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Irene Polo, de ploma incisiva i àgil, tenia un estil marcadament irònic

Un llibre, una periodista
i una època

H
C a r l e s S e n t í s

e assistit a la pre-
sentació del llibre
La fascinació del pe-
riodisme, que han
confeccionat Glò-
ria Santa-Maria i

Pilar Tur, amb escrits recercats en he-
meroteques i altres llocs, d’Irene Polo,
morta el llunyà 1942 a Buenos Aires. El
llibre és una manera de rescatar no
solament una memòria sinó una mos-
tra de l’estil periodístic d’una de les
primeres dones que van destacar al
nostre país. Certament, aleshores n’hi
havia alguna altra com Maria Luz Mo-
rales i Rosa Maria Arquimbau, que es-
crivien sobre literatura, art o sobre
política. No eren, en definitiva, perio-
distes reporters d’orientació cap a la
investigació o, si es vol, periodistes de
carrer. Irene Polo, a qui els seus com-
panys apreciàvem i consideràvem sen-
se cap diferenciació, era una persona
de ploma incisiva i àgil. Es va ficar al
fons de les mines de Súria durant una
vaga, de la mateixa manera que anà a
Madrid a una concentració de Gil-Ro-
bles barrejada entre altres persones
militants del que aleshores era la CE-
DA. Aquesta mobilitat de temes també
la tenia per anar d’un diari a l’altre, car
no s’integrava massa en les redaccions,
sinó que, com que feia reportatges,
podia contractar-los lliurement. En
cinc o sis anys els seus escrits es podien
trobar a La Humanitat, L’Opinió, La Ram-
bla, a L’Instant i a Última Hora. L’Instant
s’aplegà amb una emissora de ràdio en
català –Ràdio Associació de Catalu-
nya–. No publicava editorials i no te-
nia línia política –hauria estat de la

Lliga– perquè tot eren reportatges i
informacions d’espectacles, d’esports,
d’art i literatura. En aquest diari hi
vàrem coincidir. Donada la seva mobi-
litat, però, van ser molts els companys
de feina d’Irene Polo.

En el llibre es recullen mostres de la
seva producció periodística a través de
la qual es percep l’estil ni oficialista ni
agressiu i sí irònic que en aquell mo-
ment tendia a preponderar en-
tre els diaris catalans, que, no
ho oblidem, en els anys d’abans
de la guerra eren, mal comp-
tats, set. Aleshores es podia fer
un diari amb pocs diners, co-
mençant perquè el paper no
era com ara tan car.

Rovira i Virgili no solament
era el director del vespertí La
Nau, sinó que n’era més o
menys propietari. De fet hi to-
cava totes les tecles. Gairebé el
feia sol. En els diaris catalans de
l’època més que notícies s’hi
cercava l’opinió que expressa-
ven en diferents treballs i arti-
cles escriptors i polítics esca-
ients per al lector. Cap, però,
tenia un millor estol d’escrip-
tors que La Publicitat –òrgan
d’Acció Catalana–. No endeba-
des era el diari català més llegit.
Acció Catalana tenia com a
president un poeta: Bofill i Ma-
tas i un màxim dirigent com
Nicolau d’Olwer, un hel·lenista.
Tenia lectora, però no vots. Els
seus lectors eren persones libe-
rals i escollides i, per tant, no
nombroses. Per això la seva vi-

da es va esllanguir fins que a última
hora s’esberlà. Segurament on més va
escriure Irene Polo va ser a L’Opinió, un
diari de l’Esquerra fet per gent de plo-
ma, a diferència de La Humanitat, que
era un diari per a militants també
d’ERC. Durant la Guerra va tenir de
director un excel·lent periodista, l’a-
mic Josep Maria Lladó i Figueras.

Reflex de tot aquest petit món peri-
odístic poden ser els escrits d’Irene
Polo el recull dels quals ha aparegut en
el llibre esmentat al començament. Les
autores que l’han presentat (editat per
Quaderns Crema) mencionen un punt
de la biografia d’Irene Polo que cal
agrair-los. Quan va marxar de Barcelo-
na, el 1936, per anar-se’n a la compa-
nyia teatral de Margarida Xirgu en
funcions d’encarregada de premsa, va

ser acomiadada molt cordialment per
part dels seus companys de professió.
Després, passats uns anys, es va dir que
s’havia suïcidat pel seu fracàs vis à vis
de Margarida Xirgu. Les autores del
llibre posen en qüestió aquesta versió
que d’una manera massa lleugera va
circular i que ha quedat establerta. En
realitat quan es va desfer la seva
companyia, Margarida Xirgu se’n va
anar a Xile amb el seu marit. Irene
Polo es quedà a Buenos Aires treba-
llant, amb molt d’esforç, en altres
ocupacions, com traduccions del
francès i també d’anglès. Finalment
en tasques publicitàries, cosa que no li
agradava gens donada la seva condi-
ció periodística. A més, era un treball
esgotador. Va caure en una depressió,
com confirmen cartes i tractaments

