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-Qui é.7 Antorii Prlegri? 
-Antoni Pelegri és el dega  del,^ arivocat..; rri t,.rerci- 
ci de Barrrlorta. Cízl dir elite. ti part dr ser itn 
c.rcel.lc~~t practicanr de la ci61icin jitriclicíi. lici estar, 
en el srit Ilar,q Ilrirg itinerciri vital, piorrrr eri diversos 
ainhits de la nosira re(ilitat iiocionol: rri I'esporr, en 
1'nssoc:ií~cionknie. en la recirperatiirí rlv la lltwgn~i. 
en lo m~isicn ... E?! t i i p ~ ~ ~ s !  íimplissim venrall d'octivi- 
tuis rl converiei.r en i tw homr rloior (/'un .singrilcir 
arractiir pcr al qrti vol escoltar i drscohrir a..;pecte..; 
(/e l r  riostra Iii.yt6ria rnF..; inznirdinrci. rnrrssci sovint 
malinterl~rt?rtit.s i ií~rgiversrits. Amh ell. dorics, rrror- 
rtJm el canii qrir ens I'lia diit fin..; acliti 

-Per comcnqar, spodem considerar-vos, per la vos- 
tra edat i experiencia, com un exponen1 de la historia 
viva del nostre país? 
Qualsevulla  persona quc tingui mnlts anys. segur 
quc té una experiencia. una vivfncia. pcr explicar. Jo 
no em considero superior a ningú: senzillamcnt, si 
puc explicar moltes coses és perque n'he viscudcs dc 
tots colors en aquests anys de vida. 

-Per que el títol de les vnstres mcmbnes EIs cafa- 
lans entre la fa16 i ImfTeLues? 
-En aquel1 mnment el món hrandava entrc dos ex- 
trems: el feixisme i el comunisme; i. entremig, el cen- 
tre. Aquí vam caure en un extrcm i cn I'altre: pnnier 
en el marxismc. i .  dcsprés. en el feixismc. amh lotes les 
mnlvestats que cada extrcm covava. coincidents. aixh 
sí. sempre qur es tractava d'anar cnntra cls catalans. 

Referiu, en aquestes memnries, que van anar a visitar 
el taüt de Prat de la Riha (3 d'agost de 1917). Tenieii 
deii anys. Que en recnrdeu? 

-Hi vaig anar pcrqu? el meu pare era funcionari de 
la Mancomuiiitat de Catalunya. Era al vespre. i se 
m'hi va endiir perqui recordes sempre mes aqucll 
personatgc. 

-Escrivíreu, referint-vos a Prat de la Rih;i, qiic anih 
nuns petits mitjans va crear una v a n  nrganitzaciíin. 
Quina npiniíi en teniii. d'aquesta peaonalitat? 
-Extraordinaria. Si hagués viscut vint anys inés. no 
haiiria passat el que va passar. N« hiruriti vingiit el 
Divuit dc Juliol ni la dictadura de Priino de Rivera ni 
res. Va morir quan tirt jiist tenia quaranta-set aiivs. 
Era un Iiome d'una iiiiciativa cxtraordiniri;,. 

-Vós heu estai un dels testimonis directes del Diwit 
de Juliol. Com visquércu aquells fets. quins records 
en teuiu? 
H o  explico en el llibre del qu;il hem parlat ahans. 
J n  cm truhnvii en aqiiest niateix pis: fria pocs mcsos 
que hi Iiavia vingut a viure; aquell dia. a tots ens va 
agaliir de sorpresa. perque ningú no s'esperiiva res 





tota persona que no se sentís de dreta «total»! anib 
tot el quc significa cdreta espanyola,,. que és una dre- 
ta molt tancada. La gent de Rurgos encara se sent fi- 
Ila del Cid Campeador: així cls rctrato en cl Ilibre. i 
així m'ho han reconegut. 

