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niversari rodó. La matinada
del 7 de maig del 1945, en
una escola de Reims, davant
dels generals Susloparov, so-

viètic, i Smith, nord-americà, el co-
mandant Jodl signava per delegació
del president Dönitz la rendició incon-
dicional d’Alemanya. Finia la Segona
Guerra al Vell Continent, malgrat que
encara quedava l’ocupació nazi de
Txèquia i les bosses de resistència en
la frontera austroalemanya, que con-
tinuaren els dies següents. La guerra
del Pacífic durà fins a final d’agost,
tot i la derrota japonesa en la darrera
batalla d’Okinawa i els tràgics fets
d’Hiroshima i Nagasaki.

ELS DELIRIS DE STALIN OBLIGAREN a ajor-
nar l’escenificació de la capitulació, que
s’hagué d’oficialitzar a Berlín, amb la pre-
sència del general Zhúkov i la signatura
del derrotat mariscal Keitel, la mitjanit del
dia 8, matinada del 9 en horari soviètic. En
l’acte de signatura el general alemany va
gosar expressar la queixa per l’actuació
destructiva de les forces aliades en els dar-
rers dies, a la qual cosa un comandant so-
viètic contestà si ell no s’havia sentit es-
candalitzat per la bogeria nazi en les in-
nombrables morts innocents i la destruc-
ció de pobles sencers. La guerra es tancava
amb mig Europa en ruïnes i vint-i-set mi-
lions de morts, la majoria civils.

HAVIEN ESTAT UNA DOTZENA D’ANYS amb
Adolf Hitler gestionant els designis d’Eu-
ropa. Feia onze mesos del desembarca-
ment a Normandia i un xic més de nou
mesos de l’alliberament de Majdanek, el
primer camp d’extermini ocupat pels
aliats. El vell món queia a trossos i res no
tornaria a ser com abans, quan fins al-
guns historiadors no han dubtat a donar
al 1945 el sobrenom d’Any Zero.

A L’EXPLOSIÓ D’ALEGRIA del que semblava
la fi d’un malson seguí la realitat del més
gran dels desconcerts. Pobles devastats, el
drama dels desplaçats, famílies desapare-
gudes, l’assumpció del dolor de l’extermi-
ni, la fam, la pobresa, les malalties, les no-
ves realitats ètniques, un munt de pregun-
tes sense resposta. Fins el dramàtic re-
ajust de noves fronteres i la necessitat de
solucionar el problema jueu. Els conflictes
regionals i les revoltes locals.
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AMB TOT, COMENÇÀ A REEIXIR la conscièn-
cia del Mai Més i la necessitat de trobar
fòrums de debat i donar sortida a una
societat del benestar que assegurés el
desenvolupament de les classes popu-
lars i la consolidació de millores socials.
La guerra freda era a la cantonada, però
fins i tot l’equilibri que exigia es valora-
va com a bo per ajudar a construir una
societat més justa i respectuosa. Tren-
ta-cinc anys de bonança semblaven in-
dicar que s’havia après la lliçó.

QUAN CAIGUÉ EL MUR DE BERLÍN, el 1989,
es pronosticà el tancament d’una etapa
històrica i el desenvolupament d’un
nou panorama mundial, però naixien
uns reptes inesperats que no havien es-
tat convidats a la festa. Sense el neces-
sari equilibri de la balança, l’economia
ultraliberal imposava formes de capita-
lisme depredador i, per altra banda, la
globalització feia emergir un món des-
compensat per diverses formes de colo-
nització econòmica i intel·lectual. Tan-
cat el repte de superar l’any zero, s’obra
la necessitat de l’equilibri social i el dià-
leg entre les disperses cultures mun-
dials. Tot esdevenia més a prop i calia
avançar en un llenguatge comú.

SETANTA ANYS DESPRÉS de la caiguda del
nazisme i de la gran lliçó que comportà la
seva tràgica experiència, es fa evident que
queden moltes preguntes sense resposta i
no ens podem permetre el luxe d’ignorar
que només una globalització responsable,
en una plena acceptació de la diversitat
dels homes i els pobles, i un gran respecte
a l’altre, al desconegut, al complementari,
farà avançar la nostra societat.

Setanta anys
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questa frase, amb algunes varia-
bles, és freqüent sentir-la a Barce-

lona i altres ciutats catalanes quan
s’acosta el cap de setmana: “Dissabte
anirem a buscar unes garrafes al poble
que té el millor oli del món.” És tot un
misteri aquesta fe cega en la virtut de
les olives premsades en el trull de qual-
sevol indret oliaire de Catalunya. En
matèria de gustos naturals cal fer cas,
però, del parer d’autoritats morals, sà-
vies, sensibles, incisives i de bon pala-
dar. Una d’elles fou Albert Manent i Se-
gimon, intel·lectual i home d’acció de
qui fa vint dies es va complir el primer
any de la seva mort. Segons Albert Ma-
nent, “de les terres conreades amb fe-
racitat i cura” per la gent de Maspujols,
en el Baix Camp, en surt un dels olis
“més exquisits de Catalunya”. Així ho va
escriure en el pròleg d’un llibre acabat
de sortir amb el títol Onomàstica de
Maspujols, treball enllestit amb la col-
laboració de Josep Maria Llauradó i
Llauradó, pagès d’ofici i tenaç conreador
de la història d’aquella població. És una
obra que recull noms de lloc i de persona
d’uns topants, com la partida els Monte-
rols, on han posat l’ull comercial els ne-
gociants italians del ram de l’oli.

En altres ordres de l’activitat humana
el nom de Maspujols tampoc no és del
tot desconegut a Itàlia. Un maspujolenc
amb projecció internacional i amb els
peus posats a Roma fou el musicòleg Hi-
gini Anglès i Pàmies, nascut a cal Gebellí
el 1888 i mort al Vaticà el 1969, director
de l’Institut Pontifici de Música Sacra,
sacerdot que durant anys va posar en
solfa l’Església estesa arreu del món en
matèria d’afinar la sensibilitat musical.
Maspujols també ha tingut pintors, Joa-
quim Mir i els Olivé (Ceferí i Josep), que
l’han posat en primer pla de la sensibili-
tat visual en interpretar els colors del
seu campanar o la llum argentada de
les oliveres. Uns i altres poden ser estí-
muls per als maspujolencs emprene-
dors que volen perfeccionar la qualitat
nutritiva del seu oli amb mètodes de
conreu integrats i ecològics. Podria ser
oli en un llum si les administracions
públiques no hi posen entrebancs.
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