre la filosofia i la història de les idees: una
conversa amb Steven Lukes, de caire autobiogràfic, publicada el 1998
per l’editorial Afers, de Catarroja, i Nacionalisme, del 1997, en
edició a València de Tàndem Edicions, així com L’eriçó i la guineu, i
altres assaigs literaris que publicà Proa el 2000, però ens mancaven
les seves principals obres filosòfiques. Per això cal congratularse per aquesta antologia, sens dubte la més extensa, completa i
representativa de les publicades. Editada en vida de Berlin pel seu
marmessor literari Henry Hardin, un dels millors coneixedors de la
seva obra, els escrits hi apareixen ordenats seguint un ordre temàtic
al fil de la primera obra antologada, la magnífica conferència A l’en-

Isaiah Berlin,
El veritable estudi de la
humanitat,
Biblioteca Universal
Empúries, Barcelona 2009
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calç de l’ideal (1988), en què fa un dels més eloqüents i concentrats
resums del pluralisme, segurament la seva aportació més interessant. Vegem-ne unes mostres.
Un itinerari intel . lectual
Segons Berlin, les dues aportacions del segle xx a la història de
la humanitat són el triomf de la ciència i la tecnologia, d’una banda,
i la Revolució Russa i les seves conseqüències, de l’altra. Des de la
perspectiva individualista metodològica que adopta, aquests fets
són producte d’accions guiades per idees, «la substància de l’ètica»;
per això l’interès d’examinar-les, atès que «només un materialisme
històric molt vulgar nega el poder de les idees i diu que els ideals
no són més que interessos materials disfressats». I així el nostre
autor emprendrà la tasca de mostrar que la seguretat en l’existència
d’una veritat que és el fonament tant de l’optimisme tecnocientífic
com del progressisme revolucionari és lògicament incoherent i
empíricament rebutjable.
En els seus primers anys de formació s’adonà que els escriptors
russos del xxi, fossin cristians, racionalistes científics o revolucionaris, tenien un denominador comú: la creença que existia una
solució per a cada problema. La formació acadèmica a Oxford li
permeté constatar que aquest denominador també afectava la gran
majoria de filòsofs antics i moderns. Tots, ell inclòs, patien de
«l’ideal platònic», complementari del monisme que a Encara existeix la teoria política (1961) oposarà al pluralisme. Les seves característiques, en un resum que li agrada repetir (en aquest volum, a
les pàgines 5, 107, 324), eren les següents:
1. Totes les qüestions genuïnes han de tenir una resposta vertadera.
La resta són errors.
2. Hi ha d’haver un camí fiable per al descobriment d’aquestes
respostes.
3. Les respostes vertaderes, quan es troben, han de ser necessàriament compatibles les unes amb les altres i han de formar un
tot coherent.
Hegel i Marx haurien matisat que aquestes veritats són temporals, han d’esperar el seu temps, però finalment hi haurà una reconciliació: el drama de la història té un final feliç. Tanmateix, Berlin
va dedicar gran part de la seva vida a minar aquesta il·lusió, aquest
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ideal a través de l’anàlisi de la història de la filosofia.
Una de les primeres fites és l’assaig L’originalitat de Maquiavel.
Més enllà de les interpretacions tòpiques del personatge, segons
Berlin l’ensenyament del florentí és mostrar la radical incompatibilitat entre dues moralitats igualment valuoses: «La combinació
de virtú maquiavèl·lica i de valors cristians era una impossibilitat.»
Vico, per la seva banda, suggeria la incommensurabilitat de les
civilitzacions: podem entendre un romà de l’imperi, un grec clàssic, un egipci, però no comparar-los, no hi ha una escala d’ascens
dels antics fins als moderns. Per la seva banda, Herder, «el més
formidable enemic de la Il·lustració», a qui dedica també una obra,
li permet afermar el pluralisme. Els individus no s’entenen fora de
la seva comunitat, cada comunitat té el seu centre de gravetat, no
podem dir qui és millor, si Èsquil o Shakespeare: «Hi ha molts fins
diferents als quals poden aspirar els homes sense deixar de ser plenament racionals, plenament homes, capaços d’entendre i simpatitzar els uns amb els altres i d’il·luminar-se els uns amb els altres.»
