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Esteve Albert: 
homenot de la Catalunya culta i lliure
Jordi Solé i Camardons

E l 4 de febrer d’enguany s’han complert cent anys del 
naixement, a Dosrius (Maresme), d’Esteve Albert i 
Corp. Tan sols la llista d’activitats d’aquest patriota 

català ompliria ja tot un article, car és: poeta, historia-
dor, dramaturg, folklorista, investigador de les arrels tri-
bals dels pobles, naturalista, ecologista de primera for-
nada, inventor dels pessebres vivents, home multifacètic 
implicat en moltes causes i moviments socials i polítics 
durant els anys trenta del segle xx, militant del sindica-
lisme catòlic progressista, independentista des de divuit 
anys i organitzador de grans espectacles teatrals en diver-
sos indrets de Catalunya (alguns eren de caire religiós, 
quan solament a través de la relig ió podia aflorar la llen-

gua catalana que ell tan estimava, o de contingut histò-
ric per a donar a conèixer la grandesa de la història de 
Catalunya, com Bandera de Catalunya a l’Empordà, per 
a retornar-nos la consciència, les eines necessàries i l’au-
toestima.

Amb el seu amic Pujade va ser l’iniciador de la Flama 
del Canigó; va impulsar, a la Seu d’Urgell, trobades cul-
turals que van ser precursores de la Universitat Catalana 
d’Estiu, també va crear pessebres vivents i grans obres 
teatrals a Engordany, a Cuixà, a Elna, a Castelló d’Em-
púries. A Bellcaire d’Empordà destaca la representació 
durant trenta-cinc anys de Bandera de Catalunya. El 
retaule de sant Ermengol, que Esteve Albert va escriure 
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i va dirigir, i que encara avui es repre-
senta cada estiu a la Seu d’Urgell.

Com a poeta, us recomanem el 
recent llibre, editat i prologat per Carles 
Duarte i Montserrat, Camins de poe-
sia (Voliana Edicions, 2014), on Duarte 
diu: «Amb un sentit exquisit de la llen-
gua, que treballava amb exigència i pul-
critud per fer-ne expressió precisa, i de 
la musicalitat, que es refl ecteix en l’ar-
quitectura de cada vers, Esteve Albert 
va escriure poemes d’una bellesa deli-
cada i subtil. Escau destacar-ne, posem 
per cas, aquesta petita joia dita «Posta»: 

A l’hora d’anar a jóc / fugint a poc 
a poc / perquè ve la vesprada, / el sol, 
ocell de foc, / d’un cop d’ala forada / 
la negra nuvolada.

O l’excel·lent «Invocació al camí» o, 
encara, «Capvespre»:

Deixen la platja les barques de l’en-
cesa. / És cada vela com una ala estesa 
/ i cada llum és com un petit far. / Els 
llums broden uns jocs de gran bellesa / 
damunt la placidesa de la mar.

I tot un conjunt de composicions 
amoroses alhora apassionades i ele-
gants: 

Penso en la meva estimada / —sem-
pre ets tu el meu pensament—.

I encara versos d’inspiració espiri-
tual, com «A sant Francesc...».

Com Jordi Pasques diu en el Diari 
d’Andorra (4-1-2014), «era un pou de 
cultura i bellugador incansable de cons-
ciències adormides» o «el penúltim 
franciscà», segons Xavier Garcia (El 
Punt / Avui, 13-1-2014), seguint sem-
pre la consigna materna: «Noi, tu a la 
idea.»

En el pròleg del llibre La memòria de l’Esteve Albert 
(2013) el pare Hilari Raguer ens explica una anècdota 
sociolingüística que exemplifica la manera de trobar 
escletxes, de dur endavant aquella idea genial que tenia 
Albert sense dimitir de cap convicció: en vigílies del Con-
grés Eucarístic de Barcelona de 1952, Albert va demanar 
permís a les autoritats franquistes per a representar, tra-
duïda al castellà, l’obra de teatre religiós de Paul Claudel 
L’annonce faite à Marie, aprofitant que l’autor havia fet 
propaganda de Franco. Els qui manaven l’hi van conce-
dir, amb entusiasme lògic. Però més endavant va dema-
nar també permís per a poder-la representar un sol dia en 
català. Les autoritats no es van poder negar que la fes en 
català perquè ja havien autoritzat les representacions en 
castellà. Aleshores Albert va tirar pel dret i, sense avisar, 
la primera representació la va fer en català, amb la sala 
plena de gent que no podien creure que estaven veient tea-

tre en català. Albert va decidir no fer les representacions 
autoritzades en castellà pel «fracàs» de públic assistent, 
segons explicà amb ironia el mateix Hilari Raguer. S’ha-
via rigut dels franquistes en plena dictadura. Era l’home 
que sabia trobar escletxes en els deserts més negres.

Durant la guerra civil espanyola va ajudar molts religi-
osos a passar la frontera fugint de la persecució de la gent 
de la FAI, i durant la Segona Guerra Mundial va ajudar a 
passar jueus en sentit contrari, fugint de la persecució nazi. 
Sempre amb la idea de llibertat, fraternitat entre ideologies 
i justícia social.

