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arallegim

Com ens anuncia
l’editor de l’obra,
aquest és el segon
volum sobre Jo-
sep Tarradellas, a
partir dels docu-
ments de l’Arxiu

Montserrat Tarradellas Macià (el
nom de la seva filla) de Poblet. Un ar-
xiu més que interessant, per cert.
Perquè la persona i el personatge
que la majoria de gent actual identi-
fica com el primer president de la
Generalitat de Catalunya, després
d’una guerra i d’una dictadura, va ser
un polític de llarg recorregut. Tant
que va començar amb aquella Gene-
ralitat republicana presidida per
Macià. El mateix editor també ens
informa que va ser, precisament, du-
rant la Guerra Civil quan la seva im-
portància va fer un pas decisiu. Un
pas que no es perdria en el llarg exi-
li que, com altres catalans, va viure
fins al seu retorn a Catalunya. Espe-
rem, doncs, el volum que seguirà
aquest d’ara.

El llibre que ens ocupa arrenca
amb un estudi de 85 pàgines a càrrec
de l’historiador Josep Lluís Martín
Ramos, que ens situa l’home i el seu

Josep Tarradellas,
durant la Guerra Civil

temps, ja delimitat en el títol. Segui-
dament inclou Textos i documents,
amb documents institucionals, un
apassionant Diari de la Guerra Civil,
i un sorprenent Quadern de fotogra-
fies, que ja valdrien el volum, en cas
de no tenir molts altres mèrits. Tot
plegat completat amb quatre apèn-
dixs (“Mapa”, “Cronologia”, “Índex
de noms” i de “Documents”). Ex-
cel·lent, si no fos que a l’índex de
noms tan sols s’han indexat els de
l’apartat “Textos i documents”. El re-
sultat d’aquesta peculiaritat fa que,
un Nicolau d’Olwer, per exemple, hi
aparegui tan sols quatre vegades,
quan al text introductori el trobem
diverses vegades més. Un error gens
marginal,creiem.Iholamentemper-
què altres errors menors i més com-
prensibles, com un “Josep M. Sbert”,
per un “Anton M. Sbert”, o un “direc-
tor” del Banc d’Espanya, per un “go-
vernador”, se superen amb èxit amb
opinions com el paper de Tarradellas
quan era conseller de Finances i ad-
quiria armament o “auxiliant” els ca-
talans residents a França i també el
polèmic Joan Puig i Ferreter.

Ja ens hem referit a l’apartat Tar-
radellas en estat pur. És a dir, al seu

El dia 1 de gener el jove
Adrian Mole es proposa,
entre altres objectius

per a l’any que comença, aju-
dar els cecs a creuar el carrer,
no rebentar-se els grans,
guardar els discos dins les
fundes, penjar els pantalons a
l’armari i ser bon minyó amb
el gos. Tot seguit, explica
breument la festa familiar de
Cap d’Any: “El pare va embor-
ratxar el gos amb aiguardent
de cireres. Si algú ho diu als de
la Societat Protectora d’Ani-
mals, tindrà problemes amb la
justícia. Ja han passat vuit di-
es des de Nadal i la mare enca-
ra no s’ha posat el davantal
verd de xarol que li vaig rega-
lar! L’any vinent passarà amb
un pot de sals de bany”.

Mole té tretze anys quan
comença el seu diari, i anirà
anotant-hi els seus pensa-
ments i vivències –tot sovint
amanits amb anècdotes diver-
tides– durant dos cursos sen-
cers, fins que en faci quinze. A
més d’oferir un retrat força
àcid de la societat britànica,
l’adolescent descriu alguns
dels fets més importants de
l’època en què creix, com ara
el matrimoni del príncep Car-
les d’Anglaterra i Diana de
Gal·les. Publicat l’any 1982, El
diari secret d’Adrian Mole es
va convertir en una de les no-
vel·les més venudes de la dè-
cada dels 80 al Regne Unit. La
novel·lista i dramaturga Sue
Townsend (Leicester, 1946)
ha aprofitat l’èxit del perso-
natge, que ha reviscut en vuit
entregues més.✒

ELS CLÀSSICS

JORDI NOPCA

Emborratxar
el gos

Diari de la Guerra Civil (1936-1939).
Si algú dubtava de l’antagonisme en-
tre ell i els comunistes, a partir
d’aquest diari no ho farà més. I si al-
gú pensava que ser el segon del pre-
sident Companys (“Dandy”, segons
Tarradellas) no era fàcil, tampoc
creiem que se sorprengui que el de-
sembre del 1938 (a 26 dies de la cai-
guda de Barcelona en mans dels
franquistes) Tarradellas pensés de
Companys “Quanta pobresa i quina
poca fe en els ideals i amb ell mateix”
(p. 403); o –mentre reporta una dis-
cussió amb “la Carmeta” (AKA, Car-
me Ballester, senyora segona de
Companys)– “Ha fet de comunista
i espanyolista cent per cent” (p. 415),
o “Vol repetir [Companys] la juga-
da del 19 de juliol del 1936... embar-
car a tots per salvar-se ell sol”. No cal
seguir, però n’hi ha més.

Tot amb tot, aquest és un volum
quetantpotentusiasmarelsestudio-
sos del tema (i sembla ser que n’hi ha
molts), que d’un sol dels documents
que aporta en poden treure una tesi o
un llibre, com els lectors corrents
–nosaltres–, que agraïm cada vegada
més conèixer millor els nostres pre-
sidents de totes les èpoques.✒
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Llibre rere llibre, la col·lecció Ra-
ra Avis d’Alba Editorial es va

fent més indispensable. Amb els dos
últims títols, Harriet, d’Elizabeth
Jenkins, i La señorita Hargreaves, de
Frank Baker, culmina un any amb
novetats de Margaret Drabble, D.E.
Stevenson i Aleksandr Beliáiev. Ba-
ker explica la història de dos amics
que s’inventen una poeta octogenà-
ria, arpista i viatgera. L’endemà, l’ex-
cèntrica anciana es presenta a l’esta-
ció de tren del poble.

La señorita
Hargreaves
FRANK BAKER
Alba editorial

ARAL’APARADOR

FICCIÓ

Poeta, crític d’art i exdirector de
l’Arts Santa Mònica, Vicenç Al-

taió (Santa Perpètua de Mogoda,
1954) reuneix, a Un traficant d’ide-
es a les fronteres de l’art, un recull de
textos escrits durant els últims deu
anys. Hi aborda la identitat, la músi-
ca, la literatura, la ciència i l’art. La
part final del volum està enfocada al
present: l’art dels insurgents, les re-
volucions tecnològiques i predemo-
cràtiques del Pròxim Orient i una
certa crisi a escala global.

Un traficant
d’idees...
VICENÇ ALTAIÓ
Comanegra

NO-FICCIÓ

Els exàmens de final de curs pro-
voquen malsons a la Serena. Els

problemes passatgers comencen a
tenir efectes en la vida real: la nena
està amenaçada pel Doctor Letàrgic,
el pare d’una companya de classe
horrible, la Insòmnia. Amb l’ajuda de
tres amics de classe, la Serena es con-
verteix en una guardiana dels somnis
per evitar que Letàrgic conquereixi
Terra Onírica. És la primera novel·la
de la sèrie de llibres de Ricard Ruiz i
Àlex Hinojo Guardians de somnis.

El llibre
de Morfeu
R. RUIZ / A. HINOJO
La Galera
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Lluís Companys i Josep Tarradellas a l’enterrament de Buenaventura Durruti a Barcelona. ARXIU MONTSERRAT TARRADELLAS I MACIÀ