Ara bé, els fins, ideals o estils «són molts, però no són infinits: han
d’estar dins l’horitzó humà», si bé donada la capacitat humana de
modificar el seu entorn, les situacions històriques canvien, i amb
elles els ideals i els valors. Lluny, per tant, d’una reconciliació de
valors en conflicte.
Fins aquí l’objecció a l’ideal platònic que pot anomenar-se
logicoepistemològica. Però hi ha una altra objecció, segurament
més greu: l’empírica. El segle xx ha presenciat atònit el preu que
ha pagat la lluita per uns ideals justos: vides truncades, dolor,
inhumanitat. La idea que hi havia una solució final als problemes
polítics ha dut a la real «solució final» nazi. De la mà del pensador
rus del xix Alexander Herzen, que denunciava la reinstauració dels
sacrificis humans als nous altars de les abstraccions com «nació,
església, partit, classe, progrés, les forces de la història», Berlin
acusa d’inhumanitat les utopies revolucionàries: és clar que per fer
una truita s’han de trencar els ous, però el problema és que hem
après a trencar els ous, però la truita es fa cada vegada més invisible; la utopia no ha arribat després de la revolució.
Aleshores, com orientar la nostra vida ètica i la nostra acció
política? La proposta que Berlin reitera en diverses obres és una
democràcia compromesa en compensacions i compromisos, tot
recordant que «la primera obligació pública és evitar els sofriments
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extrems». Cercar solucions utilitàries quan es pugui, respectar les
minories, saber que molts valors són incompatibles, però sense
dramatitzar-ne la incompatibilitat, mantenint equilibris precaris i
no polaritzats. Aquest equilibri incòmode no seria un defecte, sinó
precisament el que ens allunyaria del fanatisme de les solucions
úniques i dels camins d’una sola direcció. La tolerància no prové
de la barreja de la veritat amb l’error i d’haver de suportar-nos els
uns als altres, mentre la destriem, sinó que és consubstancial a un
pluralisme de valors iguals i incompatibles. També reconeix un cert
progrés històric: poc abans de la caiguda del Mur de Berlín, afirma
que ningú no acceptaria l’esclavitud, la tortura i el fanatisme, amb
un optimisme que avui seria una mica més difícil de mantenir.
Nacionalisme, una categoria d’anàlisi política
Nacionalismes (1977) és un dels escrits que pot suscitar l’interès
del lector català. La història de les idees ens ensenya que valors
que sentíem com a atàvics tenen un origen més recent del que
crèiem. Integritat, sinceritat, varietat, no eren valors en la societat
medieval, així com tolerància, llibertat i drets humans no tenen un
origen anterior al xviii. El mateix passa amb el nacionalisme, que
no es va considerar un valor sinó a partir de finals del segle xix.
Berlin es pregunta què ha fet que aquesta importància no hagi estat
predita per cap dels ideòlegs del xix, que en canvi van ser capaços de predir molts dels trets del segle xx, com la influència de la
tecnologia en la cultura, l’imperi de la tecnocràcia i la burocràcia
o el poder dels complexos militars-industrials. En el pensament
polític del xix es creia que el nacionalisme era un fenomen destinat
a desaparèixer, ja fos perquè només era una reacció a l’imperialisme que es dissoldria amb els imperis, ja fos perquè era una forma
de falsa consciència que desapareixeria a mesura que avancés la
nova societat proletària. Tanmateix, la reacció d’alguns romàntics
alemanys contra Napoleó es va fondre amb l’estatisme i, aliada amb
la industrialització i la modernització al segle xx, va acabar sent un
dels ingredients de les guerres mundials, de les descolonitzacions
i l’acció política general, del qual no van poder prescindir ni els
moviments internacionalistes.
La definició que ens en fa Berlin és precisa: creença en la necessitat primordial de pertànyer a una nació, consideració de la nació
com un organisme en el qual els individus valen com a parts del
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tot, valor de la pròpia nació només perquè és nostra i supremacia
dels interessos de la nació pròpia davant les altres. El nacionalisme
apareix, segons el nostre autor, quan es donen simultàniament tres
condicions: una ferida en el sentiment d’una societat, en la qual
un grup de persones cerca un centre de lleialtat o una nova base
de poder i on es forma la imatge de la nació com a «societat dels
vius, dels morts i dels encara per néixer». No va ser predit pels
pensadors del xix per diversos factors: presentaven la història com
una lluita entre llum i tenebra, entre raó i fanatisme obscurantista,
entre progressisme i reacció, i el nacionalisme «va caure en els dos
costats». En segon lloc, degut a l’eurocentrisme d’aquells pensadors.
