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na Catalunya independent des del
1934, quan el general Batet es va po-
sar a favor de la proclamació de l’Es-

tat Català de Lluís Companys, es troba ame-
naçada el 1949 pels intents de l’Espanya mu-
tilada per reconquerir-la. A partir d’aquests
fets imaginaris, Albert Villaró (la Seu d’Ur-
gell, 1964) ha bastit una novel·la de ficció his-
tòrica deliciosament tramada, divertida, a
vegades esperpèntica, de prosa delirant i
prou oportunista per poder-la comparar
amb la situació actual.

El procés s’inicia quan la República Catala-
na encara es refà de la invasió alemanya i té
prou problemes per mantenir la pressió es-
panyola. Franco és mort però el dictador
Sanjurjo juga amb totes les armes disponi-
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bles per conquerir novament les antigues
províncies de l’est.

Al govern català, presidit per Carrasco i
Formiguera, se li encenen les alarmes quan
desapareix a Madrid la seva xarxa d’informa-
dors secrets que hi tenia per controlar i co-
municar totes les accions que prepara la dic-
tadura espanyola contra Catalunya. És ales-
hores quan reapareix la figura de mossèn
Farràs, antic líder de la resistència contra la
invasió alemanya, que rep l’encàrrec de fre-
nar una gran acció que prepara a Madrid
l’exèrcit espanyol contra la dissidència cata-
lana. El capellà, que fa de vicari a Llorts (An-
dorra) per fugir del seu passat d’espia i lluita-
dor per la causa catalanista, és rescatat pel go-
vern de la plaça Sant Jaume per dirigir la no-

va xarxa d’informació catalana a Madrid. Ell
serà el protagonista central de la sèrie d’ac-
cions grotesques que passaran en una capital
espanyola amb un govern que encara viu ob-
sedit per la pèrdua de Catalunya. Alhora, la
ciutat viu un èxtasi espiritual amb la celebra-
ció del Congrés Eucarístic Internacional.

Mossèn Farràs i Josep Pla
La vida i miracles de mossèn Farràs, descrita
magistralment per l’autor, avala ja una no-
vel·la sobre Catalunya, amb Madrid com a
eix central de la narració i que té com a esce-
naris secundaris Barcelona, Andorra i Irlan-
da. Ressalta també el paper instigador que
l’escriptor Josep Pla, corresponsal a la capital
espanyola, fa en moments crítics de l’acció,
amb cròniques amb el seu estil característic
que fan canviar el curs dels fets. L’actitud dels
activistes irlandesos, que participen en la tra-
ma sense saber de què va tot, també posa sal a
una fabulació visionària i burlesca, però amb
connexions amb l’actualitat política de casa
nostra.

La més transcendent és la incertesa de com
acabarà tot, ja que l’autor deixa tres possibles
desenllaços de la trama narrativa per tal que
el lector triï sentimentalment o visceralment
com vol que acabi la història. La biografia jo-
cosa dels 320 personatges reals que es passe-
gen pel relat, condensada en 81 pàgines, pot
ajudar a decidir l’elecció.

A més del seu valor temàtic i literari, el lli-
bre també pot tenir beneficis terapèutics per
a tota mena de lectors que viuen ansiosos o
angoixats per la incertesa de la situació polí-
tica actual. Un valor important per recoma-
nar la seva lectura. En qualsevol cas, el llibre
ja va rebre el suport del jurat del premi Josep
Pla. L’obra anterior d’Albert Villaró ja havia
estat guardonada amb el premi Nèstor Luján
de novel·la històrica per L’any dels francs
(2003), i el premi Carlemany pel llibre Blau
de Prússia (2006). ❋
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editorial Voliana, que condueix amb
encert el sociolingüista Jordi Solé
Camardons, ha publicat uns retrats

–que alhora acompleixen la funció de frag-
ments autobiogràfics– del compatriota i em-
prenedor Esteve Albert (1914-1995).

La historiografia oficial ha tendit –i ten-
deix– a marginar –quan no a esborrar– refe-
rents que no encaixen amb un suposat relat
autonomista, constitucional. El legalisme,
doncs, arriba a esdevenir enemic del conei-
xement i de qualsevol projecte transforma-
dor, com el que estem vivint en el present.

Dic això perquè el lector es farà cabal d’una
trajectòria que costa d’encaixar en tipologies
apriorístiques. Les set semblances que Albert
ens presenta –Serra i Moret, Josep Carner,

L’ Fèlix Millet, Antoni Comas, Joan Peiró, Pau
Casals i Carles Cardó– recorren diversos es-
cenaris –exili i interior– però sobretot for-
neixen d’elements inèdits per repensar la his-
tòria nacional entre els anys quaranta i cin-
quanta. En diverses ocasions el narrador ens
situa en la cruïlla entre el 1948 i el 1953, que
ve a suposar un cert relleu generacional entre
el grup que publica la revista Ariel i l’emer-
gència de la revista universitària Curial. Però
complementàriament, el curador de l’obra,
Puig i Pla, ens diu que el franquisme vencé
definitivament –es legitimà políticament–
en aquesta conjuntura. Certament, com es
desprèn de diversos passatges de l’assaig, l’es-

cenari d’un dictador que va preparant la re-
conversió del franquisme en monarquia es
produeix en un moment paral·lel al sorgi-
ment d’aquest nou nucli d’activitat nacional
i política.

El gresol de cruïlles que el periodista de
Dosrius ens ofereix –i ací rau en bona part
l’interès d’aquest text– permet de plantejar la
necessitat d’un estudi aprofundit sobre el pe-
ríode esmentat des del vessant humà i intel-
lectual. Per quan una biografia d’Antoni Co-
mas, representant significat del nucli de Cu-
rial? A més de la necessària història cultural
sobre editorials, potser caldria treballar més
trajectòries individuals i de grup d’un perío-
de fonamental a l’hora de construir baules de
connexió intra i interterritorials.




