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Dos llibres, un simposi i una exposició commemoren el centenari de l’assagista i traductor
gironí Josep M. Corredor (1912-1981), un intel·lectual europeista que, més enllà de la
seva amistat amb Pau Casals, va erigir-se en una de les veus més lliures de l’exili català

n simposi a Girona, una exposició,
la reedició de les Converses amb Pau
Casals i la recuperació dels articles i

assajos d’exili aplegats a Contra la valoració
de la mediocritat es proposen restituir al lloc
que li pertoca Josep M. Corredor (Girona,
1912-Perpinyà, 1981), mestre, assagista, tra-
ductor de Gide i Sartre, estudiós de l’obra de
Joan Maragall i de Valentí Almirall, biògraf
de Pau Casals, exiliat de llarga durada, de-
fensor de l’encaix de Catalunya a Europa,
impulsor de la campanya per pagar la tomba
d’Antonio Machado a Cotlliure, confident i
amic de Pompeu Fabra, Josep Tarradellas,
Carles Riba, Amadeu Hurtado, Antoni Ro-
vira i Virgili, Rafael Tasis. Avui les escasses
referències que molts en tenen provenen de
la seva estreta col·laboració amb Pau Casals,
com a secretari i instigador de les famoses
Converses amb el músic; famoses, hauríem
d’afegir, a qualsevol país del món excepte a
casa nostra, on tot just ara n’hem pogut te-
nir a l’abast el volum a iniciativa d’Edicions
de la Ela Geminada. Aquest llibre publicat
per primera vegada en francès el 1955, i que
va donar ocasió a Corredor de cartejar-se
amb alguns dels principals intel·lectuals del
moment, des de Thomas Mann a Albert
Einstein, no va veure la llum en català fins al
1967, quan ja havia estat traduït a la majoria
de llengües del món, incloent-hi el rus i el ja-
ponès, i només va conèixer una reimpressió
l’any 1974. Ha calgut esperar, doncs, gairebé
quaranta anys perquè el lector català pogués
retrobar-se amb aquest llibre imprescindi-
ble per conèixer el pensament i la trajectòria
de Casals, però també per fixar l’atenció en
el seu discret transcriptor, ni que sigui apro-
fitant l’avinentesa del seu centenari.

Corredor, pels qui no en sàpiguen res més,
podria ser no més que això, un escrivent, un
mecanògraf, o pels aficionats a les cròniques
locals, un futbolista de certa anomenada
que havia jugat amb el Girona FC, abans que
una lesió al peu l’apartés dels estadis i l’ex-
imís de ser cridat a files amb la primera lleva
que va combatre a la guerra de 1936. Seria
reclutat poc després, quan ja estava tot per-
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La passió
freda de l’exili

dut, i d’aquí prové l’altra petita notícia que
ha perviscut de Corredor: la seva condició
d’exiliat. Acostumats, però, a les diàspores
transoceàniques, la seva sembla una espan-
tada gallinàcia, una retirada que transcorre-
ria, fins al final de la seva vida, entre Mont-
peller i Perpinyà, amb breus retorns a Giro-
na quan el règim ho va permetre. Però ens
enganyaríem si pensàvem que aquest és un
desterrament tebi o menor, deixant de ban-
da la desconsideració imperdonable que co-
metríem amb els milers de refugiats que van
arraulir-se prop de la frontera. Des d’aquell
“observatori estratègic per bé que modest”,
com ell mateix s’hi referia, va esforçar-se a
posar en pràctica una “passió freda” d’arrel
hegeliana que el facultés per analitzar amb el
màxim d’objectivitat de què fos capaç tant la
realitat de la Catalunya interior com l’actua-
litat internacional. Ho va fer en nombrosos
articles apareguts a la premsa de l’exili i en
uns quants llibres avui introbables, com ara
El món actual i el nostre país (1961), premi
Josep Yxart d’assaig, De casa i d’Europa
(1971) i Homes i situacions (1976), i va man-
tenir la mateixa enteresa moral a partir de
1977, compromès amb la defensa de la llen-
gua des del seu nomenament com a inspec-
tor d’ensenyament a Girona. Que en les cir-
cumstàncies del moment fos poc escoltat
explicaria la profunda decepció que va por-
tar-lo, el 29 de setembre de 1981, a llevar-se
la vida al Castellet de Perpinyà, deliberada-
ment a tocar de la Flama del Canigó.

