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Mflrin- Aiiri.lia Capmnn!l (Serrfl dPOr), jriny, 1983 

Es molt ficil parlar dcls anys dificils;rio 110 era taiit viure'ls. Perb ~(ibretot calia una 
graii dosi d'imagiiiacid pcr sohrcui~ire'ls. Es molt iicil dir, Uanion Aramon va salvar 
I'euisttncia d e  I'iristitiit d'Estiidi5 Catalans, perii 6s dificil pensar que I'endemi de  la 
derrota I'instihit ja noexistia, i iliiecalia tota la decisi<i, tota l'eiiergia, tota I'aurihcia del 
nidn per i i e F r  I'evidSncia i decidir qiir aquella enteltquia, sciisc casa, sense parets, 
sciisc llíbres,ccintiiiiiaria existiiit. Elpiqorque teunii derrotai.sprecisamrnt I'acceptacicí 
iiefiiiitiva d e  la derrcita. 1 molts dels iluc cs quedaven entre iiosaltrcs vaii acceptar la 
derrota, fiiis i tot a favrir d e  la catalanitat. Ercn partidaris dedemaiiar permís. de  tenir 
paciPncia, d e  peiiedir-se dels pecats comesos. R.inioii Ararnon no ua demanar prrmis, 
ni va tenir pacit:iicia, ni es va peiirdir de  res: va decidir qup la derrota iio existia, \,a 
establir contacte amb Puig i Cadafalcli, i va decidir ciintiiiuar, corn si la Historia. la 
Gran Histtiria, s'liagiiés equivoca t i no calgu6s fer-li gaire cas. M'agrada imaginar-me 
que Rainon Aramon sortia de  les iiiiirallcs d e  la por i les vexacioiis coin Eiiees sortia 
delesmurallesdcTroia,denotada, carregatambrl cosenfehlit delseii pare Anquises, 
portant a la mA el seii fill Ascani, tamht! dit lul, fundador tanmateix d e  la jirris Jiilia. És 
una imatgequesemprem'ha agradat. perquSarnbaqiiesta imatgeels grecs, cluehovaii 
dir tot, q ~ i i  en vers, q u i e n  prosa, expressaven així el que vol dir  la cniitinuitat d'un 
poble: el vcll a I'escliiena, feixuc i mal de  siiportar, i a la m.% el petit, hercii de  la priipia 
tenacitat. Qiii. Iiauria p s s a t  si aquells dos liomcs,anibunacosa tan petita corn ésuna 
sigla, les iiiicials d'aquesta cosa tan prec.%ria m el moment: L'Iiistitut d'Estudis 
Catalans,liaguessindecidittemptareliiitur?Prohablements'liauria fosdiiisqualsev~il 
institució perdoiiavidesi uii funcionari s'hauria fetcirrec detotun munt dcpapersque 
nohaurien tiiigu tcapintertsperal fiindonan. Aixb,supr)santq~iealgun catali penedit 
se sentís iticlinat sentimentalment per iins mots que no tenien viabilitat pública. Vida 
pUhlica, realitat iiornial d'una cultura és precisanient el que es proposa, amb la srva 
Iabordocent, i entrr altrespnipostesamh la fundacióde la Sricietat Catalana d'Estudis 
I-listiirics, qiie hinda amb Miquel Col1 i Alentorn i amb Fere Bohigas, perqiii. no n'hi 
ha prou d'evitar la dcstrucci»: cal construir si no es vol desapartixer. 

Un altreaspecte dcla scva conducta rn'agradaria suhratllar, i tsclue Ramon Aramon 
no  accepta ni tan sols I'altwnativa de  la clandestinitat, achta corn si la seva actuació a 
contracorrent fos l'única Icgitiiiia, i si topa amb la policia o anib les autoritats 
franquistes h» fa com si li poscssiii uns bastnns a les rodes qiie no cal considerar ni 
donar-los gaire irnpcirtancia. En un  país com el nostre, que tendim, pcr vici de  segles, 
'11 lament i a la llagrima, era d e  veilrr com Rarniin Aramon es movia en rl pis esquifit 
de  la Gran Via com si li hagucssiii concedit provisional estatge al Palau Major. No 
parlar6 dels sacrificis quotidians que aix6 comporta, perque sé que a rll no  li agrada, 
peru si que viill dir  d e  passada qur  ser pobre, que fer iina feina no reniunerada, no  era 
gens ben vist en la dcpauperada Barcelona que es refeia cuitacnrrents de  les ferides de  
la guerra. En aquella societat malalta d e  vergonyi i submissió, Rarnon Aramon havia 
dccidit que la iiormalitat era el1 i el seu pftit cntorn, molt abans qiie Fromm haguks 
explicat amb tanta lucidesa que e1 coiiscns de  la maioria en una societat malalta 110 6s 
símptoma de  normalitat. L'liistiiut d'Estudis Catalans continiiava, doiics, dictant 1; 
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n o m a  amb un dcihle sentit, no sols perque tenia la clau dc volta de la llengua i de la 
seva cultura, sin6 perqiii. existint demostrava que la anormalitat era la prepotencia 
dels vencedors. 

Mainova pcrdrela tiociódecluinera I'5mbitexacte,ladimensi6dc la iiostra Ilengua 
i la ncistra culhira. 1 des d'un priiicipi, saltant per sobre de  totcs les ~lificultats. va ser 
presenta totes les activitats que rcnaixien a les Illes, al Pais Valencia, i, tiira de  I'amhit 
nacional, representava la nostra Academia a la tinion Academique International. A 
nivellintemacional quedava ben clar,i ben aviat,que perdamunt deI'arhilrarietat,de 
I'ahsurd, existia la cadena mai no iiitrrronipuda d'tina llengua i d'uiia cultura. 

Ho he dit inoltes vegades, precisament perqiie he tingut la fortuna de  tenir mestres 
excel.lents, que la gran pedagogia no r s  fa anib imposicions, iii a cops de  dogma; es fa 
sobretot amb el que els esc»l:7stici en dcicii moral 11 friirfte, (.S a dir qiie el hon mestre 
camina davant teu i et fa seguirambclseu exemple. ~ s c l n i c s t r e ~ i i e  hevolgut explicar 
avui,unniestre queexercia el sriimagisteri mts en115 dclesparets de 1'escol;i.mi.seiillA 
i tamhé en el cor mateix de  la nostra identitat. Ja si. que Ramon Aramon no necessita 
la nieva apolcigia, iio Iic dit res que no sabessin de sobres tots els quc cm fa11 I'honor 
d'escoltar-me pvr6 potser no 6s sobrer que cns ho d i p ~ e m  els uiis als altres i, cnm 
aquells personatges meravell»s»s de la pel.licula de Trufaut, prniiunciem en veu alta 
els llihres destriiits, perqul. no se'n perdi la memiiria. 
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