
plana de Vic i amb visites que, amb el doctor Eduard Junyent i Josep M. Font i Rius, ha-

víem fet a Ramon d’Abadal al seu casal o al mas del Pradell i en diverses ocasions m’ha-

via manifestat la seva estima.

Reposi en pau el mestre i l’amic.

Text llegit pel senyor Antoni Pladevall i Font en el Ple del dia 4 d’abril de 2005

Maria Montserrat Martí i Bas

(1916 - 13.03.2005)

aria Montserrat Martí i Bas fou col.la-

boradora de l’IEC en l’època de la clandestinitat. L’IEC li dedicà una sessió a la seva

memòria el dia 4 d’octubre de 2005. Hi intervingueren Jordi Carbonell, membre de la

Secció Filològica, Joaquim Molas i Josep Massot, membres de la Secció Històrico-Ar-

queològica.

Reproduïm a continuació les intervencions de Jordi Carbonell i Josep Massot.

Parlar de Maria Montserrat Martí és referir-se al moment de crisi més gran que ha

patit l’Institut d’Estudis Catalans al llarg de quasi un segle d’existència. També és parlar

d’una persona clau en la superació d’aquesta crisi. En efecte, després de l’entrada de les

tropes del general Franco a Barcelona el 26 de gener de 1939, la Diputació de Barcelona

franquista s’emparà de les instal.lacions de la seu de la Casa de Convalescència, de la bi-

blioteca —la Biblioteca de Catalunya, que aleshores es digué «Biblioteca Central»— i dels

diversos serveis de la Institució i li retirà totes les subvencions. Els objectius per què fou

creat l’IEC el 1907 i als quals s’havia dedicat, amb afany i qualitat científica, fins ales-

hores eren incompatibles amb els del nou règim, que s’havia proposat, amb procediments

totalitaris, de fer desaparèixer la llengua, la cultura i la nació catalanes que l’Institut ha-
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via servit, fins al 1939, amb totes les seves forces. No és estrany, doncs, que les temptati-

ves a favor de l’IEC de Ramon d’Alòs-Moner, llavors secretari general, un dels pocs mem-

bres que no havien marxat a l’exili, fossin un fracàs total: segurament contribuïren al seu

decés sobtat el 9 de febrer de 1939. Entre 1936 i 1939 havien mort, ultra el secretari ge-

neral Alòs, A. Rubió i Lluch, J. M. Bofill i Pichot, Lluís Sagalà, Ferran de Segarra i Joa-

quim Ruyra. La majoria dels supervivents eren a l’exili, incloent-hi figures de màxim

prestigi: Pere Bosch i Gimpera, Josep Carner, Pere Coromines, Pompeu Fabra, Lluís Ni-

colau d’Olwer, August Pi i Sunyer, Josep Puig i Cadafalch, Carles Riba, Jaume Serra i

Húnter. Dos s’havien desentès de l’Institut: Josep Pijoan i Esteve Terrades. I dos més

s’havien passat als rengles del nou règim: Eugeni d’Ors i, sobretot, Ferran Valls i Taver-

ner, que se’n convertí en el principal enemic i el promotor de l’Instituto de Estudios Me-

diterráneos, pensat per a substituir-lo. Fins i tot les tímides actituds de Josep M. Milà i

Camps, comte del Montseny, respecte a la cultura catalana foren esborrades amb la des-

titució el setembre de 1939 i la seva substitució pel falangista Antonio M. Simarro.

Un informe sobre l’IEC presentat a la Diputació Provincial de Barcelona el 5 de

juliol de 1940 per un grup de persones, entre elles Ferran Valls, afirmava: «El Instituto

ha quedado pues actualmente sin personalidad ni función propias, por natural extinción.»

