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“T
anta sangre y
salen ustedes con
esto”, li va dir
el cap superior
de la policia

de Barcelona a Joan Triadú,
com a responsable d’un nú-
mero de la revista cultural en
català Ariel, en un interroga-
tori a la segona meitat dels
anys 40.

Ben mirat, el funcionari tenia
raó de fer-se’n creus: tanta sang,
tants morts, exiliats i empre-
sonats, tantes defeccions, i en-
cara quedava gent disposada a
bufar les brases d’una llengua
i d’una cultura esclafades!
Aquesta fidelitat, sobretot de la
gent més jove, li sembla a la pe-
riodista i escriptora Patrícia Ga-
bancho “un miracle de la tos-
suderia humana”. El seu
astorament és a l’origen de La
postguerra cultural a Barcelona
(1939-1959), que recull el contin-
gut de les converses que Ga-
bancho va dirigir entre el febrer
i el juliol del 2003 al Museu
d’Història de Catalunya sota el
títol de Juxtaposicions. Entre la
vintena dels seus interlocutors,
entrevistats en solitari o en
grups de dos, la majoria van ser
protagonistes directes de
l’època, bé dins de la resistèn-
cia cultural catalana, tant lite-
rària com artística (Triadú, Por-
ter i Moix, Manent, Raguer,
Sarsanedas, Verrié, Arnau
Puig, Molas, Espinàs, Palau i
Fabre, Francesc Vicens), bé de
la cultura no oficial en caste-
llà (Castellet i Gubern). També
n’hi ha alguns que en donen
testimoni, sobretot, en quali-
tat de biògrafs: Lluís Perma-
nyer, de Sagarra; Agustí Pons,
de Capmany i Luján; Carme
Riera, dels poetes de l’Escola de
Barcelona: Barral, Gil de Bied-
ma i José Agustín Goytsisolo. A
l’últim capítol, Paco Candel i
Salvador Giner analitzen
l’altre fenomen que, junta-
ment amb la derrota republi-
cana a la Guerra Civil, trans-
formarà la Catalunya del segle
XX: la immigració.

MIRACLES DE TOSSUDERIA
No hi havia fins ara gaires tes-
timonis directes de la post-
guerra, diu Josep Maria
Ainaud: tot just el dietari de
Serrahima, les memòries d’Oli-
art, Eduard Castellet i Barral, i
en novel·la Nada, de Carmen
Laforet. Situat dins d’aquest se-
mibuit, La postguerra cultural a
Barcelona (1939-1959) fa un bon
exercici de memòria oral, prou
equilibrat entre categoria i
anècdota. El detall és sempre
el que conserva millor el color
de l’època. Per exemple: el 26
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Patrícia Gabancho és periodista i narradora

de gener del 1939, explica Al-
bert Manent, J.V. Foix va sortir
a rebre la brigada franquista
que alliberava Sarrià; hi anava
un tinent, fill del barri, a qui
el poeta, content, saluda;
l’altre li etziba: “Foix, no sabeu
la merda que us ve a sobre”.

També Manent i Espriu cre-
ien aleshores que Franco era
un mal menor. “No volíem
veure –diu Triadú– que bona
part dels que van fer la guerra
[...] la van fer contra Catalu-
nya”. Al 40, afegeix, ja hi veien
clar. Les defeccions eren mol-
tes: Valls i Taberner blasmava
la “falsa ruta” del catalanisme,
Sentís proclamava el “Finis Ca-
taloniae”... Per a molts burge-
sos, evoca Raguer, catalanisme
era igual a caos. Ens podem
imaginar el daltabaix, per
aquells que es mantenien fi-
dels al català: com covaran el
record de la cultura esplèndi-
da dels anys 30. El mateix Foix
–remarca amb molta justesa
Gabancho–, que s’havia quei-
xat durant la guerra dels “sen-
timentals del catalanisme que
han elaborat en llur ment una
imatge desproporcionada, ir-
real i estranya de Catalunya”,
el 1947 recordava una comu-
nitat “on, per una feliç con-
junció d’orientacions, el mite
no era cap faula ni l’universal
una teoria”. ¿No era Borges qui
deia que la desventura neces-
sita paradisos perduts?