Els habitants de l’Àsia o l’Àfrica eren per ells serfs, pupils o víctimes
dels europeus, però en cap cas subjectes. No va ser fins a la derrota
de Rússia en la guerra amb Japó el 1904 que Europa va descobrir
que hi havia nacions no europees.
L’assaig és una mostra en el sentit que per explicar la història cal
també atendre les raons superestructurals, com les idees i les intencions dels actors que hi participen. I en el cas del nacionalisme, cal
subratllar que en el segle xxi ha esdevingut una categoria d’anàlisi
política essencial per la incidència d’aquest valor, per bé o per mal,
en l’activitat política estatal i interestatal.
Hi ha conclusions no liberals de les afirmacions
de la llibertat
Dos conceptes de llibertat (1958) és un dels escrits més citats del
nostre autor. Tot adoptant un aire postwittgenstenià que li agradava
fer servir, es proposa examinar dos dels més de dos-cents sentits
de llibertat, que a partir d’ell s’anomenaran sentit negatiu (el de la
tradició liberal de Constant i Mill) i sentit positiu (el de la tradició
de l’emancipació personal, de classe o país). Afirma Berlin que
encara que aquests conceptes hagin estat emparentats, han tingut
un desenvolupament divergent fins que al segle xx han entrat en
conflicte.
La llibertat negativa consisteix en l’absència de coerció; el principal problema que es planteja es el de frenar l’autoritat. Tot i que
és el sentit en què els liberals se senten més còmodes, Berlin els
adverteix que aquest valor no és absolut, sinó que ha de conviure
amb d’altres, com «la igualtat, la justícia, la felicitat, la seguretat o
l’ordre públic». Aquesta pèrdua de valor absolut de la llibertat la
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rebla tot refutant empíricament els arguments de Mill: la llibertat
negativa no és imprescindible per al creixement de les individualitats, perquè sota tiranies han florit grans individualitats i, d’altra
banda, moltes tiranies han permès a algunes persones alts graus de
llibertat negativa, amb la qual cosa «la relació entre democràcia i
llibertat individual és molt més tènue del que els sembla als defensors de totes dues».
La llibertat positiva és l’ideal d’autoperfecció, tenir l’autoritat a
les pròpies mans. Desitgem ser subjectes, actuar segons la nostra
voluntat; el problema en aquest cas és ser amo d’un mateix. Berlin
ens mostrarà com, encara més que en el cas de la llibertat negativa, l’afirmació de la llibertat en sentit positiu ha portat a la manca
de llibertat. Històricament, alguns filòsofs han volgut respondre
al problema de ser amo d’un mateix tot proposant la retirada a la
«fortalesa interior» especialment mitjançant l’extinció dels desitjos.
Berlin addueix que això proporcionarà calma, però no un augment
de llibertat. Igualment, la resposta d’arrel estoica que concep la
llibertat com a consciència de la necessitat comportarà un augment del saber, però no pas de la llibertat. Més anorreadores de
la llibertat són les concepcions que la sotmeten a la raó i acaben
proposant que no hi hauria d’haver llibertat per fer el que és irracional, estúpid o erroni. L’integrisme en moral i el jacobinisme, el
nazisme i l’estalinisme en política estan fets d’aquesta submissió.
Encara que sembli paradoxal, fins i tot els anarquistes es podrien
afegir a la llista, perquè pensen que la progressiva abolició de les
lleis serà possible perquè els humans es faran més i més capaços
de triar el bé per si mateixos. Culmina la seva crítica observant que
la llibertat que reclamen els moviments d’autodeterminació que
neixen amb la descolonització és en realitat aspiració al reconeixement, a assolir un estatus. Això també s’aplica a l’objecció liberal
contra el paternalisme, que no es produeix, segons Berlin, perquè
impedeixi la llibertat, sinó perquè no reconeix l’individu, el grup
o la nació com a subjectes. Així, l’autodeterminació tampoc no
representa un augment de la llibertat, com d’altra banda evidencien
les dictadures sobrevingudes després del triomf dels moviments
emancipadors que, des de la Revolució Francesa, han donat lloc a
règims autoritaris.