L’informe acabava així: «y considerando que por otra parte con ocasión y a consecuencia

de la Guerra Civil española desapareció el Instituto por disgregación y consumición sin

quedar actualmente en territorio nacional más que una ínfima minoría de los miembros

que la integran», en realitat eren tres: Fontserè, Massó i Torrents i López i Picó, «los aba-

jo firmados opinamos, según nuestro leal saber y entender y con sujeción siempre al su-

perior criterio de la Comisión Gestora, que no procede hacer revivir a dicho Instituto, an-

tes bien creen procede la reversión del material y publicaciones procedentes del mismo, en

favor de la Diputación Provincial para que ésta pueda darle el destino que estime más

conveniente dejando espedido el camino para que nuevas iniciativas de este género con

más amplios horizontes y alentados por el espíritu nacional, puedan nacer sin hipotecas

anteriores ni herencias forzosas que limitasen en lo más mínimo la plasmación y el desa-

rrollo de la misma.» I això es van dedicar a fer, sense, però, entretenir-se a fer un instru-

ment legal de supressió de l’Institut.

La nova iniciativa que preveia l’informe era l’Instituto Español de Estudios Medi-

terráneos, creat el 22 de novembre de 1944, que fou instal.lat a la Casa de Convalescèn-

cia i tenia l’objectiu d’ocupar el lloc de l’Institut d’Estudis Catalans, tant en l’espai com

en l’activitat, però sobretot en l’esperit, el qual havia d’inspirar-se en els principis del

«Glorioso Movimiento Nacional» —era la terminologia oficial en l’època i la que apareix

en l’informe citat. El general Franco mateix l’havia definit el 1938: «España se organiza
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en un amplio concepto totalitario, por medio de las instituciones nacionales que aseguren

su totalidad, su unidad y su continuidad. El carácter de cada región será respetado pero

sin perjuicio para la unidad nacional, que la queremos absoluta, con una sola lengua, el

castellano, y una sola personalidad, la española.»

L’aplicació d’aquesta política als Països Catalans comportava, aplicada amb la

duresa de l’Estat espanyol totalitari, la prohibició absoluta de publicar en llengua catala-

na ni tan sols les targetes de visita o les estampetes de primera comunió, d’usar el català

no solament en actes públics de masses sinó també en conferències de públic limitat i fins

i tot en lectures de poesies sense cap contingut polític o patriòtic, és a dir pel simple fet de

ser en llengua catalana. Eren els temps en què el règim oficial espanyol parlava del «vi-

rus de la llengua catalana».

El moment era d’un enorme perill. El nou secretari general de l’Institut, R. Aramon

i Serra, el definiria pocs anys després amb aquests mots en la memòria del 30 de setembre

de 1943: «Si els membres que restaven de l’Institut s’haguessin inhibit davant les cir-

cumstàncies actuals; si, plegats de braços haguessin deixat de laborar en aquelles tasques

que tothora havien constituït la raó d’existència de la nostra Corporació, hauria calgut la-

mentar als catalans un desastre més gran que el que suposen les pèrdues valuoses de com-

panys i de mestres, la destrucció dels nostres tresors artístics durant la lluita i la persecució

implacable contra l’esperit de Catalunya empresa pels vencedors en la guerra. Ajupir-se

davant el que alguns podrien creure fatalitat inapel.lable, hauria estat una traïció a la nos-

tra cultura i la renúncia a enriquir la ciència universal amb allò que tenim l’obligació d’a-

portar-hi. Però l’esperit dels membres de l’Institut es mantenia en tots moments amb vola-

da tensa. Conscients de llur missió, convingueren que la tasca a realitzar, durant la guerra

i després de la guerra, era la d’assegurar la continuïtat de l’obra de l’Institut i infondre’n

l’esperit a gent nova que d’acord amb els reglaments calia associar-se tot d’una.»

Òbviament, haver donat l’Institut per desaparegut hauria estat una opció prema-

tura. La tasca d’associar-se i continuar-ne l’obra no era, però, fàcil. L’Estat totalitari

exercia una pressió terrible en tots els terrenys i el país vivia en estat de xoc. Hi havia an-

tics col.laboradors de la Institució que restaven a Barcelona, sovint perseguits i sotmesos

a expedients, però fidels a l’esperit de resistència que es desvetllava isoladament i tímida-

ment, en el cos social català. I alguns exiliats tornaven, Josep Puig i Cadafalch fou un

d’ells. Després d’una primera temptativa el 1941, fallida per una amenaça de detenció

que l’obligà a tornar-se a exiliar a Perpinyà, retornà definitivament el 1942, als setanta-

tres anys, i bé que s’enfrontà a un expedient de responsabilitats polítiques, i li fou retirat

el permís per a exercir d’arquitecte, era un home ferm, un patriota sòlid i un home d’un

enorme prestigi a Catalunya i al món. D’altra banda, a la darreria de 1941, Ramon Ara-
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mon i Serra, Joan Llongueres i Maurici Serrahima, acabat de tornar de l’exili a França,

organitzen un acte pel centenari de Lo Gayté del Llobregat a casa de l’arquitecte Lluís