-Vós heu estat tina de les persones que, sota la Dic- 
tadura, més ha destaeat en la represa de I'associacio- 
nismc La vosha reconeguda afeccií, per I'esport pot 
considerarse com una excusa pera  ferpaís? 
Q u a n  vaig venir cap aci, vaig veure que calia re- 
drecar tot el país, pcrque?, quan les forces anarquistes 
se'n van apoderar, van deixar-ho tot desle(; i. amb les 
tropes espanyoles, el mal que després cns va arrihar 
fou d'una repressió tant o més dura que la que hi ha- 
via hagut durant I'anarquisme. 

Hi ha una altra qüestió a esmentar: ens demana- 
ven que voldriem quan tomtssim, rluins cirrecs de- 
sitjariem. Jo vaig dir que rio volia res; que cm deixes- 
sin tranquil i que no en1 tornarien a veurc. Vaig 
comencar a actuar d'advocat (hé ni'havia de guanyar 
la vida d'una manera o altra). i aleshores. amh la co- 
lla del Jirnior, que era la colla d'esport i~ la qual per- 
tanyia des de I'any trenta, vam cnmcnfar a Ter esprirt 
i tamhé literatura. ja que coneixia la majoria de lite- 
rats de Catalunya. pcrque? tots eren aiiiics del meu 
pare: en Pompeu Crehuct, cn Millas Kaurell. en Tar- 
Ics Soldevila. en López Picó. La rclació amb ells era 
de com si no haguCs pissat res. En la colla del .lirnior 
hi havia un capitost que era en Maurici Serr a h. ima. 

Vam anar fent coses: una forcn Ics iipcres. A mi 
se'm va ocórrcr d'estudiar I'aleniany. i, per a practi- 
cardo. anava traduint nlgunes uperes al catala. Vaig 
comenyar a obrir casa meva a conccrls. a recitals de 
poesia i a conferkncies. Aleshores, jo tcnia molta re- 
lació amb en Ramon Ar;tm«n (éreni ainics des de 
I'any 1927). El convidava a venir aquí quan fkiem 
aquestcs scssions literaries, i, com que d'alcmany en 
sap molt més que no pas jo. li deia que em repassCs 
alguna d'aquelles traduccions. Lln dia d'hivern. a 
quarts dc vuii del vespre. puja (vivia aquí al costal) i 
em diu: xEscolta. m'hauries de deixar la sala del pis, 
ja que no podern fer la reunici dc I'lnstitut ;i casa d'en 
Puig i Cadafalch, perqiik esta malalt ... i no la voldria 
desconvocar i dir a la gcnt que se'n 1orni.n Des de Ila- 
vors (anys cinquanta) I'Institut d3Estudis Catalans 
féu les seves rcunions a casa. 

-La normalització de la llengua sempre ha estat. a 
través de la iraducció de reglamenh esportius (de ve- 

la i de rughi entre altres) i d'hperes, un dels vostres 
interessos principals. 
-Del rugbi en vaig fer la primera traducció I'aiiy 
1435. El 1940 faig les d'lioquei sobre herba. les quals, 
naluralment. no van arrihar a ningú. El 1'171 faig les 
primcrcs instruccions de regata de vela (no n'hi havia 
haguda inai cap) pcr al Club Vela Calell;~ de PaliiErii- 
gell. El 1987 tradueixo les rcgles dc regata de vclcrs. 
qiie es publiquen el 1991 per als Jocs Olímpics: el 
1993 en vaig fer una versió iiova. taiiibé publicada. i 
ara trcballo cn la vrrsió del 1997. a niés de la darrera 
de rughi. 

Pel que fa a les operes i oratoris. 5s mts crimpli- 
cat, perqiie. no taii sols és fer la traducció. sin6 que 
cal adaptar-hi la música. La darrera que he fet ha es- 
tat E/ <:irni (Ir 111 tc2rrtr. de Gustav Mahler. 