Tot llegint aquest llibre fa la
impressió que, com diu l’au-
tora, la resistència cultural ca-
talana a la postguerra va ser
un miracle de tossuderia. Pocs
hi creien. “En aquells primers
anys 40, tan negres –explica
Hilari Raguer–, la gent es re-
unia a casa d’algú a llegir po-
emes i comentar-los: això era
la resistència”. Amb l’autobús
22, amunt i avall de Barcelo-
na, de Vallcarca, on vivia Riba,
al carrer Craywinckel, on s’es-
tava Manent, a la Bonanova,
on hi havia can Sagarra, Josep
Palau i Fabre convocava algu-
nes d’aquestes reunions. Era
un món petitíssim, recorda
Sarsanedas, el d’aquells que
“no acceptàvem que la guerra
hagués esborrat una gran
quantitat d’esperances i d’es-
forços útils”.

EN CATALÀ I EN CASTELLÀ
A través dels diversos testimo-
nis, ens fem càrrec de l’ambi-
ent enxubat en què ha de so-
breviure la cultura catalana.
Dels mandarins en exercici,
Riba apareix com el més exi-
gent, el més rigorós, també el
més purità. Entre la gent que
l’envoltava, diu Molas, n’hi
havia no de dreta, sinó d’ul-
tradreta. Cada casa és un món:
a can Foix, a can Sagarra, hi
havia un altre to. Però s’im-
posa un model de noucentis-
me eixarreït, la llengua esde-

L’angoixa que ens acompanya
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Joan Perelló, Manual d’ànsia.
El Tall. Palma, 2005.

J
oan Perelló (Campos,
1953) és el que podrí-
em anomenar un
poeta recuperat. Un
poeta recuperat és un

poeta que va començar a pu-
blicar molt d’hora per després
deixar-ho córrer i, al cap de
molts anys, tornar a la palestra
amb molta més habilitat i
força.

El primer recull de Perelló,
És massa difícil, es va publicar
en un llibre conjunt amb Lle-
onard Muntaner, Damià Pons
i Guillem Soler, Temptant l’equi-
libri, editat l’any 1973 quan el
poeta tenia escassament vint
anys. El mateix any va debutar
a la Balenguera amb Sempre tro-
baré algun dolor. Al cap de tres
anys, el 1976, va publicar Baf
de llavis, un llibre dedicat ín-
tegrament al poema en prosa,
que, sigui dit de passada,
s’hauria de reeditar en algun
moment.

I després el silenci públic du-
rant dues dècades fins a l’any
1997, quan guanya el premi
Bernat Vidal i Tomàs amb Ca-
rasses. A partir d’aquell mo-
ment Perelló recupera el ritme
de creació i edició amb La set
del viatger (2001), Sal de migjorn
(2002) i, ara, Manual d’ànsia
(2005), fins a convertir-se en
una de les veus més distintives
de la poesia catalana actual.

Manual d’ànsia és un conjunt
de 41 poemes lírics breus sense
títols. I el fet de no encapçalar
els poemes amb un títol faci-
lita que la ressonància del
pedal celest del final d’un
poema enllaça perfectament
amb el començament suau i
gradual del poema següent, de
manera que crea gairebé l’efec-
te de ser un poema llarg arti-
culat en parts o de ser un die-
tari líric.

Sigui com sigui, Manual
d’ànsia té una gran unitat, de
mesures perfectament ajusta-
des, on no falta ni sobra res. A
més, com a complement na-
tural, al llarg del llibre Pere-
lló va deixant referències
constants als seus referents li-
teraris (Li Po, Hölderlin, Rilke,

Paz, Stevens, Shakespeare, Vi-
nyoli, Vallejo, Celan, Eliot,
Quasimodo, Cernuda, Ponç
Pons, Àngel Crespo) amb la
idea que anirem sumant els
noms per poder dibuixar els
contorns del mapa del seu
món poètic.

