
catalanistes: en Frédéric-Pau Ferrie, en Tríada, en Romeu, en
Tarradell, jo mateix, etc." (Coca,1979:24),

El professar Zanotti esdevingué una mena de protector d'aquells

estudiants i, home culte, participà en algunes de les sessions

organitzades pels Amics de la Poesia, La relació més estreta, però, es

produí amb els altres dos instituts, que havien arribat a fer

intercanvis entre ells, sobre tot de conferenciants.

-L'Institut Francès-

Aquest fou el més important institut estranger de Barcelona als anys

quaranta i un dels refugis preferits pels membres de la resistència

cultural catalana (31). En acabar la guerra, l'Institut Francès

deBarcelona (IFB) fou reorganitzat pel seu director, Pierre

Deffontaines, a la seu de la Gran Via. Deffontaines era un gran geògraf

que fins arribà a crear escola a Catalunya, Sembla que era un home

terriblement despistat, espantadís i "pétainiste" (32), Ho ignorava tot

sobre la política espanyola i feia gala d'una prudència que arribava a

la por davant de tot allò que pogués significar trobar-se amb problemes.

Era catòlic i de dretes, i potser per això no arribà a tenir greus

conflictes amb les autoritats espanyoles,

Deffontaines es guanyà a Barcelona "una fama de resistent i d'ajudar

els intel·lectuals contra el franquisme que no es mereix en absolut. Si

es feien coses a l'Institut Francès va ser perquè no se n'adonà -pensi

que era molt, però molt dispistat- 1 perquè tenia uns vicedirectors que

valien moltísslm í eren els qui organitzaven tots els actes sense que
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ell ho sabés" (Entrev. Moreu)(33). Els vicedirectars foren, durant

aquests anys, Jean Arnaud, Matet (34) i Mettra,

L1Institut Francès fou important, entre altres coses, per

1'organit2ació dels "cercles" ; per l'atorgament de beques i per

l'organització de conferències, debats, sessions de poesia de caràcter

públic, i convocades obertament,

-Els Cercles-

Els cercles d'estudi depenien dels vicedirectors i es crearen

gràcies a la iniciativa d'alguns particulars. S'hi aplegaren persones de

totes les edats, necessitades d'un espai on trobar-se i parlar dels

temes d'interès comú. So només s'explicava què s'estava fent a

l'interior sobre art o literatura, per exemple, sinó que hi arribaven

les informacions sobre les darreres tendències artístiques, estètiques,

etc. d'Europa. Els cercles foren una mena d'oasi dins del desert

cultural d'aquells anys.

Els cercles literari, artístic i musical gaudiren d'una gran

activitat durant la dècada dels quaranta, mentre que el de cinema

funcionà posteriorment, des de les darreries dels anys quaranta fins a

mitjans cinquanta. Aquests cercles foren:

* Cercle Maillol.

S'encarregava de les arts. Rebé el nom de l'escultor de la Catalunya

lord Arístides Maillai. Fou el centre de reunió dels pintors i artistes

en general, i se li reconeix el mèrit "d'encoratjar les Joves vocacions

i les va sostreure d'aquell pou desert í obscur de la cultura on tots

ens havíem de moure" (Tàpies,1977:244). El president era Josep M. Sucre.
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Aquest cercle organitzava conferències, com la de Josep Gudiol sobre

escultura el mes d'abril de 1947 (35); exposicions, tant d'artistes

consagrats (36) com dels becaris del govern francès que tot just

començaven el seu camí en el món de l'art (37).

Eren assidus del cercle els membres deia revista Dau al Set,

Brossa, Tàpies, Tharrats, Cuixart i Puig, i persones vinculades a l'art

com Alexandre Cirici. També hi col·laboraren homes com Joan Miró i

Llorens Artigas, Cada any, l'IFB organitzava, per mitjà del Cercle

Maillol, un concurs plàstic per a concedir a tres artistes una estada de

deu mesos a París. Per aquest sistema pugueren sortir del país Joan

Antoni Roda, August Puig, Antoni Tàpies i Garcia Llort.

* Cercle Manuel de Palla.

Aplegava els músics. Fou creat el 1946 amb l'objectiu de superar

l'aïllament, també musical, que vivia el país 1 posar-se en contacte amb

la música europea d'entreguerres. La seva tasca durà fins a mitjans

anys cinquanta i en foren membres els compositors Joan Comellas, Albert

Blancafort, Manuel Valls, Josep Casanovas, Àngel Cerdà, Josep Cercos i

Josep M. Mestres-Quadreny. També n'eren assidus el pianista Jordi Giró i

el crític Joan E. Cirlot.

La majoria dels grans compositors com Pau Casals, Frederic Mompou o

Robert Gerhard s'havien exiliat; d'altres músics notables com Lluís

Millet moriren en acabar la guerra i d'altres, com Joan Lamote, director

de la Banda Municipal de Barcelona, havien hagut d'anar a buscar feina

fora de Catalunya.

El cercle, el mes d'abril de 1947, va retre un homenatge a Manuel de

Falla amb l'ajut dels Joves compositors i músics que s'hi havien
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integrat. D'aquesta manera, com feia l'IFB amb els artistes, els músics

tingueren l'oportunitat d'actuar davant del públic. Hi participaren

Xavier Montsalvatge en la "mise en scène", i Pedró Surifíach, E.

Recasens, Lluís Corbella i Marita Santaolalla.

* Cercle Literari.

S'ocupava de les activitats relacionades amb la literatura i els

escriptors. El secretari d'aquest cercle fou Jordi Sarsanedas, qui

treballava a l'IFB i al Liceu Francès. El cercle s'encarregà

d'organitzar recitals poètics; Carles Riba hi llegí traduccions de

tragèdies gregues; Salvador Espriu hi exposa la Priaera Història

d1 Esther i Clementina Arderiu hi recità poemes.

També organitzava cursos de literatura francesa -el maig de 1947 es

parlà d'Aragon, Eluard, Pierre Emmanuel-, i preparava conferències no

només literàries, sinó també històriques, com la que Alexandre Cirici

féu el 1948 sobre "Les historiens catalans de l'art roman",

* Cercle Històric.

Aquest "Cercle d'Etudes pour l'Histoire" era de l'estil de

l'anterior però centrat en els temes històrics. Fou dirigit per Pierre

Vilar, el qual el marcà fortament, i arribà a crear una escola

d'historiadors a Catalunya.

f Cercle. Llimi

A finals dels anys quaranta, amb l'ajut i la proposta d'Alexandre

Cirici i de Miquel Porter-Hoix, Enric Koreu inicià el cercle "Lumière",

dedicat al cinema. Permeté visionar pel·lícules en versió original
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francesa, i esdevingué un dels llocs de trobada preferits pels

afeccionats al cine i, alhora, una finestra oberta als films que es

feien a Europa en aquells anys, ben allunyats del que es podia veure a

les pantalles dels cines de Barcelona. Aquest cercle tingué força

conflictes amb la censura i amb la policia, pel fet d'exhibir

determinades pel·lícules. Cirici s'encarregà d1il.lustrar els programes

del cercle que, a l'estil dels cine-clubs, organitzava, a més de la

projecció del film, uns estudis sobre cinematografia.

Ja als anys cinquanta es va crear el "Cercle d'Estudis Europeus" que

va ser impulsat per Anton Cafiellas.

Tots els cercles funcionaven amb el desig d'originalitat, de fer

coses noves. Al marge de les seves actuacions concretes, hi havia actes

diversos que organitzava 1'IFB com a institució. Es tractava de

conferències que feien els mateixos professors de l'Institut; o

professors de la Universitat de Barcelona, sobre tot de ciències i de

medicina; o professors d'altres instituts estrangers de Barcelona o

algun intel·lectual català (38).

El públic que acudia regularment a l'IFB era sempre el mateix: "les

"vieilles dames" de la colònia francesa, els Intel·lectuals catalans 1

les seves dones 1 tots els catalans franco fons i franco f lis, que eren

bastants. Es tractava sempre d'una avantguarda cultural i intel·lectual"

(Entrev. Moreu). Acudir a l'IFB era mal vist per la gent més addicta al

règim, com els del SEU. Durant els actes de repressió en contra dels

estudiants catalanistes de 1946, a Josep M. Ainaud, els seuistes li van

retreure el fet de tenir targeta de lector de l'Institut Francès

(Ibarz,1976 b:14).
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També hi anaven la policia i els "espions";

"Hi ¿avía un xicot que era professor i es deia Pardo, que era pagat
per Via Layetana. Això ho sabérem quan va marxar i fou destinat a
algun lloc fóra d'Espanya pel servei diplomàtic" (Entrev, Moreu).

L( IFB tingué problemes amb la censura i amb la policia, perquè

aquesta era susceptible amb tot allò que feia l'Institut. L'IFB havia de

portar cada setmana a la censura els programes dels actes culturals, per

tal que els donessin el vist-i-plau. Moltes vegades ni el mateix

Deffontaines sabia s'autentica significació dels actes. D'això, se

n'ocupaven els vicedirectors (38). Una de les bronques més sonades, amb

estada d'una tarda a Jefatura inclosa, fou per causa d'una conferència

sobre Isabel la Catòlica dins del cicle titulat "Le Pour et le Contre".

Un ampli resum de la conferència, dictada per Moreu, fou entregat a la

censura, la qual no hi posà cap pega. Però Moreu va ser denunciat per

una assistent' a l'acte, membre de la "Sección Femenina", ja que el

conferenciant assegurà que "Isabel la Católica no era guapa". Per

aquests fets, Deffontaines només li permeté de fer la darrera

conferència que estava anunciada, sobre Jeanne d'Arc, i després li

prohibí que en fes cap altra.

A més dels actes estrictament culturals, I1IFB feia altres accions,

com festes d'homenatge. Una de molt important fou la dedicada a Josep

Puig i Cadafalch, en ocasió que la Universitat de Toulouse li concedí

el "Doctorat Honoris Causa". Aquell acte fou una autèntica reivindicació

nacionalista, "un acte patriòtic amb discursos i tot, Per a Deffontaines

allò era una "manifestació", se li havia desbordat la festa i és que

l'home no comprenia res" (Entrev. Moreu). Aquest acte tingué lloc el 17

d'octubre de 1945 amb tota la plana major de la intel·lectualitat
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catalana present. El diseurs de Puig i Cadafalch fou, segons un dels

presents, Maurici Serrahima:

"Molt valent: subratlla el fet d'ésser nomenats a la vegada en
Fabra, que és fora, 1 ell, que és aquí, í que el fet és un homenatge
a la cultura catalana: "L'heu vista en la seva passió, amb els Anàs
1 Caifas i fins els petits Judes í ara us sembla enterrada; la
veureu ressuscitar". Hi havia molta gent. N'hi havia dels qui van
amb la situació: no sé quina cara devien fer" (Serrahima,1972:270).

Una de les accions que més afavoriren alguns intel·lectuals

catalans fou la concessió de beques per anar a estudiar a França. Eren

beques poc dotades econòmicament, però que suposaven una esperança per

als qui les rebien, de conèixer, no només un altra país, sinó la ciència

i totes les manifestacions culturals que s'hi desenvolupaven. Les beques

eren, sobretot, atorgades pels vicedirectors i segons Moreu "no hi havia

uns criteris massa clars ni establerts sobre qui havia de ser

beneficiari d'una beca. Depenia de les circumstàncies, de la persona,

del moment". Un dels afavorits, el 1945, fou un dels resistents més

actius, Josep Palau i Fabre.

Val la pena esmentar l'activitat del Consolat francès en el mateix

any, El cònsol francès i el director de l'IFB estaven en contacte. A

vegades tenien les mateixes persones sota les seves ordres, com Enric

Moreu; eren convidats a les mateixes festes i recepcions per part dels

resistents catalanistes, i eren compatriotes amb consignes comunes. El

cònsol general, Coiffard, solia anar als actes organitzats per l'IFB i

hi conegué molts dels intel.lectuals resistents. Tingué bones relacions

amb Maurici Serrahima, amb el qual parlava de temes polítics, i a qui

demanava el parer i fins informes escrits per a passar-los a França.
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També mantenia relacions amb els catalans de corrents democristians i

moderats com Pous i Pagès, Puig i Cadafalch i Anton Cafíellas.

El consolat francès fou restablert el 1944 i Coiffard hi estigué

fins l'any 1950. Segons Moreu, qui hi treballà com a agregat de premsa

de 1945 a 1953, el cònsol era "un homme de droite". Ifo tingué problemes

amb les autoritats franquistes perquè sembla que els indicà que actuaria

com un "anticomunista". De tota manera, la "valise diplomatique" serví

per a passar propaganda clandestinaa banda i banda de frontera i

revistes que feien els exiliats que vivien a França. El consolat francès

tingué poca relació amb els altres que hi havia a Barcelona. Però féu

una bona tasca de suport als resistents i els mantingué l'esperança d'un

canvi de signe polític al país quan guanyessin la guerra mundial els

aliats.

