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El monjo de montserrat Josep Massot i Muntaner ens parla de la Guerra Civil

El terror és la seva llei
A S S A I G

T E R E S A P O U S

Josep Massot i Muntaner,
Sobre Georges Bernanos i altres temes

polèmics. Publicacions de l’Abadia

de Montserrat. Barcelona, 2004.

“C
assià M. Just em féu
llegir el llibre de
Georges Bernanos
Les Grands cimetières
sous la lune que a la

llarga esdevindria un dels temes
recurrents de les meves recerques”,
explica Josep Massot i Muntaner
(Palma, 1941) i defineix aquesta
obra com “l’escrit de combat” d’un
antidemòcrata que detestà “la cro-
ada episcopal” del general Franco i
que relatà la “depuració”
a l’illa de Mallorca sense
pèls a la llengua. Sobre
Georges Bernanos i altres te-
mes polèmics és un llibre
format per vuit treballs
que tracten diferents as-
pectes de la Guerra Civil a
Mallorca i de la repressió
franquista.

L’autor, monjo de
Montserrat, és un estudi-
ós de la literatura catala-
na i medieval. Des dels
anys 70 s’ha dedicat a la
història contemporània
dels Països Catalans i di-
rigeix les Publicacions de
l’Abadia de Montserrat i
les revistes Serra d’Or,
Randa i Llengua & Literatu-
ra. És doctor honoris causa
per la Universitat de les
Illes Balears i autor dels
llibres Tres escriptors du-
rant la Guerra Civil, Els in-

tel·lectuals mallorquins davant el fran-
quisme, Guerra Civil i repressió a Ma-
llorca, Georges Bernanos i la Guerra Ci-
vil, etcètera.

La majoria dels vuit treballs do-
cumenten i analitzen actituds i fets
de certs franquistes representatius i
de personalitats resistents a la dic-
tadura. Els temes polèmics són: les
actuacions d’alguns eclesiàstics i
els màrtirs de la Guerra Civil, el po-
lític dretà –líder de la CEDA– Luis
Zaforteza Villalonga, els mallor-
quins franquistes i els consells de
guerra a republicans il·lustres. Hi
ha un treball dedicat al menorquí
Marià Rubió i Tudurí, advocat i po-
lític catalanista que a la seva adap-
tació de l’obra de Plutarc Vida dels
germans Tiberi i Gaius Grac va escriure
una dedicatòria per a Lluís Com-

panys, empresonat després dels
Fets d’Octubre, on citava una mena
d’epitafi que no ha perdut actuali-
tat: “Post tenebras spero lucem”.

Aquest llibre serà útil per a
aquelles persones interessades en la
Guerra Civil Espanyola i en la his-
tòria de Mallorca i de la repressió
lingüística i cultural durant el
franquisme. Les primeres pàgines
del capítol sobre Bernanos, frag-
ments d’una biografia de l’itinerari
de Josep Massot a la recerca de l’es-
criptor francès, són les més literà-
ries i atractives del llibre. Bernanos,
novel·lista, assagista i dramaturg
catòlic, controvertit i contradictori,
va escriure entre moltes altres
obres Dialogues des Carmélites, publi-
cació que va ser convertida en òpera
per Francis Poulenc.

A S S A I G

Antoni Segura (coord.), Mirades sobre Euskadi.
Claus per a facilitar el diàleg.
Pòrtic. Barcelona, 2003.

L a pervivència d’ETA no està tant en la seva
capacitat tècnica, política o militar, sinó en
el fet que les seves accions no generen, en

termes electorals i econòmics, costos significa-
tius per a aquells que, a una i altra banda, defi-
neixen les estratègies des dels poders instituci-
onals. Aquesta afirmació correspon a Ander
Gurrutxaga, catedràtic de sociologia de la Uni-
versitat del País Basc, en un dels textos aplegats
a Mirades sobre Euskadi, un llibre allunyat de la
correcció política que recull el conjunt de po-
nències del curs del mateix nom organitzat
l’estiu del 2003 pel Centre d’Estudis Històrics
Internacionals i els Juliols de la Universitat de
Barcelona. L’obra, de la qual els recents esdeve-
niments polítics en subratllen l’interès, ofereix,
des de la pluralitat ideològica dels seus autors,
una aproximació a l’origen i evolució del con-
flicte basc. Les diverses mirades, fins i tot anta-
gòniques, que recull aquest volum constituei-
xen, com afirma Antoni Segura, coordinador de
l’obra, “un exemple de com des de la pluralitat
és possible el diàleg, sense renúncies, sense li-
mitacions, ni exclusions prèvies”.

Obren aquestes Mirades les aportacions de
Gurutz Jáuregui i Ander Gurrutxaga que exa-
minen el conflicte basc des de la perspectiva
històrica i política i analitzen les tensions que
travessen Euskadi, tant en les seves relacions
amb l’Estat espanyol com en referència a la
mateixa definició nacional de la societat basca.
Un text d’Antoni Segura, que revisa les diferents
propostes de pau i de resolució del conflicte
basc, obre pas a un seguit d’aportacions subs-
crites per polítics de tendències diferents que
inclou els socialistes Ramón Jáuregui i Gemma
Zabaleta i els penebistes Juan María Ollora i Josu
Jon Imaz. Finalment, els periodistes Antoni Ba-
tista, Pedro García Larragán i Javier Ortiz ana-
litzen el paper dels mitjans de comunicació en
el conflicte basc, tot denunciant la seva falta
d’objectivitat i oferint una contundent crítica de
la manipulació informativa que, expliquen, ben
sovint amaga interessos partidistes més que
evidents. La lectura d’aquestes deu mirades sin-
tetitzen, com subratlla el subtítol, les indispen-
sables claus que haurien de facilitar el diàleg per
trobar una sortida al llarg conflicte basc. X.F.