Bonet i Garí, amic de Puig i Cadafalch, que havia d’assistir a la commemoració. Era la

primera reunió literària de postguerra, bé que Puig no hi pogué ser present perquè era de

nou a l’exili. Tanmateix assistiren també i s’uniren al grup dels Amics de la Poesia que en

nasqué, Miquell Coll i Alentorn, Ramon Sunyera —a la rebotiga del qual s’havien de ce-

lebrar nombroses reunions culturals clandestines en català— i una bibliotecària, que ha-

via estat durant la Guerra al servei de biblioteques del front i que després exercí a Ullde-

cona i amb Rafael Patxot: Maria Montserrat Martí i Bas. Aramon, antic col.laborador de

les Oficines Lexicogràfiques de la Secció Filològica, s’hi havia de trobar amb Puig. Bé que

aquest encontre no tingué lloc aquell dia, els dos homes es posaren en contacte el 1942 tot

just retornat Puig i Cadafalch a Barcelona. Aleshores Puig convoca a casa seva una reu-

nió el 17 d’abril de 1942 amb els altres membres que hi havia a la ciutat —Eduard Font-

serè, de la Secció de Ciències (setanta-dos anys), Jaume Massó i Torrents, de la Secció

Històrico-Arqueològica (setanta-nou anys), i J. M. López i Picó, de la Secció Filològica

(seixanta-cinc anys)— «a fi de donar continuïtat a l’obra de l’Institut d’Estudis Catalans,

avui de fet interrumpuda per motius de tots pru sabuts». Són els mots de l’acta de la ses-

sió, redactada per Aramon, que també hi assistí com a secretari en funcions. Massó hi

dóna el seu acord des del llit de malalt. La històrica reunió del 17 d’abril de 1942, amb

la presència de quatre membres (la de Massó, moral), vella i físicament febles, i una se-

cretària no membre, de trenta-cinc anys, però tots ells plens d’entusiasme, esperit patriò-

tic, voluntat ferma i una gran valentia, és decisiva per al futur de l’IEC. Aquest futur es

construirà, sobretot, damunt el binomi format per Puig i Cadafalch, que hi aportava el

prestigi i la constància, i Aramon i Serra, que hi aportava la intel.ligència, la competència

i el dinamisme de la joventut. D’altres figures de prestigi de lletres i de ciències s’incorpo-

raren de seguida a l’equip: Jordi Rubió i Balaguer, Pius Font i Quer, Agustí Duran i San-

pere, Josep M. de Sagarra, Josep R. Bataller, Ramon d’Abadal, Higini Anglès, Joaquim

Carreras i Artau, Pere Bohigas, Leandre Cervera, Ferran Soldevila, J. de C. Serra Ràfols,

amb els quals es va refer el cos de l’Institut, s’hi afegí el 1943 Carles Riba, membre des

de 1932, retornat de l’exili. Però el pes de la tasca diària, de l’enfrontament amb l’auto-

ritat franquista, de la represa de les publicacionss, d’activitat cultural de la societat cata-

lana queia sobretot damunt Ramon Aramon i Serra.

Ara bé, des del 1942 en què la secretaria general de l’IEC era una cadira de l’Ate-

neu Barcelonès fins a l’establiment, vers el 1945, d’una petita plataforma material al pis

de la Gran Via 600, 3r 2a, cedida per l’Editorial Pedagògica (successora de l’Associació

Pedagògica de l’Escola Catalana) i els seus dirigents Duarte i Paronella —que n’assumien
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el risc—, Aramon necessitava una persona d’absoluta confiança, patriòtica i introduïda

en els ambients culturals barcelonins, que li fes de secretària, i puntual en les relacions

amb la societat, sobretot clandestina, que anava desvetllant. Aquesta persona fou Maria

Montserrat Martí i Bas, que ja es trobava a l’Hom al Gayté.