-La Ilengua sempre ha estat el nord de la vustra ac- 
hiació, tant en ptíhlic com en privat. Permeteu-me 
que iis llegeixi un petit fragment de les vnstres 
memhries: aQiian no ens ho espcraveni. hem de de- 
fensa~ la nostra Ilengia d'iin noo pcrill: aqucsta vcga- 
da d'un costai inedit i insospitdt: dels mateixor cata- 
lans~.  Com veieu la situació de la Ilengiia, actiial- 
ment? 
-IJna mica diTícil. perque ens estan atacant de tots 
costats. c s  una ticlicn. nüiiiralment. <pie els espau- 
yols han fet servir scinprc: nli Cs pas nova. d'ara. l. 
quan piirlo del perill <<deis iiiateixos catalans,,. cm rc- 
fereixo a tnt aqucsi muvinieiit del catali liglrt. un ca- 
tala lleuger que Ilartimosamcnt arriba ;i admetre una 
skrie de girs i de faltes que el? catalans hcm anal tic- 
ccptant pcr lii intlukncia espanyola: no hem estat ca- 
paqos de inantcnir la nustra Ilengua depurada. 1 ac- 
tualment. des que iiiana uri partit dc dril;i espanyol;~ 
cxtrarirdinhria (que per sort no va guanyar toial- 
ment), encara rcp iin atac més fort. Si haguessin tin- 
gut majoria absoluta, avui ho tindricm mult negre. 

-En la terminologia esportiva, que tant Iieu irella- 
Ilat, com heu resol1 el problema dels anglicismcs amh 
que us heu trohat? 
-Semprc hc leí el niateix: estudiar el significat dcl 
mot en qüestió, sahcr que? significa. que vol dir eii la 
Ilcngua original (majoritiriainent anglcsa). i alesho- 
res cercar I'equivtrlent catali. He procurat rio caure 
en la simple repetició del mnt, com es va comenc;ar a 
fer amh el fuibol. Hi ha un exeiiiple molt curiós: el 
hflrqi~rr. que eii definitiva 6s un r.~.~trll. S'aconsegueix 
un h(isqrret perquk s'lia rt~ci~tellar: al filial surt la pa- 



raula nostrada en la l lcn~ua que tenim. 1 no parlem 
de I'~~slrilr~m. cn vela: quan les regates es fan en linia 
recia. s'hauria de parlar de r~z.rfrrrgirr recrilini. i de 
rccr~rrr:qri/ FNIIII~S si no 6s recte. La paraula eslirloni. 
pcr ella mateixa no significa res. en canvi sí que sa- 
hem hC quk significa .sinri(jr. I iirs n» cntrarciii a par- 
lar de la música. que Cs iin m6n en cl qual Iias de tro- 
har el moi precis quc s'ajusti al ritiiie. cosa no facil 
d'acunscguir. 

S o u  un dels advocats de mts prestigi amb que ac- 
tualment coinpta la societut catalana. Hi ha cap epi- 
sodi de la vostra trtjecthria prnfessional que recor- 
déssiu cspecialment? 

Si LIS rcfcriu a processos popiilars, hi ha I'assessora- 
mcnt de la 4larxa de la Llihertat. el 1976: la defensa 
de Els Joylars. en el Consell de Guerra del 1978: dels 
Ohjectors de  Cnnscit!ncia. vais ser-ne el primer advo- 
cal: vais intervenir en la rehahilitació del CADCI. i 
vaig trehallar molt en la Coniissió de Defensa dels 
Drets IIumans del Col.legi d'Advcicats de Harcclona. 
També he fet intervencions i prescntat comunica- 
cions en els congressos de I'lnslitut Internacional de 
dre t  Cbsmic i en la Lliga dels Drets dels Pobles 
(;ique\ts. I'any 1980. declara que Cntalun~a reoneix 
lote? le? cnndicioni per a ser tingud;~ per naciú inilc- 
pcndent). 