Una lectura superficial d’aquest escrit l’ha interpretat com una
reivindicació de la llibertat liberal, però el que en realitat s’hi troba
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és una afirmació del pluralisme. Cap dels sentits de llibertat no té
valor absolut, l’únic absolut són els drets i les úniques limitacions
són aquelles fronteres normatives davant d’actes que ens susciten
«escrúpol de revulsió»: el judici injust, la tortura, el genocidi, la
delació, el crim de guerra. En aquesta societat els valors hauran de
conviure en conflicte. La llibertat ens sembla tan important perquè
estem convençuts del pluralisme, és a dir, de la pluralitat de valors,
que és la que ens obliga a triar.
Recomanacions: llegir el primer assaig, exposició precisa i concisa del pluralisme i els seus lligams amb les diverses temàtiques.
Després, en qualsevol obra es trobarà un pensament ric, brillant i
també profund sobre moltes preocupacions del xx que són la base
de les del món d’avui. Qui s’interessi per la literatura, triarà els textos sobre escriptors russos; qui per la història, els de filosofia de la
història i de la polèmica amb Carr; qui per la política, els dedicats
a Roosevelt o Churchill; qui per la filosofia, la seva elaboració del
liberalisme a partir dels enemics de la Il·lustració, o la fonamentació del pluralisme.
La traducció és fluida i, juntament amb la tipografia i l’amenitat
ja indicada, fa fàcilment llegible el volum de 773 pàgines. De vegades, però, és una mica capriciosa: prefereix per exemple «truisme»
a «tautologia» o «banalitat» (pàgines 13, 48, 73, 191). No segueix
criteris clars en la traducció de les obres a què Berlin es refereix, i
arriba a citar, a la pàgina 514, Guerra i Pau, la Chartreuse de Parme,
el Contracte social i Die Rauber quan totes aquestes obres disposen
de traduccions en català. Són només petites impureses que no lleven gens de brillantor a l’edició.

Jordi Beltr an

del

R ey, professor de filosofia
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Dues línies terriblement
paral·leles
de Francesc Grau Viader
Pere Martí i Bertran
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l que s’ha anomenat «la recuperació de la memòria històrica» aquests darrers anys ha tingut una
repercussió social més que notable, en bona part perquè les institucions,
tant nacionals com estatals, s’hi han implicat i han promocionat i afavorit iniciatives d’allò més variades: exposicions, recerques històriques
i arqueològiques, programes en els mitjans de comunicació públics,
publicacions diverses... En aquest darrer camp, hi han tingut un pes
considerable els nombrosos instituts d’estudis comarcals (Institut d’Estudis Penedesencs, Centre d’Estudis de la Terra Alta, Institut d’Estudis
Baleàrics, Institut d’Estudis Comarcals de Banyoles, Centre d’Estudis
Selvatans, etc. etc. etc.), que han publicat treballs, dietaris, memòries...
d’allò més diversos i que, majoritàriament, tenen un interès local i més
historiogràfic que no pas literari. Per això ens ha semblat molt interessant
i necessària la iniciativa del Club Editor de recuperar textos literaris sobre
la Guerra Civil que havien passat totalment desapercebuts en el moment
de la publicació o, senzillament, que eren d’allò més difícils de trobar
arran de la febre descatalogadora de la majoria d’editorials del país. Un
bon exemple d’aquestes obres literàries sobre la Guerra Civil, publicades
al final de la dècada dels setanta i principi dels vuitanta, el tenim en l’obra
de Francesc Grau i Viader (Calella, 1920-1997), un autodidacte apassionat per la llengua i la literatura que ja amb cinquanta anys fets s’hi va
poder dedicar de ple i amb entusiasme. Va col·laborar en revistes com El
Pont, L’Avenç o La Tralla, va escriure nombrosos contes, alguns recollits
en volum (Com unes ales de gavina i altres contes, 1983), i tres o quatre
obres més, entre les quals destaquen la que recentment ha recuperat el
Club Editor, Dues línies terriblement paral·leles (Pòrtic, 1978) i la que
anuncia per a ben aviat, Rua de Captius (Pòrtic, 1981).

