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una carta a Quaderns, l’any 1947, advertia:
“Tractant-se de les coses de Catalunya, jo no
prenc mai precaucions”.

Individualista, nacionalista i professio-
nalment exigent. Des dels primers escrits al
setmanari La Tralla fins als darrers i antolò-
gics a l’exili, a Catalunya (de Buenos Aires),
Foc Nou, Quaderns, i al Mirador de final dels
anys 60, quan encara té forces per deixar
anar els seus darrers udols, Xammar traves-
sarà el paradís perdut català, sobrevolant el
futur. Viatjarà per mig món, treballarà en
desenes d’oficis per guanyar-se la vida, es-
criurà en diaris catalans, espanyols, angle-
sos, francesos, sud-americans i nord-ameri-
cans, emprendrà una modesta carrera di-
plomàtica, col·laborarà amb el govern del
president Irla i acabarà els seus dies com un
traductor competent i anònim, però ben pa-
gat, a la Unesco, l’OMS i al Banc de Desen-
volupament. Una vida reflectida a les pri-
meres planes dels diaris i revistes en què du-
rant 65 anys publicarà els seus articles o les
seves cròniques. En qualsevol cas, un mite,
una figura llegendària, amagada pel fran-
quisme, que havia ensorrat la seva obra.

Ell, que tant havia escrit i que amb tanta
eficàcia havia superat el malefici llençat per
Pla (“morirà inèdit”), claudica a final del
1971 i accedeix al prec de Josep Badia de re-
collir les seva vida en un llibre. El tantes ve-
gades insinuat llibre de memòries arrenca
gràcies a un fèmur trencat i la insistència
d’un amic. A mig camí d’un Boswell i d’un
Seelig, Badia, un mestre de l’Ametlla, ens va
salvar la memòria de Xammar. L’edició va
arribar tard; uns mesos abans, el nostre ho-
me havia mort a Berlín a la seva casa de can
Feliu, enmig dels boscos i turons del Vallès.

“Vaig sentir la necessitat d’anar al seu en-
terrament –escrivia un jove Ramon Barnils,

atalunya va viure, en el formidable
primer terç llarg del segle passat, el
seu millor moment, la seva finest

hour, molt superior a les gestes del Conque-
ridor o el Cerimoniós. Aleshores sí que tot
estava per fer i tot era possible. Perquè ve-
níem del no-res i un grup de catalans va de-
cidir gairebé inventar-se un país. Contra un
Estat sencer, amb l’única arma d’una llen-
gua, que la van fer arribar a tothom, i d’una
cultura, que volien nova i neta. I feliç, tam-
bé. Amb un objectiu únic: modernitzar el
país. Despertar la mòmia adormida. Treure-
li la crosta. “Es volien cosmopolites i aven-
çats en el terreny dels costums i les idees –va
escriure Norbert Bilbeny–. Per això abraça-
ran la causa republicana i en certa manera se
sentiran portadors d’un nou humanisme
que comptabilitza l’exercici professional i la
vocació universalista.” Arrelats a un senti-
ment i a una terra, però mirant ben lluny,
nord enllà, amb l’ambició de jugar-s’ho tot,
alguns fins i tot la vida, per uns ideals de
país. No sabien, o no volien saber-ho, que
era una lluita per un país impossible.

Modernitat, catalanisme i cosmopolitis-
me. Sense aquests tres eixos, no es pot en-
tendre res del que va passar a Catalunya, a
una part de Catalunya, fa gairebé un segle.
Sense els tres tampoc no es comprèn la im-
mensitat de la derrota, el cataclisme que
l’inici de la Guerra Civil va suposar per al
país.

