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Aquest llibre recull les quatre ponències pronunciades en la jor
nada acadèmica Entendre, explicar, fer. In memoriam Joaquim Molas 
(1930–2015), que es va organitzar per als cinc anys del traspàs del 
professor Molas, però que, a causa de la pandèmia, es va acabar cele
brant una mica més tard, el 15 d’octubre del 2021, a la Universitat de 
Barcelona i l’Institut d’Estudis Catalans. La va coordinar una comis
sió formada per Maria Dasca, Josep M. Domingo, Josep Murgades, 
Ramon Pinyol i Albert Soler en representació de les diverses institu
cions col·laboradores: Aula Joaquim Molas de la Biblioteca Museu 
Víctor Balaguer, Departament de Filologia Catalana i Lingüística Ge
neral de la Universitat de Barcelona, Departament de Filologia Ca
talana de la Universitat Autònoma de Barcelona, Institut d’Estudis 
Catalans, Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, Societat Ca
talana de Llengua i Literatura i Societat Verdaguer.

El títol d’aquella jornada i, avui, del present llibre, reprèn la forma 
i el sentit d’altres títols vinculats a l’homenatjat —«Escriure, llegir, en
senyar» es titularen unes notes del seu dietari aparegudes el 1978; «me
mòria, escriptura, història» se subtitulà la miscel·lània Professor Joa-
quim Molas que se li dedicà el 2003. Fa referència a la triple condició 
que defineix la tasca moliana en els seus molt diversos vessants: l’intel
lectual compromès, el crític d’actualitat, l’activista, l’editor, el profes
sor, el constructor dels estudis literaris acadèmics catalans, etc. Les mil 
activitats que Molas va desenvolupar al llarg de la seva fecunda trajec
tòria poden englobarse sota aquesta tríada: entendre la literatura, la 
cultura, la història i la societat catalanes; explicar, oralment o per escrit, 
les conclusions que n’extreu, mitjançant gèneres molt diversos que van 
des de la nota assagística fins a l’estudi especialitzat, des de la conferèn
cia i la classe magistral fins a la conversa en àmbits formals i informals; 
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fer, és a dir, convertir tot això en activitats fèrtils i extraordinàriament 
influents que han transformat per sempre més la societat catalana. De 
fet, aquest verb final funciona com a tercer element de l’enumeració, 
però també com a síntesi essencial del sentit de tots tres. L’acció —que, 
com li agradava recordar al seu admirat Foix, no és sempre un àmbit 
distint del pensament— dona sentit i força a la comprensió i la comuni-
cació. A causa del context històric en què va créixer, Molas formava 
part d’una generació molt conscient d’aquesta necessitat d’obrar i del 
valor substancial que tenia per a una cultura perseguida. De fet, el 1958, 
les primeres notes conservades del seu dietari personal van quedar mar-
cades amb l’obsessió per aquest verb salvador:

1. Pensar: crear misteris; fer: desfer els misteris que el pensament ens 
ha creat. Ah, contra quina tradició miserable de misteris ens cal encara 
rebel·lar-nos!

[...]
10. Un poble (un home) sa no es preocupa ni de tradicions, ni 

d’innovacions, ni d’imitacions. No se sotmet a cap anàlisi; tot simple-
ment fa. Ai, d’aquells pobles (o d’aquells homes) que es perden en una 
xarxa interior de problemes metafísics!

[...]
13. Intel·lectual català, peninsular! Procureu evitar el vostre, el 

nostre, gran parany: pensar, fer, plantejar problemes propis d’una so-
cietat evolucionada, com la sueca, mentre viviu, vivim, en una societat 
poc desenrotllada, gairebé afroasiàtica. (Molas 2021b: 7-8; els subrat-
llats són meus)

Es tracta d’una voluntat de treball, d’acció, molt determinada en 
la qual insistia el 1966:

Senyor: deslliureu-nos de vanitosos, d’envejosos, de genis, de sants i 
d’il·luminats!

Ni moral de missió, ni moral de medalla (o de currículum), sinó 
simple moral de treball.

Moral asèptica, distanciada, silenciosa. En tot cas, avui, amb el 
complement de supervivència, moral d’acció, és a dir, de recuperació i 
de transformació. (Molas 2021b: 204)
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Calia, doncs, fer —i fer en un context geogràfic, cultural, històric 
i social determinat que no pot obviar-se a risc de quedar presoner en 
una xarxa de problemes irresolubles per inexistents. Tal fou, en essèn-
cia, el programa que va guiar tota la carrera de Joaquim Molas. No es 
tracta, però, de l’activitat fàcil i frenètica de l’home d’acció inconsci-
ent, sinó de la construcció meditada de qui és capaç, també, d’enten-
dre i explicar, de comprendre i establir una continuïtat.

