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Rafael Vallbona, guanyador del premi Joaquim-Amat Piniella

El roig i el negre,
o una gran

història d’amor
N A R R A T I V A

F R A N C E S C G U E R R E R O I B O R R U L L

Rafael Vallbona, La comuna de
Puigcerdà. Columna.

Barcelona, 2001.

Ò
mnium Cultural
de Manresa, amb
l’ajut de Columna
Edicions, ha con-
vocat per primera

vegada el premi Joaquim-
Amat Piniella de novel·la his-
tòrica centrada en els grans
moviments socials del segle
XX. A l’ombra, doncs, de l’au-
tor d’aquell esgarrifós docu-
ment de nom K.L. Reich, el
premi promou la pervivència
de la memòria a través de la
literatura.

El guanyador d’aquesta pri-
mera convocatòria ha estat
Rafael Vallbona (Barcelona,
1960), que amb La comuna de
Puigcerdà ha volgut donar una
visió del conflicte de la Guerra
Civil des de la Cerdanya. La
novel·la ens explica la revolta
popular que van protagonit-
zar els cenetistes i militants de
la FAI comandants per Anto-
nio Martín, anomenat el Cojo
de Málaga, tot just controlada
la sublevació militar a Catalu-
nya. Els anarquistes, però,

malgrat impulsar avenços
culturals, educatius i sanita-
ris, i ultra les col·lectivitzaci-
ons pròpies dels règims co-
munistes, van actuar amb una
prepotència i un excessiu zel
que menaren el terror a la co-
marca i que acabà per dissol-
dre aquells qui feien procla-
mes llibertàries. Alguns van
decidir abandonar la causa
anarquista. Els altres, o bé van
morir en la contesa militar, o
bé van sobreviure i es van ha-
ver d’exiliar.

ESCENES DE GUERRA I AMOR
Però La comuna de Puigcerdà va
molt més enllà. Rafael Vall-
bona, que té una amplíssima
i reconeguda experiència
narrativa (Plaça dels Àngels,
Columna, 2000; Els dies rojos,
Columna, 1995; El concert de
París, Pòrtic, 1990...) basteix,
amb el rereforns del conflic-
te bèl·lic, una gran història
d’amor.

Bartomeu Rossell és un jove
hereu de casa de pagès. Els
estius, Puigcerdà s’omple dels
senyorets de Barcelona que
habiten les grans cases i tor-
res d’estiueig. I la vida d’en
Bartomeu es creua amb la de
la Teresa Bertrand. Això passa
el 1935, i el trencament de
classes ja és una realitat. Da-

vant la impermeabilitat d’a-
quest fet, les seves vides se
separen. I mentre la Teresa es
casa amb en Juli Mateu, re-
presentant del falangisme
més agre, en Bartomeu lluita
per la llibertat de la seva terra
i la de la seva gent.

Aquesta història la conei-
xem gràcies al nebot i hereu
d’en Bartomeu, en Jaume Be-
nac i Rossell, mediocre mili-
tant de CDC a canvi d’un ser-
vei jurídic a l’administració i
antic militant del PSUC
(“quan era jove i tenia ide-
als”), que es resigna a mante-
nir un matrimoni que el fa
infeliç i renega del seu passat
rural. En gestionar la venda
del vell mas heretat, desco-
breix unes cartes d’amor que
el seu oncle havia escrit a una
noia anomenada Teresa. És
aquesta troballa que mou el
nebot a gratar el seu passat i
permet l’aparició del materi-
al argumental que dóna con-
sistència real a la novel·la.

El narrador combina sàvia-
ment el passat i el present,
amb un domini natural de la
tècnica del flashback que re-
força els elements de contrast
entre les vides de l’oncle i el
nebot. L’equilibri narratiu hi
és justament trobat, perquè
hi són inserides, intel·ligent-

ment, notes del present que
retarden l’acció i fan de la
lectura un espai d’emoció
contínua i dilatada. Són tèc-
niques, al capdavall, molt ci-
nematogràfiques, que el lec-
tor observa i assumeix amb
naturalitat. És per això que,
sovint, durant la lectura, ten-
dim a la representació cine-
matogràfica del material lite-
rari que tenim al davant. Però
no oblidem que el cinema
havia manllevat aquestes tèc-
niques narratives de la gran
novela del vuit-cents.

Finalment, conflueixen en

el temps les dues històries –la
del passat i la del present, la
de l’oncle i la del nebot– amb
la visita que fa en Jaume a la
Teresa, que amb dos antics
camarades d’en Bartomeu a
la Cerdanya, són els únics su-
pervivents d’aquells tràgics
episodis de la seva història.
Amb un punt de vista afegit
–el de la Teresa, i parcial-
ment amb el dels dos anar-
quistes retrobats–, arribem al
final de la novel·la per conèi-
xer la verdadera –i merave-
llosa– història d’amor d’en
Bartomeu i la Teresa.