De corresponsal a Londres, Xammar es-
criurà: “Els primers trets d’alemanys i bel-
gues al voltant dels murs de Lieja, van ferir
alguna cosa que els esperits ingenus gau-
díem creient-la invulnerable: la indepen-
dència de criteri.” Al final de la seva vida re-
coneixerà: “Sóc d’una intransigència que
tothom té dret a qualificar de salvatge.” I en
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Modernitat,
catalanisme i
cosmopolitisme

ANYXAMMARQUIM TORRA, COMISSARI ANY XAMMAR

Quim Torra, comissari de l’Any Xammar i director del Born Centre Cultural, ens ofereix un
article sobre el periodista i diplomàtic amb motiu del 40è aniversari de la mort.“Senyores i
senyors, comença l’Any Xammar. No s’ho perdin. Queden advertits”, ens diu. Doncs això

Ja fa mesos que un grup d’infatigables
xammarians van posar-se en marxa
per organitzar un any dedicat al llop de
l’Ametlla. Tossuts i tenaços, s’han
sortit amb la seva sense esperar
subvencions. Jo els preguntava: “I per
què voleu fer un Any Xammar?” I em
responien: “ Perquè cal.” I davant
d’arguments definitius com aquest
hom no pot sinó aturar-se, aplaudir i
ajudar en el que es pugui.

L’Any Xammar comença demà a
l’Ametlla del Vallès –on sinó?–, amb la
projecció d’un extraordinari
documental sobre la vida d’Eugeni

Xammar. Hi
seran el conseller
de Cultura, el
president de la
Diputació de
Barcelona,
l’alcalde de
l’Ametlla...
S’aniran
alternant
conferències a
l’Ametlla,
Granollers i

Barcelona, la lectura dramatitzada
dels 60 anys d’anar pel món al Born
Centre Cultural el dia 28 de
novembre, sopars literaris a la Fonda
Europa, la convocatòria d’un premi
internacional de periodisme... fins a
acabar, al setembre del 2014, amb
una exposició comissariada per Joan
Safont, al Palau Robert.

L’Any Xammar

L’apunt
Eugeni Xammar i
Puigventós
(Barcelona, 17 de
gener del
1888-l’Ametlla
del Vallès, 5 de
desembre del
1973) va exercir
de periodista a les
principals
capçaleres de
l’època i després
va fer carrera com
a diplomàtic (a
diferents països
d’Europa i
Amèrica) i,
finalment, va ser
traductor per a
organismes com
l’OMS i la
Unesco.
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la llegenda que precedeix l’oblit.
Amb “60 anys...”, tot va canviar. Qui era

capaç de resistir-se a una història com la que
Xammar explicava i representava? Com no
ens podem deixar seduir pel personatge? I
tanmateix, en l’èxit va aparèixer un altre
risc: la vida enlluernadora i fascinant de
l’home de món semblava amagar la del pe-
riodista del dia a dia, l’escriptor, la seva obra.

Però just en aquell moment l’editorial
Quaderns Crema va fer arribar al públic un
recull d’alguns dels articles de Xammar. El
títol, aquesta vegada, no tenia discussió, Pe-
riodisme. El seu curador, Josep Badia, obria
un ventall ampli d’opcions al lector, presen-
tava un periodista polifacètic. “Xammar
compaginava el periodisme professional,
fred, formal i obedient a les fonts oficials
amb un periodisme d’opinió crític, íntim i
irracional. El primer era un periodisme ali-
mentari i ordenat, el segon un periodisme
gratuït i convuls.” Fou saludat com si fos un
clàssic. La crítica literària del moment (final
del 1989) torna a ser gairebé unànime. Des-
taca l’anàlisi de Quim Monzó, al Diari de
Barcelona que, com Barnils, el defineix com
a “Manual per aprendre a escriure”: “Tot-
hom escriu com pot, i ell com volia... Perio-
disme pugilístic, que no et deixa badallar.
Xammar és un dels pocs mestres davant del

qual no queda més remei que acotar el cap,
alçar el llavi inferior fins a amagar el supe-
rior i dir, en veu baixa i respectuosament:
«carai!» I si no ens agraden algunes de les
idees que gastava –sobretot les de la raça–
devorar-lo per aprendre’n i portar-li la con-
trària... El llibre servirà per descobrir un
mestre, cosa francament interessant en una
època com la nostra, en què –tret d’escasses
excepcions– l’avorriment i l’alpinisme polí-
tic són els dos eixos del periodisme català.”