Parlant de treball privat. en el\ mcus escrits rem- 
prc hi tr;ispila el reiullal d'estudis que es refereixen 
als f~inamcnts jurídics del dret catalh. el qual va de 
hraccl arnli el dret roma. que li fa de puntal 

-Scguim amb la vostra tra,jectnria d'advocat. Em 
provuqiieu la curioaitat: cl drct chsmic. és el dret as- 
tronauiic? 
-N'hem de dir osrroiiIiritii~ » r~o.stiioriIirrticl Mira: el 
mcit osrronIirrric 6s fe1 servir per la faniília anglcsa i 
francesa: els alemanys i els riissos cn diuen ros- 
r>~r~riirirric. Tant un m«t com I';iltrc es refereix a I'acti- 
vitat que des dc I'any 1957 es va fent a I'espai exlern, 
irira ilc I'atiiiosfera. El dret semprr va a rcmolc dels 
tcmps: no inventa cap terna. El dret cosinoniutic té 
molta gricia. perquc. ahans que es poguessin fer 
aquesis vialgcs. ja hi va haver un txec. que es deia 
Vladiiiiir Mandl. que va fer un llihre sobre els viatges 
a I'espai. També ha\'icn cscrit sohre aquest lema .luli 
Verne i el catalh Miquel Estorch. lots dos del segle 
passat: i. iiiolt abans, el grcc Llucia de Sam6sala. ja 
n'haviii dit coses parlant d'un viatge a la [.luna. Fixa't 
que Verne posa justamenl a la Florida el Ilanpnent 

del primer can6 cap a 13 Lluna. precisament on hi ha 
Cap Kcnncdy. 

-Si el Llihre del consolar de mar (obra hasica del 
dret niaritim intcmncional) 6s catala. podrem afirmar 
que el Llibre de la circuluci~í sideral - p e r  dir-ho 
d'algiina m a n e r a  sera ohra també d'iin catalaY 
H i  hc intervinput des del principi. Aquest dret s'es- 
tahlia. originiriament. entre estals. i avui ha arrihat a 
ser corn una mena dc drct privat. La primera con- 
ferencia sobre aquest tema la vaig fer en el Cluh Vcs- 
pa. I'any 1958. Aleshores es parlnva del drct dcls cs- 
tats a admetre el pas dcls c<icts, cnm una anipliació 
del dret aeroniiiiic, i jo cm fixava en el dret tal cum 
6s tractat en el Llihre dc.1 ~~on.sol<r/ rle mor. Una altra 
iiitcrvcnció meva va ser fetii I'iiny 1964. en un con- 
grés que tinxué Iluc a Varsovia. Alla. la tesi que hi 
vais prcscnlar s'cmniarcava dintre la tradició del dret 
catala. uii dret molt ohert. qiie reconcix el dret de les 
persones en els U.vntgr.s. la primera llei mundial que 
els recuneix. i, tamhé, com he dit. funamcntat en cl 
I.lihrt, del cotirolor dc mor. 

Enrrr rrli.frino(lr.v IIP r l i ~ n t ~ ,  inti~ pctrlant 111.1 cf.1 cotn 
rlr, 111 r(,rrn. Anroi7i Prle,qri ni'lia evgulrr~iol nmh irns 
irllr~s plerrs d'rtrio vivor inr~vir~i~inihle. Des de In ~ a l a i ~ i  
1ic1.s .spris anv.s, /ticid i S I I I I I I I ~ P ~ ~  ir<it~ii; PS lolo 1111n 
llic<i (le civilirnt, folerriticirr i .sni,i(~sa. Me n'acorninrlo 
nmb cl sentim~rir (11, ,snher 1/ri~ Ir; hr ringirr rrnn crJnvr,r- 
sn ,fi~rqu~l~riilcnt lirrlirodo pcI tiiigrril rvpoi d'flqires/s 
Jirll.~, perqt~k. pr r  LI p(irl(ir (10 ~'~II/VOL~II/ Prlegri. onih irn 
Ilihrc no ti'hi hourio pos prorr. 


