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T R E N T A P R E M I S O C T U B R E

El nostre compromís
J O A N C O L O M I N E S

Als éssers
humans el que
ens mou és
l’amor, les
il·lusions,
la fantasia,
el desig,
la tendresa,
l’odi i les
contradiccions

H
an estat
multitud
els ho-
mes i les

dones que s’han adonat que
el compromís és una manera
profitosa de viure encara que,
moltes vegades, ens resulti
difícil. Parlo del compromís
social, del polític, del cultu-
ral, de la intimitat religiosa, i
de l’extraversió patriòtica.

Tothom sap que els inputs,
els impactes oberts o camu-
flats, que es reben en el pro-
cés de la construcció del sis-
tema d’idees i de valors que
són l’adolescència i la prime-
ra joventut, ens condicionen
el futur. I, de retop, afecten
l’entorn que és el nostre país.
Sobretot si aquests inputs en
el subconscient adolescent es
produeixen en moments de-
licats. Precisament els nostres
països han estat rics de mo-
ments delicats. Recordem el
llarg espai que va des de la
dictadura de Primo de Ribera,
la proclamació de la Repúbli-
ca espanyola, l’intent d’una
República catalana dins d’u-
na Espanya federal, els fets
del Sis d’Octubre, les elecci-
ons del febrer del 1936, la
sublevació militar espanyola,
la revolució àcrata, els fets de
maig, la derrota, l’exili, els
quaranta anys de la dictadura
franquista. I que, de moment,
acabà amb el salt d’equili-
brista cap a una Transició,
d’una banda exemplar i de
l’altra prou interessada.

A l’inici de la guerra ideo-
lògica contra una Espanya
que pretenia ser diferent, jo
encara no tenia 14 anys. Fo-
ren uns moments en els quals
s’acumulaven els drames
personals, familiars, i col·lec-
tius. En una barreja de sole-
dat, de tumult, de posicions
enfrontades, de malvestats
irresponsables i, sorprenent-
ment, de l’inici de la cultura
de la preservació de la me-
mòria històrica motivada per
l’excepcionalitat del mo-
ment.

La memòria històrica no té
límits i els fets i els arxius
clandestins van anar crei-
xent. Fins que un dia, al cap
de molts anys, en un congrés
del PEN a Praga, anant cap a
la Universitat Carolina amb
un gran expert en informació
i comunicació, aquest em di-
gué: “Als Estats Units no es
guarda res. Quan un estudiós
canvia de casa deixa tots els
llibres i papers, i comença de
nou”.

Tot i que vaig sentir una
tènue esgarrifança, vaig en-
tendre una mica el que em
digué perquè a mi, sense
canviar de casa, m’ha calgut
anar desbrossant el gra de la
palla, i només m’he alleugerit
de llibres i paperassa a còpia
de fer una tria personalitza-
da, i d’ampliar els espais a

base dels disquets de segure-
tat. Però ell, amb aquell mig
somriure oriental que té,
continuà: “Ens arriba massa
informació. I és impossible
assimilar-la i, no cal dir,
guardar-la. I, sobretot, no ho
hem de fer si no sabem esco-
llir molt rigorosament. Altra-
ment hi deixaríem la pell”.

He de confessar que sempre
que he pogut he pres nota
dels fets històrics amb els
quals m’he trobat. I que he
estat un addicte a la conser-
vació de materials que, sem-
pre, diguem-ho clar, han estat
la meva revenja als barroers
escorcolls policials. Però
aquell dia vaig témer que, in-
fluït per una aital tendència
nord-americana, sobtada-
ment, no se m’acudís tirar
tota la meva paperassa per la
borda. Aquesta paperassa en-
tranyable m’ha ocupat –ho
tinc ben controlat– més de la
meitat de la meva vida. L’altra
me l’he repartida com he po-
gut, entre la de metge con-

vençut i moltes altres coses
que provenen dels meus in-
puts familiars, sobretot. Dels
anteriors a mi i dels posteri-
ors.

Als éssers humans el que
ens mou és l’amor, les il·lusi-
ons, la fantasia, el desig, la
tendresa, l’odi, les aberraci-
ons i les contradiccions. Però
el que de veritat ens domina
és la dinàmica interior que
ens fa com som a còpia d’in-
puts culturals. D’afinitats o
rebuig, del nostre entorn, i
del país feble que encara som.
I del país dur que ens envolta.
Una dinàmica que, ben ad-
ministrada, pot arribar a fer
de la nostra vida un compro-
mís. I, passats un munt
d’anys, t’adones que això és el
que té valor. I que és el que val
la pena de comunicar per
contrarestar l’entorn negatiu
que, fonamentalment, és la
cultura de la indiferència.

Fou a finals del 1999 quan
va sortir publicat el primer
volum dels meus apunts de
memòria, que vaig titular El

compromís de viure, que pretén
ser una glossa de la nostra
epopeia col·lectiva, i un ho-
menatge a la gent, majorità-
riament anònima, que fou
capaç de participar en la llui-
ta, de pluralitat i d’unitat en
l’acció a la vegada, per la re-
cuperació de les nostres lli-
bertats nacionals i de la de-
mocràcia. I a la vegada ho
vaig fer amb l’intent de pre-
servar la memòria col·lectiva
que de cap manera podem
perdre, amb l’enumeració
dels fets històrics que un dia
van succeir. Els més decisius i
els que de primera mà vam
viure. Uns fets històrics nar-
rats amb comentaris sobre el
passat, del nostre present,
complementats per altres vi-
vències més personals.

