
nar, opinar o meditar sobre els afers que suc-
ceïen al món en aquella època.

També és força interessant i destacable la
crònica que fa Carbó del viatge a bord del
transatlàntic Normandie, des de Le Havre
fins a Nova York. L’estada a la ciutat dels gra-
tacels l’explica fil per randa, incloent-hi les
festes i reunions on és acollit pels italians i es-
panyols immigrats als Estats Units. El diari
d’Eusebi Carbó és una veritable joia, recupe-
rada ara per la seva néta per enriquir la me-
mòria històrica del nostre país. ❋

La feina dels anarquistes no té fronteres

MEMÒRIA FERRAN AISA

argarita Carbó, historiadora i néta
del militant històric de la CNT Eu-
sebi Carbó, ha publicat el diari del

seu avi del viatge que va fer a Nova York a fi-
nals del 1937 i principis del 1938. La historia-
dora introdueix el personatge a través d’una
breu pinzellada biogràfica en què assenyala els
aspectes principals de l’activitat del seu avi,
Eusebi Carbó i Carbó (Palamós, 1883 - Mèxic
DF, 1958), mestre i periodista, que va ser un
veritable rodamón anarquista.

Carbó va estudiar magisteri a Girona i va
treballar a la indústria del suro. Per la seva im-
plicació amb la causa obrera va ser detingut
per primera vegada el 1902. Al llarg de la seva
vida seria empresonat trenta-sis vegades més,
equivalents a deu anys de captiveri. Carbó va
fer de mestre racionalista a l’Escola Moderna
de la Bisbal, a l’Instituto Libre de Enseñanza
de Valladolid i a l’escola racionalista d’Elda. El
1910 va participar en la fundació de la CNT,
ocupà càrrecs de responsabilitat a l’Organit-
zació Confederal i va ser director del periòdic
Solidaridad Obrera de València. La seva col·la-
boració periodística és molt extensa a periò-
dics com ara Reivindicación, Tierra y Libertad,
Cultura y Acción, Guerra Social, La Voz del
Campesino, España Nueva, Catalunya i, so-
bretot, Solidaridad Obrera.

Una generació històrica
Carbó era de la generació dels històrics mili-
tants cenetistes Salvador Seguí, Àngel Pesta-
ña, Josep Viadiu, Hermós Plaja, Manuel Bue-
nacasa, Salvador Quemades, Joan Peiró...
Durant la Guerra Civil va ocupar càrrecs de
responsabilitat a la Generalitat, com ara vo-
cal del Comitè d’Economia i delegat del Co-
missariat de Propaganda. Des del Comissa-
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riat que dirigia Jaume Miravitllesva ser en-
viat per la Generalitat, per ordre expressa de
Companys i Tarradellas, a Nova York per
contactar amb els immigrants italians anar-
quistes, perquè ajudessin econòmicament la
Catalunya revolucionària.

El diari d’Eusebi Carbó és una meravella,
tant per la informació de primera mà que
ofereix com per les descripcions que fa de les
ciutats de París i Nova York. La ploma de
Carbó, habituada a l’escriptura periodística,
no s’atura ni un moment a l’hora de reflexio-
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i ha un lligam entre el format d’un
diari de viatge i la creació poètica
que despunta a la superfície de l’es-

pai urbà explorat per primer cop. La mirada
del poeta trasllada a la nova ciutat –ara sí en-
trevista i observada, i no tan sols imaginada–
una càrrega emotiva que connecta amb el
substrat local que el sacseja.

Imagino Budapest és molt més que un tra-
jecte urbà pels carrers d’una ciutat estrange-
ra. Són més d’una quarantena de proses poè-
tiques i petites narracions en vers i seguit. El
poeta i traductor Òscar Palazón construeix
un itinerari poètic que és petjada i també la-
berint. A nivell explícit i també a nivell meta-
fòric. Per aquesta raó, els motius temàtics de
caràcter circular (laberint, cementiri, me-
mòria) donen la mà als escenaris íntims de

H Les ciutats interiors
l’emoció quotidiana i compartida. La vivèn-
cia es fa poema i companyia amb la seva
amant. Tot plegat en un present continu que
mostra el punt àlgid de qualsevol experièn-
cia: “La sensació de present s’aguditza i es re-
ferma”, escriu al segon poema en prosa. El
poeta també hi declara: “Tot el que hem dit i
fet abans d’arribar aquí deixa d’existir.”
D’aquesta manera, en aquesta nova ciutat el
jo poètic s’hi integra de ple. La contemplació
de l’espai geogràfic va donant forma íntima a
la seva construcció emocional.

La poeta Mireia Vidal-Conte obre el pany
del llibre amb les seves claus interpretatives a

I jo, Òscar, imagino un pròleg. És el text que
encapçala el poemari i ens permet de perce-
bre el paisatge i la proposta poètica. En un
dels poemes en prosa més explícits i densos,
hi escriu: “Noto com les textures del paisatge
se m’arrapen a les parets de l’estómac amb
aquella tremolor càlida i aspra tan agrada-
ble.” L’arquitectura de la ciutat actua en ell
com un detonant d’una espècie de fermenta-
ció de caràcter emocional.

En tot moment el poeta manté un distan-
ciament irònic per mitjà de referències literà-
ries, musicals i biogràfiques. Manté en alerta
els dos vasos comunicants de la tensió creati-
va: la ciutat exterior i la ciutat interior, la de si
mateix. I aquest és el mèrit principal d’aquest
llibre de Palazón: és un doble quadern de
viatge i de poesia. ❋

IMAGINO
BUDAPEST
Òscar Palazón
Editorial:
Documenta Balear
Palma, 2014
Pàgines: 64
Preu: 10 euros

15
1 2 . 1 2 . 2 0 1 4




