
BIBLIOGRAFIA

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

Ho sabíeu que Unamuno 
admirava Maragall? ¿O 
que Baltasar Porcel 

apre  ciava singularment Isak Di-
nesen (Karen Blixen), la cele-
brada autora de Memòries d’À-
frica, pel seu esperit viatger? O 
que les restes de Salvador Es-
priu reposen en el mateix nínxol 
que havia acollit les de Rosse-
lló-Pòrcel abans del retorn defi -
nitiu a Mallorca? O que Pla 
practicava el funambulisme 
intel·lectual...?

Però no, no és el meu propò-
sit fer un anecdotari sobre els 
escriptors, especialment els nos-
tres, per sucós que pugui sem-
blar, que ho és. Oriol Pi de Caba-
nyes, aquest vilanoví de llarga i 
múltiple trajectòria literària, ens 
ofereix un aplec de glosses lite-
ràries en les quals fa un repàs 
dels nostres autors mitjançant 
una visió crítica i, sobretot, per-
sonal que no sempre s’adiu amb 
la concepció acadèmica i conven-
cional que ens ha pervingut. En 
Sobre Maragall, d’Ors, Espriu, 
Porcel i altres (Biblioteca Serra 
d’Or, núm. 457, 2013) Pi de Ca-
banyes incideix en tots els temes 
que afecten el nostre espai cultu-

ral i que, ara i aquí i per les cir-
cumstàncies que ens envolten, 
esdevenen de rabiosa actualitat 
(tot i haver estat publicats en da-
tes prou llunyanes del temps pre-
sent). Un concepte, per exemple: 
el de «lingüicida». Antonio Tovar 
(1911-1985), aquell que sostenia 
que, si desapareixia com a llen-
gua de cultura, el català acabaria 
desapareixent simplement com a 
llengua. L’actualització, doncs, 
de Nebrija, que siempre la len-
gua fue compañera del imperio. 
¿No els sona, senyors Fabra (ep, 
el valencià!), Bauzá o Wert? O 
ens redescobreix un personatge 
com l’hel·lenista aragonès del se-
gle xix Braulio Foz (originari de 
Fórnols de Matar ranya), que es 
convertirà en un dels nombrosos 
epígons de la Renaixença... que 
jo mateix, confesso, no sabia pas 
qui era. O repassa la immensa 
feina de mecenatge i suport cul-
tural de personatges com J.B. 
Cendrós, Ermengol Passola o 
Max Cahner. O recorda les es-
criptores  —que m’honoren amb 
una bella amistat, ho havia de 

dir!— Rosa Fabregat i Teresa 
Costa-Gramunt. I un pèl més en-
llà, Baltasar Porcel, Albert Ma-
nent, Joan Solà, Josep Palau i 
Fabre... i especialment, per emo-
tiu, el record que dedica a Isidor 
Cònsul; aquell boy scout de la 
llengua, conspicu verdaguerista, 
«un tractoret llaurant a dret fi l», 
que molts vàrem tenir la sort de 
conèixer, conforma un dels dar-
rers articles d’aquest llibre (el 95 
de 97). Un panorama, doncs, de 
la nostra immediatesa literària i 
també de precedents una mica 
més llunyans que, al capdavall, 
se sumen a la nostra realitat 
d’avui mateix. Ara com ara, 
aquest ha estat el quart lliura-
ment de Pi de Cabanyes. Els tres 
anteriors han estat: Glossari 
d’escriptors catalans del segle XX 
(2003), A punta d’espasa. Noves 
glosses d’escriptors (2005) i Pe-
dra sobre pedra. Tercer recull de 
glosses literàries (2007). Dei-
xem-lo reposar; però no gaire. 
N’esperem d’altres. ◆
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Sobre Maragall...

La vida moderna ens vol fer 
creure que ja no queden 
tresors amagats més enllà 

dels que es puguin trobar al fons 
d’uns grans magatzems, en un 
matí qualsevol de rebaixes, o a 
les diferents rifes i loteries que 
tan amablement se’ns ofereixen 
a cada pas.

Però no és pas així. De vega-
des, solament de vegades, apa-
reix un llibre com el que comen-
taré tot seguit que desmenteix 
aquesta suposició i posa de ma-
nifest que als llocs més impen-
sats —incloent-hi els dels nostres 
voltants— és possible de tro-
bar-hi autèntics tresors, colgats 
per una teranyina de pols barre-
jada amb un tel d’oblit.

Són tresors de records, 
d’idees, d’accions, de relacions 
personals, de trossets de memò-
ria que evoquen vivències i tro-
bades amb gent d’una determi-
nada època i signifi cació. Són 
tresors com els que ara ens posa 
a l’abast el volum La memòria 
de l’Esteve Albert, editat per 
Josep Puig i Pla i prologat per 
Hilari Raguer i Suñer, de Voli-
ana Edicions.

Aquest llibre, tant per l’inte-
rès i la qualitat dels seus contin-
guts com per la manera com ens 
ha arribat —a través d’un recull 
de textos inèdits i quasi obli-
dats—, ens evoca certament els 
tresors amagats que descobríem 
en aquella literatura fantàstica 
dels nostres anys més joves.

Esteve Albert és un dels dar-
rers grans «homenots» del nostre 
país. A cavall i, sobretot, per da-

munt de totes les fronteres i de 
totes les ideologies, va maldar 
per unir el seu sentiment huma-
nista i universalista amb un pro-
fund amor a la seva terra. 

La seva llarga estada en ter-
res andorranes el va fer molt po-
pular a l’Alt Urgell, de la mateixa 
manera que en aquells anys de 
foscor i silencis imposats també 
ho era en els cercles més consci-
enciats del país.

Nascut a Dosrius (Maresme) 
en 1914, va morir a les Escaldes 
(Andorra), l’any 1995. Encara que 
sobretot va ser un home d’acció 
cultural i política, serà recordat 
també per haver creat i impulsat 
El pessebre vivent d’Engordany, 
El retaule de sant Ermengol o 
L’Arnaldeta de Caboet, entre 
moltes altres obres de teatre his-
tòric, de poesia i d’assaig.

En l’obra que comento, se’ns 
hi presenten els seus records, 
inèdits fi ns ara, d’una colla de 
trobades amb personatges tan 
signifi catius de la nostra història 
com Serra i Moret, Carner, 
Carles Cardó, Millet i Maris-
tany, Antoni Comas, Joan Peiró 
i Pau Casals.

El conjunt d’aquests articles 
constitueix un document impor-
tantíssim —magistralment pro-

logat per Hilari Raguer— que 
bascula entre la memòria oral i 
la memòria històrica, sense pre-
tensions historicistes o academi-
cistes, però amb una palpable 
voluntat de transmetre els re-
cords i les vivències de l’autor 
amb la màxima fi delitat i riquesa 
de detalls.

Esteve Albert, alhora que 
reprodueix de memòria les con-
verses i contactes que va mante-
nir amb els seus interlocutors, 
descriu les seues accions i ens 
mostra les seues actituds, ens va 
oferint també pinzellades dels 
seus propis neguits, de la seua 
agitada, singular i quixotesca 
experiència vital, de les seues 
contradiccions i fermeses, del 
seu tarannà irrepetible, de les 
enormes dificultats que passà 
aquell home socialment tan des-
emparat —a causa de la Dicta-
dura—, però sempre tan afable, 
tan lúcid, tan conscient i valent, 
per poder estimar i servir el país 
que l’havia vist néixer i que duia 
al cor: la nació catalana. ◆
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