Nascuda el 1916, militant d’UDC des del 1932, nou anys més jove que Aramon,

era d’absoluta confiança. Físicament frèvola —petita i prima—, amb una cara triangular,

un front tossut, un nas considerable i una barbeta en punxa, que transmetia, amb la boca

petita i prima, sensibilitat i determinació, la Montserrat, el 1943, abandona la seva car-

rera professional de bibliotecària, amb la seguretat que comportava, per lligar la seva

vida a una Institució clandestina i precària, plena de risc i d’incertesa, i a la persona del

seu secretari general. Havia passat per Ulldecona i, ja a Barcelona, era al servei del mece-

nes Rafael Patxot (també exiliat a Suïssa). També a la Biblioteca del Col.legi d’Arquitec-

tes i a la de l’Orfeó Català.

L’adhesió total de la M. Montserrat a la Institució que era la base de la resistència

cultural barcelonina, l’abnegació en l’exercici de les seves funcions, que estaven molt pel

damunt de les d’una secretària personal, i la seva fidelitat —tant institucional com perso-

nal—, una característica radical de la seva personalitat, la van convertir en un element es-

sencial en el funcionament de l’Institut en els anys més crítics de l’existència de la prime-

ra Institució cultural dels Països Catalans. Una fotografia ha fet història en la vida de

l’Institut d’Estudis Catalans: la presidència de la sessió clandestina celebrada a casa del

president Puig i Cadafalch amb motiu de la commemoració de Sant Jordi de 1952 (el

1959 serà l’última, la policia la impedí a casa de l’arquitecte Bonet i Garí). Hi apareix la

taula de presidència, amb Carles Riba, president de torn de l’IEC, funció que corresponia

a la Secció Filològica, flanquejat pels dos altres presidents, Puig, de la Secció Històrico-

Arqueològica i Fontserè, de la Secció de Ciències, i pel secretari general, Aramon i Serra.

Dreta, al darrere de la presidència, hi apareix Montserrat Martí, amatent a qualsevol

eventualitat que pogués sorgir. És una foto simbòlica. Ara, juntament amb aquesta fun-

ció, hi ha la seva tasca diària al piset de la Gran Via, 600, 3r 2a, que l’Institut gradual-

ment anà envaint fins a ocupar-lo del tot: sales amb arxius i llibres, saleta de recepció

—on es van fer lliçons dels Estudis Universitaris Catalans—, tots els racons van anar es-

sent presos —amb la benevolència de Paronella i Iduarte—; recordo com a exemple la sa-

leta del bany, amb la banyera plena de llibres i uns prestatges embotits de publicacions i

documents, on hi hagué un temps un ciclostil. El sancta sanctorum del piset, una habita-

cioneta que dóna damunt de la Gran Via, contenia la taula del secretari general —habi-

tualment plena de munts de documents—, la tauleta on seia la M. Montserrat Martí, amb

la seva underwood i els fitxers de protectors de l’IEC, subscriptors d’exemplars, una altra
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tauleta, on jo vaig treballar des del 1948, uns arxivadors i una prestatgeria, de la qual re-

cordo la Miscel.lània Fabra publicada per Joan Coromines a l’Argentina. Es conserva una

foto de M. Montserrat Martí en aquella cambra. No hi cabia res més ni s’hi podia passar

sense aixecar-se, ni hi entrava ningú de fora. La M. Montserrat Martí, que tenia les claus

del pis i l’obria cada tarda a les quatre religiosament, se’n cuidava ben prou.

Una anècdota pot il.lustrar la fidelitat extrema d’aquella persona extraordinària.