AUSTERITAT DE MITJANS
El to general del llibre està go-
vernat també per aquest prin-
cipi de sobrietat o austeritat
de mitjans. El discurs de Pere-
lló és un discurs despullat, sin-
cer, discret, equilibrat, precís
i penetrant. Perelló, magis-
tralment, sap dissimular el jo
líric, de manera que els poe-
mes resultin càlids i propers,
sense els excessos de l’egola-
tria, però alhora siguin d’abast
universal. El discurs de Manu-
al d’ànsia ens arriba a mitja
veu, però a causa de la seva
nuesa, la seva persuasiva au-
tenticitat i la seva callada con-
vicció, acaba amarant la cons-
ciència del lector fins a
provocar-li la necessitat, sana,
de diverses relectures del text.
I, en acabar, com volia T.S.
Eliot, els seus versos ressonen
a la nostra memòria.

Els poemes de Manual d’ànsia
són una insuperable barreja de
lirisme, per una banda, i re-
flexió i meditació, per l’altra.
I aquest lirisme meditatiu i re-
f lexiu està al servei dels dos
temes principals que vertebren
el llibre: certs aspectes de la
vida i el sentit de l’escriptura.
Perelló enfoca els temes més
espinosos de la vida com ara el
pas del temps i l’envelliment,
les pors, els dubtes i les incer-
teses, les pèrdues i la mort, el
silenci, el dolor i la manca
d’orientació. I pel que fa a l’es-
criptura, l’interroga sobre el
seu significat últim i la seva
possible inutilitat, des del pri-
mer poema, en què el poeta li
diu que és “Un corc, pólvora a
l’infinit”. En definitiva, el títol
del llibre és un resum de les in-
tencions de l’autor. Manual
com a diari o quadern de bi-
tàcola en el qual deixem cons-
tància d’on ens trobem ara ma-
teix i què ens passa. I ànsia, és
a dir, l’ansietat o l’angoixa que
acompanyen el desplegament
de les nostres vides.

Ara bé, Joan Perelló és massa
exigent, massa intel·ligent i
massa realista per donar-nos
falses esperances o solucions
fàcils amb el seu Manual d’àn-
sies. El que fa és donar-nos l’hu-
maníssim consol de saber que
algú està amb nosaltres, ens
comprèn i ens conforta amb
les seves paraules. Que no és
poca cosa.

vé un objecte de culte. Falta
l’aire: a Palau li neguen la mà
per cantar amors de bordell i
quan pugui (amb el cor com
una sabata...) fugirà a París.
Pels artistes plàstics és més
fàcil, trencar la cotilla. En cas-
tellà també s’obren més es-
pais, reconeix Josep Maria Cas-
tellet, que col·laborava a la
revista falangista Estilo amb
“molta llibertat, perquè
l’única censura que funciona-
va era la del director del SEU”.
Tanmateix el faran fora per
una glossa d’El segon sexe, de Si-
mone de Beauvoir. Es creen
aleshores, diu Castellet, recels
perdurables entre els intel·lec-
tuals que treballaven en cata-
là o en castellà.

El llibre ofereix detalls de
primera mà de totes les inici-
atives culturals de la post-
guerra. De ple o de resquitlla-

da, es dibuixen els seus grans
personatges, inclosos els re-
presentants del règim. De tots,
el més misteriós és Martí de Ri-
quer, que passa de separatista
“de armas tomar” a franquista
durant la guerra...

Els oficialistes, però, han estat
exclosos per Patrícia Gabancho
del llistat dels seus interlocu-
tors. No hi són Riquer, Sentís
ni Monreal: l’autora mana. És
discutible que tampoc no hi si-
guin, per exemple, Antoni Tà-
pies ni Ricard Salvat. En tot
cas, als que hi són, l’entrevis-
tadora els sap treure molt de
suc. Les seves acotacions són es-
plèndides. Observat en con-
junt i amb una certa distància,
com si fos un quadre impres-
sionista, La postguerra a Barce-
lona (1939-1959) acaba resultant
un retrat d’aquella època d’un
gran interès.