Aquesta amalgama de tex-
tos vius, amb els seus
flash-backs corresponents, pre-
tenen traslladar al lector l’es-
calf humà del que fou el nos-
tre dia a dia, de més de mig
segle. Sobretot els de l’epope-
ia dels nostres països, que ge-
nerà un cúmul d’humanitat
considerable.

El compromís de viure abasta
cinc capítols: el de L’adolescèn-
cia col·lectiva, el d’Una generosa i
escassa col·lectivitat en marxa; el
d’El nostre compromís cultural, el
d’El nostre compromís polític i,
finalment el d’El camí cap a la
transició, que encara dura.
Conté testimonis de grans
protagonistes, 305 notes que
acrediten els continguts, un
extens índex onomàstic i un
índex temàtic que permet
agrupar els fets adequada-
ment. Tot plegat constitueix
un extraordinari mural de
vides de tanta gent que lluità
i que encara lluita per la lli-
bertat, la democràcia i la
identitat catalana, en totes les
variants possibles. I el relat
d’un conjunt de viures reals,
protagonistes d’uns fets rigo-
rosament autèntics que, amb
el més gran respecte a la di-
ferència, he intentat reviure.

Només dues coses, perso-
nalment, puc oferir a les no-
ves generacions de joves es-
criptors: la primera és la d’a-
lertar-los sobre el paper deci-
sori dels inputs positius i ne-
gatius en les persones i en els
pobles, sobretot en els països
febles. Per exemple en
l’actual fet immigratori que,
d’entrada, és un input negatiu
però que cal esforçar-nos per
fer-lo positiu, per tal que aju-
di l’immigrant a la seva recu-
peració psicològica –l’aban-
dó dels seus–, a la seva aco-
modació i integració a la
nostra llengua i cultura, res-
pectant els seus valors autòc-
tons. I la segona cosa és la
imperiosa necessitat de pre-
servar la nostra memòria his-
tòrica. Ho he intentat mit-
jançant El compromís de viure,
que, breument, els he inten-
tat presentar, en el XIV En-
contre d’Escriptors dels XXX
Premis Octubre.

Conceptes
S E G I M O N S E R R A L L O N G A

L
iteratura perso-
nal: Educació
sentimental
amb Verdaguer,

Maragall, Joan Alcover, Costa,
Carner, Ruyra i llibres d’escola
salvats de la foguera el 1939,
com el Goethe de la Generali-
tat de Catalunya del 1932.
Educació humana per contacte
vital amb Triadú, Riba, Ma-
nent, Foix. Educació per amis-
tat amb els companys de se-
minari Riubrogent, Pous, Ju-
nyent, Esteve, Cotrina i Grau, i
els amics de la universitat Mo-
las, Comas, A. Manent. Educa-
ció amorosa amb la primera i
les altres. Educació natural
amb la Natura.

Història literària més recent.
La Renaixença en estat de
marciment. El modernisme o
el retorn a Europa. El noucen-
tisme o la normalització de la
llengua. L’avantguardisme o
l’extrem és sempre un excitant.
El realisme social o els soldats
de plom amb ploma de tremp
divers i sovint de pas-
sa-que-t’he-vist. La fragmenta-
ció en tendències o la possibi-
litat d’escriure com sempre
havies volgut escriure –la lli-
bertat, en la pobresa econòmi-
ca per extorsió de l’Estat re-
consagrat per la dreta impia-
dosa, arrogant i falsa–. Tots els
poetes bons són tan difícils
com ara Llull, March, Verda-
guer, Maragall, Riba, Foix i
Gimferrer, per dir uns quants
noms dels molts que existei-
xen arreu del domini lingüís-
tic català, tant si escriuen la
poesia en prosa com en vers,
cosa que m’és completament
igual. En comptes de llegir po-

esia de ratlles curtes, en llegei-
xo de ratlles llargues sovint,
Ruyra, Rodoreda i Pla. El que
em fa neguit és la mala prosa
trossejada en ratlletes. Les lite-
ratures estrangeres antigues i
modernes són literatures sem-
pre modernes i sempre catala-
nes. És a dir: m’és impossible
de llegir en grec o en accadi, en
anglès o alemany, si no ho
passo pel cervell, el meu, que
és l’únic que tinc.

Política. La dictadura: la
Guerra d’Espanya o la victòria
nacional contra les nacions. La
dictadura o la incultura ins-
tal·lada al poder. La clandesti-
nitat o la vida intensa. L’As-
semblea de Catalunya o la joia
de ser més d’un. El Congrés de
Cultura Catalana o ja hi tor-
nem a ser tots. La democràcia o
la llibertat imposada al demos
per una oligarquia intempe-
rant. L’escriptura dels dèbils i
l’escriptura dels forts o la in-
versió tèrmica.

Al jovent: Qui no milita per
una causa que abraci l’interès
personal més fondo amb l’inte-
rès general més ampli no és
digne d’escriure una sola ratlla:
no valdrà la pena, i ens farà
perdre el temps, que podríem
despendre en una terrassa de
cafè bevent, xerrant o xiulant, i
que ell, pensant que fa qui sap
què, ens pren per fruir (i patir)
la vanitat del no-res. Per al segle
XXI: viviu i després, si us vaga,
escriviu bé, del que sabeu en la
mesura que ho sabeu i del que
no sabeu en la mesura que no
ho sabeu, perquè és només dins
aquestes coordenades que és
veritat que l’home és la mesura
de totes les coses.
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Monserrat Roig durant la cerimònia del 1980
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Vicent Andrés Estellés i Josep Renau, el 1978