És un símptoma de la seva exigència
d’equanimitat el distanciament voluntari
dels cercles polítics de l’exili, a pesar d’haver
militat a Esquerra Republicana des de 1930 i
de conservar la relació amb ideòlegs actius
com ara Josep Tarradellas o Heribert Barre-
ra. Sabia per experiència que l’allunyament
prolongat de casa podia fer perdre la pers-
pectiva i abocar a “la irritabilitat i el ressenti-
ment”, igual que la permanència i l’adapta-
ció a la dictadura conduïen sovint a l’envili-
ment i la “immoralitat corrosiva”. Contra
aquestes dues formes d’obcecació, entre “els
caiguts i els sobrevivents”, Corredor hi opo-

Entre les activitats del centenari de
Josep M. Corredor, destaca el simposi
sobre la seva obra, coorganitzat per la
Càtedra Ferrater Mora i l’Ajuntament
de Girona, i que ahir va inaugurar el
conseller Ferran Mascarell, i
l’exposició De casa a Europa,
comissariada pel filòleg Francesc
Montero i l’editor Oriol Ponsatí-Murlà,
que es presentarà al Museu d’Història
de la ciutat a l’abril. El recorregut
biogràfic tindrà un subratllat amb la
mostra paral·lela dels 52 exemplars
del llibre Converses amb Pau Casals
que l’artista Pep Admetlla ha dibuixat
a mà per il·lustrar l’edició de la Ela
Geminada i que representen un
impactant exercici de comprensió de
l’exili, en el seu drama i la seva
humanitat. Els dibuixos de la sèrie, un
dels quals reproduïm a la portada del
Cultura, són unes Converses sobre
unes converses inspirades en les
presons de Piranesi, l’arquitectura
dels crematoris, el paisatge serè del
Canigó i la noblesa de dos homes
singulars que parlen.

Dos homes parlen
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sava l’examen atent, “el missatge del coratge
i la decència”, sustentat en unes lectures in-
freqüents d’ampli espectre, que anaven de
Nietzsche a Hegel, de Valéry a Bergson,
d’Almirall a Ortega i Gasset, d’Unamuno a
Malraux, com posen en evidència els textos
de Contra la valoració de la mediocritat.

Saber escoltar, saber observar
Aquesta amplitud de mires s’havia gestat ja
en els anys d’estudiant a l’Escola Normal de
Mestres i no s’havia sinó intensificat amb el
seu pas per la Complutense de Madrid, on
va ser deixeble d’Ortega i Gasset; l’Autòno-
ma de Barcelona, sota el mestratge de Joa-
quim Xirau, i l’Escola d’Estiu de Santander,
on el va sorprendre l’anunci de l’aixecament
militar del 36. Hi van tenir a veure també les
estades prolongades a Ginebra a partir de
1954 com a traductor per a l’Organització
de les Nacions Unides, una feina que, alter-
nant-la amb la de professor al Liceu de Per-
pinyà, va donar-li ocasió, per cert, de viatjar
per tot Europa i el Pròxim Orient i de fre-
qüentar alguns col·legues d’importància,
com ara María Zambrano, Julio Cortázar,
Manuel Azcárate i uns joves Aquilino Du-
que i Eduardo Mendoza. D’aquí emergeix el
seu esperit europeista, que reclamava una
inserció en el marc continental per tal de su-
perar esquemes enrigidits per la fixació pe-
ninsular. «Dins el marc estrictament hispà-
nic, degut a una divergència d’estructures i a
una situació forçosament minoritària, el
més segur és que siguem uns eterns ven-
çuts», escrivia el 1949.