-L1Institut Britànic-

L'altra institut estranger important de Barcelona fou el britànic,

que obrí les seves portes el mes de novembre de 1943 a causa de "la

creciente afluencia de alumnos de Inglés en ambos países y al propósito

de fomentar las relaciones culturales con Inglaterra, El Instituto de

Barcelona funcionará con la completa aprobación de los Ministerios

españoles Interesados" (Solidaridad lacional, citat per Capmany,

1977:78).

A més dels cursos d'anglès, l'Institut organitzava conferències i

recepcions en honor de personalitats britàniques de pas per Barcelona. A
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aquestes recepcions hi eren convidades persones molt diverses, entre les

quals, els intel·lectuals catalans resistents.

"Recepció a L'Institut Britànic en honor de mister Staríey,
hispanista i especialista en gitanos. X'hi han convidat. Molta gent
i molt diversa, que va d'en Puig i Cadaîalch a la Lolita Marsans..."
(Serrahima,1972:163).

El director de l'Institut Britànic (IB) de 1943 & 1948 fou Mr.

Beran, un home que "ens ha ajudat i ens ha entès considerablement"

(Serrahimà,1974:36). Quan vamarxar, en Puig i Cadafalch li oferí una

reunió de comiat a casa seva on foren presents la plana major dels

intel·lectuals, com Carles Riba, Ramon Aramon, Maurici Serrahima,

Alexandre Galí i Miquel Coll Alentorn.

Alguns membres de la resistència estigueren molt vinculats a l'IB, i

també a membres del consolat i fins de l'ambaixada a Madrid. Maurici

Serrahima féu un informe sobre l'estat de l'Església a Espanya

(Serrahima, 1974:20 i ss), del qual "A Forelng Office, un cop traduït, en

van fer còpies per als ministres". Arran d'això anà a veure a Madrid, el

mes de febrer de 1948, a Kr. Malley, un especialista en afers d'Espanya,

i secretari de l'Ambaixada Britànica. Serrahima, a partir d'aquell

moment, els passà informes i donà opinions sobre les particularitats de

Catalunya i del País Basc, de la situació política a Espanya i del que

podria passar en el futur.

ïo només els resistents, però, anaven a l'Institut Britànic. Els

redactors de la revista Destino també hi eren convidats, i Josep Vergés

era un assidu a tots els actes:

"Feien recepcions literàries 1 donaven un pinso petit. Ells
procuraven fer-se simpàtics 1 que l'aigua anés al seu molí. Enviaven
fotografies, et pagaven viatges sí volies anar a donar una
conferència, feien el que podien ..." (Entrev. Vergés),
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Segons Vergés, els membres de l'IB tenien un estret contacte amb

l'ambaixada i el consolat, i durant la guerra ajudaren a escapar als

aviadors de la RAF que queien en territori espanyol. Com en el cas de

l'Institut Francès, les autoritats franquistes no veien bé les persones

que hi acudien, Com diu Vergés, "no era cómodo anar a aquests llocs".
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-Reunióos d'Estudiants-

A més d'assistir als Instituts Francès i Britànic o d'anar a classes

clandestines de català o a les realitzades pels Estudis Universitaris

Catalans; o de participar en les reunions de Klraaar, en aquests anys,

els estudiants tingueren dues o tres ocasions de realitzar actes

culturals o de manifestar llur catalanitat,

La primera fou el 27 d'abril de 1947, en les Festes d'Entronització

de la Verge de Montserrat. Josep Benet proposà la constitució d'una

delegació universitària que s'ocupés de coordinar les accions a la

Universitat de Barcelona. Els membres foren Joan Raventós, Jordi Bonet,

Jaume Carner i Josep M. Ainaud. S'ocuparen de repartir estampes;

organitzaren l'anada a Montserrat dels estudiants que volien; i

recolliren signatures per a demanar que el 27 d'abril fos declarat festa

de precepte. El 26 d'octubre de 1947 els mateixos estudiants anaren al

monestir a oferir una "llàntia" a la verge.

L'abril de 1948 es féu a casa de Joan Reventes un homenatge a Manuel

Carrasco i Formiguera, en el desè aniversari del seu assassinat. Hi

acudiren força estudiants i hi llegiren parlaments en Jaume Carner, en

Josep M. Ainaud i Raimon Carrasco, fill de l'homenatjat.

El mes de maig de 1950, també al pati de can Joan Reventes es va

commemorar la celebració del cinc-centè aniversari de la Universitat de

Barcelona. Fou un acte privat al qual assistiren dos-cents estudiants.

Hi intervingué Josep Puig i Cadafalch, el catedràtic Joan Sardà Dexeus i

l'estudiant Agustí Bassols. S'hi llegiren les adhesions de l'ex-rector
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de la universitat Autònoma de Barcelona, Pere Bosch i Giapera 1 del

professor Jordi Rubió i Balaguer,

-L'Antologia Poètica Unlversitària-

La poesia fou l'expressió literària que marcà la primera època de la

postguerra. Als anys quaranta i principis dels cinquanta, la poesia era

una manera de demostrar la presència, l'existència combativa d'una

persona. I era més senzill escriure versos que no una novel.la. D'aquí

s'entén que a les Antologies surtin noms de persones que llavors eren

estudiants universitaris i que mai no s'han dedicat al conreu de la

poesia, ni de la literatura en general. Però en aquells anys, escriure

versos en català era una forma de resistir, per més que els versos no

fossin de gaire qualitat.

Antologia Poètica universitària sortí els anys 1949, 1950 i 1951-52.

El primer volum deia a la presentació:

"El present volum és una antologia de poetes universitaris en
llengua catalana. En publicar-la no pretenem sinó donar a conèixer
una mostra de la poesia, diversa de tendències i de pensament, dels
que convivim avui a la Universitat. I a la vegada, una clara prova
de la vitalitat de la nova generació",

Entre els integrants d'aquesta generació n'hi havia que

col·laborarien a les revistes universitàries clandestines, i als grups

culturals o políticos com Xlraaar o Grups laclonals de Resistència. Eren

joves preocupats per la cultura del país i la seva continuïtat i molts

destacaren, posteriorment, per l'exercici de la seva professió, que res

no ha tingut a veure amb el món literari. De fet, la qualitat de les

poesies presentades semblava ser el menys important. La poesia fou
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l'excusa per a assajar un intent de recuperació cultural per part d'una

nova generació que Ja no tenia més referències del passat que les

històriques, perquè la majoria dels seus membres no havia viscut

l'educació catalana a l'escola.

De la primera Antologia se'n feren cinc-cents exemplars -la censura

n'havia autoritzats cent- d'un format de 125 x 175 mm., que foren venuts

entre els estudiants. Hi presentaren poemes: M. Eulàlia Amorós, Francesc

Casares, Enric Casassas, Mercè Costa, Jordi Cots, Josep M. Espinas, Joan

Garrabou, Jordi Geli, Enric Gispert, Enric Hernández Roig, Albert

Manent, Joan Reventes, Josep M. Sabanes, Martí Sufíol i Joan Vergés.

La segona Antologia fou editada per Josep Pedreira dins de la

col·lecció de poesia "Els llibres de l'Ossa Menor". L'esperit era el

mateix: demostrar que hi havia un nou grup de Joves que s'espavilaven.

Els noms eren diferents. A alguns dels anteriorment citats, s'hi

afegiren els de: Joan Argenté, Manuel Balasch, Joaquim Bruguera, M.

Cinta Català, Miquel Coll, Raimon Cornudella, Josep Espar, Francesc

Faus, Jaume Ferran, Jaume Forga, Miquel M. Lluch, Joaquim Molas, Manuel

ïadal, M. Teresa Folla, Antoni Sala Cornado i Agustí Tordera.

La tercera Antologia incorporà Josep Arquer, Francesc Jané, Rosa

Porter i Josep Solsona.
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ffOTES DEL CAPITOL V.2.3.

(1) Salvador Giner. "Libertad y poder político en la Universidad

Española. El movimiento democrático bajo el franquismo". Sistema, núm.

24-25, junio 1978. Pag.19-35.

(2) Cal recordar que el ministre d'Educació des del 1939 fins al 1951

fou José Ibáfíez Martín, dirigent de l'ACNP i capaç de dir que "demasiada

ciencia no acerca más al Ser Supremo" (Giner,1978:26).

(3) El primer rector, durant pocs dies, fou el Dr. Soler Batlle, qui

havia estat ja rector de la Universitat el curs 1930-1931. Colomer diu

que "la depuració de professors no exiliats realitzada sota el

comandament del rector Jlmeno fou atenuada per la influència d'aquest"

(1978:16). Jimeno havia esta col·laborador de Pere Bosch i Gimpera.

(4) Josep Benet a Catalunya bajo el régimen franquista fa una llista

dels professors depurats. Colomer la completa a l'apèndix I (1978 b:140-

143).

(5) Alerta: Sortí de l'abril de 1942 fins al juliol de 1943 en la

primera època, i de novembre de 1943 a desembre del mateix any en la

segona. La redacció era formada per Féstor Lujan, Antoni Vilanova,

Manuel Valls, Felip Soler Sabarís i Joan Perucho. Es parlava d'art,

literatura, música, etc. i també es feien crítiques contra aspectes de
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la vida quotidiana que no funcionaven (estraperlo, tramvies), cosa que

provocà el tancament de la revista. Fou crítica amb els buròcrates

falangistes i, per tant, fou definitivament clausurada. Alguns dels

redactors anaren a treballar a Destino (Lujan, Perucho, Vilanova),

(6) Estilo: Revista del SEU que té una vida accidentada en diverses

èpoques i que surt des de juliol de 1944 fins el 1959, Fou la successora

d'Alerta. El director era Revilla i el redactor en cap, Felip Soler

Sabarís, Els redactors no volien que el SEU actués com a escamot

repressiu, però li justificaren les pallisses que donava als estudiants.

(7) Quadrante: Fou una revista feta per dissidents del SEU. Duia el

subtítol de "Los universitarios hablan", i feia ostentació

d'independència i d'ànsies de renovació juvenil (Colomer,1978 b:51), Hi

treballaren Manuel Sacristán, Josep M. Castellet, García Borrón, que

després passarien a Laye, S'ocupaven de temes culturals i crítica de la

política educativa i universitària oficial. Fou distribuïda més a fora

que a dintre de la Universitat.

(8) De l'organització en cinquenes n'estaven assabentats els del SEU,

ja que quan Porta i els seus homes apallissaren Josep M. Ainaud fou

perquè "devien suposar que Jo era membre del Front Universitari de

Catalunya, que era organitzat en cinquenes, perquè em demanaven els noms

de quatre companys" (Ibarz,1976 b:14).

(9) Alguns dels membres coneguts del FUC eren: Joan Sansa, els germans

Casassas, Josep M. Ainaud, Jordi Rubió i Lois, Jordi i Pere Cuxart, Joan
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Hernández Roig, Ramon Folch i Camarasa, Francesc Casares, Enric Gispert,

Jordi Gol, Joan Vila i Valentí, Francesc Sardà, Jordi Torras.

(10) Molts dels membres del FUC o dels GFR, com Benet, Cirici, Casassas,

Lluis Torras, etc., foren elements destacats de Miramar, on també

figuraren en els òrgans de direcció.

<11) La base ideològica del FUC quedava clara en tres ponències

presentades a Montserrat el dia de la constitució del grup, Les

ponències es deien; "Política Nacional", "Política Social" i "La

Catalunya Gran".

(12) Orientacions; la revista era escrita a màquina per les dues cares i

ciclostilaria. Les pàgines no eren numerades, i variaven entre les vuit i

les dotze (o sia, de quatre a sis fulls). El títol era escrit a mà. Ho

tenia seccions constants, però hom hi podia trobar: editorial, temes

socials, retalls, pàgina de col·laboració, notes del mes de..,, correu

de França (o de l'exili), dels periòdics de la resistència, noticiari,

política internacional, el colonitzador i la cultura.

Els articles anaven sense signar o amb seudònims com; XX, Taurus,

Bernat Poal, Pere Pau, J. V, Pagès, Reig Serra, etc. que sovint es

repetien a més d'un número. Els articles eren molt crítics envers el

règim i els "col·laboracionistes" com els redactors de Destino. Feien

autopropaganda de la col·locació de senyeres a llocs visibles i de les

pintades que feien a la Universitat. També donaven consignes del govern

català a l'exili, de la mort de companys, publicaven eslògans de lluita

i textos polítics i històrics de personalitats com Prat de la Riba o
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Valentí Almirall. També ressenyaven els llibres publicats a l'exili i

feien circular rumors sobre la propera caiguda de Franco, i fins es

preocupaven de temes socials com el descens de la natalitat a Catalunya.

(13) V. El Correo Catalán. "La resistència nacionalista". Històries de

la clandestinitat, núm. 11. 7 abril 1985.

(14) Sobre el paper jugat pels GtfR en la creació del Moviment Socialista

de Catalunya (MSC) v,: Alexandre Cirici. "Algunes notes parcials sobre

l'origen dels grups socialistes catalans de la post-guerra", Debat,

núm.4, Juliol 1978. Pag.37-40.

(15) Serrahiaa parla llargament d'aquest fet a les memòries (1972:292 i

ss).

(16) V. els dos articles d'Ibarz i el retrat que fa d'Ainaud Albert

Manent (1988:15-30).

