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vui els proposo un viatge virtual fins
a la Barcelona de mitjan segle XIX.

Imaginin-la circumscrita als actuals Ra-
val, al barri Gòtic, al de Sant Pere, Santa
Caterina i la Ribera –un territori vint ve-
gades inferior a l’actual– i poblada per
prop de 190.000 persones. I imaginin to-
tes aquestes persones tancades rere
unes muralles del segle XIV i que els obli-
guen a malviure amuntegats en l’am-
bient irrespirable dels seus carrers es-
trets i pestilents. Les epidèmies –i els
conflictes socials– se succeeixen, men-
tre els sectors més dinàmics de la ciutat
demanen la demolició d’unes muralles
que, des del final de la guerra de Succes-
sió, no serveixen per protegir la població
sinó per reprimir-la. Però aquestes peti-
cions sempre troben o la negativa del go-
vern de Madrid o un desesperant silenci

administratiu. Per això, l’agost del 1854,
en plena epidèmia de còlera, el consistori
barceloní decideix tirar pel dret i comen-
çar a enderrocar les muralles. Davant
d’aquesta política de fets consumats,
l’executiu espanyol envia el permís. Lliure
d’aquesta cotilla, Barcelona pot deixar
enrere el seu passat i encarar un futur
marcat per la construcció de l’Eixample i
l’Exposició Universal del 1888. Un temps
més tard, amb el decret d’agregació que
la regent Maria Cristina signa tal dia com
ahir del 1897, els fins llavors municipis de
Sants, Gràcia, les Corts, Sant Andreu de
Palomar, Sant Gervasi i Sant Martí de
Provençals s’integren a la capital catala-
na (posteriorment també s’hi uneixen
Horta i Sarrià), fins a dibuixar una feso-
mia de la ciutat més aproximada a l’ac-
tual. Barcelona va tirar a terra les mura-
lles i va guanyar un demà diferent. Sens
dubte, una lliçó per als dies fascinants
que ens toquen viure 160 anys després.
Amb noves legislacions que fan intoca-
bles uns altres murs que no ens deixen
créixer com a poble. Uns murs que tam-
bé han quedat obsolets i que caldrà en-
derrocar sense esperar un permís que
sabem que mai no arribarà.
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Hi ha nous murs
que no ens deixen
créixer com a poble

Tirar
pel dret

Keep calm

Jordi
Creus

ot i que l’havia visitat puntual-
ment per uns dubtes sobre uns
estudis que estava fent, no vaig
conèixer-lo de debò fins que, a

través de les arts conspiradores de Jor-
di Amat –il·lustre deixeble de Manent
en aquest vell ofici–, em va trucar un
dia per oferir-me la publicació de les se-
ves memòries dels anys que va passar a
la conselleria de Cultura en els primers
governs Pujol (1980-1988).

D’ASPECTE PATRICIAL, la cabellera blanca
resistia molt bé a lloc, enveja dels que
ens ha fugit massa aviat. Parlava amb
una impertinència nul·la, tot i que els
ulls li brillaven quan et podia deixar
anar alguna de les infinites xafarde-
ries que guardava la seva memòria.
Com a bon noucentista, la seva era una
ironia que bevia en Carner i Guerau de
Liost; com a bon liberal, no tenia cap
problema amb acceptar els punts de
vista d’altri –senzillament deixava
anar un sospir–; com a bon catalanis-
ta, havia lluitat tota la seva vida per la
llengua i la cultura.

UN MANOBRE DE LA LLENGUA i la cultura.
Davant de tant xivarri i tants xarla-
tans de fira, hi ha hagut gent al país
que ha anat per feina, que s’ha passat
totes les hores del món cercant, esbri-
nant, connectant; que ha combatut la
paraula jubilat; que ha sentit la sang i
la terra (quin llibre més deliciós el que
ha dedicat a la recopilació dels noms
dels núvols!) i que ha tingut l’honeste-
dat de la modèstia i la generositat dels
grans. Que no ens faltin mai. L’Hono-
rable Manent n’ha estat un.

HA TINGUT TOT EL TEMPS DEL MÓN pels
dubtes de qui fos, que feia seus fins a
resoldre’ls. Exigia, però, una certa pre-
paració, no admetia pusil·lànimes ni
eixelebrats, i davant d’un indocumen-
tat un petit rictus facial el delatava. La
seva correcció era proverbial, es per-
metia només un petit balanceig que
anava de l’estoïcisme a la impertorba-
bilitat, i practicar amb ell l’ús del “vós”
et retornava, balsàmicament, a una
època on l’educació i les maneres no es-
taven renyides amb l’amistat i l’esti-
mació més profundes.

M’ADONO QUE NO HE PARLAT encara dels
seus llibres, de la seva oceànica tasca me-
morialista i biogràfica. Només puc dir
que sense els seus treballs, una bona
part de la memòria política i del patrimo-
ni literari de Catalunya encara restarien
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ensorrats. Ell ha estat una de les peces
clau de la cadena que ha permès relligar
dos mons: el d’ahir i el d’avui. No podrem
agrair-li mai prou. El discurs d’entrega
del Premi d’Honor de la Llengua Catala-
na, ja amb les forces esgotades, fou llegit
pel seu fill Jordi. “La lluita contra l’oblit
ha estat per a mi una constant”, deia, i
encara afegia: “Cal que es multipliqui la
formació dels catalans, que coneguin el
passat i les raons del nostre ésser”,
abans d’acabar amb els versos de Car-
ner, la seva gran passió intel·lectual:
“Salut a la Pàtria encara no nascuda
com l’han somiat els seus fills”.

EL DIA QUE ES RECOPILIN el centenar llarg
de retrats biogràfics que va escriure de
tota la llarga llista de personalitats
catalanes que no van rendir-se al fran-
quisme, ans el contrari, el combate-
ren resistint-se a l’intent d’envili-
ment que patí el nostre poble, ens
adonarem de les espatlles del gegant
que teníem al davant. El dia que els
seus estudis lingüístics sobre els
vents, els núvols i la pluja s’apleguin,
descobrirem, astorats, fins a quin
punt la llengua catalana va ser el nervi
central de la seva vida. El dia que s’es-
tudiï la seva activitat parapolítica, el
seu pas per la conselleria de Cultura o
el Centre d’Història Contemporània,
veurem com són dues paraules, cultu-
ra i història, les que sintetitzen el seu
compromís amb Catalunya.

FA UNS MESOS MORIA Max Cahner, per
qui Manent sentia una admiració pro-
funda. Els darrers hereus del noucen-
tisme. El seu llegat és immens, tant
com el nostre agraïment.

L’últim noucentista

ALBERT MANENT O EL
COMPROMÍS AMB LA
CULTURA CATALANA

Editor i escriptorQuim Torra

Sense els seus treballs,
una bona part de la
memòria política i
del patrimoni literari
de Catalunya encara
restarien ensorrats
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