A S S A I G

Reivindicació del Sis d’Octubre
A D O L F B E L T R A N X A N D R I

Elena Lorente i Manuel
Simó, El Sis d’Octubre del

president Companys. Pagès

Editors. Lleida, 2004.

E
l Sis d’Octubre del
1934 ha passat a la
història amb un aire
“burlesc i de vodevil”,
segons paraules del

capità Frederic Escofet, ajudant
militar de camp del president
Companys. Segons l’opinió
majoritària, també va ser un
greu error polític. Ara, dos pe-
riodistes, Elena Lorente (Ma-
drid, 1952) i Manuel Simó (Bar-
celona, 1939), intenten reivin-
dicar la grandesa èpica i ètica
de la insurrecció de Companys,
i defensar-la –entre altres ra-
ons– per la seva “vocació soli-
dària amb Espanya i federalis-
ta”, sense “voluntat separatista
ni independentista”. Els autors
es basen en els processos contra
Companys i els principals acu-
sats pel Sis d’Octubre, entre els
quals hi ha 6 consellers del seu
govern; el president del Parla-
ment, Joan Casanovas, i 5 par-
lamentaris; l’alcalde de Barce-
lona, Carles Pi i Sunyer, i 21

regidors; Escofet, Pérez Farràs i
altres militars fidels a la Gene-
ralitat; l’expresident del govern
republicà Manuel Azaña i el
diputat Luis Bello.

La investigació de Lorente i
Simó va començar el 1993,
quan el sindicalista Josep Ro-
cher els va cedir 450 fulls que
havien dormit dècades “a sota
del matalàs, al fons d’un armari
i en llocs inversemblants” de
casa de la seva mare, Mercè Té-
llez. Es tractava d’una còpia del
primer sumari sobre el Sis
d’Octubre, que ella havia here-
tat del seu germà Ramon, antic
passant en un despatx d’advo-
cats. A partir d’aquesta desco-
berta –o redescoberta, perquè,
de fet, el sumari ja havia estat
publicat el 1935–, Lorente i Si-
mó van començar a remenar
arxius militars i civils, i també
hemeroteques i biblioteques.
No hi ha grans novetats en la
documentació, però serà útil a
l’historiador que vulgui fer una
anàlisi definitiva d’aquells fets,

dels quals –segons Josep Be-
net– només n’hi ha versions.

Un dels capítols més interes-
sants és el dedicat a la causa
contra Azaña, a qui la dreta es-
panyola més cavernícola volia
esquitxar en la conspiració tot
aprofitant que aquells dies era
a Barcelona. El sumari ha estat
desenterrat de l’Arxiu Històric
Nacional espanyol de Madrid, i
Lorente i Simó en destaquen el
caràcter polític de les declara-
cions de Companys. Per cert,
sorprèn que aquest cop man-
tinguin les cites en castellà i en
altres les tradueixin al català;
també vacil·len en el nom del
fiscal Querol, que en una pàgi-
na és Enric i en una altra Enri-
que. Pel que fa al contingut de
les declaracions, el seu valor és
relatiu, no debades són fetes
davant dels militars, en ple
captiveri. Si Companys hagués
reconegut, per exemple, que
havia pactat, abans del seu
manifest, amb les esquerres es-
panyoles, hauria comès delació;

i si la bondat política de Com-
panys és discutible, la humana
és inqüestionable. Desmentit el
pacte, Companys recorda que
molts sectors republicans havi-
en cridat a la revolta contra el
govern de Lerroux el 4 d’octu-
bre, que incloïa ministres de la
CEDA de Gil-Robles...

MOTIVACIONS DE COMPANYS
Això evoca el vell debat sobre
les motivacions de Companys el
Sis d’Octubre. ¿Fou un rampell
catalanista, inspirat pels maci-
anistes, o el van arrossegar els
elements del seu govern, més
pròxims a les esquerres espa-
nyoles? Les dues influències
van pesar, però la primera més,
li diu Heribert Barrera a Enric
Vila al seu Què pensa. Molt re-
centment, Agustí Colomines
escrivia a l’AVUI que “el Sis
d’Octubre, contràriament al
que creu molta gent, va ser una
de les revoltes més espanyoles
que hi ha hagut a Catalunya”.

La conclusió de Lorente i Si-

mó, a la llum de tot el procés
derivat del Sis d’Octubre, abona
aquesta hipòtesi. El que per a
Coromines és un retret, però,
per a ells és un elogi: asseguren
que Companys va actuar per
solidaritat amb Espanya i no
per cap voluntat separatista; i
valoren, fins i tot, que posés “en
perill la seva posició i l’autogo-
vern de Catalunya a favor de les
esquerres espanyoles”. L’argu-
ment –no cal dir-ho– és per-
fectament reversible: per a
molts aquest va ser el mal.

Lorente i Simó justifiquen
també el Sis d’Octubre com una
“aposta de futur en favor de les
generacions posteriors”, una
mena de lliçó de federalisme.
Menys romàntic, Companys,
empresonat al vaixell Uruguay,
va dir-li sense embuts al seu
advocat, Ángel Ossorio, que el
Sis d’Octubre s’havia equivocat
i havia perdut. La lliçó de
Companys no és el 6, sinó el 7
d’octubre: la dignitat amb què
assumeix l’error i la derrota.