Devia ser a la darreria dels anys quaranta i al piset de Gran Via, 600, només hi érem la

M. Montserrat Martí i jo. A mitja tarda, sentim un gran soroll de vidres trencats al cel-

obert, sortim de la saleta de treball al rebedor que hi dóna i veiem unes enormes flames

que venien d’un dels pisos inferiors. Va resultar ser el primer, on s’havien incendiat uns

bidons de pintura. Obrim la porta de l’escala i una munió de veïns dels pisos superiors al

nostre baixava, amb indumentària casolana i fent crits de «Foc! Foc!» Davant la situació,

amb el foc a les barballeres, vaig dir a la meva col.lega que jo baixava a ajudar els qui de-

vien intentar apagar el foc. Em va mirar amb cara decidida i em va dir: «Doncs jo em que-

do aquí, amb els fitxers i els arxius de l’Institut!» Moltes vegades he admirat la Montser-

rat al llarg dels anys que vam conviure en aquell piset i en aquella habitació, però cap com

aquell dia, amb el foc a sota els peus i els crits de la gent que fugia. Vaig baixar fins al pri-

mer pis i vaig ajudar a passar galledes d’aigua, que el foc engolia com si fossin gotetes.

Fins que van arribar els bombers i, trepitjant-ho tot, van abocar immenses mànegues

d’aigua damunt del foc i el van apagar, deixant-nos als aficionats en el ridícul més abso-

lut. Però tota la vida recordaré la valenta de la meva amiga, que vorejava la temeritat.

Naturalment, no es produïa cada dia un fet com aquell. De tant en tant hi havia

visites de la policia, que demanava pel secretari general, i alarmes de registres que ens im-

pel.lien a endur-nos a casa o a casa d’algun amic, per encàrrec d’Aramon, documents ju-

dicats especialment comprometedors: cartes rebudes dels exiliats, actes, fins i tot diners.

Sota el llit de la M. Montserrat i en tot de racons de casa seva —i d’altres—, al carrer del

Consell de Cent, hi havia sempre material amagat, amb el coneixement del seu pare, l’ex-

cel.lent persona i piadós montserratí Joaquim Martí i Rodés, a qui la nostra amiga tant

s’assemblava. Als pares devia la religiositat i la catalanitat, ambdues profundes. En par-

lava amb devoció, igual que de la seva germana religiosa Roser i del germà Jordi, el pare

Lluc, monjo de Montserrat. Era amiga dels seus amics, fossin d’Unió Democràtica o no,

el seu partit: no era gens sectària. Idolatrava els seus mestres de l’Escola de Bibliotecàries:

Jordi Rubió, antic director, Marçal Olivar, Joan Petit, Carles Riba, Pere Bohigas, Ferran

Soldevila, Rosselló-Pòrcel. I també, els membres de l’Institut. Per damunt de tots, el se-

cretari general, Ramon Aramon i Serra: no solia anomenar-lo, sinó que més aviat s’hi re-

feria com a «ell». «Ell avui és amb el senyor Puig»; «ell ha anat a una reunió de la Unió
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Acadèmica Internacional»; «ell té Secció Filològica»; «avui a ell l’han cridat a declarar a

l’Ajuntament». Era el dia que el regidor de Cultura —el nom del qual no recordo— li ha-

via exigit informació sobre els membres de l’Institut: és clar, anaven sortint noms depu-

rats, exiliats o figures que no plaïen el règim. De sobte, en parlar de la professió de Lluís

Faraudo i de Sant-Germain, «general de l’Exèrcit espanyol», el regidor, que no sabia qui

eren Carles Riba o Jordi Rubió, no va poder-se estar d’exclamar: «No creía que eso del

Instituto fuese tan inportante.» El que era important de Faraudo eren les paperetes de la

llengua medieval, que encara ara l’Institut en fa objecte d’un programa específic!

Al pis de la Gran Via, M. Montserrat Martí, convisqué amb els diversos col.labora-

dors de l’Institut, que en horaris més o menys regulars i en èpoques diverses sempre en

horari de tarda, habitualment de quatre a deu inclosos els dissabtes, participaven en les

tasques de la Institució: Ricard Albert, Hortènsia Coromines, Enric Hernández Roig,

Oriol Martorell, la bibliotecària Maria Riera, persona extraordinària i d’una gran profes-

sionalitat, tres grans correctors, Josep Miralles, Eduard Artells i Josep Llobera, continua-

dors de la tradició de l’IEC. Jo vaig coincidir-hi primer esporàdicament i després de ma-

nera regular, des de mitjan dels quaranta fins al 1956, i puc donar fe de l’extraordinària

activitat de la Montserrat en tots els ordres. L’Institut d’Estudis Catalans havia esdevin-

gut un eix fonamental de la resistència cultural i a la seva base de la Gran Via es coordi-

naven activitats de tot tipus, sempre clandestines pel fet de ser en català: estrictament cultu-

rals. Eren les pròpies de l’Institut i de les seves filials, com la nounada Societat Catalana