(17) Ramon Mas i Calvet ja era simpatitzant de l'Opus Dei i duia una

vida molt recollida, per exemple.

(18) Alguns dels estudiants monàrquics destacats foren: Ramon Calmases,

Antoni de Senillosa, Milà Sagnier, Juan Felipe Vila San Juan, Quer,

Moneada, Vilches i ÜTovellas (Colomer, 1978 a: 75).
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(19) Per a la historia del Front Nacional de Catalunya, v. Daniel Díez

Esculies, EI Front Uacional de Catalunya (193Q-1QA7). Barcelona, La

Magrana, 1983. (Els Orígens,10).

(20) A la de,Ciències hi havia: Miquel A. Fargas, Pere Coromines, Josep

M. Bofill i Pichot, Eugeni d'Ors, August Pi Sunyer, Esteve Terrades,

Ramon Turró.

(21) A la Filològica; Antoni M. Alcover, Josep Carner, Pompeu Fabra,

Frederic Glasear, Angel Guimerà, Joan Maragall, Lluís Segalà,

(22) Foren Societats Filials abans de la guerra: -Societat de Biologia

(1913); Institució Catalana d'Història Saturai (1915); Institut de

Fisiologia (1920); Societat Catalana de Filosofia (1922); Societat

Catalana de Ciències Químiques, Físiques i Matemàtiques (1931).

(23) Servei de Conservació i Catalogació de Monuments (1914); el 1915:

Servei d'Excavacions, Servei Geològic i Servei Geogràfic; el 1921 el

Servei Meteorològic.

(24) Sense voler ser exhaustius, tingueren aquesta categoria persones

com: Joan Alcover, Eduard Toda, Benedetto Croce, Harold Hoffding, August

Brutails, Lucien Poincaré, Paul Painlevé, Louis Gauchat, Jacob Jud,

Menéndez Pidal, Heinrick Finke, Leo Spitzer.
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(25) Hom troba una llarga llista de benefactors de la institució a

Miquel Coll. "Els primers 75 anys de l'IEC", a ladala 1981, Fundació

Jaume I. pag.58,

(26) Ingressaren com a membres numeraris: Jordi Rubió, Ramon Aramon,

Pius Font, Agustí Duran Sanpere, Josep M. de Sagarra, Joaquim Folch i

Torres, Josep R. Bataller i Higini Anglès com a membre adjunt. Foren

considerats "presents" alguns dels membres exiliats com Fabra, d'Olwer i

Bosch Gimpera.

(27) Una de les actuacions més dures de la policia en contra de l'IEC es

produí el 1959 en la festa anual de la institució que havia de celebrar-

se a can Bonet i Garí. Tot fou a causa d'un malentès: "Resulta que 11

tocava de fer el discurs al Dr. Bosch í Gimpera. En Bosch ens envià el

seu discurs des de Kèxic i la policia, no sabem coa, es pensà que en

Bosch mateix venia a la conferència, 1 Ja pots Imaginar-te com estaven"

(Bntrev. Martí). La festa no tingué lloc per prohibició policial,

l'Araoon anà a donar explicacions a Jefatura 1 al final tot quedà en un

bon ensurt.

(28) Tant Miquel Coll a la Hádala de 1981 de la Fundació Jaume I, com

Ramon Aramon a l'entrevista que li feu Manent (1978:27) asseguren que la

primera festa de Sant Jordi celebrada per l'IEC fou el 1945. En canvi,

Serrahima (1972:148) anota el 23 d'abril de 1944 com a resultat de la

festa feta per l'IEC: "Xolta gent, tanta com n'hi cabia. Celebrada en

privat 1 tot, ha tingut un cert aire í una gran dignitat. Quan podrà

anar de debò?".
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<29) L'adjudicació dels premis no sempre fou ben rebuda pels assitents.

Serrahima (1972:402) i Sagarra foren molt crítics respecte dels de

l'edició de 1947 perquè "hi ha una sèrie d'erudits que, fóra de

l'erudició -30 els interessa res més. Per a ells, un estudi que obre el

camí per a conèixer un tema i que conté un considerable esforç de visió

històrica i d'anàlisi crítica, no té cap importància, ni tan sols en el

moment que vivim".

(30) Per a conèixer amb detall l'acte i les conseqüències posteriors, v.

Colomer, 1978 a:281-284; i El Correo Catalán. "Històries de la

clandestinitat", núm. 28. 28/agost/1985. Pag.532-540.

(31) Així ho demostren l'entrevista amb Joan Triadú i les declaracions a

les memòries o a les entrevistes, Palau i Fabre, Alexandre Cirici i

Maurici Serrahima, entre d'altres.

(32) L'opinió era compartida tant per Enric Moreu com per Pierre Vilar,

que el conegueren de prop i es trobaven a Barcelona en aquells anys. A

més, el pare de Deffontaines era militar i company d'armes de Pétain.

Quan aquell morí, el mariscal es féu càrrec del fill del seu amic, que

era, a més, el seu fillol.

(33) Deffontaines, de tota manera, mantingué relacions d'amistat amb

alguns dels resistents, com Maurici Serrahima, i els ajudà a posar-se en

contacte amb personalitats franceses que venien de França i volien saber

una altra versió de la realitat oficial del país (Serrahima,1972:427).
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(34) El vicedirector Matet fou expulsat d1Espanya juntament amb la seva

dona, acusat d'activitats comunistes per les autoritats espanyoles.

Segons Moreu, però, foren les autoritats franceses les que donaren les

instruccions als espanyols que així ho fessin. Serrahima (1974:91)

parla del comiat que es dispensà a Matet i al qual assistiren molts

intel·lectuals catalans,

(35) Les notícies sobre els actes que es feien a l'IFB han estat

extretes del Bulletin de L1Institut Français en Espagne, que sortí de

1946 a 1949 i explicava el que es feia a Madrid i Barcelona.

(36) El març de 1947 es feu una exposició d'escultures amb obres de

Maillol, Gargallo, Manolo, Clara, Casanovas, Collet, Gol, Boadella,

Busquets, Vallés, Gusils, Campuzano, Pierrette i Dunyach.

(37) El novembre de 1949 exposà August Puig, becat pel govern francès

per a anar a estudiar pintura a París.

(38) Aquest és el cas dels concerts de ffadal en favor dels presos que

organitzava M. Montserrat Martí i dels quals hem parlat a la seva

semblança.
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V. 2.4. Les Xarxes d'Amics.

La prohibició de publicar llibres en català, de parlar en català en

públic, de fer homenatges als personatges il·lustres del país o dels

partits polítics, havia provocat una desfeta de les relacions culturals

i polítiques establertes abans de la guerra. En estar tallats tots els

canals d'expressió legals, hi hagué una sèrie de persones que es

decidiren a refer els contactes per intentar el que seria la tímida

represa cultural dels anys quaranta. Les xarxes d'amics foren molt

importants, i moltes d'elles es bastiren al voltant de la literatura, ja

que l'excusa per a fer les reunions fou la lectura de poemes, la

presentació de les obres de nous escriptors que, evidentment, no podien

publicar els seus llibres en català i la commemoració del naixement o

la mort d'algun escriptor famós del país.

Les reunions culturals o tertúlies literàries es feien a la

clandestinitat a cases particulars, amb periodicitat regular i es

perllongaren durant tota la dècada dels quaranta i bona part dels

cinquanta. Aquestes sessions serviren per a crear una xarxa de

col·laboradors, que intercanviaven informacions i feien circular idees i

consignes. Molts d'aquests adeptes i defensors de la cultura catalana es

convertiren, per mitjà dels contactes que propiciaven les tertúlies, en

col·laboradors del moviment polític clandestí que apoc a poc

s'organitzava, o bé intervingueren activament en els actes de protesta

popular, com les vagues dels tramvies.
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La majoria de les reunions literàries es feien a les cases dels

membres de la burgesia, sempre menys sospitosos al règim. La

característica de burgesa a vegades coincidia amb la de nacionalista

aferrissat, militància política o consciència cívica de defensa de la

peculiaritat del propi país. Algunes de les llars on es feren reunions

foren les de Lluís Bonet i Garí , Miquel Coll i Alentorn, Jordi Rubió i

Balaguer, Josep M. Folch i Torres, M. Montserrat Martí, Ramon Sunyer,

Antoni Pelegrí, Josep Iglésies, el despatx de Maurici Serrahima, (1) etc.

També alguns centres o institucions privades deixaren els seus locals,

com el London Club o la Unió Excursionista de Catalunya de carrer de

Santa Anna, però eren els menys importants.

Aquestes reunions foren vitals per al manteniment del caliu en els

primers anys quaranta, on l'única esperança era un resultat favorable

als aliats a la guerra mundial. Els resistents aplicaven el "silenci

vibrant" i tot se succeïa a la clandestinitat. Per tant, els contactes

eren imprescindibles per a seguir resistint, i les tertúlies formaven

part del programa d'actuacions estrictament defensives que animaven els

resistents,

Però les trobades literàries serviren de base per a la reconstrucció

cultural del país d'una forma marcadament elitista. Forçosament havia de

ser així, perquè els lligams amb les classes populars estaven trencats i

no hi havia contactes entre els membres de la mitjana o alta burgesia

que organitzaven els actes i el poble, També foren considerades d'élite

perquè els qui endegaren la represa cultural foren persones de la petita

o mitjana burgesia, mentre que els qui deixaven les cases eren gent

benestant. Això suposava que els convidats a assistir-hi no eren només

els conscienciats per la situació, sinó els amics burgesos dels burgesos
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organitzadors, i que les tertulies no només servien per a llegir poemes

i donar oxigen a les ofegades lletres catalanes, sinó també per a xerrar

i passar-ho bé, Per això, l'aixopluc d'una casa particular fora de tota

sospita, on es trobava la gent per recitar poemes o per cantar, era una

tapadora perfecta que donà molt bons resultats a la postguerra,

Les reunions poètiques, que en el cas d'alguns dels grups que

comentarem anaren més enllà d'aquesta funció literària, responien a la

consigna de "feu-vos setanta amics". Ee a dir, que per petits grups hom

escampava les notícies, es repartien les revistes i els fulls

clandestins, els llibres que arribaven d'amagat des de l'exili, els

opuscles antifranquistes, les consignes de vaga, etc. I durant la lla

Guerra Mundial serviren per a contactar amb membres de la resistència

francesa i britànica i escampar les notícies favorables als aliats que

la premsa espanyola no explicava.

De fet, si fa o no fa, a la majoria de les tertúlies hom hi trobava

les mateixes cares. El país era petit, els exiliats eren molts i els que

es quedaven i podien i volien fer alguna cosa s'havien de multiplicar,

ffo totes les iniciatives, però, tingueren el mateix èxit, ni foren

promogudes per les mateixes persones. Depenia de la paciència i

l'interès del qui hi posava la casa, de si la policia apareixia

d'improvis pel lloc, de si aconseguien incorporar gent jove que

dinamitzés els actes, etc. En qualsevol cas, i tot i que no pretén tenir

caràcter d'exhaustivitat, hem fet una relació de les tertúlies i dels

grups que es constituïren i que hom ha considerats com a més rellevants.
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a) L'Estudi,

Ja el mateix 1939 un grup de Joves començà a reunir-se en un pis del

carrer Sant Pau de Barcelona, per a fer-hi sessions literàries (2). Hi

convidaven, com a conferenciants, escriptors coneguts i a membres dels

ambients catalanistes. I com a públic hiportaven els seus amics i

companys universitaris i noies que eren bibliotecàries. Els promotors

eren "uns quants xicots que fan versos 1 que no em semblen pas

menysprea bles" (Serrahima,1972: 140), que es deien: Lluís i Francesc

Gassó, Adolf ITanot, Joan Barat, Antoni Piferrer, Jordi Pinell, Esplugues

i Torelló.

L'ambient que es respirava a les reunions era el propi dels actes

clandestins, amb nois i noies de diverses edats, units per Interessos

culturals comuns. L'estudi on es feien les sessions de poesia i

posterior discussió propiciava "un ambient sòrdid, una mica romàntic de

golfa del districte cinquè; una escala estreta, humida 1 fosca, amb els

graons gastats fins a fer témer una relliscada; fa pensar en

conspiradors o en bohemis, entre la novel·la de fulletó -o Miirger- i

Dostoïevski" (Serrahima,1972:140).

Les reunions del grup L'Estudi duraren fins el 1947, i les mateixes

persones que hi acudien també eren assídues de les de Kiraaar i dels

Aulles de la Poesia, formacions que funcionaven en les mateixes dates.

El grup L'Estudi, a més de les xerrades i lectures, organitzà cursets

sobre temes de cultura catalana. Aquests cursets eren fets pels entesos

que quedaven al país. Molts dels conferenciants s'havien de multiplicar

per a donar abast a parlar a tots els petits grups constituïts:
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"5/II/1947. Ahir, a les vuit del vespre, a l'estudi del carrer de
Sant Pau, segona lliçó del curset sobre la poesia catalana: "Els
poetes dels Jocs Florals". Avui, al despatx, a darrera hora, reunió
per a aconseguir una organització més eficaç per a Miramar"
(Serrahima, 1972:394).

