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Arran de la publicació de l’‘Epistolari de l’exili francès (1941-1945)’

Nicolau d’Olwer i Ferran Cuito,
senyors d’Acció Catalana

E
A l b e r t M a n e n t

l 1931 el primer mi-
nistre d’Economia de
la República Espanyo-
la seria Lluís Nicolau
d’Olwer, humanista i
professor que es va

guanyar políticament uns incondicio-
nals que gairebé l’adoraven com a
mestre. Un d’ells era Cuito, però també
Ramon Peypoch i Rafael Tasis. En
aquell primer govern Cuito fou nome-
nat director general d’Indústria, Josep
Berbey –col·leccionista d’art– subse-
cretari i Manuel Reventós (pare del
polític Joan) director general de Co-
merç. A Madrid, com que sempre ana-
ven junts, els anomenaven “los cuatro de
infantería”, que era, penso, una pel·lí-
cula o sarsuela de l’època.

Però va venir la Guerra Civil i l’exili
del 1939. Nicolau fou detingut pels
nazis pocs dies després d’agafar el
president Companys i hi havia el perill
que l’extradissin a Espanya. Miraculo-
sament se’n sortí i s’establí a Vichy, des
d’on encetà un carteig amb Cuito que
vivia a Perpinyà. Sota el títol d’ Epistolari
de l’exili francès (1941-1945) (Abadia de
Montserrat), i amb transcripció de Mi-
reia Campabadal i anotacions d’Eulàlia
Duran i Grau, s’acaba de publicar. Tots
dos hi afermen una amistat, trac-
tant-se sempre de “vós”, i ens fan re-
viure una època plena d’incertituds
amb l’ocupació alemanya, els camps
de concentració, la gana, l’amenaça de
les extradicions o dels confinaments,
com el patiren Antoni Maria Sbert i
Eduard Ragasol, íntim amic de Nico-
lau, casat amb una Barbey. Aquest
epistolari traspua l’afecte entranyable,
la comunió d’idees, un tarannà polític
semblant, però Nicolau tendia al pes-
simisme (“a casa no podem tornar-hi i
ací no podem treballar”) mentre que
Cuito era un vitalista, de vegades irò-
nicament escèptic, i gran activista
cultural. No volia intervenir en la po-

lítica de l’exili i blasmava algun dels
seus personatges, tot i el gran respecte
pel president Irla. Nicolau volia dis-
soldre Acció Catalana, però acceptà de
ser ministre de la República a l’exili i
es plany d’haver-se ficat en política,
perquè la seva vocació era la de l’hu-
manista i l’erudit. Tots dos corres-
ponsals passen revista a personatges
com Francesc Pujols, que havia estat a
la presó, el venerat Pompeu Fabra, al
qual Cuito preparà un homenatge i la
reedició de les Converses filològiques;
l’historiador Bloch, aleshores poc fa-
mós; Josep Pla, que atemptava, deien,
contra la genuïnitat del castellà per
les catalanades; Miguel Maura, antic
ministre republicà, que conspirava
amb alguns generals espanyols –de-
ien– per la restauració monàrquica;
Eugeni Xammar, que envià una postal
de felicitació a Barcelona que deia:
“Franco, Franco, franco... suizo”. Carles
Riba, que amaguen sota el pseudònim
de “C. Rivet”...

L’epistolari recull moltes reflexions
culturals, es passen llibres i Cuito hi
parla, per exemple, de Proust, sobre el
qual aplegà una de les millors col·lec-
cions bibliogràfiques d’Europa, que
ha continuat el seu fill Amadeu, el
qual prologa aquest llibre. Un tema
recurrent és el gran estudi de Nicolau
sobre el filòsof Abelard, del segle XII,
i que gairebé enllestí i resta entre els
seus papers a l’Institut d’Estudis Ca-
talans. Nicolau li recomana que lle-
geixi els clàssics i Cuito li recorda: “La
història us va menar a la política i la
política us ha tornat a la història”. I
encara Cuito, que llegia atentament
La Vanguardia, explica a Nicolau notí-
cies de l’interior i del “barcelonisme”
que imperava als diaris franquistes.