mèdics. No volia tornar al país
per motius polítics, ni podia
dedicar-se al seu periodisme.
Tot plegat féu que seguís la
síndrome de Stephan Zweig,
que tant admirava. En aquells
moments –l’any 42– d’ocupa-
ció nazi de gran part d’Europa,
algunes persones de pensa-
ment i ploma que havien anat
a Amèrica, com Thomas Mann,
també van caure en una de-
pressió que provocà el seu suï-
cidi. Sense que pretengui fer
cap comparació amb els es-
criptors esmentats com a valor
literari, sí que, en canvi, s’hi
podria fer alguna semblança
humana. De fet, Irene Polo se
suïcidà dos anys després d’ha-
ver deixat el treball conviven-
cial amb Margarida Xirgu i
d’endinsar-se en altres ocupa-
cions i preocupacions.

En el llibre apareix com una
recerca d’un temps perdut.
També es demostra que a tra-
vés d’una bona ploma s’hi tro-
ben reflexos que podrien ser
d’actualitat.

■ Carles Sentís. Periodista i escriptor

De Tallinn a Nicòsia
J o s e p H u g u e t B i o s c a

L’
entrada de deu nous Estats a
la Unió Europea posa sobre
la taula les limitacions de la
Catalunya dependent d’Es-

panya. Són deu Estats, dels quals no-
més dos tenen més d’un segle d’exis-
tència independent continuada. Xipre
és independent des del 1960, Malta des
del 1964 i Txèquia, Eslovàquia, Letò-
nia, Lituània, Estònia i Eslovènia exis-
teixen com a Estat des de principis del
90. Dels deu Estats que ingressen a la
UE tots tenen un PIB similar o inferior
a Catalunya i set d’ells són més petits
en població.

Catalunya, amb un pes demogràfic i
territorial superior o igual a la im-
mensa majoria dels futurs 25 Estats de
la Unió, i amb un pes econòmic encara
més superior, no tindrà ni veu ni vot
en les institucions on es decidiran les

polítiques europees comunes. Malta,
amb 400.000 habitants, podrà discutir
de política turística directament en el
Consell de Ministres. Catalunya, Bale-
ars o València, primeres potències tu-
rístiques, hauran de veure’s represen-
tades per un ministre que hom no sap
si defensarà els propis interessos o els
de Madrid, d’Andalusia o de la cornisa
cantàbrica, o cap d’ells per contradic-
toris. El dèficit de representació de-
mocràtica que això significa no es po-
drà amagar més. Oimés quan la resta
d’Estats de la UE no assimilables en pes
a Catalunya, són Estats d’organització
federal: Alemanya, Itàlia o amb reco-
neixement explícit de la plurinaciona-
litat: Gran Bretanya. Fins i tot, l’altra
excepció, França, està obrint un procés
de regionalització que acabarà supe-
rant en alguns aspectes el frau de l’Es-

tat de les autonomies: traspàs ampli de
competències a les regions, entre elles
la del dret a referèndum sobre aques-
tes, possibilitat de modificar el mapa
departamental (Còrsega i Alsàcia su-
primiran els departaments), possibili-
tat de marcar el distintiu regional en la
placa de la matrícula, etc.

Un altra dada significativa. La Unió
Europea està disposada a acceptar
qualsevol fet consumat pel que fa a la
configuració dels Estats. De la mateixa
manera que admet Estats que tot just
tenen deu anys d’existència, admetrà,
avui, una confederació d’Estats com el
grec i turc de Xipre; i demà, potser la
confederació de Bòsnia. Cap obstacle,
doncs, per al projecte d’Estats lliures
associats d’Euskadi i Catalunya em-
marcats al si del Regne o de la Repú-
blica, de fet, confederal espanyola.

Amb l’ampliació a l’Est, Alemanya,
Àustria i Itàlia, que havien estat fron-
teres del bloc occidental, recuperen la
centralitat i la possibilitat de reeditar
ni que sigui econòmicament l’Imperi
Germànic, l’Austro-hongarès i el vene-
cià fins a la llunyana Istanbul, passant
pels Balcans. Al mateix temps, el Bàltic
esdevé un Mare Nostrum dels Estats
democràtics i socialment més avançats
del món, aquells afiliats al Consell
Nòrdic, on els països bàltics comparti-
ran aviat el mateix nivell de vida i de
benestar que els escandinaus.

Poder viatjar amb l’euro fins a la vora
de Sant Petersburg o a Nicòsia a un pas
de Síria és un goig que no hauria de ser
aliè al turista català i a l’empresari, a
qui han conduït de forma premeditada
i poc intel·ligent només en direcció a
Sud-amèrica. Existeix una política exte-
rior catalana pensada per a aquesta
nova realitat? Algú ha establert els rep-
tes i les oportunitats que se’ns obren
amb aquesta ampliació? De Tallinn a
Nicòsia, petits Estats, cultures de baixa
demografia, esperen nous interlocutors
al si de la nova Europa.

■ Josep Huguet Biosca. Diputat i portaveu d’ERC al

Parlament


