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Un bon llibre d’ara per a una merescuda presència de sempre

El primer paisatge
de Rovira i Virgili

S
J o s e p F a u l í

empre és bo tornar a
Antoni Rovira i Virgili
(Tarragona, 1892 - Perpi-
nyà, 1949). De fet, tot i
que no ens falten sovint
invitacions a fer-ho, pot-

ser el tenim massa oblidat. Per això val
tant la pena que, des d’un llibre en
principi conjuntural, l’Autoritat Portu-
ària de Tarragona ens hagi facilitat de
recordar-lo novament. Perquè Rovira és
un valor segur de patrotisme i doctrina,
de professionalitat i d’exemple: va ser
aquell home de conviccions, que les
convertia en accions i que va morir no
pas a l’exili, però sí separat de casa,
sense haver renunciat a les unes ni a les
altres.

L’1 de gener del 1949 –any de la seva
mort– Rovira escrivia a Ventura Gassol,
escriptor i polític com ell i de la seva
mateixa procedència geogràfica, aques-
tes paraules: “El paisatge català que
porto dintre meu, que s’ha fet carn i
ànima meva, és el del Camp i el de la
Conca”. Aquesta idea vertebra el volum
Tàrraco clara a què em refereixo, relaci-
onat, si més no parcialment, amb l’A-
ntologia tarragonesa que l’Institut d’Es-
tudis Tarragonesos va publicar el 1982.
Tàrraco clara, però, és una gran edició,
que posa al servei de textos ben triats
–periodisme, poesia, memòries, car-
tes– moltes il·lustracions i una presen-
tació de gust i qualitat. Un gran conti-
nent, com en tantes edicions conjun-
turals, però en aquest cas al servei de
textos que s’ho valen i d’una represen-
tativitat total que, per la via d’un co-
neixement més profund, esdevé, des de
la distància, un bon homenatge a l’au-

tor. El risc d’aquesta mena d’edicions és
la banalització mitjançant tota mena
d’oripells, però no és el cas de Tàrraco
clara, on no hi ha res més clar que la
paraula i on cada imatge serveix i aug-
menta aquesta mateixa claredat.

La constant i incansable pedagogia
–humana, cívica, nacional– de Rovira
apareix en el llibre lligada al seu primer
paisatge, el de la seva infància, el que el
va acompanyar tota la vida: en-
tre el Camp i la Conca, entre la
ciutat i la ruralia; amb Tarrago-
na, Reus i Valls, però, també,
amb Escornalbou, Salou, Prades,
Santes Creus, Siurana i, encara
més, Poblet. La importància, la
varietat i l’extensió de l’obra ro-
viriana admeten moltes presen-
tacions, i aquesta, a més de rao-
nada, és reditícia. És una forma
de rellegir-lo que ajuda a tor-
nar-lo a comprendre en fer-lo
més viu i proper, més humà i
quotidià.

La gran lliçó –en ell indefubi-
le: qui gosaria pensar-ho d’una
altra manera?– és que el llegir
no li fa perdre l’escriure, de
manera que, a Tàrraco clara, tot i
el localisme, lògic i adient, l’ho-
me nacional traspua pertot. Per
això, quan qualifica “el Camp i
la Conca” com a “terres veïnes”,
després d’afirmar que “totes du-
es el meu cor mouen”, precisa
“cor català”. I, en l’Oda a Tarra-
gona, la definició apareix ja en la
primera estrofa: “signe romà
que al front duu Catalunya”. El
seu és un localisme ben encar-

nat i ben enquadrat, l’únic que s’adiu a
la seva trajectòria vital i al seu periple
intel·lectual.

El seu lèxic normal hi serveix de bon
coixí amb la valoració i esment de ca-
talans nacionals, amb l’al·lusió sovin-
tejada a la pàtria i amb la proclamació
d’una doble necessitat, expressada ja
en un article del 1917 a La Veu de Ca-
talunya: la de l’“amor per Catalunya” i

la del “contacte de la terra”, dues ne-
cessitats complementàries i, en certa
mesura, condicionadores l’una de l’al-
tra. I és per aquest camí que s’apropa
als seus paisatges més entranyables,
tant al Camp com a la Conca. És un
camí que esdevé constant manifestació
del mateix esperit amb què, el 17 de
novembre del 1949, és a dir, divuit dies
abans de la seva mort, esdevinguda el
5 de desembre, regraciava per carta la
seva filla, que li havia enviat herbes
d’un camí que els era familiar, aques-
tes paraules: “Aquesta nit farem sopa
de farigola de Poblet”.