Ni l’exili ni la relació amb Pau Casals, que
tants altres van compartir amb ell, no serien
suficients per justificar el subratllat del nom
de Corredor, però sí la dimensió que va do-

nar a aquests dos esdeveniments cabdals de
la seva vida. La volada del seu tracte sovinte-
jat amb Casals està fora de tot dubte: les con-
verses que des de 1951 va animar-lo a man-
tenir en la intimitat de la seva casa de Prada
van convertir-se en una valuosa prova de vi-
da d’un músic de prestigi internacional que
acabava de consternar tothom amb la deci-
sió d’apartar-se dels escenaris en protesta
perquè la II Guerra Mundial no havia allibe-
rat el seu propi país de l’opressió. “El món
corre un perill més gran per part dels qui to-
leren el mal o el fomenten que per part

d’aquells que el cometen”, escriuria Albert
Einstein a Corredor. Les converses eren la
justificació ètica d’un silenci acusador. Però
Corredor no, que no va callar. Ell mateix de-
ia que Casals i Pompeu Fabra, que va fer-li
de padrí de casament, eren els únics catalans
que havia conegut que “sabien escoltar sen-
se interrompre”, tot fumant calmosament la
seva pipa, sovint encesa amb picadura de col
seca en la precarietat de l’exili. Però els seus
escrits, d’una justesa inusual, semblen des-
mentir la falta de temprança que s’atribuïa.

En els articles d’exili, editats amb una ex-
cel·lent introducció per Francesc Montero,
analitza la situació de l’Espanya franquista
sense acritud però també sense concessions,

en una mostra encomiable de “dignitat en la
derrota”. El 1946 observa per exemple que
amb la victòria aliada potser ha desaparegut
l’arrogància de l’autarquia, però no “una
enorme xarxa d’interessos creats que cons-
titueixen el millor puntal del règim des d’un
punt de mira interior”, adverteix als exiliats
que somien en algun canvi polític immi-
nent. De fet, sovint oposarà la “hipocresia
dels de dins” al “romanticisme dels de fora”.
Als primers els farà responsables d’un en-
quistament corrupte que “ha permès l’enri-
quiment fabulós d’una minoria de privile-
giats” que perpetuen “l’esperit morbós de la
Guerra Civil”; als segons els retraurà una
falta de pragmatisme que els impedeix ado-
nar-se, afirma, de “la pèrdua de prestigi i
d’irradiació històrica de la doctrina de les
nacionalitats” a tot Europa, i que “mantenir
avui la ficció de la sobirania és la millor ma-
nera d’anar a parar a la realitat de la depen-
dència”. Corredor només veia una opció
plausible en el federalisme europeu, o alme-
nys “el federalisme d’una pluralitat de na-
cions estat”, que pogués “presentar al nostre
país –dominat, atuït, desorientat– unes
perspectives d’organització col·lectiva que
trenquin la morbosa somnolència, que re-
presentin un empelt de confiança i vitalitat”.
Segons ell, “els sistemes dictatorials que te-
nen al dessota una fatiga, un esllanguiment,
un escepticisme, són potser els més perillo-
sos”, i “el pessimisme entre nosaltres hauria
d’ésser severament castigat”. En plena reor-
ganització política del catalanisme, el seu
missatge no va ser gaire ben rebut: provenia
d’un home gens gregari, enemic del mani-
queisme i la demagògia, un home desenga-
nyat que, així i tot, es negava a “sucumbir a la
temptació del ressentiment”. ❋

La via
estreta
A l’article que
dóna nom als
articles de Contra
la valoració de la
mediocritat,
Corredor es
refereix, el 1967,
als qui “no
perderen la fe i
seguiren la via
estreta de la
perseverança”,
tant a dins com a
fora, als quals
insta a valorar la
qualitat en lloc
de conformar-se
amb la
mediocritat. Els
articles dedicats
al preciosisme
literari d’Eugeni
d’Ors, a la
profanació de
Jaume Balmes
pel franquisme,
al record del
Carles Riba de
l’exili o el text en
què demana
aportacions per
donar una tomba
a Machado són
altres peces
memorables
d’aquest llibre.

Converses al peu
del Canigó. Josep
M. Corredor i Pau
Casals, al despatx
de la casa del
músic a Prada,
durant la preparació
de les Converses,
que l’assagista
gironí publicaria per
primer cop, en
francès, l’any
1955. / ARXIU

La seva obra
expressa ‘dignitat
en la derrota’




