
Tal com afi rma Heribert 
Barrera en el pròleg de 
l’obra, els estudis sobre 

polítics i governants són una re-
ferència indispensable per a co-
nèixer la nostra història. Avui, 
certament, podem trobar nom-
broses recerques sobre algunes 
de les grans fi gures polítiques del 
país, però queda molt per fer en 
la recuperació d’algunes altres 
que, tot i ser prou infl uents i re-
presentatives, encara no han estat 

estudiades amb el grau de serio-
sitat i rigor que la seva rellevàn-
cia política exigiria. 

En la publicació que avui 
presentem, Rafael Battestini i 
Pons ens vol deixar el testimoni 
de la vida i de l’època del doctor 
Nicolau Battestini i Galup, pare 
de l’autor i dirigent destacat 
d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya (ERC). 

Procedent de l’Estat Català 
de Francesc Macià, Nicolau Bat-
testini va ser un dels fundadors 
d’ERC l’any 1931 i diputat al pri-
mer Parlament de Catalunya, de 
l’any 1932. Durant la guerra va 
servir Catalunya i la República, 
com a metge i com a diputat, fi ns 
que, l’any 1939, va haver d’em-
prendre el camí de l’exili, on, 
com recorda Heribert Barrera, 
amb unes sentides paraules, 
«s’esforçà a assistir els seus com-
patriotes, en la mesura que les 
autoritats franceses ho perme-
tien», i, més endavant a Montpe-
ller, «visità gratuïtament els refu-
giats malalts».

La semblança de la vida i de 
l’obra de Nicolau Battestini que 
Rafael Battestini ens presenta és 
fi lla de la documentació històrica 
existent, relativa a la vida del seu 
pare, i dels múltiples detalls i ma-
tisos provinents «de la memòria 
familiar». Es tracta, doncs, d’un 
testimoni, per una banda, rigorós 
i, per una altra, d’una proximitat 
privilegiada. Proximitat que hau-
ria pogut ser encara més rica si 
els escorcolls i la censura de la 
postguerra no haguessin fet desa-
parèixer «de casa, els llibres i 

revistes, cartes i fotografi es per-
sonals». Aquest testimoni, mal-
grat tot, ens permet de conèixer 
fi l per randa les seves actuacions 
en quant persona que creix i es 
desenvolupa en el si d’una llar i 
en quant activista i polític, però 
també molts dels seus sentiments 
i opinions: «guanyi qui guanyi, 
aquesta guerra la perdrem tots». 
I també la del fi ll que recorda, 
estima i venera la memòria del 
seu pare: «A Montpeller, el pare 
em comprà un ós de peluix: en-
cara el tinc.»

A l’entorn d’aquesta sem-
blança humana, familiar i política, 
es van descabdellant un seguit de 
records, de vivències i, sobretot, 
d’anotacions de caire històric que 
ens van integrant el personatge en 
l’època i les circumstàncies perso-
nals que li tocà de viure. 

«A Catalunya, el 14 d’abril 
[…] Francesc Macià sortí al balcó 
de la Generalitat i pronuncià les 
següents paraules:

‘En nom del poble de Catalu-
nya proclamo l’Estat Català, sota 
el règim d’una república catalana 
que, lliurement i amb tota cordi-
alitat…’

El meu pare era al balcó de 
la Generalitat, a prop de Francesc 
Macià.»

Però Rafael Battestini és 
prou conscient que la realitat 
del moment era cada cop més 
complexa: «A Alemanya, Hit-
ler, amb el seu nacionalsocia-
lisme, es mostrava cada vegada 
més agressiu, disposat a apode-
rar-se del món per engrandir el 
III Reich…»

Els records i les notes, de ve-
gades, van una mica més enllà de 
la gran història i s’enriqueixen 
amb nombroses anècdotes. «Cir-
culà un tren revolucionari per al 
seu temps, el TALGO, Tren Arti-
culado Ligero, Goicoechea, Oriol; 
a Euskadi fou batejat: Traicionó 
A Los Gudaris, Ódiale.»

Altres vegades, quan el re-
cord esdevé punyent, l’autor i el 
protagonista es confonen. Així, 
parlant del moment de la sortida 
cap a l’exili, l’autor diu: «El co-
miat fou molt dolorós. El meu 
germà i jo ens aferràvem a les 
seves cames…»

Un dels moments més durs i 
dolorosos que apareixen en l’obra 
és quan narra la mort del seu on-
cle Rafael, també metge, que ro-
mangué al país. Durant la guerra 
«havia intentat salvar molts per-
seguits, la qual cosa el portà a 
dimitir com a director de l’hospi-
tal el 1937». Acabada la guerra, 
se li féu un «judici sumarísimo» 
el 31 de març de 1939, «una con-
xorxa més del franquisme», que 
«continuava la persecució de tot 
el que fos català». El 22 d’abril 
del mateix any, Rafael Battestini 
i Galup «va morir descalç, per 
tocar la terra que estimava. Va 
dir: «Moro per Déu, per la Lola i 
per Catalunya.»

Sí, realment, Heribert Bar-
rera té molta raó: ens calen més 
estudis sobre polítics i gover-
nants. I sobre la nostra gent en 
general; són una referència in-
dispensable per a conèixer la 
nostra història. u
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La seva vida fou una llarga 
lluita per la dignitat de la seva 
pàtria: Catalunya.

Les faules, narraci-
ons protagonitza-
des principalment 

per animals, formen un 
dels gèneres literaris més 
antics que existeixen. A 

vegades el seu origen s’ha 
atribuït a l’Índia, però el 
recull més antic que es 
coneix d’aquesta proce-
dència, el cèlebre Pantxa-
trantra, és del segle II o 
II dC. Per tant, són més 
antigues les faules atribu-
ïdes a Isop, un narrador 
grec que diuen que va 
viure molt abans, durant 
el segle IV aC. De fet, és 
Isop que arrenca la gran 
tradició d’aquest gènere 
literari en la cultura occi-
dental. Amb el títol El 
llibre de les faules, l’edi-
torial Combel ofereix al 
públic lector actual un 
recull de seixanta-quatre 

faules, seleccionades no 
tan sols del repertori de la 
tradició europea, sinó 
també d’altres cultures, i 
tenint-ne en compte so-
bretot l’interès narratiu. 
Les versions d’Albert 
Jané són total ment lliures 
i originals, i l’autor ha 
procurat utilitzar sempre 
un llenguatge senzill i as-
sequible, sense renunciar, 
però, a la dignitat literària 
que mereix cada peça. 
Les encertades i suggesti-
ves il·lustracions d’Emilio 
Urberruaga han de contri-
buir, sens dubte, a fer-ne 
una lectura amena i agra-
dable per a tothom. u
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