Alliberada França, durant tres anys
Cuito fou un dels motors de la revista
Quaderns d’Estudis Polítics, Econòmics i
Socials, de Perpinyà, on col·laborà Ni-
colau i fou una mena d’òrgan intel-
lectual d’Acció Catalana i publicació
de categoria.

En aquesta obra el lector trobarà
molta petita història d’aquell primer
exili i descobrirà l’elegància, espiritu-
al i literària, de dos senyors d’Acció
Catalana. El 1946 Nicolau marxà a
Amèrica i la relació epistolar conti-
nuà, però això ja és un altre capítol.

■ Albert Manent. Escriptor

“Hable en cristiano”
C a r m e n A l c a l d e

V
aig consultar a la meva amiga
Margarita Sayol, professora de
l’Escola Guinardó (Barcelona),
on havia de dipositar els meus

dubtes sobre educació, sobre la nova
llei de qualitat de l’educació del 2002,
de la ministra Pilar del Castillo. Una
mica farta de barallar-se durant un
llarg cap de setmana en la seva densa
lectura, em va respondre amb un gest:
“Aquí la tens, intenta llegir-la i des-
prés la comentem”. Em vaig passar la
nit amb el patracol entre les mans i,
de la gran parida, vaig destacar el to
irrespectuós de la redacció que parla
de les sobiranies lingüístiques del
meu país i d’uns altres països d’a-
questa Espanya Una, que malconvi-
uen amb un extremisme patrioter i

altiu, agosarat i provocador en la de-
fensa a ultrança del castellà com a
únic vehicle de comunicació entre
tots els pobles de Sefarad. La falca era
persistent, pàgina sí i la següent tam-
bé. Les assignatures obligatòries de la
LOCE, en totes les edats, havien der ser
les de sempre: ciències, geografia i
història, educació artística, educació
física, etc.; i llengua castellana. Llen-
gua castellana, llengua castellana,
llengua castellana. Admirable sensi-
bilitat, la de la ministra, i no menys
admirable la seva ignorància de la
història d’un país entre d’altres països
la riquesa cultural del qual és preci-
sament la seva immensa diversitat
identificadora de cadascun dels nos-
tres pobles. Admirable xovinisme de

l’espanyolitat. Bé, segons com es miri:
admirable o menyspreable.

Vaig recordar afligida i amb nostàl-
gia el vers de Salvador Espriu: “Hem
viscut per salvar-vos els mots...” i vaig
llegir amb certa esperança les paraules
del president d’Òmnium en l’entrega
del Premi d’Honor de la institució al
digníssim Antoni Maria Badia i Mar-
garit, autor de l’ Atles lingüístic del domini
català, afirmant contundent que “el
català ha de ser l’idioma hegemònic de
Catalunya”. I repetiré, intensament
vinculada a les paraules de Jordi Porta
(president d’Òmnium), que el nostre
país es troba “davant d’una ofensiva de
l’espanyolisme més exacerbat, que ha
deixat de mostrar la cara més amable
d’altres temps per presentar-se amb la

seva autèntica voluntat d’anorrear la
personalitat nacional de Catalunya”.

Tornen agressius els temps difícils
de retallades de llibertats que ens van
semblar superats, perquè potser mai
hem volgut creure en aquella maligna
sentència que sempre l’enemic ens es-
pera a la porta de casa. I hem de recu-
perar la violència necessària per a la
nostra defensa. I hem d’exigir amb la
màxima urgència als qui tenen poder
(les nostres institucions) la seva radi-
calitat i instransigència en la posada
en marxa d’una inexcusable i imme-
diata decisió d’elevar al més alt nivell
l’ensenyament, la creativitat, la cultu-
ra. I hem de revelar-nos amb causa
contra l’ostracisme en el qual subsis-
teixen tants pintors, escultors, cientí-
fics, escriptors, el món sencer de la
nostra saviesa. I hem de proclamar,
sense por, que és en ells, en els nostres
governants, en els quals cau tot el pes
de la seva irresponsabilitat. Ja n’hi ha
prou de victimisme i ploricons. Estem
en plena guerra lingüística i en una
orgullosa resistència.

■ Carmen Alcalde. Periodista i escriptora


