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Hi ha persones
que, clarament,
fan un país; jun-
tament amb d’al-
tres, això sí. A pa-
rer nostre, aquest
és el cas de Lluís

Nicolau d’Olwer (Barcelona, 1888 –
Ciutat de Mèxic, 1961). Ja fent cons-
tar el seu lloc de naixença i de mort,
creiem que es donen prou pistes per
als eventuals lectors i per reservar-
nos, de moment, la seva definició.
D’altra banda, la història editorial
de l’obra, Caliu, ja és tot un poema:
editada la versió que avui se’ns dó-
na en facsímil el 1958 i costejat el vo-
lum per l’Institut de Cultura de Mè-
xic, l’obra es va reeditar a Barcelona
amb supressions (Zeitgeist) el 1973
amb pròleg de Jordi Rubió Bala-
guer, fill d’un dels protagonistes,
que suposa una de les entrades més
llargues en el volum, Jordi Rubió
Lluch (El mestre Rubió i Lluch. Pa-
raules d’un deixeble).

Carles Miralles, en l’excel·lent
presentació, ens diu que Nic (així
se’l coneixia) era, com a estudiós,

Lluís Nicolau d’Olwer,
una mica més a prop

“un medievalista igualment compe-
tent en el món llatí i bizantí”. Hi po-
dríem afegir que, segons la llegenda,
Unamuno el considerava l’home
que sabia més grec d’Espanya, enca-
ra que ho amagava. En la presenta-
ció, breu esment al Nic polític. Ni
Rubió Balaguer en l’edició escapça-
da (Madame Censura) del 1973, ni el
presentador en aquesta, fan tampoc
cap esment de Palma Guillén Palmi-
ta (1893-1975), professora i diplo-
màtica mexicana, que es casaria
amb Nic, ja a Mèxic, el 1946. És una
llàstima. Una cronologia o una bio-
grafia succinta ajudarien l’eventual
lector nou de l’excel·lent prosa de
Nic, creiem.

En canvi, estem molt d’acord
amb Miralles que Caliu no és ni un
llibre d’història ni un volum tan sols
memorialista. Segurament, és totes
dues coses, a càrrec d’un autor que
va ser un polític i líder d’un partit
que, pràcticament, va morir el 1939,
Acció Catalana Republicana (ACR).
Llegint les memòries del president
Azaña, gairebé els dos únics perso-
natges catalans que semblava res-

pectar eren, precisament, Pere Co-
romines i Nic, avui tan poc coneguts
entre nosaltres, per dissort.

Del Nic polític, el lector actual de
Caliu, si li calgués, en tindrà notí-
cia en Aquell sol de Vilanova..., fruit
del seu pas per una presó de la Fran-
ça ocupada pels alemanys. El trist
del cas és que Nic va passar per du-
es presons franceses: Fresnes, que li
motivaaquelltext,iCusset,enelcurs
del seu tercer exili de Catalunya. El
primer durant la dictadura primori-
verista, el segon el 1931 i el tercer i úl-
tim exili el del 1939. Nic va ser dels
exiliats que mai no van poder tornar
al seu país, el nostre. Com ja ens va
alertar Josep Benet, després del pre-
sidentCompanys,Nicseguramentva
ser la figura més cobejada pels fran-
quistes, per no parlar del tribunal de
responsabilitats polítiques, que se li
va quedar tot. Nic moria a la ciutat de
Mèxic el 24 desembre del 1961. Pal-
mita, a la mateixa ciutat el 1975, com
Joaquim Xirau, un altre exiliat il·lus-
tre, víctima d’un accident urbà.
Abans, però, Palmita enviaria els pa-
pers de Nic a l’Institut d’Estudis Ca-
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Amés d’una extensa obra per a
lectors infantils i juvenils, Josep

Vallverdú compta amb un interes-
santíssim cicle de proses autobio-
gràfiques, que arrenquen amb Pro-
ses de ponent, publicat l’any 1970.
L’autor lleidatà, últim premi Jaume
Fuster, dóna a conèixer el seu últim
experiment dietarístic, Però plou
poc, en què combina l’entrada d’un
dia de l’any 2010 i del 2011 amb co-
mentaris molt diversos sobre fets
històrics i personatges rellevants.

Però
plou poc
JOSEP VALLVERDÚ
Pagès editors
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DIETARI

“Si va aconseguir fer dormir els
teus fills, ho aconseguirà tam-

bé amb tu”. Així es presenta Que no
et facin perdre el son, amb què Edu-
ard Estivill intenta resoldre l’insom-
ni dels adults després d’haver provat
sort amb els petits. De l’assaig Nen,
a dormir, n’ha venut més de tres mi-
lions, i ha estat traduït a 15 idiomes.
Al seu últim llibre, Estivill se centra
en els problemes laborals: aconse-
guir que l’oficina deixi de ser un pur-
gatori és la clau per dormir millor.

Que no et
facin perdre...
EDUARD ESTIVILL
Columna

NO-FICCIÓ

El segon poemari de Josep V.
Lorca (Burjassot, 1967) arriba

set anys després de La meua mort,
amb què va guanyar el vuitè premi
Marc Granell. La valenciana Denes,
referent de qualitat per als lectors de
poesia, que ha publicat, entre d’al-
tres, Emily Dickinson, Giosue Car-
ducci, Montserrat Abelló i Jordi
Valls, avala el seu nou llibre, Pedra de
resposta, en què paisatge i carn s’en-
trecreuen amb un llenguatge mini-
malista però d’una gran eficàcia.

Pedra de
resposta
JOSEP V. LORCA
Editorial Denes
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LLUÍS NICOLAU D’OLWER / IEC

talans (IEC) i uns diners –producte
de la venda d’una obra d’art– per a
una beca que dugués el nom del seu
marit. Avui a l’IEC hi ha una sala amb
el seu nom, però roman inèdit el seu
estudi sobre Pere Abelard. Fins
quan?

D’altra banda, el seu retrat de
Manuel Reventós ens introdueix
parcialment als anys de Guerra Ci-
vil en què Nic va ser el governador
del Banc d’Espanya (és l’únic gover-
nador que no té retrat pictòric, per
cert, en aquella imponent institu-
ció, des dels anys 60 del segle passat
de govern estatal). A Francesc Lay-
ret, assassinat ens introdueix una
època tan tèrbola com a Meditació
en la tomba de Lluís Companys, per
esmentar tan sols algunes de les en-
trades a l’obra. Unes entrades desti-
nades al common reader, que diria
Johnson i parafrasejaria Virginia
Woolf. Un lector corrent que Nic no
menysprea però a qui sempre
s’adreça des de l’alta cultura cata-
lana, que també existeix. Podria ha-
ver dit: Catalunya serà culta o no se-
rà. Certament.✒