Estudis Històrics, presidida per Aramon, o els Amics de la Poesia, commemoracions com

el centenari de Verdaguer el 1945, amb conferències de Riba i de Sagarra, l’homenatge a

Puig i Cadafalch, la represa dels Estudis Universitaris Catalans, amb Jordi Rubió, R. Ara-

mon i Serra, Ferran Soldevila, Pere Artigas, Miquel Coll i Alentorn, etc., com a professors,

tots ells membres o estretament lligats a l’Institut, o bé els cursos d’estiu per a estudiants

estrangers. A conseqüència d’això, pel piset de la Gran Via hi passava molta gent, tota lli-

gada a activitats culturals catalanes, així com, a partir del 1962 pel Palau Dalmases, seu

també d’Òmnium Cultural, que hi aixoplugà l’Institut i el protegí. Hi passaven moltíssi-

mes persones. Totes rebien de M. Montserrat Martí, no solament informació sinó també

ajuda eficaç. L’ambient que es respirava a la seu de l’Institut era d’absoluta dedicació al

país i a la seva cultura en particular. Especialment importants foren les col.laboracions

amb gent de tots els Països Catalans: les Illes, el País Valencià, la Catalunya Nord, la

Franja de Ponent, l’Alguer. Persones com Francesc de B. Moll, Aina Moll, J. M. Llompart,

Manuel Sanchís i Guarner, Joan Fuster, Antonio Era, hi eren assídues. També nombrosos

professors d’universitats de tot el món, car les relacions internacionals van ser sempre un

objectiu atès per Aramon amb una atenció especial, tant per llur interès absolut, com per-
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què servien de protecció contra l’animadversió del règim polític espanyol. Montserrat

Martí no tenia horaris per a atendre tothom. Un aspecte particular d’aquestes relacions

eren els intercanvis de publicacions amb més de dos centenars d’institucions científiques

dels quatre continents. Van ser diversos els qui ens en vam ocupar, també la Montserrat.

Recordo amb quin orgull anàvem a portar les publicacions de l’Institut a Correus i anà-

vem a recollir les que rebíem d’intercanvi: la bibliotecària Maria Riera les catalogava i

empaquetava: el 17 de novembre de 1989, l’Institut va fer ofrena a la Biblioteca de Cata-

lunya de més de vint mil volums fruit d’aquest intercanvi. L’esperit que es vivia a la seu

de l’IEC, tan petita, era de total dedicació a allò que podia ser d’interès a la cultura del

nostre país. Eren temps en què portar un paquet o la convocatòria d’una reunió era qua-

si un acte d’heroisme, i sentit com a tal; pensàvem que contribuíem a salvar un patrimo-

ni essencial del país i la Montserrat ho pensava com ningú.

A part de les activitats culturals, tenia activitats polítiques: militant d’Unió De-

mocràtica de Catalunya, del Front Universitari de Catalunya. Montserrat Martí va formar

part del Front Universitari de Catalunya (FUC), creat el 1944, en la direcció del qual coin-

cidí amb Josep Benet, Enric i Lluís Casassas, Lluís Torras. El FUC estava organitzat en

cinquenes: jo formava part d’una cinquena de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb Joan

Vilà-Valentí, el geògraf, que n’era el cap, amb Enric Hernández Roig i Jordi Solà. Publi-

cava, en ciclostil, la revista Orientacions, òrgan del FUC i portaveu dels Grups Nacionals

de Resistència, que el novembre de 1945, mentre la Banda Municipal tocava la setena sim-

fonia de Beethoven, es desplegà una gran bandera catalana i el públic, malgrat la presèn-

cia d’«autoridades», es posà dempeus i aplaudí. Doncs bé, en la confecció de la bandera i

en el tiratge d’Orientacions hi participà la nostra amiga. Fou secretària el 1944 de Pous

