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no només van dirigits als felipistes sinó a convèncer els catalans que la guerra no es fa en contra
d’ells sinó dels francesos. L’element religiós també hi és molt present, i important, però és sobretot
la propaganda antifrancesa la que va tenir una major acceptació entre les classes més populars.
La distribució i eficàcia d’aquesta mena de literatura «del moment» sovint és difícil de quantificar. Simon assenyala la necessitat d’exhumar de manera sistemàtica els inventaris post mortem
per conèixer l’abast de la seva difusió —tot i que, en el cas de la propaganda antifelipística calgui
lligar-hi la voluntat del poder d’eliminar-la després de 1652—, però pel seu format mateix (fulls i
plecs solts, generalment) sembla difícil que una recerca d’aquestes característiques hagi de donar
els fruits esperats.
L’anàlisi dels textos de la Revolució condueixen Simon a dedicar el darrer capítol de l’estudi a
tractar «La fonamentació ideològica de la Catalunya francesa. El difícil equilibri entre el constitucionalisme català i l’absolutisme gàl.lic». Per això recupera alguns memorials i personatges que ja
havien aparegut i perfila el panorama. Pel que fa als escrits propagandístics de la unió amb França,
en fixa tres nuclis principals: el d’aquells antiespanyols que es van convertir a la causa francesa i
van ser premiats amb càrrecs (els dos Martí Viladamor, pare i fill), el nucli català de Pèire de
Marca (Francesc Fornés, Josep Jeroni Besora...) i un grup d’historiadors francesos (Pèire de Marca, sobretot). D’entre aquests em sembla especialment interessant el paper del cercle profrancès de
Marca: els seus erudits van oferir un contrapunt als arguments dels historiadors del tombant del
Cinc-cents al Sis-cents que havien servit per sentar les bases d’un renovat constitucionalisme català
i ho van fer a través de la pròpia obra, com afirma Simon, però també prenent com a punt de partida i manipulant les obres d’altri.
L’estudi de Simon es tanca amb un apèndix que aplega notes biogràfiques sobre els autors coetanis. El recull no és exhaustiu pel que fa a la informació que aplega i de vegades tampoc del tot precís, però és útil com a complement a la seva investigació i permet al lector de fer-se una idea de «qui
és qui» a la Catalunya de finals del segle XVI i primera meitat del XVII.
L’autor ens ha ofert una visió aprofundida de determinades qüestions que haurà de ser completada, a la llarga, amb la «redescoberta» d’obres encara avui inèdites, manuscrites, però també
impreses. El panorama global de la cultura catalana de l’Edat Moderna no permet encara fer bandera de normalitat pel que fa al control de tota la producció escrita dels autors del període; la pervivència de la tradició manuscrita al costat de la impresa durant aquest període és fonamental amb
vista a la seva comprensió, i Simon ja s’ha preocupat, en aquesta i en altres ocasions, per donar a
conèixer al públic especialitzat títols fins aleshores desconeguts.
Amb Els orígens ideològics..., doncs, el lector disposa d’una obra ben documentada sobre les
bases ideològiques de la Revolució de 1640, que constantment planteja els lligams entre poder polític i cultura i ens n’ofereix exemples visibles, que recull aportacions noves i ofereix una lectura
unificada i coherent dels estudis precedents. Una obra que serà útil a historiadors i estudiosos de la
cultura, la llengua, el pensament polític i un llarg etcètera.
Eulàlia MIRALLES
Universitat de Girona (ILCC)

CAMPILLO, Maria / VILANOVA, Francesc (eds.) (2000): La cultura catalana en el primer exili
(1939-1940). Cartes d’escriptors, intel.lectuals i científics, Quaderns de l’Arxiu Pi i Sunyer 4, Barcelona: Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals, 185 p.
El mes de maig de 1939, des de Tolosa de Llenguadoc, Maria Baldó de Torres envia una carta
a Carles Pi i Sunyer, que en aquells moments és a París, informant-lo sobre el funcionament de la
Residència d’Estudiants on es refugien exiliats catalans relacionats amb el món universitari, i in-

CAMPILLO / VILANOVA: «LA CULTURA CATALANA EN EL PRIMER EXILI (1939-1940)»