Pere Coromines, intel·lectual-polític
A S S A I G X A V I E R F I L E L L A

Santiago Izquierdo, Pere
Coromines. Editorial Afers.

Catarroja, 2001.

T
ant la personalitat
com l’obra intel·lec-
tual i política de Pere
Coromines (1870-
1939) mereixien la

detallada biografia que li ha
dedicat l’historiador Santiago
Izquierdo, membre del Grup
d’Estudis d’Història de la Cul-
tura i dels Intel·lectuals de la
Universitat de Barcelona. El
llibre, que va ser guardonat
amb el 15è premi Ferran Sol-
devila de biografia, memòries i
estudis històrics, està articulat
en quatre blocs, centrats suc-
cessivament en el procés de
Montjuïc del 1896, l’articula-
ció de la Unió Federal Nacio-
nalista Republicana, la partici-
pació en l’obra cultural de la
Mancomunitat i, finalment, en

els anys d’oposició a la dicta-
dura de Primo de Rivera i els
d’activitat política durant la
Segona República. El text es
complementa amb un apèndix
documental que aplega una
selecció d’escrits de Pere Coro-
mines que donen compte del
seu recorregut intel·lectual i
polític.

El Coromines que retrata
Santiago Izquierdo és un home
polifacètic i vital, amb actuaci-
ons en el camp de l’economia,
el periodisme, l’advocacia i la
literatura. És també el militant
catalanista, sempre d’esquer-
res, que evoluciona des de l’i-
dealisme anarquista dels anys
de joventut fins al posterior li-
beralisme republicà i laïcitzant
que el va dur a militar en la
Unió Federal Nacionalista Re-
publicana i en Esquerra Repu-
blicana de Catalunya.

La figura de Pere Coromines
serveix, doncs, a Santiago Iz-

quierdo per apropar el lector a
la societat catalana del final
del segle XIX i del primer terç
del segle XX. El procés de
Montjuïc, en el qual Coromi-
nes fou injustament acusat de
participar en la preparació
d’un atemptat anarquista, és
l’eix sobre el qual bascula el
primer capítol del llibre. Ens
trobem amb un Coromines jo-
ve que milita en el republica-
nisme i col·labora amb els cer-
cles obreristes i anarquistes i
amb els intel·lectuals moder-
nistes de L’Avenç. Izquierdo re-
lata com el terrorisme anar-
quista i la posterior repressió,
que va portar Coromines a pa-
tir pena d’exili, van significar
una ruptura en la trajectòria
anarquitzant dels intel·lectuals
avançats com el mateix Coro-
mines, que a partir de llavors
va emprendre la seva evolució
cap al republicanisme catala-
nista. Les dades biogràfiques

–l’estada a Madrid, l’entrada a
la secció econòmica de l’Ajun-
tament de Barcelona i el casa-
ment amb Celestina Vigneaux–
comparteixen espai amb l’anà-
lisi política que ens detalla les
raons –amateurisme, manca
de lideratge, purisme ideolò-
gic– que expliquen el poc ar-
relament del nacionalisme re-
publicà en els primers anys del
segle XX en comparació amb el
catalanisme burgès i el repu-
blicanisme lerrouxista.

EL SUPORT OBRER
El segon capítol recull l’activi-
tat de Coromines al capdavant
de la Unió Federal Nacionalista
Republicana, descriu les difi-
cultats per assolir el suport
obrer per part d’un partit
d’extracció petitburgesa i pre-
senta les dificultats del mateix
Coromines –massa concilia-
dor i poc ambiciós– per exer-
cir el comandament polític. La
tercera part del llibre exposa la
retirada de Coromines de la
política arran del fracàs elec-

toral del 1916, la seva integra-
ció en el noucentisme tot i
provenir del modernisme, la
vinculació amb l’obra cultural
de la Mancomunitat i la parti-
cipació en el Banc de Catalu-
nya, del qual fou secretari del
consell d’administració.

El darrer capítol descriu els
anys de presidència de l’Ate-
neu Barcelonès, l’oposició a la
dictadura de Primo de Rivera i
el retrobament amb la política
durant els anys de la Repúbli-
ca, durant els quals va militar
en ERC i va ocupar, entre d’al-
tres càrrecs, els de conseller de
Justícia i Dret i el de diputat a
Corts i cap de la minoria de
l’esquerra catalana.

Així doncs, sense haver estat
una figura cabdal ni tampoc
un ideòleg notable, la biografia
de Pere Coromines ens serveix
per copsar l’evolució del cata-
lanisme republicà al llarg del
primer terç del segle XX. A la
vegada, el llibre que ha escrit
Santiago Izquierdo deixa cons-
tància de la coherència i com-
promís cívic d’un personatge
que va contribuir des de dife-
rents àmbits a la modernitza-
ció i democratització del nos-
tre país.