Exigent i assequible a la vegada,
completament desacomplexat a l’hora
de manifestar-se en les seves posicions,
prosista de categoria i defensor infati-
gable de la causa nacional, el Rovira de
Tàrraco clara és el de sempre amb una
dedicació concreta i, mitjançant aques-
ta, pel camí que els curadors del llibre
–Maria Capdevila, Teresa Rovira i Sal-
vador-J. Rovira– han elegit amb seny,

se’ns manifesta amb la força i la
veritat amb què es va manifestar
sempre. Josep-Lluís Carod-Rovi-
ra, pologuista de l’obra, asse-
nyala amb encert que, en aquest
cas –en el cas d’aquest llibre–
“la vitalitat emotiva es manifes-
ta amb una força sense atura-
dor, com l’aigua neta que, a raig
fet, brolla en les deus més pures,
de manera natural, justament
perquè és aquí on l’autor es tro-
ba en el seu univers de referèn-
cies més personal i més esti-
mat”. (Dues acotacions sobre
aquest pròleg: 1. La presència de
Carod no és fruit de cap fet de
darrera hora, perquè ell mateix
ja va participar en l’homenatge
que la Generalitat –encara pro-
visional– li va tributar a Tarra-
gona el 1980, i el seu parlament
figura en el volum que, ja pro-
logat per Jordi Pujol, va publicar
la Generalitat –ja estatutària–
poc després. Catorze anys des-
prés la mateixa Generalitat,
novament amb pròleg de Jordi
Pujol, va publicar Antoni Rovira i
Virgili i la qüestió nacional, anto-
logia seleccionada i presentada
per Carod. 2. Tot i la coincidèn-

cia en el cognom, Carod no és familiar
directe de Rovira i Virgili, però sí que
ho és la seva muller.)

La valoració, justa i deguda, d’una
obra com Tàrraco clara, conceptual-
ment ben organitzada i editorialment
ben girbada, obliga a destacar com
Rovira i Virgili aconsegueix encara de
vegades una presència important en-
tre nosaltres. L’interès d’ara i d’altres
vegades, però, em fa cada cop més in-
comprensible que resti inèdit un tre-
ball bàsic sobre la seva obra: em refe-
reixo a la Bibliografia preparada per
Felip Calvert i Teresa Rovira, que tant
de servei ens ha fet a tants, gràcies a la
generositat dels seus autors, però que
passen els anys i resta inèdita. Per
sempre? Em resisteixo i, fins i tot, em
nego a creure-ho, perquè, encara que
aquesta sigui una carència més amb
què ens hem acostumat a viure, en un
autor de la categoria de Rovira i en una
obra de la importància de la seva,
aquesta és una mancança irracional.
Ho ha estat des del primer dia, però ara
ja no té justificació.

Un autor que facilita la publicació
de llibres com Tàrraco clara i que, a
causa de la dedicació majoritària al
periodisme, té la seva obra molt dis-
persa, no ha de continuar tenint inè-
dita la Bibliografia.

Feminisme i paritat
J o s e p - M a r i a T e r r i c a b r a s

H
i ha qui diu que no és femi-
nista perquè no és de cap isme.
Això gairebé sempre és menti-
da: potser sí que no és femi-

nista, nacionalista o pacifista però, en
canvi, potser farà propaganda del cos-
mopolitisme, serà “europeista” o, si molt
convé, “nunyista” o “cruyffista”. I és que
un isme només expressa, de manera
abstracta, les opcions que els humans
fem. I és impossible que algú no faci cap
opció. Tal com és impossible que les faci
totes.

Des del meu punt de vista, ser femi-
nista és una obligació moral, si per això
s’entén, és clar, defensar igualtat de
tracte per a homes i dones en els ter-
renys familiar, social, econòmic, laboral
i legal. El sentit més elemental de la
justícia em porta a això. Qui ho rebutja
suposo que ho fa o bé perquè entén fe-
minisme d’una altra manera o bé perquè

és simplement masclista. Crec que s’ha
de reivindicar aquesta igualtat de tracte
perquè, malauradament, encara no
existeix, en bona part per culpa de les
mateixes dones, moltes de les quals su-
porten, amb estranya resignació, una
mena de destí històric d’inferioritat i
opressió.

De cop, però, hem sentit parlar de
paritat. Alguns partits polítics es des-
pengen amb la idea que els càrrecs pú-
blics s’han de cobrir, obligatòriament,
amb la meitat d’homes i la meitat de
dones. Estranya obligació. Les dones, que
tenen més obligacions domèstiques i la-
borals que els homes, ara també tindran
obligacions partidistes. Però, trobaran
dones els partits? Estaran disposats els
homes dels partits a quedar-se a casa i fer
la feina que haurien de fer perquè les
seves dones participin en política? L’ac-
tual govern espanyol té el mateix nom-

bre de dones que d’homes. Els ministres
tenen molts fills; totes les ministres
juntes, molt pocs. La paritat arreglarà
això? O bé imposarà un sobreesforç a les
dones que, per a moltes, serà inassumi-
ble? Acabaran a les llistes només les he-
roïnes i les menys capaces? Serà un
guany això? M’estranya que les dones no
hagin protestat enèrgicament contra
aquest nou tracte discriminatori.

I és que la paritat electoral i política
només és una cortina de fum. Els pro-
blemes de fons s’han d’arreglar amb so-
lucions socials enèrgiques. Llavors les
dones es dedicaran a la política o al que
els doni la gana. Com els homes. També
és cert, però, que els progres, deixats
anar, són terribles: qualsevol dia obliga-
ran els aturats a dedicar la meitat del
seu temps a feines de voluntariat.

■ Josep-Maria Terricabras. Filòsof. Membre de l’IEC

www.terricabras-filosofia.info