419

sistint sobre el que aleshores era la seva principal preocupació, la incertesa del futur immediat. En
aquesta carta —tot un compendi de les emocions, les pors, les esperances i el dolor dels exiliats catalans durant els primers mesos després de la diàspora— podem llegir les paraules que segueixen:
«Els amics de Toulouse ens han resolt el problema de la llar i en part el de la nutrició. Resten tots
els altres sense solució i encara hi ha quelcom de més anguniós que és el de donar-se compte de que
un és un pes mort que cal ésser mogut per altres. I hi ha també el descontent de l’esperit que ambiciona treballar i no pot.»
En síntesi, aquests mots recullen la sensació general dels protagonistes de l’exili republicà. Hi
ha, ineludiblement, una preocupació per la supervivència, però l’ombra que plana per damunt del
conjunt de les 108 cartes que va rebre Carles Pi i Sunyer entre el gener de 1939 i el juny de 1940 de
corresponsals relacionats d’alguna manera o altra amb la Conselleria de Cultura de la Generalitat
Republicana, abans i durant la guerra, des dels seus nous, diversos i forçats emplaçaments —Tolosa, Montmorency, Roissy-en-Brie, Boissy-la-Rivière, Argelers, Avinyó, Perpinyà, El Voló, Marsella, Prats de Molló, L’Isle-Adam, Londres, París, Bordeus, Mèxic i Santiago de Xile—, és la manca de sentit d’unes existències que han vist com s’esfondraven ideals, projectes i objectius vitals, i
com es feien fonedissos tots els punts de referència, fonamentalment espirituals. En aquest sentit,
es pot dir que són moltes les peticions d’ajuts econòmics que rep l’ex conseller de Cultura, però cal
reconèixer que gairebé totes van acompanyades de demandes de feina. I de feina, si pot ser, relacionada amb la professió que tots aquests intel.lectuals, escriptors, pintors, músics, escultors, científics, enginyers, músics, etc., van exercir fins a l’últim moment a Catalunya.
Impressiona l’alt grau de civilitat que traspua d’aquestes cartes; la manera com es fa present
l’ascendent moral del corresponsal únic al qual totes s’adrecen, i no només per la potestat que té Pi
i Sunyer sobre els diners de la Generalitat que poden garantir, durant un temps, la supervivència
dels exiliats, o per la capacitat de proporcionar permisos de circulació, visats o subsidis. Hom li demana consell sobre diverses possibilitats d’organització de la cultura a l’exterior i, a partir d’un determinat moment, el vistiplau davant propostes concretes que la distància temporal ens fa veure no
només com un mitjà de guanyar-se la vida material, sinó com l’única possibilitat de mantenir, amb
la dignitat, el sentit de la pròpia existència, individual i col.lectiva.
Perquè sobta també veure fins a quin punt, en uns moments en què els emissors de les cartes
tenen dificultats reals per saber coses dels seus familiars més propers, encara a l’altra banda de la
frontera o retinguts en hospitals i camps de concentració, s’aferren en general a la idea que la pervivència espiritual o moral de Catalunya passa necessàriament per la salvaguarda de la cultura. És
significatiu, entre molts altres, el cas d’Agustí Bartra. Traslladat al camp de concentració d’Agde
després d’haver passat pel d’Argelers, escriu que pensa «sovint en el futur de l’espiritualitat de Catalunya i en la necessitat de la unió de tots els artistes i intel.lectuals emigrats dintre una agrupació
que ens agermanés i representés.» Aquesta carta, amb data del 10 de maig de 1939, és el resultat
d’un esforç important, per part de Bartra, de mantenir la dignitat enmig de les condicions deplorables del camp de concentració, sobretot les de la platja d’Argelers, igualment com el poema que
escriu i que envia a Pi i Sunyer, i l’esperança en un proper exili a Mèxic, «el Nou Món», o a Anglaterra. És l’altra cara de la vida al camp de concentració que Lluís Ferran de Pol evocarà, anys
més tard, a les seves memòries, on, davant la disjuntiva de «dignificar-se» amb la lectura del Primer llibre de les Estances de Carles Riba o dedicar-se a matar els polls que el martiritzen, opta per
això darrer.
Tot i que Carles Riba escriu, des de Bierville, que se sent «al servei d’una cosa molt alta» i que
Josep Pous i Pagès consideri que «les coses d’ordre personal han de quedar subordinades a l’interès
i utilitat de la tasca possible»; malgrat que de seguida s’organitzen, a Anglaterra i sobretot a França,
diversos nuclis d’acció cultural catalana, que es crea la Fundació Ramon Llull i es confeccionen i
es publiquen cinc números de la Revista de Catalunya, les cartes a Carles Pi i Sunyer reflecteixen
també la impossibilitat d’evitar la dispersió dels exiliats a mesura que passen els mesos i que la guerra s’ensenyoreix del panorama polític europeu.