Al grup L'Estudi es deu, també, una de les primeres revistes

literàries clandestines de la postguerra, Estimats Aaics, que tenia

forma de carta:

"Per evitar conflictes, vam decidir que la faríem en forma de carta:
cada número, escrit a màquina en quartilles, comença amb els mots
"Estimats Amics" -que vénen a ésser el títol-, í després d'una breu
salutació -que de vegades faig Jo- hi ha comentaris, versos,
articles 1 contes. I, a la fi, un comiat 1 una signatura"
(Serrahima,1972:108).

L'origen dels fulls fou el contacte establert entre Serrahima i els

membres del grup en tornar aquell de l'exili, La signatura del final era

"Joan Canals" i la revista podia arribar a tenir de quinze a vint fulls,

en quartilles i escrites a màquina. Com que no tenien ciclostil, les

còpies les feien amb paper carbó. Això significava que, com a màxim, en

feien unes dotze còpies, que eren difoses de mà en mà. No es podien

col·leccionar perquè es tractava d'aconseguir que les llegís el nombre

més gran de persones possible, Hi escriviren articles membres de la

resistència, com Serrahima, Aramón, Palau i Fabre, Miquel Dolç, Marià

Manent, Sagarra, Triadú, Josep Romeu, i els signaven amb pseudònims.

Aquesta "revisteta" veié la llum el 1941 i deixà de sortir el 1944, tot

i que les trobades del grup es perllongaren encara uns anys.
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b) Amics de la Poesia

Un grup literari molt- important que endegà les activitats el 1941

fou ABÍCS de la Poesia, Les reunions, clandestines, es feien a cases

particulars, entre les quals, les de Ramon Aramon, Maurici Serrahima,

Bonet i Garí, Josep Iglésies i, sobretot, a la rebotiga de la joieria de

Ramon Sunyer.

L'impulsor dels Aides de la Poesia fou Josep Palau i Fabre, encara

jove, qui durant la guerra "vela clar que guanyaria Franco. Vaig

cooençar a pensar, doncs, què caldria fer després" (Coca,1979:23),

Palau, com tots, tenia por i havia d'anar amb molt de compte, però ja el

1939 entrà a la Universitat i contacta amb altres joves resistents.

Aviat li quedà clar que "era impossible fer res pel país des de la

perspectiva del carrer i l'únic que es podia fer era intentar salvar

unes élites" (Coca,1979:23).

D'acord amb aquesta idea es van restaurar les reunions dels Laics de

la Poesia. Fou una mostra més que, després de la guerra, es refeien molt

lentament les relacions personals. Els amics es trobaven a casa dels uns

i dels altres i la idea de retrobar-se per fer, a més, quelcom pel país

germinà en molta gent alhora.

Així , el mes de gener de 1941 "a can Baxon Sunyer, ens vam trobar

uns quants ajnics per parlar d'organitzar reunions í lectures"

(Serrahima, 1972:51). Les dues primeres sessions es feren a can Palau i

Fabre "al carrer del Bruch, el marc i l'abril de 1941. A la segona

reunió ïtl havia una dotzena de persones: en Sagarra, en López-Picó, el

professor Zanotti, en Francesc Niravent, l'Araaon, en Serrahíwa, en
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Triadú, en Tarradell, en Romeu, en Verrié 1 jo, i em sembla que en

Miquel Dolç" (Coca,1979:24) <3).

Com que a la segona sessió ja representava que hi havia massa gent

sota el mateix sostre, per les èpoques que corrien, el pare de Palau va

tenir por de les conseqüències possibles d'aquestes reunions i així va

ser com les van anar a fer a la rebotiga del joier Sunyer .

Les reunions anaren agafant força volada perquè les primers

assistents s'encarregaven d'anar ampliant el cercle. A les reunions hi

eren llegides obres traduïdes recentment i poemes de joves que

començaven (4), Procuraven que fossin els mateixos autors els qui fessin

les lectures i les comentessin. A mida que avançaven els anys s'hi

anaren incorporant escriptors que tornaven de l'exili.

L'avantatge d'aquestes reunions és que els escriptors que hi

acudien, ja que no disposaven dels permisos per a publicar, com a mínim

podien parlar, comunicar-se amb un públic, reduït però generalment culte

i motivat, amb la qual cosa no els semblava tan estèril la tasca que

realitzaven. Les sessions tenien lloc, generalment, els diumenges a la

tarda o als vespres i així eren també motiu d'esbarjo i de diversió.

Sovint, també, a més de les lectures poètiques s'hi interpretaven peces

musicals. També ocasionalment s'hi havien representat obres de teatre en

català o s'imitaven uns Jocs Florals (Serrahima, 1972: 119), Tot plegat

servia per a combatre la tensió en la qual es vivia.

A les sessions d'Amics de la Poesia es repartia un petit full

commemoratiu de cada reunió, on figuraven poemes o frangments de les

obres d'aquells autors que havien llegit la seva producció, o bé dels

escriptors morts o exiliats, als quals s'havia dedicat la sessió.

Aquests fulls eren relligables per tal que cadascun dels assitents
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pogués guardar-los sense perdre'ls. Així esdevenien una petita aportació

a una futura biblioteca d'obres en català, quan la censura atorgués els

permisos. En certa manera, hom pot dir que aquests fulls foren "las

primeras publicaciones regulares en catalán después de 1939"

(Ribé,1977a:73).

L'any 1944 Palau i Fabre edità la revista literària clandestina

Poesia perquè, veient que, per causa de les circumstàncies polítiques,

les reunions dels Aalcs de la Poesia es convertien en "Aaics de la

Llengua", cregué arribat el moment de "dreçar una línia de conducta

poètica. D'aquí nasqué Poesia" (Ribé,1977 b:34). L'altra cosa que

succeí, per incompatibilitats amb aquest grup, fou que Josep Palau creà

una segona formació promotora de reunions poètiques que se'n digué Aules

de Rosselló-Pòrcel. Palau, com ja s'ha vist en l'apartat V.2.2. de

premsa escrita, era un home molt preocupat pels fenòmens poètics i

artístics i que, sovint, estigué en desacord amb el que feien altres

integrants de la resistència cultural, i viceversa. Per a ell, la

defensa de la llengua catalana era fonamental, però també ho era el de

la bona poesia i no els versets de poca qualitat que escrivien alguns

resistents.

Els Aaics de la Poesia, en qualsevol cas, constituïren un excel·lent

motiu de trobada i de conspiració, i a partir de les reunions, alguns

dels membres més assidus, com Verrié, Tarradell, Palau i Aramon,

s'animaren a reorganitzar els Estudis Universitaris Catalans,
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c) Miramar,

L'any 1945 es constituí el grup cultural JUramr, que esdevindria el

més important d'aquests anys:

* per la durada de les seves activitats (1945-1953),

* per la gran quantitat de persones que s'hi aplegaren;

* perquè fou un fòrum de debat i de retrobament de les Joves generacions

amb els intel·lectuals de més edat;

* perquè molts dels joves que hi participaren acabaren formant part de

la resistència cultural i política més activa durant tots els anys del

franquisme.

Mlraaar fou constituït per un grup d'estudiants del Front

Universitari de Catalunya (FUC). El grup promotor fou encapçalat per

Josep Benet, Mi Montserrat Martí, Lluís Torras i Àlvar Pérez, que era el

propietari de la distribuïdora de llibres "Alpe". El nom de Miraaar "fou

proposat pels germans Casassas perquè era el nom d'un grup que tenien a

1'Institut-Escola" (Entrev. Martí). El grup oferí la presidència a

Maurici Serrahima.

"21/6/1945. Ahir a la tarda va venir al despatx l'Àlvar Pérez -ja
n'havíem parlat abans amb en Benet- per oferlr-oe la presidència de
Miramar, Vaig acceptar, perquè crec que algun servei els puc fer,
perquè no he fet res perquè m'ho demanessin 1 perquè -ja en termes
més prosaics- m'agrada, fins de cara al dia de demà, haver estat
president d'alguna cosa" (Serrahima,1972:216).

De fet, Serrahima era més gran que els promotors, però tenia molt de

contacte amb els joves. La seva elecció es degué a la voluntat que el

grup no es disgregués en baralles internes i fes una tasca seriosa

(Entrev. Martí).
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"El fet que Maurici Serranlma fos oes gran que tots í que tant per
la seva edat coa pel seu caràcter estigués fora de les rivalitats i
les picabaralles que podien dividir els altres, va afavorir el
fenomen simbiòtic que fa que tant podem pensar que ell ajudà a
unir-nos i ho féu possible, com que els integrants vam requerir la
seva presidència" (Cirici,1979:33),

Les reunions per a iniciar les activitats començaren a l'octubre i

es va fer un planning per a donar conferències i cursets de poca

durada, per tal de saber millor amb qui comptaven. Molts volien crear

una revista, que duria el nom de Muntaner, De fet, el grup inicià

l'elaboració de la revista el mes de juny de 1946 però l'hagué

d'interrompre "per raons òbvies" (5).

A Klraaar s'impartiren cursets i conferències sobre literatura, art,

teatre, dret, geografia, història de Catalunya, els corrents de

pensament europeus, etc. En certa manera feien una tasca de suplència en

dues vessants:

* per una banda, era una tribuna on podien parlar aquelles persones

que, essent professors o personalitats reconegudes en el seu àmbit

d'estudi, no tenien deixebles perquè havien estat expulsats de la

Universitat, etc. Així, Miramar comptà amb la presència de Pous i Pagès,

Carles Riba, Ferran Soldevila, Jordi Rubió, Coll i Alentorn, Josep M. de

Sagarra, Joan Oliver, Alexandre Galí, Vicens Vives, Joan Sales, Rafael

Tasis, Ramon Aramon, Jaume Aymà. I a més amb alguns membres més joves

que començaven a destacar i tenien força coses a dir, com podien ser

Alexandre Cirici, M. Aurèlia Capmany o Osvald Cardona,

* d'altra banda, feien tasques paral·leles a les desenvolupades a la

Universitat. Es a dir, feien classes, conferències i seminaris sobre

temes referents a Catalunya -tots proscrits a la nova universitat
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espanyolitzant-, o sobre temes europeus, sota un prisma molt més liberal

que el que s'enfocava a la Universitat.

Les sessions de Mi ranar solien ser nombroses i fins arribaren a

aplegar dues centes persones. Generalment eren gent jove. S'hi trobaven

els membres d1Ariel, els del grup L'Estudi, estudiants universitaris amb

inquietuds catalanistes, un nombrós grup de bibliotecàries (6), els

integrants dels Grups ïacionals de Resistència, etc. Les reunions es

feien a cases particulars, de bon començament (7), però aviat, la

gentada que hi anava obligà els organitzadors a cercar locals públics.

Pocs s'hi prestaren, però entre els que cooperaren obertament amb

Kiraaar, hom pot esmentar el London Club, els locals de la distribuïdora

de llibres Alpe, i el local de la UEC del carrer Santa Anna.

Kiraaar començà com un cercle d'estudi, però la seva orientació anà

canviant a mida que evolucionava la política europea i mundial, sobre-

tot, segons les repercussions que aquesta tenia en l'Estat Espanyol. Mai

no perdé, però, el caire cultural que "seria accentuat, en començar el

curs 1946-47, per l'entrada en massa de la gent de la revista Ariel"

(Cirici,1979:34). Però sí que Serrahima procurà convertir-lo en una

àgora de debat i de discussió. D'aquesta manera s'ensenyaven als joves

les regles del joc democràtic i del parlamentarisme. Les sessions de

discussió permeteren aprofundir els lligams entre els participants i fer

tabola.

Perquè a Klraaar no tot era estudiar. També preparaven revetlles al

London Club, obres teatrals (8), excursions a diferents indrets de

Catalunya amb l'única finalitat "de divertir-nos 1 distreure'ns una mica

de la tensió que existia. Alguna vegada això ens salvà, perquè quan la
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policia detenia algú 1 11 preguntava per Miramar, deia que fèiem balls 1

coses d'aquest estil" (Entrev. Martí).

Certament, la policia molestà els membres de Miramar, i Serrahima,

com a president, hagué d'intervenir perquè "no puc permetre que empaitin

a tota aquesta Jovenalla, 1 he de donar la cara" (Serrahiaa,1974;61),

Per tant, anà a veure Pedró Polo, cap de la Brigada Social per a

explicar-li que Miraaar era:

"una "penya" on fem lectures, converses, excursions, ball -no és pas
fals!- 1 ho he anat reduint al mínim possible. I quan he vist en la
seva cara els símptomes d'un somriure, com per fer-me entendre que
no es deixaria enredar, he dit, amb la major innocència possible:
"Pero, claro, estosí, catalanista..," (Serrahima,1974:61),

El fet és que la policia anava al darrera de tot allò que sonés a

català, perquè utilitzar la llengua significava un desafiament a les

prohibicions explícites del règim. Miraaar, tot i ser presentat com una

colla que organitzava activitats per a divertir-se, anà incrementant

l'activitat política a mida que passaren els anys. I fou d'on sortiren

els elements més actius que ajudaren a organitzar les Festes

d'Entronització de la Verge de Montserrat el 1947.