i Pagès, president del Consell Nacional de la Democràcia Catalana, enllaç amb el PNB clan-

destí. Va estar sempre per damunt de sectarismes i a favor del que ella considerava la de-

fensa a ultrança dels Països Catalans. També, intervingué en activitats parapolítiques com

el grup Miramar, secció cultural del FUC, presidit per Maurici Serrahima que facilità les

relacions entre la joventut inquieta de l’època —Triadú, Cirici, Ainaud, Benet, Lluís Tor-

ras, Verrié i la gent de generacions de postguerra, amb l’organització de conferències i de-

bats, etc. Jo en vaig ser secretari un temps, fins que al 1950 vaig anar a la Gran Bretanya,

empès per Aramon, i puc donar fe de la col.laboració de M. Montserrat Martí. I, encara, cal

mencionar la seva activitat en l’ajut català als presos polítics: cada any organitzava, poc

abans de Nadal, un concert privat de Concepció Badía, Bartomeu Bardagí o la Coral Sant

Jordi, a fi de recollir diners «per als seus presos»: concert a l’Institut Francès, a la Sala Mo-

zart, a la Caixa de Jubilacions, a locals de La Caixa (llavors «de Pensions»). Col.laborà

amb el Grup Estudi, de Joan Pinell (després monjo de Montserrat), els germans Gassó,
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Joan Basat, Adolf Nonat i Edmon Vallès, que feia sortir el 1942 uns fulls mecanografiats

(per manca de ciclostil) amb textos signats amb pseudònim de persones com Aramon i Sa-

garra, i organitzava reunions culturals. El 1947 en les festes Abat Oliva de Montserrat, va

ser penjada al Gorro Frigi una bandera catalana confeccionada per M. Montserrat Martí i

Maria Riera, sempre a segona línia, però sempre combatent i modesta.

Quan l’any 1981, Emili J. Boix i Fuster li va fer una entrevista, publicada a Serra

d’Or el desembre amb el títol Maria Montserrat Martí i Bas, o la feina resistent, ella ho

havia esquivat setmana rere setmana, perquè deia «El que jo pugui saber no té prou in-

terès.» L’entrevista és interessantíssima, amb moltes informacions inèdites.

Avui, l’Institut d’Estudis Catalans ret un homenatge públic a una col.laboradora

fidelíssima i exemplar en els temps més terribles que la institució i el país han viscut.

Temps de persecució amb l’objectiu d’anorrear i destruir l’essència del país. Gent com

Maria Montserrat Martí i Bas, treballadora infatigable i silenciosa, secreta gosaríem a dir,

han fet inútils els totpoderosos esforços dels enemics dels Països Catalans i de llur insti-

tució cultural màxima. Des de la Sala Prat de la Riba, i a cor obert, dediquem aquest re-

cord, emocionat i a plena consciència, a la persona valenta i sincera, a la catòlica fervent

però no sectària, en resum, a la patriota íntegra i a la dona honesta que fou M. Montser-

rat Martí i Bas. I permeteu que modestament hi afegeixi el meu tribut personal d’admira-

ció per l’estimadíssima companya i amiga.

Jordi Carbonell i de Ballester

Membre de la Secció Filològica

Maria Montserrat Martí i Bas i el monestir de Montserrat

No m’és possible de parlar de la Montserrat Martí1 d’una manera objectiva i desapassio-

nada. La meva relació amb ella va començar fa moltíssims anys, durant els meus estudis

que llavors anomenaven de «Filosofia i Lletres» a la Universitat de Barcelona; exactament

era el 1961, quan l’Institut d’Estudis Catalans va donar un discret accèssit a un treball
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1. En general, per a la biografia de Montserrat Martí, vegeu Emili J. Boix Fuster, «Maria Mont-
serrat Martí i Bas, o la feina resistent», Serra d’Or (desembre 1981), p. 25-32; Albert Manent, Retorn a
abans d’ahir: Retrats d’escriptors i de polítics, Barcelona, 1993, p. 237-246, i la breu nota anònima del Full
dels Dijous, de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona, corresponent
al 7 d’abril de 2005, que he consultat en la versió en línia (www.ub.es/biblio/fdijous.htm).
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