Perquè, en efecte, el discerniment és a la base de tota aquesta di-
mensió constructiva de la trajectòria moliana. Ja als anys cinquanta va 
entendre que calia bastir una alternativa nacional a la moda universi-
tària dels Machado, Hernández i Otero, en relació amb la qual va 
proposar la relectura de Salvat-Papasseit, Pere Quart i Espriu que es-
tructuraria el Realisme històric. Malgrat els molts rebuigs que va ge-
nerar aquest moviment, incomprensiblement encara bescantat avui, 
va ser capaç d’establir una nova actitud compartida en la construcció 
cultural de postguerra que perduraria en les dècades posteriors fins a 
esdevenir fundacional (Broch 1985 i 2000; Marfany 1988; Aulet 
1995). Després, a finals dels seixanta, Molas fou dels primers a enten-
dre el canvi que s’estava produint d’una cultura industrial a una de 
postindustrial, i centrà la seva activitat —acadèmica, editorial, educa-
tiva, política— en la construcció i l’enfortiment de la base literària 
moderna indispensable per al ple desenvolupament de qualsevol cul-
tura postmoderna (Balaguer 1996: 21; Marrugat 2013: 15-20). Al 
llarg d’aquest transcurs, va anar prenent força l’explicar, mitjançant 
investigacions pioneres, textos de tota mena i cursos universitaris, en 
un procés que molts dels seus deixebles també han volgut entendre, 
explicar i assumir per a poder fer encara més enllà (valguin com a 
exemple els articles recollits a Autors diversos 1996 o bé Castella-
nos 2010).

Aquesta transcendència col·lectiva de la seva capacitat d’entendre, 
explicar i fer ha convertit Joaquim Molas en una de les figures més 
influents, en el sentit netament positiu, de la cultura contemporània 
—en oposició a tantes altres que utilitzen institucions com les edito-
rials o la universitat només com una expansió personal que, parado-
xalment, acaba esvaint-se en el no-res. Això és el que ha generat tant 
d’interès en la seva obra, que continua comptant amb noves publica-
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cions després de la mort de l’autor i és també referència ineludible 
entre tota mena d’estudiosos que ja no en foren alumnes. Per això 
s’han anat editant obres seves com la correspondència amb Joan Oli-
ver (Oliver i Molas 2015), les intervencions al Debat sobre [la] cul-
tura catalana del 1967 (Castellet et al. 2019), la compilació de les 
entrevistes (Molas 2021a) o el dietari complet (Molas 2021b), que 
continuen reculls fets en vida de Molas com els de l’obra crítica a la 
col·lecció «Clàssics catalans del segle XX» (Molas 1995 i 1999), el de 
notes dietarístiques (Molas 1997), els dels assaigs i estudis literaris de 
l’Edat Mitjana al segle xx (Molas 2010a, 2010b i 2014) o la traducció 
al castellà dels articles sobre les avantguardes (Molas 2010c). Se su-
men a les miscel·lànies d’homenatge a Molas en què tota mena d’espe-
cialistes en investigació cultural n’han reconegut el mestratge oferint-
li els resultats de les seves recerques (Autors diversos 2003 i 
2008-2010) o records, assaigs i estudis sobre la seva vida i la seva car-
rera (Autors diversos 1996). Més recentment, aquestes han estat 
objecte d’un altre document cabdal, l’Àlbum Joaquim Molas (Llanas 
i Soldevila 2022), una biografia completa que permet fer-se càrrec 
de la significació cultural del personatge a partir de documents foto-
gràfics i textuals en què para el mateix Molas, però també els escrip-
tors amb qui es va relacionar, els amics i els deixebles.

Les quatre noves aportacions que conformen el present llibre 
s’afegeixen a aquest panorama. Es complementen entre si per oferir 
una mirada a Joaquim Molas que es fixa en el conjunt i en detalls con-
crets de la seva carrera des de perspectives diverses. Les oferim orde-
nades de tal manera que permeten resseguir-ne el total de la trajectò-
ria, el pensament i el llegat, i situar-hi l’estudi més concret d’alguns 
dels episodis. Amb «Joaquim Molas i les polítiques culturals», Damià 
Pons estableix una mirada global a les activitats de Molas a partir dels 
interessos que va mostrar i de les intervencions en la societat que va 
dur a terme a través de la cultura. Una de les seves actuacions més 
remarcables fou l’acompliment de la col·lecció «Les Millors Obres de 
la Literatura Catalana», de la qual Patrizio Rigobon estudia la plani-
ficació, la realització i la repercussió a «Joaquim Molas i el cànon ca-
talà: algunes observacions sobre la col·lecció “Les Millors Obres de la 
Literatura Catalana”». També Damià Pons exposa l’interès que de-

Entendre, explicar, fer 23.indd   10Entendre, explicar, fer 23.indd   10 22/9/22   9:3222/9/22   9:32



 Pròleg 11

mostrà Molas des dels anys cinquanta per la literatura contemporània i 
l’acció cultural coetània. Són ben visibles en els articles publicats a la 
premsa dels anys seixanta i primers setanta recollits a Una cultura en 
crisi, volum al qual s’acosta Josep-Anton Fernàndez des de noves pers-
pectives teòriques a «“Una cultura tota plena de forats”: tot escoltant 
Una cultura en crisi». El repàs global de Pons estableix com a últim acte 
molià de política cultural la cessió del fons personal a la Biblioteca Mu-
seu Víctor Balaguer. I és l’examen del sentit humà, intel·lectual i social 
que té aquest gest el que tanca el llibre. Montserrat Comas Güell, direc-
tora d’aquella institució en el moment de rebre la donació, planteja, a 
«De llegats. A propòsit del llegat de Joaquim Molas», totes les implica-
cions d’una donació com aquella, cosa que ajuda a completar el retrat 
de Joaquim Molas com a intel·lectual que entén, estudiós que explica i 
activista que fa; és a dir, com a home (de cultura) complet.
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