I el grup esdevingué un lloc on s'aplegaven membres de diferents

tendències polítiques que procuraven refer, clandestinament, el país:

"...el desembre de 1946, l'antiga unitat dels Grups Nacionals de
Resistència es desfeia 1 mentre els uns s'orientaven cap a una
política de partit, com Benet i Sansa, els altres creàvem el
Moviment Socialista, que tindria el congrés fundacional el 5 de
gener de 1947, al Poble-Sec. Des d'aquesta data, Pallach,
Bellsolell, Edmon Vallès 1 Jfonràs participarien activament a
Miramar" (Cirici,1979:35).

Tot i les diferències ideològiques dels seus integrants, el grup

cultural continuaria unit durant molts anys, per dues raons fonamentals:

la presidència de Serrahiaa, que exercia el paper de conciliador, iel fet
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que es procurava que el grup dirigent, que era renovat anualment, fos

unitari i representés totes les tendències (9).

Des de Klraaar foren impulsades altres iniciatives que afavorien la

represa cultural del país. En seria un exemple la "Societat Catalana

d'Estudis Jurídics, Econòmics i Socials", paral·lela a la d'NEstudis

Històrics", i que esdevigué filial del també clandestí Institut

d'Estudis Catalans, Els promotors de la idea foren "en Lluís Torras i

1'Antoni Canyelles, advocats joves de la colla de Miramar"

(Serrahima,1972:440),

També sortí de Miranar "L'Esbart Verdaguer", que fou el lloc i

l'ocasió de trobada de músics, decoradors i artistes plàstics. Els

membres de l'Esbart feien una "revista" impulsada per Manuel Cúbeles,

que començà a sortir el 1948 i durà fins el 1951. Més que revista hom

pot dir que era una circular adreçada als socis de l'Esbart, escrita en

català i que ocupava un plec de quatre fulls. S'hi parlava de les

activitats i de les actuacions de l'Esbart, dels homenatges fets a

Aureli Capmany, i dels casaments, malalties, defuncions, etc. dels seus

membres.

A partir del curs 1950-1951 quedà clar que el regiu franquista

estava ben consolidat i que, per tant, calia començar a obrir camí, no

estar sempre a la clandestinitat i procurar institucionalitzar la

cultura catalana tant com fos possible. També s'inicià un període de

desesperança perquè la policia els perseguia i els prohibia conferències

i reunions, Klraaar aguantà fins el 1953 "però era clar que el oonent

històric de Hiraoar, la gran esperança del final de la guerra, havia

passat" (Cirici,1979;36). Alhora, un altre dels motius de finalitzar la

tasca fou la divergència existent entre els membres de la colla, sobre
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si calia acceptar o no les facilitats legals atorgades pel ministre

Ruiz-Giménez, Tot plegat acabà provocant la seva desaparició.

Però, durant els anys d'activitats, Mlranar havia aconseguit de

crear un grup de persones interessades en la cultura i en el propi país.

Que posseïen inquietuds polítiques i que, amb l'adveniment de la

democràcia, passaren a formar part de la seva classe dirigent, tant

culturalment com política. Des de Serrahima que fou senador, fins a Mi

Aurèlia Capmany com a regidora de cultura de l'Ajuntament de Barcelona,

molts dels antics membres de Xiraaar es convertiren en diputats i

regidors del PSC, ERC, DCD i UDC, 1 alhora o separadament, d'altres

foren crítics literaris i artístics, escriptors de renom, advocats de

prestigi, etc.

Es a dir, que de Kiraaar, per ser el grup més nombrós, més actiu,

que millor diversificà les seves activitats i que disposà d'una

organització més estricta, sortí la classe política que governaria

Catalunya després de la dictadura. Per tant, amb llur actitud resistent,

no només connectaren amb el passat recent en què Catalunya gaudia

d'autonomia i d'una estructura cultural consolidada; sinó que

aconsseguiren, en el futur democràtic, els càrrecs de poder que potser

Ja haurien ocupat en una situació política normal.

En qualsevol cas, Miramar estigué integrat per membres de la mitjana

burgesia majoritàriament. Practicaren una cultura per a una élite,

intel.lectualitzada i no tingueren contactes -menys en comptades

excepcions- amb la resta de la població.

Per a comprendre aquest moviment cal esmentar especialment Maurici

Serrahima, del qual segueix una breu semblança.
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-Maurici Serrahina-

Hasqué al carrer Petritxol de Barcelona, el 14 de juny de 1902, i

morí el dia de Rams de 1979, als 76 anys, essent senador per designació

reial. Serrahima pertanyia a una il·lustre família d'advocats. Ell també

ho fou i exercí, principalment, com a civilista i assessor jurídic de

diverses societats. Però més que la dura tasca professional a la

postguerra, quan faltaven clients i feia altres treballs per a mantenir

la família, el que importa és la feina que realitzà en favor de la

represa cultural del país.

Serrahima fou un home de pactes, potser perquè com a advocat sabia

que era millor un pacte que no un plet, i això li fou útil en algunes de

les activitats que organitzà a la postguerra. Abans, ja havia destacat

en el periodisme i en les lletres -havia publicat algun llibre, i

escrivia a El Matí-, i en la política.

Educat als jesuïtes, seguidor de Chesterton i de Mounier, fou un

catòlic militant tot el llarg de la seva vida. Als anys trenta estigué

relacionat amb la Federació de Joves Cristians de Catalunya; fundà amb

altres la Unió Democràtica de Catalunya, inspirat en el partit

deaocrata-cristià italià; i durant la guerra, primer a les ordres del

Dr. Lluís Vila d'Abadal, i després de la mort d'aquest, tot sol, ajudà a

salvar capellans i monges i influí en el restabliment del culte a

Barcelona. Aquestes activitats li valgueren trenta-vuit dies

d'empresonament i incomunicació, detingut pel SIM. El president

Companys ajudà a alliberar-lo.
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Al final de la guerra s'exilià a França, deixant a Catalunya la
\

seva dona, Carme Villaveccia, i els seus tres fills, Lluis, Isabel i

Adelaida. Tornà de l'exili el 1940, després d'haver col·laborat a

Burdeus amb el Comitè Catòlic d'Ajut als Refugiats, al costat d'Emmanuel

Mounier i de Claude Bourdet,

A Barcelona reprengué la feina d'advocat al costat del seu pare al

despatx del carrer Petritxol i s'endinsà en una tasca incansable de

recuperació de la cultura catalana i de formació de les noves

generacions que havien quedat sense mestres.

-El resistent-

"Oblido massa que en la política hi poso abans que tot un
sentiment. Que penso en la política perquè estimo la meva terra.
I quan dic la meva terra, vull dir jo tal coa sóc -o més ben
dit, com podria ésser- 1 els meus i tots els que conec, i el
país, i el passat, i la llengua tal coa són, Tat aquest lligam
que ens fa semblants per alguna cosa més que la nostra comuna
naturalesa humana" (Serrahima).

La seva vida estigué marcada pel patriotisme. Les seves activitats i

pensaments queden reflectits en els diaris, que comprenen el període de

1940 a 1953. Recullen l'ambient que es respirava en els cercles

catalanistes de la postguerra. Serrahima, als anys quaranta, hagué de

sobreviure, com tothom. A més de la feina del despatx d'advocat, trobà

encàrrecs en algunes cases editorials. En Josep Janés o els Aymà li

encarregaren llibres que ell signava amb pseudònim si eren en espanyol.

Fomés usà el seu nom quan es publicaren llibres en català. La seva

primera obra en català després de la guerra, sortí publicada per Aymà SA

el 1948.
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Per a Serrahima, "salvar els mots" també era una tasca prioritaria,

i per això s'implicà en les obres de suplència tais corn les tertúlies

literàries dels Amics de la Poesia i la representació d'obres de teatre

en català a cases particulars. Creia que la publicació de llibres i

revistes en català era absolutament imprescindible per a assolir una

major normalitat al país, però també tenia clar que no podia fer-se a

qualsevol preu.

S'oposà a l'intent de creació d'una revista literària en català per

part de l'editor Janés, però alhora era contrari a l'actitud tancada de

determinants membres de la resistència cultural que, abans de 1946, es

negaven a fer absolutament res perquè qualsevol publicació podia ser

utilitzada com a propaganda pel propi règim franquista. Al respecte,

Serrahima deia que:

"el refús a publicar no em sembla possible ni tan sols en el cas que
pugui fer indirectament un servei als qui ho autoritzen d'una manera
tan limitada, però sempre amb la condició que sigui possible fer-ho
amb dignitat i amb una eficàcia suficient" (Serrahima,1972:223).

Serrahima, per la seva edat, era amic tant dels homes més grans que

ell, com dels més joves que hi trobaren un mestre, Això provocà que

participés a tantes iniciatives com es plantejaren, tant per raons

familiars, com professionals o d'amistat personal. S'ha dit d'ell que

fou "un pont entre les generacions d'abans i de després de la guerra, un

home que lluità perquè no es trenqués la continuïtat en la vida

catalana" (Benet,1979:10).

Aquest paper de pont el realitzà sempre. Els més grans, els coneixia

d'abans de la guerra, i continuà mantenint-hi relacions a la postguerra,

bé perquè s'havien quedat al país, o bé perquè tornaven de l'exili, Es
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relacionava amb el seu veí, J, V. Foix, amb Carles Riba, i amb Josep M.

de Sagarra, amb el qual l'uní una gran amistat. Era amic de Tomàs

Garcés, de Leandre Amigó, de Pous i Pagès, i de Pere Puig Quintana i

Fèlix Millet, amb qui havia estat company als jesuïtes i a la Federació

de Joves Cristians. Amb tots ells compartia tertúlies literàries, es

reunien per sopar, celebraven la diada de Reis junts, anaven al teatre

i al Liceu i "conspiraven". Sovint, Serrahima feia de mitjancer, potser

per les seves arrels d'advocat i per l'amistat personal, entre els uns i

els altres. Per exemple, persuadí Millet perquèfinances les traduccions

de Sagarra i les publiqués en edició de bibliòfil.

Fou un home convençut que el país només podria refer-se si es

sumaven els esforços, si hi havia reconciliació nacional. Per aquesta

raó era partidari de no excloure ningú de les tertúlies o projectes de

la postguerra, independentment de les idees que defensessin. Quan hi

havia exclusions i reticències abandonava els projectes. Un exemple fou

l'any 1941, en que Fèlix Millet proposa de crear una comissió que

s'ocupés de veure què es podia fer per reconstruir l'obra cultural del

país. A les reunions hi assistiren en Millet, l'Aramon, en Clavell, en

Palau, en Serrahima, qui fins i tot en redactà un pla d'actuacions, i en

Llongueres. Però el pla no prosperà precisament perquè hi havia desunió:

"En Clavell ha convençut en Fèlix que calla eliminar en Palau Fabre 1

l'Aramon, 1 etc. Ja s'ho faran!" (Serrahima,1972;79).

Amb l'Aramon col·laborà a reorganitzar els Estudis Universitaris

Catalans, deixant el seu despatx d'advocat per a fer-hi classes. Com a

advocat feu gestions perquè fos tornat als seus propietaris el patrimoni

de l'Institut d'Estudis Catalans, anant a l'Ajuntament de Barcelona a

parlar del tema amb el regidor Lluís de Caralt, sense obtenir cap
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resultat. Respecte de l'IEC, assistia a les festes anuals i participà en

la creació de la societat filial d'Estudis Jurídics, Econòmics i

Socials, impulsada pels joves de Jdraaar,

Li costava el que feia:

"1/12/1940: De vegades penso que no vull fer res, que Ja he rebut
prou. Però quan topo de cara amb les realitats 1 amb els amics que
aguanten, aquell pensament recelós s'esfuma instantàniament (...), Ja
ho sé que en l'ambient hi ha una tremenda reculada. Però hi veig una
raó de més per a continuar endavant" (Serrahima,1972:41),

Moltes de les actuacions que tingué vingueren motivades perquè creia

que calia:

"aconseguir una Joventut nova, que tingui -no dic pas que no-
algunes de les qualitats de la gent del segle passat, però que en
venci els defectes, que avui només veiem excusables en aquella
Renaixença admirable, però feta en una bona part per amateurs".
(Serrahima,1972: 113).

Aquest convenciment el portà a ser mestre, amic i conciliador de les

joves generacions en projectes diferents com: * conferenciant al grup

L'Estudi i redactor de la revista que feien, Estimats Aaics; * president

de l'associació Klraaar; * col·laborador a les revistes Poesia i Ariel;

* descobridor dels joves i nous talents literaris des del jurat de

premis com el "Joanot Martorell". Esdevingué gran amic de gent aleshores

jove com Xâ Aurèlia Capmany, amb qui sovint discutien sobre literatura,

i com Josep Benet, al qual admirava sense reserves. Les seves memòries

estan plenes d'anècdotes, de descripcions dels uns i dels altres, del

temor que li inspirava la policia quan perseguia els joves.,. Per això,

des de ïiraaar va fer una gran tasca de construcció d'un model de

convivència entre persones de diferents idees, professions i bagatges

culturals.
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A Klraaar no adoptà una actitud paternal, sinó d'amistat,

Evidentment, no amb tots tenia la mateixa confiança, però "s'havia

proposat a consciència ser amic, amb tot el risc, amb totes Jes

dificultats que l'exercici de l'amistat en aquests temps tan agres

comportava" (Capmany, 1979;20), Serrahima admirava la lleialtat i

detestava la deslleialtat. Era lleial als seus amics, als quals ajudà i

defensà davant de la crítica dels altres (10), alhora que els empenyia a

millorar.