Xammar passava a ocupar un dels llocs
capdavanters del cànon periodístic català.
Josep Maria Casasús, en una profecia agosa-
rada, ja l’havia reivindicat com un dels tres
grans mestres, juntament amb Pla i Gaziel.
Amb un llibre de memòries i un altre de
menys de vint articles, per què ben pocs
n’havien llegit res més, Xammar s’encimbe-
llava al mateix lloc on als altres dos els havia
costat milers de pàgines. No semblava rao-
nable. Alguna cosa grinyolava. I van arribar
L’Ou de la Serp i Crónicas desde Berlín, amb
l’interludi de les Cartes a Josep Pla. La bio-
grafia que vaig dedicar-li (Periodisme? Per-
metin! La vida i els articles d’Eugeni Xam-
mar) potser també va ajudar a tenir una vi-
sió més global del periodista, ni que fos pels
nous articles, cartes i documentació que
s’aportaven per primera vegada.

Per fi tenim la possibilitat, 125 anys des-
prés del seu naixement, de poder tractar
amb prou elements de judici un narrador
excepcional i radicalment catalanista, en re-
volta permanent contra el provincialisme
espanyol instal·lat a Catalunya. Un dels que
millor ens han explicat el món.

Reivindicar el periodista total
És temps, doncs, per reivindicar el Xammar
periodista total, amb la seva complexitat i
fins i tot el seu bilingüisme alimentari, el
musicòleg d’El Poble Català i Teatràlia i el
dandi cronista social de La Publicidad, el
primer Xammar de La Tralla i l’últim d’El Be
Negre i Foc Nou, on el llop clava les queixala-
des més sagnants, el cronista de la Primera
Guerra Mundial i el reporter tot terreny i ar-
remangat del seu diari, La Publicidad. Per
mirar d’entendre el seu pas per la Societat de
Nacions, a Ginebra d’on, expulsat, farà via
cap a Berlín, on oferirà algunes de les cròni-
ques que, mundialment, millor expliquen
l’ascens de l’horror del feixisme; per inten-
tar entendre el seu compromís polític als
anys de la República, fidel al seu compromís
amb Catalunya i la democràcia; per aixecar
les cortines esparracades de l’exili i afrontar
el drama moral que s’hi va coure, enmig del
qual ell també continua el combat, al costat
del govern català i de la cultura catalana, en
una activitat diplomàtica encara no gaire
coneguda. Els grisos i distants anys 50 i 60,
d’un cert allunyament, d’una relativa re-
núncia, d’un retorn intermitent a la terra
dels seus avantpassats, però sempre a punt,
per una ganivetada aquí o una repassada de
comptes allà. I arribar al final, quan destil·la
l’àcid més corrosiu en els articles crepuscu-
lars –autèntiques peces mestre del periodis-
me català– de Mirador, de Perpinyà. ❋

al Tele/eXpres–. Sabia que era alt, que havia
passat gairebé 60 anys fora, que havia prefe-
rit viure a escriure, apersonat, elegant, que
se sentia català, però no només català, que
tenia la sort de tenir pocs amics, vàries do-
nes, quasi cap seguidor, alguns coneguts,
que era com jo, vallesà, que li agradava pas-
sejar i parlar. Que va escriure molt bé. Civi-
litzadament.” I acaba l’article amb un toc
d’humor xammarià, negre i directe, dient
que la caixa amb el cos del periodista queda-
va petita per la llargada del nínxol, del qual
sobresortia ben bé un parell de pams. Allà el
van deixar els seus amics, en mans de l’en-
terramorts, amb el taüt per entrar al forat.

Durant anys ningú no se n’havia recordat,
del solitari de l’Ametlla. Barnils, Monzó,
Roig, els joves periodistes que tot just co-
mencen, el desconeixen. El franquisme ha-
via fet una feina excel·lent. L’època daurada
del periodisme català, escombrada. La tra-
dició periodística catalana, triturada. Ex-
cepte Josep Pla, que n’havia deixat uns ence-
sos retrats en la seva obra, i Joan Fuster, així
com els comentaris sempre enormement
elogiosos dels seus contemporanis, com ara
Amadeu Hurtado, Claudi Ametlla, Domè-
nec de Bellmunt, Carles Esplà, Jaume Passa-
rell i Víctor Alba, silenci absolut. El nom
Xammar avançava segur cap aquell punt de

El periodista i
diplomàtic català
Eugeni Xammar
va viure la major
part de la seva vida
lluny de Catalunya,
tot i que mai va
trencar els lligams
amb la seva terra
ARXIU JOSEP BADIA,
DE L’AMETLLA DEL
VALLÈS