Xavier Ferré («Criteri propi», El Punt / Avui, 14-3-
2014) fa potser la ressenya més pròpiament política de 
La memòria de l’Esteve Albert amb les pertinents denún-
cies següents: «La historiografia oficial ha tendit —i ten-
deix— a marginar, quan no a esborrar, referents que no 
encaixen amb un suposat relat autonomista, constitucio-

Esteve Albert            FOTO: JOSEP LLUÍS PEREZ REUS



AMICS I MESTRES

LLENGUA NACIONAL - núm. 87 - II TRIMESTRE DEL 2014    43

nal. El legalisme, doncs, arriba a esdevenir enemic del 
coneixement i de qualsevol projecte transformador, com 
el que vivim en el present. [...] la seva significada tra-
jectòria independentista no deixa de plantejar un altre 
aspecte d’interès: una certa semblança ideològica entre 
la Unió Socialista de Catalunya, Unió Democràtica i el 
Front Nacional pel que fa a un discurs propi de les elits.» 
La transversalitat activa (tan de moda avui, tan difícil en 
el seu temps) d’Esteve Albert és exemplar; el seu posicio-
nament polític és finíssim, profund. El temps li ha donat 
tota la raó. L’activitat i el discurs del que ha fet Esteve 
Albert és el mirall de tot allò que hem fet bé i de tot allò 
que no hem acabat de fer.

Xavier Ferré encara rebla el clau preguntant-se com és 
que llibres com el que esmentem i comentem no es produ-
eixen fora de l’espai universitari de Bolonya, que és com 
dir la Universitat d’avui. Quan s’hi començaran a estudiar 
les idees i activitats d’Esteve Albert?

La Catalunya de l’Esteve Albert

L’estiu del 2011, Joan Pannon, d’Argentona, em va fer 
a mans un mecanoscrit amb sis escrits inèdits d’Esteve 
Albert i Corp sobre sis destacats personatges de la histò-
ria de Catalunya: Manuel Serra i Moret (1884-1963), Josep 
Carner i Puig-oriol (1884-1970), Carles Cardó i Sanjoan 
(1884-1958), Fèlix Millet i Maristany (1903-1967), Joan 
Peiró i Belis (1887-1942) i Pau Casals i Defilló (1876-
1973). El vam editar l’any 2013 a Voliana Edicions amb 
el títol La memòria de l’Esteve Albert, afegint-hi un altre 
text dedicat a Antoni Comas.

Vam pensar que seria molt útil de publicar aquests tex-
tos d’un autor tan important dins l’activisme cultural, cata-
lanista i independentista, en la historiografi a i en el pensa-
ment català, perquè eren uns textos que completen la nostra 
memòria històrica; perquè ens forneixen de dades sobre els 
respectius set autors, però també sobre tot un seguit d’altres 
personatges que són igualment esmentats en l’obra aquí i allà 
—com ara Pompeu Fabra, Pous i Pagès, Josep Irla, Mossèn 
Cinto Verdaguer, Rafael Tasis... entre molts altres— i que 
poden ser poc coneguts pels lectors; i perquè tot allò que 
s’hi comenta ens ofereix més pistes sobre el pensament, la 
ideologia i la vida extraordinària de l’Esteve Albert, ja que 
veure quins referents tenia i fi ns a quin punt el van marcar 
ens ofereix un perfi l més complet del personatge del que 
teníem fi ns ara.

Un llibre no exempt de polèmica, com s’exemplifi ca en 
l’apartat sobre Pau Casals, en què Esteve Albert pren partit 
i fa un jo acuso assenyalant clarament les responsabilitats 
internes. Esperem que els historiadors en prenguin bona 
nota i que els catalans que encara avui treballen per la inde-
pendència ho tinguin ben present.

Albert ens hi explica episodis signifi catius, com un de 
1933 quan, essent membre de la JOC (Joventut Obrera Catò-
lica), en una assemblea va intervenir-hi per secundar una 
proposta de Joan Layret —que durant uns mesos va ser 
secretari d’Estat Català—, una proposició que protestava 

contra la rectifi cació que s’havia fet en l’himne del grup 
en el sentit de fer cantar «Hem vista la Pàtria ressorgir i 
serà invicta i serà santa», en comptes de «i serà lliure i serà 
santa». 

Aquesta rectifi cació l’havia feta Fèlix Millet, sense con-
sultar la Junta Directiva, com una concessió als qui acusa-
ven el moviment de separatista.

D’altra banda, com que en el llibre parla de personat-
ges ideològicament i fi ns i tot vitalment tan diferents, ens 
mostra un ventall amplíssim prou representatiu dels cata-
lans de tota mena: gent catòlica de centre-dreta catalana 
moderada, com Fèlix Millet, d’un perfi l molt actual i prou 
majoritari en certs sectors; escriptors cabdals representants 
del perfi l intel·lectual, com Josep Carner; un sindicalista 
revolucionari assenyat, com Joan Peiró; un socialista cata-
lanista i areligiós, com Serra i Moret; un músic català uni-
versal, com Pau Casals, o un ideòleg del pensament cata-
lanista, com el canonge Carles Cardó... I Esteve Albert, 
enmig d’aquest món tan divers, cavalcant sense descans 
per Catalunya, la llibertat, la bondat, la bellesa i la veritat.

Sempre he pensat –i ho vaig dir públicament en l’ho-
menatge que gent del Maresme li vam fer l’estiu del 2011 
en la UCE de Prada de Conflent— que la vida del gran 
Esteve Albert mereixeria tot un film, el qual esperem 
que, en el marc d’una Catalunya lliure, hom sigui capaç 
de realitzar. ◆