Fou un cristià militant fins a la mort. Col·laborà decissivament amb

la Comissió Abat Òliba, però fou crític amb el Congrés Eucarístic

Internacional celebrat a Barcelona el 1952, perquè es produí:

"absència pràcticament total de qualsevol acte oficial que respongui
al fet que ha estat celebrat a Catalunya, De l'himne en castellà -
goso dir que lletra i música-, en vaig protestar davant del bisbe
quan vaig saber que era encarregat a en José M. Pemán; sospito que
el bisbe no deu tenir notícia de cap altre poeta. I, ni cal dir-ho,
de cap poeta català,.." (Serrahima,1974:240),

I és que a la postguerra no tots els catòlics eren iguals, i la

jerarquia eclesiàstica instal·lada a Catalunya no només era espanyola,

sinó que practicava la militància espanyolista. Preocupat pel món de

l'Església, Serrahima s'estudià el Concordat i en feu xerrades a Hlraaar

per a explicar-ne l'abast i les conseqüències que podia tenir per al

país.

Serrahima era comprensiu i conciliador, potser perquè tenia el gust

de l'anàlisi dels comportaments humans. Comprenia que hi hagués persones

que escrivissin en castellà, quan ell havia decidit de mantenir-se fidel

a la llengua pròpia; o que es pogués col·laborar en determinades

revistes. So només reflexionava sobre Catalunya -el seu llibre Realidad
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de Cataluña n'és un exemple-, sinó també sobre Espanya

(Serrahima,2974:108 i ss).

Durant els primers anys de la postguerra fou un punt de referència

obligat per als diplomàtics estrangers que venien a Barcelona. Estava

molt vinculat a l'Institut Francès i al Britànic de Barcelona, coneixia

els cònsols i estava en contacte amb membres de la resistència anglesa i

francesa durant la III Guerra Mundial. Escriví informes sobre la

situació política i cultural de Catalunya i d'Espanya per als

observadors estrangers.

També fou Serrahima qui mantingué alguns contactes amb destacats

membres del govern de Madrid, sempre a petició d'ells. Es interessant la

conversa que mantingué a Madrid amb Florentino Pérez Embid el febrer de

1952. Pérez Embid era el director general d'informació i fou qui

"aprovà" a la censura el Verdaguer de Sebastià Juan Arbó, i el ïotícia

de Catalunya de Vicens Vives. La trobada era per a parlar de la llengua

i la cultura a Catalunya. A Madrid tenien clar que "ustedes temen, claro

está, que si Ja prohibición durara veinte años más, su lengua pueda

llegar a desaparecer" (Serrahima,1974: 231). Serrahima, optimista,

respongué que la cultura no desapareixeria tot i -ue "podría producirse

un daño a nuestra cultura". Però l'esperança que tenia en la recuperació

del país, gràcies als esforços de determinades persones, el féu

concloure que "si yo creyera que mi lengua tiene una vida tan débil que

puede morir por una agresión ajena, por larga que sea, no ae habría

Jugado todo lo que ae he jugado".

Per propia iniciativa es posà en contacte amb Pedro Lain entralgo a

1'octubre de 1952, arran de la publicació del seu llibre España com3

problema, per a comentar-li les deficiències de la documentació que feia
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servir sobre Catalunya (Serrahima, 1974:297). També establí relacions

d'amistat amb Vicente Aleixandre, a qui visitava quan viatjava a Madrid,

1 amb Ortega i Gasset, arran d'una estada que aquest feu a l'Institut

Francès de Barcelona, per a presentar la traducció que havia fet de la

Pedra de Racine. Tot això significa que Serrahiaa no degufí mai els

contactes amb persones que pensessin diferent que ell, o que com Lain,

haguessin estat combatent al bàndol franquista, o que com Ortega no

comprenguessin Mel problema catalán",

Serrahima, fidel a la idea de la reconciliació nacional, tant

parlava amb Ignacio Agustí, com es convertia en amic de Josep Pla i de

Jaume Vicens, qui "era vist amb recel i fins bescantat, per raons de

coses passades, i també pel fet que utilitza la situació universitària

1, des d'allí, la relació amb uns certs elements dels qui governen"

(Serrahima,1974:415).

Maurici Serrahima no suportava els puritanismes absurds que

practicaven alguns dels membres de la resistència envers aquelles

persones que treballaven o col·laboraven en llocs dominats per la gent

del nou règim, sense voler reconèixer que podien fer una tasca tant o

més útil que la que feien ells mateixos. Per tant, Serrahima pensava que

el Dr, Vicens Vives era una home lleial que feia "una feina magnífica a

la Universitat i entre les generacions Joves" (Serrahima,1974:415) ; o

que Josep Pla era el millor escriptor viu en llengua catalana, el més

prolífic i un dels més cultes.

Tot plegat va fer de Serrahima un home respectat al país, lluitador

incansable i amb un dossier policial considerable.
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d) Penya Joan Santamaría.

El 1952 es constituí formalment la Penya Santamaría que rebé el nom

del seu impulsor, l'escriptor Joan Santamaría. De fet, les tertúlies

havien començat als anys quaranta a l'Ateneu de Barcelona amb els amics

de sempre que es trobaven a la ciutat, però "el marc no era prou idoni

per a llurs expansions" (Faulí,1981:25). Així és que es reuniren

regularment al restaurant "Can Parés",que havia muntat el senyor Manuel

Parés i Pérez, cosí germà d'Andreu ITin.en tornar de França.

Aquesta "casa de menjars" era al carrer de Sant Jeroni, i s'hi

aplegaren, com a primers membres: Joan Escofet, Emili Eróles, Jaume

Passareu, Albert Galimany, Ricard Opisso i Rafael Ferrer. Després

s'hi afegiren Rafael Tasis, Pere Català, Eufemia Fort, Ferran Soldevila,

Ramon Aramon, Joan Ballester, Simó Llaunita, Martí Barrera, Antoni

Bergós, Jaume Rosquelles i altres. Tots plegats crearen un grup impulsor

de la cultura i de la convivència.

Molts dels iniciadors de la penya havien estat exiliats a

Montpellier després de la guerra civil. A la tornada de l'exili es

trobaven per a parlar de les seves coses amb total llibertat, Aquest

nucli derivà en una penya d'intel·lectuals i alguns dels seus membres

compaginaren la seva feina professional, amb les reunions culturals i

les activitats polítiques clandestines. En aquesta penya hi hagué dues

persones que tingueren un gran pes: Antoni Bergós i Rafael Tasis, el

qual n'esdevingué l'ànima degut a la seva labor incansable en favor de

la cultura catalana, que compaginava amb el seu ofici de llibreter. Les

reunions de la penya es feren a Can Parés fins el 1959/1960.
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Joan Santamaría morí el 1955, però la penya no es disgregà. Ben al

contrari, en record de l'amic mort instituïren el "Premi Santamaría" de

teatre i narració alternativament. Fou entregat, per primera vegada, el

1956 a Mercè Rodoreda. Amb els anys, els membres de la penya anaren

augmentant i decidiren de reunir-se una vegada al mes, en un sopar i al

voltant d'un convidat d'honor, A banda, la penya desplegà altres

activitats, com retre homenatges a persones que s'havien destacat per la

defensa de la cultura catalana, com havien estat dos membres destacats

de la penya, Ramon Aramon i Ferran Soldevila.

e) Tertúlies regulars.

L'any 1946 un dels assistents a les sessions dels Aides de la Poesia

decidí d'endegar unes tertúlies poètiques a la seva torre del Passatge

Permanyer, 17, En Josep Iglésies (11) vivia en una via molt tranquil·la,

sense veins indiscrets. Les dues primeres reunions foren una mena

d'assaig general, en les quals Agustí Esclasans, a la primera, i Camil

Geis, a la segona, llegiren uns versos inèdits. El 1947 començà a

funcionar seriosament, de manera quinzenal, els diumenges a la tarda.

Els mesos d'estiu es descansava. Es feren un centenar de reunions fins

l'any 1953.

A més de les sessions poètiques també s'hi celebraren concerts. S'hi

arribaren a aplegar prop de dues centes persones de tendències

polítiques molt diverses, però unides per la coincidència patriòtica.

Molts joves escriptors s'hi donaren a conèixer, i d'altres s'hi

consolidaren. Allà rebien l'opinió de la concurrència, sovint formada
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per crítics i escriptors consagrats que els animaven a seguir, A més de

les lectures i els concerts s'hi feren homenatges, per exemple, a Bofill

i Mates, Miquel Ferrà, el músic F. Alfonso Ferrer, Joan Alcocer,

Francesc Matheu, Antoni Era, el general alguerès Rafel Catardi, Antoni

de Bofarull, Salvat Papasseit i Alexandre Plana, entre altres. Josep M.

de Sagarra presidí una commemoració dels Jocs Florals de Barcelona.

Les persones que hi acudien se n'assabentaven pels amics, o bé

perquè hom enviava unes invitacions on s'indicava que tal diumenge a les

cinc de la tarda, un determinat poeta llegiria els seus poemes. Cada

poeta o escriptor tenia el seu presentador. Repassant les llistes de

poetes i de presentadors hi trobem els noms dels escriptors més

importants del moment que residien a Catalunya, i també d'altres que, en

aquells moments, eren Joves i s'iniciaven en el conreu de les lletres.

En aquestes sessions, com a les altres que ja hem comentat, s'hi acudia

per gaudir de la poesia, però també per contactar amb els amics, per

distreure's i per fer, clandestinament, manifestacions col·lectives de

reafirmació patriòtica.

L'escriptor Miquel Saperas (1898-1978) fou un dels homes que

col·laborà amb entusiasme a la represa cultural de la postguerra,

comprant els llibres de bibliòfil, editant les seves pròpies obres

clandestinament, essent secretari de l'Orfeó Català, etc. Dins de les

seves activitats també hi entraven les tertúlies literàries i musicals

que organitzà a casa seva, al carrer Tavern, entre el mes de maig de

1946 i el mes de juny de 1958. Aquestes reunions eren esporàdiques, se'n

celebraren trenta-tres i hi acudien de seixanta a noranta persones, que

eren convidades pel mateix Saperas via correu (12).
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Des de l'hivern de 1939 funcionà la Penya Oasi, que es reunia al

cafè del mateix nom al carrer Canuda. Era una penya que havia estat

creada el 1936 i, en acabar la guerra, la continuaren aquells que

quedaven del nucli inicial. S'hi aplegaren Prudenci Bertrana, Joan Oller

i Rabassa, Joan Llongueras, el ceramista Josep Guardiola, el poeta Joan

M. Guasch, Joan Arús, Josep M. Rovira i Artigues, Miquel Saperas, Jaume

Resquelles i Leandre Amigó i Osvald Cardona que eren els més Joves.

Aquesta penya canvià de locals algunes vegades. Passà per "Alt

Heidelberg", per can "Llibre i Serra" a les Galeries Condal, i pel

"Terminus". Rafael Tasis també s'hi incorporà en tornar de l'exili, i

molts acabaren coneixent aquesta tertúlia com la Penya d'en Tasis, per

causa del seu carisma i de la multiplicitat d'activitats que feia en

favor de la cultura catalana (v. Manent, 1986:173-181).

El 1948 nasqué a Barcelona els Amics de Joan Maragall, que es

reunien al restaurant "Boliche" una vegada al mes per llegir poemes en

català,

f) Les Festes.

Dfo és possible de nomenar tots aquells que organitzaven sessions

literàries o musicals a casa seva (13), ja que alguns ho feien molt de

tant en tant, d'altres amb ocasió de la celebració d'un homenatge a

algú o per una data commemorativa. D'altres, encara, com a simple

entreteniment familiar (14). Per això, com que moltes d'aquestes

persones són desconegudes, és impossible de citar-les. Per aquesta raó
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només parlarem de les festes o actes rellevants que es produïren durant

aquests anys amb la participació d'un bon grapat de les persones que

integraven les files de la resistència cultural al règim. En canvi, no

citem les tertúlies aplegades al voltant de poetes coneguts, com Riba o

Foix, perquè ja ho hem explicat als perfils de cadascun.

Hom parla aquí d'aquelles festes o reunions que contribuïren a

revifar l'esperit catalanista o a mantenir l'esperança en la força del

país. L'assistència a aquestes reunions era desigual. Depenia d'on es

feien i qui les organitzava, però, si fa o no fa, hom hi troba els homes

i dones que estaven vinculats a Kiranar, els AHÍ es de la Poesia, el grup

L'Estudi, l'Institut d'Estudis Catalans, la revista Ariel, etc.