Dues línies terriblement paral·leles és un
dietari escrit per un soldat ras dels que van formar part de l’anomenada «Quinta del Biberó»,
el mateix Francesc Grau en aquest cas, des que
va ser cridat a files, només amb 17 anys, fins
que va ser fet presoner, amb 18 anys fets ben
recentment, com comenta al dietari (p. 186);
concretament abraça des del 27 d’abril de 1938
fins a l’1 de gener de 1939. En aquests vuit mesos
una mica llargs, i sense ser-ne ben conscient, ni
ell ni els companys d’esquadra, va viure alguns
des episodis més cruents de la Guerra Civil, tant
al front de Balaguer, on oficialment hi va haver
més de 28.000 morts (pp. 51-52), com al de
l’Ebre, on les forces franquistes es van acarnissar
sobre les republicanes, totalment inferiors ja, en
armes, aliments, homes... i moral. I diem que va
viure aquests episodis sense ser-ne massa conscient, tot i les xifres que
hem donat, incloses al diari, i tot i la duresa d’algunes escenes descrites,
perquè el mateix Grau ens deixa ben clar, a l’última pàgina del dietari,
que els textos que va escriure durant aquells mesos, amb constància,
però amb lapsus temporals significatius, fruit de les circumstàncies, els
va fer desaparèixer: «Faré cas del que m’aconsella en Barceló i tot passant,
dissimuladament, llençaré aquest diari entre els enderrocs d’una casa
esfondrada que veig més avall i a la façana de la qual, com un sarcasme,
hi ha un cartell que proclama ineficaçment “No passaran!”. Serà, tanmateix, una tomba ben adient per a sepultar-hi el diari d’un vençut. Potser
un altre dia, quan tot això hagi passat, podré recup —sic.»
No el va pas recuperar físicament, és clar, hauria estat una casualitat
massa poètica com per fer-se realitat en aquella postguerra que per a ell i
per a tots els altres vençuts es va allargar irremeiablement i irremissible.
Sí que el va recuperar, però, en plena maduresa, amb cinquanta anys fets,
quan es va poder dedicar a escriure, i el primer que va fer, com en un
exercici profilàctic o, si ho preferiu, exorcístic, va ser recuperar aquells
records de la guerra que no s’havia pogut, o no s’havia volgut, treure del
cap. El dietari, doncs, és un text escrit amb una clara voluntat literària i
en un estil, hem de suposar, molt diferent del primitiu, ja que s’hi mostra
un domini de la llengua impropi d’un jovenet de 17 anys, per formació
que hagués pogut tenir, i una prosa molt elaborada, molt pensada, també

Francesc Grau i Viader,
Dues línies terriblement
paral·leles,
Club Editor (Col·lecció «La
cara fosca de les lletres», 4),
Barcelona, 2009. 206 pàgines
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força impròpia de la majoria d’escrits d’aquest gènere. A tots aquests
aspectes més retòrics hi hauríem d’afegir, a més, les reflexions, tan morals
com filosòfiques, així com els coneixements socials i històrics que l’autor
posseïa al moment del nou redactat, que, n’estem segurs, eren impensables al diari de joventut.
La llengua, com hem apuntat, és molt rica, precisa i treballada.
Escrupolosament normativa, com a professor de català que era, tirant
a culta (hi trobem llur, àdhuc, quelcom, hom, guarir...), però amb una
voluntat clara de marcar registres, com es veu en els diàlegs i, sobretot,
en les maneres de parlar de dos dels personatges més presents al diari:
en Barceló i en Dalmau.
La prosa, com hem dit, es caracteritza per l’elaboració i la voluntat
literària tant d’algunes descripcions, sempre breus: «El silenci era absolut. El sol, rodolant cap a la posta, enrogia el capvespre i posava reflexos
d’aram sobre les crestes de les muntanyes properes. Els pollancs, que
com un seguici fúnebre vetllen el curs d’una aigua inexistent, prolongaven l’ombra molt alta, agegantada pels raigs esbiaixats del sol moren»
(p. 168); com la d’alguns fragments especialment tendres o humans:
«He matat un home!» (dia 5 de setembre, pp. 108-109) o el que podríem
titular «Flors a la trinxera!» (26 d’octubre, p. 165), etc. I encara, referent
a qüestions d’estil, ens hem de referir als tocs d’humor i als recursos
literaris, ben presents a l’obra. L’humor, un bon contrapunt a la duresa
de moltes de les escenes descrites, és un humor més aviat innocent, en
la línia del que trobem a En Patufet de l’època: jocs lingüístics entre el
català i el castellà (p. 24), escatologia popular (p. 91), relacions entre
sexes, gens picants val a dir-ho (p. 51), jocs semblants al joc dels disbarats (pp. 127-128), etc. Pel que fa als recursos literaris, sens dubte hi
destaquen els més comuns en la literatura popular: comparacions molt
aconseguides i abundoses, metàfores també d’allò més populars (p.