420

ANTONI LLUÍS MOLL BENEJAM

Maria Campillo, historiadora de la literatura i especialista en la literatura de guerra, i Francesc
Vilanova, historiador i responsable de l’Arxiu Pi i Sunyer, han organitzat, editat les 108 cartes que
Carles Pi i Sunyer va rebre com a ex conseller de Cultura durant els primers mesos d’exili, per tal
d’oferir als investigadors sobre aquest període de la història cultural de Catalunya uns materials de
primera mà. La seva tasca, tanmateix, no ha acabat aquí, perquè l’estudi que encapçala el volum número 4 dels Quaderns de l’Arxiu Pi i Sunyer no és una simple presentació del material, sinó un model d’anàlisi dels materials històrics feta des del rigor i el distanciament científic —és indispensable destacar la manera com Campillo i Vilanova reconstrueixen les relacions i les tensions
intel.lectuals i polítiques del primer exili— tant com des de la sensibilitat del que suposa, individualment i col.lectivament, per als escriptors, intel.lectuals i científics compromesos amb la lluita
antifeixista, el desenllaç de la guerra civil espanyola i les seves conseqüències més immediates.
Aquestes paraules de Francesc Trabal, escrites des de Roissy-en-Brie el 2 de maig de 1939, tot just
ho insinuen; trabalianament, és clar: «Preparem articles, intervius i informacions per a diaris i publicacions franceses. Ens han promès feina de traducció per a una nova casa francesa de traduccions. Però estem sitiats a Roissy. Això és molt bonic, molt, però tenim la sensació que no vivim,
sinó ficats en un bany de parèntesis.»
Margarida CASACUBERTA
Universitat de Girona

ALCOBERRO, Agustí (2000): Miquel Batllori. Barcelona: Fundació Catalana per a la Recerca. 153 p.
La Fundació Catalana per a la Recerca (FCR) publica una sèrie de biografies d’investigadors
catalans de ciències i humanitats. Aquestes biografies són fruit directe dels premis que la mateixa
fundació atorga a investigadors de gran rellevància relacionats amb Catalunya. En la llista dels primers homes de ciències biografiats —i per tant, també premiats— no podia mancar-hi una de les
ments humanístiques catalanes més reconegudes arreu del món: Miquel Batllori, que rebé el premi
l’any 1998, juntament amb Francesc Serra i Mestres. El jesuïta —el primer científic investit doctor
honoris causa per totes les universitats de la Xarxa Institut Joan Lluís Vives— té tots els mèrits perquè la seva biografia acadèmica figuri en aquesta col.lecció de la FCR, tot i que ha estat un home
explicat a bastament des del punt de vista vital: s’han apropat a la seva figura, amb intencions més
o menys biogràfiques: J. M. Benítez, Josep Massot i Muntaner, Joaquim Molas, Baltasar Porcel,
Marc-Aureli Vila... a més de nombrosos entrevistadors.1
El mateix any que la biografia sobre Batllori que ara ressenyam, Cristina Gatell i Glòria Soler en
publicaven una altra: Records de quasi un segle.2 Encara que no pertoca ara de comentar el llibre de
Gatell i Soler, les comparacions són ineludibles. En primer lloc, hi ha una diferència d’objectius: els
Records representen una aproximació humana i personal a l’home, fruit de converses sovintejades i
espaiades, enregistrades magnetofònicament, en força passatges transcrites i, després, revisades pel
pare Batllori; l’assaig biogràfic d’Alcoberro és, en canvi, un apropament a l’erudit, creat a partir de dades diverses, sobretot escrites. Cal tenir en compte que el dibuix del pare Batllori que ha traçat Alcoberro és —com pertoca a la col.lecció en què s’inclou— una biografia acadèmica i investigadora, i s’hi
segueixen les passes del jesuïta en tant que home de ciències, amb la voluntat d’«aportar algunes dades que facilitin el coneixement i la lectura de la seva obra entre un públic ampli» (pròleg, p. 14).
1. Caldria destacar que Ramon Barnils, Quim Monzó i Jordi Vendrell feren una entrevista a Miquel Batllori (emesa a Catalunya Ràdio i editada després) molt interessant per la desimboltura i la ironia que els entrevistadors aconseguiren robar a l’entrevistat.
2. BATLLORI, Miquel. Records de quasi un segle. Barcelona: Quaderns Crema, 2000. Agustí Alcoberro va
poder llegir el mecanoscrit dels Records, tal com fa constar en el pròleg i en nota al peu.