-25 anys de la aort del bisbe Torres i Bages-

La festa es feu el 16 de març de 1941 a casa d'en Lluís Bonet i

Garí, de manera clandestina, i hi havia "molta gent 1 triada"

(Serrahima,1972:56). Hi intervingueren Maurici Serrahima, Joan

Llongueras, Manuel Bertran i Oriola, Josep M. Armengol, i hi hagué un

discurs del Dr. Lluís Carreres, El resultat fou un èxit: "tothom surt

contentíssim 1 felicita els organitzadors (Ramon Sunyer, Josep M.

Armengol i Jo)" (Serrahima,1972;57). El bon resultat de la primera festa

encoratjà la realització d'altres commemoracions d'aquesta mena,
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-Lo Gayter del Llobregat-

El 7 de desembre de 1941 se celebrà el centenari de "Lo Gayter del

Llobregat" a casa, una altra volta, de l'arquitecte Lluís Bonet i Garí.

L1 organització fou a càrrec de Ramon Aramon, Miquel Dolç i Josep Palau

i Fabre, els quals comptaren amb la col·laboració de Joan Llongueres i

Maurici Serrahima. Hi acudiren un centenar de persones.

Els preparatius havien començat uns mesos abans, ja que no

consistien només en l'organització de la festa, sinó en un àlbum

commemoratiu amb versos i escrits de diferents persones del país. Com a

tots els actes d'aquest tipus, hi hagué discursos i la lectura de

"fragments del famós pròleg, que fan una impressió molt profunda"

(Serrahima,1972:85). En aquesta ocasió, l'editor Josep M. de Casacuberta

i el llibreter Estrems imprimiren, clandestinament, una edició facsímil

de les Poesies de "Lo Gayter del Llobregat" de 1841. El peu d'impremta

posa-t fou La Havana i es feu una petita edició de vuitanta-tres

exemplars, Durant aquests reunió Puig i Cadafalch i Aramon començaren a

posar fil a l'agulla per a reorganitzar l'IEC.

-Hoaenatge a Lluís Millet-

Mentre se celebrava la festa de "Lo Gayter del Llobregat" arribà la

notícia que el mestre Lluís Millet s'estava morint. Efectivament,

Millet morí el 8 de desembre de 1941 i fou enterrat l'endemà. Hi havia

molta gent i s'hi produïren petits incidents i fins alguna detenció.

Aquest funeral fou interpretat per alguns com una petita manifestació:
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"K'Imagino el que hauria estat aquest enterrament en uns altres
temps, amb l'Orfeó que hi hauria cantat, i les autoritats, i el
poble. Ara, a despit de la gentada, ha resultat trist 1 apagat. Això
sí, molta gent nova. Què en quedarà de la Catalunya d'abans?"
(Serrahima,1972:86).

Els qui quedaven organitzaren una festa el 2 de Maig de 1942 també a

can Bonet i Garí. Hi parlà el fill del mestre, Lluís Maria Millet, i la

Montserrat Salvador cantà cançons compostes pel difunt. L'acte, com

tots, fou clandestí.

-50 anys de Josep K. de Sagarra-

El 5 de març de 1944, el poeta i escriptor Josep M. de Sagarra

complí cinquanta anys. Els amics de la cultura decidiren organitzar una

festa especial per a celebrar-ho. Els preparatius començaren un mes

abans i Serrahima s'ocupà de preparar "una representació de l'escena

segona del primer acte de La Tempestat, en la traducció d'ell"

(Serrahima,1972:145), que acabava amb l'aparició de "Pere Puig Quintana

vestit de Falstaff 1 Jo vestit d'Otel.lo -pintat de negre- 1 hem

ínterpel.lat els personatges. L'escena, l'he escrita imitant els

decasíl·labs blancs de les traduccions d'en Josep, Tot el text era ple

d'al.1 usions" (idem). Hi hagué moltes altres actuacions d'amics d'en

Sagarra. En Fèlix Millet feu el discurs de presentació, i el poeta donà

la resposta final, com a mostra d'agraïment.

Fou una festa on s'aplegà molta gent i molt diversa: des de Puig i

Cadafalch, Lluís Serrahima i Fèlix Millet, fins a tots els amics

personals de Sagarra i tota la colla dels resistents, Constituí una de

512



les festes més divertides i disteses -també el fet ho permetia- que

celebraren els intel·lectuals catalans en aquells anys de postguerra.

-El centenari de 16a. Jacint Verdaguer—

Aquest fou un tema polèmic perquè hi havia una "comisión"

espanyolitzant d'homenatge al centenari de Hn. Cinto. Tal i com estaven

les coses el 1945, a les cerimònies oficials o mig oficials no hi

acudien els resistents, els quals celebraren el centenari pel seu

compte. Feren diversos actes:

* el 29 d'abril de 1945 a l'Orfeó Sarrianenc es representà una

escenificació dels poemes de Verdaguer sobre Sant Francesc. El permís de

la representació fou obtingut pel pare Basili de Rubí "gràcies a una

empenta que li ha donat la comisión d'homenatge al centenari. Així i

tot, el programa í el discurs de presentació han hagut d'ésser en

castellà... Es intolerable i és ridícul!». (Serrahima,1972:189-90)

* el 17 de maig de 1945 a can Bonet i Garí es feu la sessió del

centenari de Verdaguer, amb una conferència pronunciada per Sagarra. Hi

anà molta gent. Per a la commemoració es preparà una Miscel·lània, on hi

havien de figurar, entre altres, la conferència de Sagarra, una que

Carles Riba havia fet a l'IEC uns dies abans, i la que el Dr. Rubió va

fer en la commemoració privada dels Jocs Florals.

També hi hagué altres llocs de Catalunya on se celebrà el centenari

del naixement de Verdaguer. Un exemple fou Folgueroles, on es féu un

acte legal, gràcies al fet que Mn. Eduard Junyent obtingué el permís
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necessari, amb l'ordre, això ai, que la commemoració acabés abans de

les dotze del migdia.

Verdaguer era una figura molt important i el fet és que a l'exili

també hi havia un comitè encarregat de la celebració del centenari.

Aquest comitè estava format per la plana major de la intel·lectualitat

catalana: Pompeu Fabra, Nicolau d'Olwer, Rovira i Virgili, Pau Casals,

el Dr. Cardó i mecenes com Patxot i el comte Güell. La BBC va radiar una

sessió commemorativa.

-La Festa de Maurici Serrahlaa-

El 2 de desembre de 1948, a casa de I1advocat Lluís Serrahima es feu

una festa en honor del seu fill Maurici, amb l'excusa que li havien

atorgat el premi "Narcís Oller" als Jocs Florals de París. La colla de

KiraBar i els seus amics de sempre, com Sagarra, Puig Quintana, Bertran

i Oriola, Coll i Alentorn, Aramon, etc. "van representar, tots

disfressats, una mena de pantomima, a nivell de tabola, que tenia coa a

argument la cerimònia dels Jocs Florals" (Serrahima,1974:66).

Li regalaren un exemplar relligat del seu llibre. L'assistència fou

molt nombrosa, amb la presència dels homes i dones que treballaven

plegats en els diferens grups culturals com: Josep Benet, Frederic

Rahola, Roca Caball, Olivar, Josep Clos, Hortènsia Curell, Edmón Vallès,

Jordi Carbonell, Alexandre Cirici, Jaume Aymé, etc.
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-El Funeral de Pous i Pagés-

L1 últim d'aquests actes clandestins o semiclandestins que servien

per a reunir els resistents i organitzar noves activitats, i que citem

aquí, és el que es feu el 15 de febrer de 1952, en ocasió de

l'enterrament de Josep Pous i Pagès. Aquest formava part del grup

resistent, acudia a les reunions a can Bonet i Garí, era amic de Riba,

Sagarra, Serrahima i Millet, i era un home respectat per la

intel·lectualitat catalana. Al seu funeral hi assistí molta gent, hi

hagué la policia i s'hi practicaren detencions,

També seria impossible d'enumerar i de conèixer totes les tertúlies

que persones de diferents professions feien en els anys quaranta, Antoni

de Moragas i una colla d'amics arquitectes creà una "penya d'amics" a

principis dels quaranta, que durà, almenys, fins a la mort de Moragas,

ocorreguda als anys vuitanta. Els primers integrants foren Prat Marsó,

en Paco Riba, en Viladevall i ell mateix: "Anàvem a l'estació Marítima

del Port, que llavors era del tot diferent d'ara, Allà hi havia un

restaurant 1 nosaltres sopàvem cada dimarts en una taula arran de

l'aigua" (Entrev, Moragas). El nucli inicial hi portà els seus amics,

provinents també de l'arquitectura, com Bonet i Garí, de l'art, com Joan

Teixidor, i de la música, com Xavier Montsalvatge. Aquesta colla tingué

pocs contactes amb els altres grups, tot i que, individualment, podien

tenir relacions d'amistat amb alguns destacats membres d'altres grups,

com Moragas, que era amic de Cirici i Pellicer, o Bonet i Garí que es

relacionava amb la majoria dels altres.
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El trencament amb el passat que suposà la postguerra, la destrucció

dels llocs comuns de trobada, la por generalitzada i la necessitat de

guanyar-se la vida deixaven poc temps, ocasions i ganes per a cultivar

les relacions públiques, Per això, el món de les calles, grups, penyes i

tertúlies fou, amb les excepcions esmentades, un microcosmos tancat

entre les quatre parets de les cases particulars, i a vegades d'algun

restaurant o cafè, Es procurava no fer soroll, no aixecar sospites entre

els veïns i, sobretot, que ningú pensés que es conspirava en contra del

règim. Encara que això es fes,

Un dels restaurants que reunia aquestes característiques era el

"Clàssic", situat al carrer Consell de Cent a tocar el Passeig de

Gràcia. Al "Clàssic" hi anava la gent més diversa; periodistes,

escriptors, artistes, falangistes, militars... Era el punt de trobada

dels membres de la redacció de Destino, en Pere Pruna, en Serrano, en

Prim, en Manolo Muntafíola i falangistes com Pepe Ribas, Un dels assidus,

l'editor Vergés, el definí com "un cafè-restaurant (...) on durant anys

ens reuníem cada dia periodistes, pintors, artistes de tota mena 1 la

gent més diversa que tenia algun càrrec o traficava per Barcelona. Lloc

curiós 1 que tingué una gran influència en el camp polític"

(Pla,v.45:35),

Durant la lli Guerra Mundial, hi hagué autèntiques batalles entre

els partidaris dels uns i dels altres. Com a mostra, una anècdota

explicada per Vergés:

"Quan els aleoanys van apoderar-se de Tobruk, la plaça forta del
nord d'Africà, van organitzar un sopar de falangistes, militars,
geroanòfíls 1 tota la tropa d'allà. Però coa que Tobruk va caure dos
o tres vegades í la varen agafar els anglesos, llavors varen
organitzar un altre sopar d'alladòflls, liberals, catalanistes,
artistes. , . 1 els altres llavors estaven sentais a la barra. Era
això, el Clàssic.,, unes baralles!" (Entrev, Vergés).
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g) L'Ateneu Barcelonès.

Però no tot eren les reunions clandestines que hem esmentat, Hi

havia les reunions a restaurants, cafès o cases particulars d'aquelles

persones afectes al règim, o almenys poc sospitoses de catalanisme, on

també es parlava de música i de literatura, es feia teatre o simplement,

la gent hi anava a divertir-se, Un exemple de reunions famoses als anys

quaranta foren les que tenien lloc a casa d'Amèrica Cazés, casada amb

Coma-Cros, un milionari català, S'hi trobaven "los Intelectuales y

artistas aás destacados de aquellas días" (Arbó, 1982:217). En qualsevol

cas s'hi havien trobat, a més del propi Sebastià Juan Arbó, Vicens

Vives, Bfoel Clarase, Alicia de La Rocha, Frederic Mompou, Rosa Sabater,

Josep Clara, Tristan la Rosa, i un llarg etcètera.

La concessió dels premis literaris com el "Nadal" i després el

"Planeta" eren un motiu de festa per a la burgesia barcelonina i una

bona ocasió per a trobar-se. L'editor Josep Janés organitzava reunions a

casa seva amb persones ben diverses. Sovint s'hi trobaven escriptors que

seguien escrivint en català però que tenien contactes arreu, com en

Sagarra. Però, sens dubte, el que més es transformà i esdevingué

l'exemple de les reunions dels afectes i col·laboradors del règim , fou

l'Ateneu Barcelonès,

L'Ateneu ha estat una institució a Barcelona, indret d'estudi i de

tertúlies, amb l'existència de les famoses penyes, i lloc on s'hi

desenvolupava una activitat intel·lectual profunda i profitosa. Pe-

1'Ateneu passaren els millors escriptors i erudits del segle XX (15) i

es feia ressò de tota la conflictivitat social, no només de Barcelona,

sinó del món.
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Durant la guerra civil, l'Ateneu fou incautat per la Generalitat per

a protegir-lo de I1expoli i de la disbauxa dels primers dies, i el 4 de

gener de 1939, el Diari Oficial de la Generalitat publicà un decret que

n'aixecava la incautació, El primer president fou Josep Andreu i Abelló,

qui mentre durà la incautació fou "president de l'Associació

d'Atenelstes de Barcelona, que havia estat creada per evitar la

dispersió dels socis assidus que quedaven a Barcelona" (Sans, 1983:33).