205, per exemple), exageracions, que el mateix autor insinua (p. 166) i
algunes generalitzacions (pp. 120, 138-139...). Com que les comparacions hi són els més presents, vegem-ne un exemple ben significatiu: «El
sentiment de por torna a envair-me. Temo que el valor no m’abandoni;
que l’ànim, prim com el fil d’una teranyina, no se’m trenqui i m’esfondri
com un ninot de drap; que els nervis, tensos com cordes de guitarra, no
se m’afluixin en el moment més decisiu i em resulti impossible d’alçar
els peus de terra, clavats en aquest fang espès que sembla ciment a punt
d’adormir-se» (p. 35).
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Pel que fa al contingut, com hem apuntat, es podia haver titulat
perfectament Diari d’un vençut, perquè l’autor deixa ben clar que s’hi va
considerar des del primer moment que es va incorporar a l’exèrcit: «Fa
només unes hores que he lliurat l’últim combat; la darrera batalla; el xoc
final. ¡L’he perdut! Una vegada més he estat derrotat. Ara ja sóc un soldat
oficialment vençut i la meva presència física ha passat a engruixir les files
dels milers de presoners que ens hem vist obligats a rendir les armes a
l’enemic. Particularment ja n’era, de vençut, el dia que vaig incorporarme en aquella caserna que pudia a ranxo, vaig ser-ne a la Sentiu, més tard
a l’Ebre i, finalment, n’he estat prop de Cubells, on he caigut presoner»
(p. 201). Però Francesc Grau ha preferit titular-lo Dues línies terriblement paral·leles, una metàfora perfecte de la Guerra Civil, perquè les
línies són línies de trinxeres que separen dos pobles com la guerra va
separar la societat catalana, i l’espanyola en general: «Hi ha quelcom més
distant, més difícil de fer coincidir, que dues línies paral·leles per més
properes que discorrin?» (p. 33). L’obra podem dir que és una resposta
contundent a aquesta interrogació retòrica que l’autor ja es fa els primers
dies del diari, concretament el 27 de maig, un mes just després d’haver
estat incorporat a files, instruït i ja portat a la primera línia d’hostilitats.
Tot en qüestió d’un mes! I la resposta no podia ser altra que un al·legat
antibel·licista clar i contundent. Compte, diem al·legat i no pas pamflet,
perquè, tot i mostrar sense embuts el seu republicanisme i la seva fidelitat a la República (p. 158, per exemple), no dubta a ser crític amb els
seus, a mostrar-ne els errors, les brutalitats (al front o a la rereguarda), les
incongruències; cosa que, naturalment, també fa amb els feixistes, però
sense un acarnissament especial, sense deixar de fer-ne palesos aquells
aspectes més humans, sobretot presents en joves i homes que, com ell
mateix, s’han trobat en un bàndol o un altre, molt sovint més per qüestions geogràfiques que no pas ideològiques, com insinua en un moment
determinat del diari. Ara bé, el que deixa ben clar és el seu rebuig, el
seu menyspreu, no m’atreveixo a dir el seu odi perquè asseguraria que
no n’hi ha al diari, pels dirigents, siguin del bàndol que siguin, per tots
aquells que envien homes a l’escorxador, des de darrere la taula d’un
despatx, com aquell qui envia soldadets de plom a lluitar en una batalla
infantil (p. 181, per exemple). I diem al·legat i no pas pamflet, encara,
perquè molt sovint es limita a reflectir la realitat, la veritat que diu ell
(«podria jurar que tot el que he escrit fins ara és absolutament cert», p.
166), amb exemples tan contundents que no cal ni comentar-los, com
pot ser el cas del noi que va patir un simulacre d’afusellament (p. 176).
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Una obra que esperem que no passi desapercebuda com ho va passar
en el seu moment; una obra que val la pena que les noves generacions
coneguin, pels seus valors morals, per no repetir els errors del passat,
com es diu sempre, però també pels seus valors literaris, com hem intentat de demostrar.

P ere M artí i Bertr an és professor de llengua i literatura catalanes

104