En acabar la guerra, l'Ateneu fou tancat fins I'l d'abril. Durant

aquests mesos, foren depurats uns quinze mil volums de la seva

biblioteca de més de quatre-centes mil obres. Aquests llibres quedaren

apilats en una habitació de l'Ateneu i anys després tornaren al seu lloc

(Sans,1983;35), Durant el franquisme, les Juntes foren nomenades des de

Madrid, i no fou fins el 1977 que es redactaren uns nous estatuts

democràtics.

La primera junta, un cop acabada la guerra, fou presidida pel

general Ignacio de Despujols. La premsa s'informà el 4 d'abril de 1939,

però pocs dies després fou substituït per l'escriptor falangista, Luys

Santa Marina, empresonat durant la guerra, però que salvà la vida

gràcies a la intercessió d'alguns dels seus companys de l'Ateneu. A la

postguerra Santa Marina els tornà el favor, intercedint per Agustí

Esclasans i altres persones, i protegint als membres de l'Ateneu de la

policia mentre es trobaven a l'edifici (16).

La primera junta era, doncs "formada toda por falangistas y con, al

frente, uno de los primeros" (Arbó,1982:213). Més endavant hi entrarien

persones com Sebastià Juan Arbó, Ignacio Agustí, Josep M. de Sagarra,

Gual Villalbí, Santiago Ifadal, Lucas Beltran, Juan Güell i Lorenzo

Gomis. Arbó definí la junta on participà, amb Gual Villalbí de
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president, com unes reunions "entre amigos (.,,), discurrían

agradablemente, y había en todos un gran amor a la institución y deseos

de darle el tono que reclamaba Barcelona" <Arbó,1982: 214).

A l'Ateneu, de fet, hi havia força bona convivència, per més que les

juntes fossin nomenades i que els resistents catalanistes no hi anessin

a fer tertúlia:

"L'Ateneu, com deia Riba, era una mica el "paradís perdut", perquè
la Junta directiva era nomenada, i fou el feu d'en Luys Santa
Marina i de l'Ignacio Agustí durant molts anys. Si hi anaves podies
oblidar-te de tot el que es feia allà, perquè era un establiment
completament oficial" (Entrev. Triadú),

A la postguerra, les tertúlies de l'Ateneu recomençaren "aunque muy

mermadas, habían recobrado nueva vida: una vida lánguida, pues le

faltaba el "aglutinante". Desaparecido Qulm Borralleras, habían perdido

su carácter y su efectividad" (Arbó,1982:217),

De tota manera, l'Ateneu fou l'escenari de reunions per a la represa

d'activitats catalanistes, com els Estudis Universitaris Catalans, ja

que l'Aramon s'hi reunia amb els seus col·laboradors. I als primers

temps, la tasca de l'Institut d'Estudis Catalans a la clandestinitat es

va fer des de la biblioteca de l'Ateneu, sense que Aramon o M.

Montserrat Martí fossin molestats. També la "Societat Catalana d'Estudis

Jurídics, Eesnond.es i Socials" es gesta al pati de l'Ateneu, reunint-

s'hi els membres de Kiraaar i del FUC, com Ainaud, Cafíellas, Torras,

Jardí i Cuixart, A l'Ateneu hi anava J,V. Foix i altres intel·lectuals a

llegir a la biblioteca o a retrobar-hi amics, sense necessitat d'amagar-

se. En aquest sentit, l'Ateneu constituí un aixopluc a l'esquena de les

juntes.
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Les activitats en català trigaren molt a ser-hi represes. Així, la

primera conferència en català després de la guerra va tenir lloc el mes

de maig de 1953. La donà Sagarra parlant de Mn. Cinto Verdaguer.
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NOTES DEL CAPITOL V,2.4.

(1) V. Emili J. Boix i Marcel Riera. "Lluís Bonet i Garí o la silenciosa

fidelitat", Serra d'Or, octubre 1979, pag. 637-641. Per a l'activitat de

Josep Iglésies, V. "Les lectures poètiques del Passatge Permanyer",

L'Avenç, núm. 6, octubre 1977, pag. 44-45.

(2) V. Lluís Gassó. "Petita història de l'Estudi del carrer de Sant

Pau", Serra d'Or, juliol-agost 1982. Pag, 461-465.

(3) Les primeres reunions dels Amics de la Poesia són explicades de

manera diferent per Serrahima a les seves memòries i per Palau i Fabre a

les entrevistes citades al text.

(4) Sense ànim d'exhaustivitat i a partir de les memòries de Serrahima,

un dels assidus, podem veure que hi havien participat: Miquel Llor,

Sagarra, Rossend Liâtes, Pilar Llongueras (que hicantava), Bertran i

Oriola, Palau i Fabre, Rosa Leveroni, Ros i Artigues, Josep Romeu, J.V.

Foix, Carles Riba, Clementina Arderiu, Boix i Selva, el propi Serrahima

i d'altres,

(5) La revista Muntaner veié la llum el mes d'abril de 1980 perquè uns

quants amics acabaren el primer número, que havia estat començat el juny

de 1946, per a oferir-lo al seu impulsor, Josep Benet, en ocasió del seu

seixantè aniversari. El número era compost per articles sense signar

sobre literatura, política universitària i història, fonamentalment,
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(6) Entre les bibliotecàries hi havia M. Montserrat Martí, Rosa

Leveroni, Helena Blanco, M§ Teresa Boada, Hortènsia Coromines i Mi

Antonieta Cot.

(7) Algunes d'aquestes cases foren les dels germans Casassas, Anton

Cafiellas, Lluís Serrahima i Joan Reventós.

(8) La venjança del rector fou un muntatge teatral organitzat en honor

de Miquel Coll i Alentorn que es representà a la rebotiga del joier

Sunyer (Serrahima,1974:18-20).

(9) Per exemple, el 1947 la junta era formada per Serrahima, Benet, M, A.

Capmany, E. Casassas, Chacón, Cirici, A. Pérez, F. Rahola, F,P. Verrié i

L. Torras. El 1948 hi havia Serrahima, Benet, M. T. Boada, Capmany,

Cirici, Pelegrí, Pérez, Picas, Rahola, Sarsanedas, Torras i Valies. El

1949 hi ingressaren Jordi Carbonell i el dirigent de la UEC, Sala, El

1952 s'hi incorporaren Josep M. Ainaud, Paquita Granados, Miquel Porter

i Josep M. Pinyol,

(10) Serrahima sempre defensà el seu amic Sagarra quan els membres més

radicals de la resistència deixaren de saludar-lo perquè escrivia a

Destino, o quan el criticaven titllant-lo de "mal escriptor",

(11) Per a conèixer millor les activitats que organitzà Josep Iglésies,

V, Ramon Amigó, "Josep Iglésies, un homenatge", Serra d'Or, juliol-agost

1987, pag. 17-19.
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(12) V. Albert Manant, "Miquel Saperas en la represa cultural de 1939",

Serra d'Or, juliol-agost 1978. pag.85.

(13) Hom pot citar el Grup Simbori d'Antoni Pelegrí i Pertegàs, que

organitzava a casa seva sessions literàries. O les tertúlies literàries

i musicals que Fèlix Millet organitzava sovint per als seus amics. O les

que es feien, des del 1945, a casa de la família Casassas.

(14) Serranima (1972:52) comenta l'actitud d'una família "d'un color

blanc esclatant" que organitzà la representació, el 1941, d'obres de

teatre en català a casa seva, interpretades per aficionats i "sense

demanar perm's a ningú".

(15) V. Josep M. de Sagarra, Jle»ories v. II, Barcelona, Edicions 62-La

Caixa, 1981 (Les millors obres de la literatura catalana, 53), per a

conèixer com era l'ambient i les penyes de l'Ateneu de la seva joventut.

(16) Aquesta versió és corroborada per Arbó a les seves memòries i per

Josep Benet en l'entrevista personal que mantinguérem.
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V.2.5. L'Església.

La guerra civil fou presentada, pels guanyadors, carn una "Cruzada"

contra els enemics de l'Església que, a la zona republicana, havia

perdut molts dels seus membres en una explosió d'anticlericalisme que

s'expandí per tot el país, Gràcies al suport de l'Església, el que havia

començat com un cop d'estat militar contra el govern legítim republicà

del Front Popular, esdevingué una lluita entre Déu i els ateus, entre el

Bé i el Mal (1).

La Carta Pastoral Las dos ciudades, publicada el 30 de setembre de

1936, i escrita pel bisbe Pla y Deniel, i la carta pastoral col·lectiva

de l'Episcopat espanyol, El caso espafiol, redactada pel cardenal Gomà, a

proposta del propi General Franco (Villalba, 1977;74), i apareguda I'l

de juliol de 1937, donaren el to definitiu de "guerra santa" a la guerra

civil (2). Famés dues altes jerarquies eclesiàstiques no signaren la

carta adreçada als catòlics d'arreu del món: l'arquebisbe de Tarragona,

Vidal i Barraquer; i el bisbe Múgica de Vitòria.

L'aliança amb l'Església, clarament bel·ligerant durant la guerra i

vencedora en acabar-se aquesta, fou molt profitosa per al nou règim

sorgit de la batalla, El nou Estat es declarà confessional, i l'Església

obtingué, immediatament, una gran quantitat de beneficis;

* controlà l'ensenyament privat, la cultura i la moral familiar.

* recuperà tot el poder econòmic que tenia abans de la guerra.

* s'inserí en l'aparell polític del nou Estat.

Això significava que hi havia obligatorietat de classes de religió,

des de l'ensenyament maternal fins a la universitat; capacitat de
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censura en tots ela àmbits culturals; recuperació de tots els béns

materials que li havien expropiat durant la lla República i la guerra, a

més de quedar exempta de pagar impostos; abolició del divorci;

obligatoriertat del matrimoni eclesiàstic; prohibició de l'avortament i

dels mitjans anticonceptius.

Després de la guerra, els Jerarques eclesiàstics s'ocuparen de la

"moral de la pantorrilla" i d'amenaçar els fidels amb les penes de

l'infern, oblidant-se de les penes que ja patien en vida: misèria, fam.

manca d'habitatge, deficient escolarització, nul.la sanitat,

empresonaments, injustícies i abusos de poder, etc. L'Església inicià

1'idil.li amb l'Estat i l'ajudà ben conscientment, educant les noves

generacions des de l'escola, i els adults des dels temples, a partir de

les consignes polítiques imperants, creant un dogma estret de por del

pecat i un conservadorisme reaccionari en tot el que fes referència a la

moral, la llibertat d'idees, la sexualitat i el poder.

Però l'aliança no només fou profitosa per a l'Església. També ho fou

per al nou Estat totalitari. En efecte, en acabar la I IS Guerra Mundial

amb la derrota de les potències feixistes, el règim franquista es

presentà no com un règim d'inspiració feixista -el Vaticà havia

condemnat el feixisme i el nazisme-, sinó com un règim nacional-catòlic

(3). En aquest règim, el general Franco tenia el "dret de presentació",

o sia, la capacitat de nomenar els bisbes, cosa que va fer molt sovint,

tenint únicament en compte els "mèrits de guerra" dels proposats. De

fet, la invocació del "catolicismo nacional" és, al costat de la

obediència al Caudillo i la nota nacionalista, un dels elements

fonamentals per a la cobertura ideològica dels insurgents. Els eslògans

propagandístics del règim estigueren plens d'invocacions divines com:
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"Caudillo por la gracia de Dios", "Por el Imperio hacia Dios",

"responsable ante Dios y ante la Historia", "caídos por Dios y por la

Patria", etc.

El final de la guerra mundial suposà el desplaçament dels

falangistes i el reforçament, dins del govern, dels poders catòlics,

representats per I1Asociación Nacional de Propagandistas Católicos

(ACSP) i per I1Opus Dei, que hi col·locaren alguns ministres. L1

operació no fou suficient i el règim es guanyà la reprobació de l'OffU, i

la retirada dels ambaixadors de les potències estrangeres. Espanya entrà

en un període d'aïllament internacional, entre el temor dels qui manaven

i l'esperança dels exiliats i de l'oposició que el règim podia caure

d'un moment a 1'altre gràcies a les pressions de les nacions

occidentals. Però res no canvià.

La unió entre l'Església i l'Estat, qualificada de "l'erreur majeure

de l'Eglise d'Espagne au siècle présent" (Hermet,1981 b:33), passaria

durant les quatre décades de dictadura per diverses fases. El període

estudiat en el present treball és, encara, la de les bones relacions.

Després de la guerra mundial, Espanya era un país isolat on el

ministre d'Afers Estrangers, Martín Artajo, treballava per trencar

l'aïllament que les relacions d'amistat amb l'Argentina de Perón i

Portugal no podien dissimular, El govern espanyol volia obtenir la

signatura del Concordat amb el Vaticà, perquè l'ajudaria a legitimar el

règim i li podria obrir les portes d'Europa. Mentrestant, a l'interior,

els dirigents refermaren llurs posicions inflamant els sentiments

patriòtics ferits dels espanyols, indignats pel rebuig internacional, i

aprovant el "Fuero de los Españoles" el 1945 i la "Ley de Sucesión" el

1947 en un referèndum massiu.
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