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■ Josep Maria
Solé i Sabaté

Impressiona, és fe-
ridora, lacerant i
concloent, i per
això ineludible,

l’obra testimoni en pri-
mera persona de Joan
Pons Garlandí Un repu-
blicà enmig de faistes
per conèixer millor la
Guerra Civil a Catalunya
i a Espanya. És la con-
fessió a tomba oberta,
mai tan escaient l’ex-
pressió,d’undels funda-
dors d’ERC, home de
partit, dirigent no desta-
cat però clau en l’acció
de govern, que va ser a
la cuina i proper a tot el
que visqué el país du-
rant la revolució i la
Guerra Civil.

Tasca que va des del
Comitè de Milícies Anti-
feixistes a la gerència
del Parc Mòbil del Cos
de Seguretat de Catalu-
nya, tot passant per
l’atorgament de passa-
ports, laconselleriad’In-
terior, negociacions
amb els responsables

Respostes
per a Petronila
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El cartell ‘Llibertat!’, de Carles FontseréUn republicà
enmig de faistes

Joan Pons Garlandí
Edicions 62
Barcelona, 2008
Preu: 20 euros
Pàgines: 272

■ Un llibre que causa
dolor i que fereix
els sentiments en
llegir-lo, una aportació
extraordinària per
conèixer la Catalunya
revolucionària
en guerra i en
l’immediat exili
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de les txeques i els mal
anomenats incontrolats.
Sense oblidar el conei-
xement del funciona-
ment de la indústria de
guerra i les fosques i
mai no aclarides relaci-
ons entre els diners per
fer front a les necessi-
tats del país en guerra i
l’ús final que van tenir.

La raó del llibre, se-
gons ens explica l’autor,
és donar resposta i con-
sol al plor de la seva es-
posa Petronila, que,
amb ell i a Perpinyà el
febrer del 1939, va inici-
ar un exili del qual mai
més no van tornar.

És llàstima que
aquestamemòria resca-
tada per Josep Poca,
nebot seu, hagi vist la
llum uns 70 anys des-
prés d’haver estat escri-
tes. Quantes justificaci-
onsenshauríemestalvi-
at els historiadors quan
havíem d’explicar a par-
tir de la recerca efectu-
ada, lluny de desmesu-
rats elogis presoners de
nostàlgies inexistents,
que al costat d’apòstols

■ Àngel Duarte

Pelai Pagès, un dels historiadors
a qui el pas del temps no ha allu-

nyat de l’estudi del moviment obrer,
afronta amb claredat i rigor l’anàlisi
de l’obra de la Comissió de la Indús-
tria de Guerra. Es tracta, sens dubte,
d’un del episodis més interessants,
des del punt de vista econòmic i soci-
al, dels temps revolucionaris i convul-
sos de la Guerra Civil. Ho fou perquè
responia, alhora, tant al vell ideal
emancipador de la sindicalització de
la producció com a les necessitats im-
perioses del combat militar.

Creada l’estiu del 1936, gràcies a la
iniciativa del president Lluís Com-
panys i de Josep Tarradellas, que l’en-
capçalà, la Comissió impulsà i dirigí,
a partir d’un entramat de petits tallers
metal·lúrgics, una indústria, inexis-
tent fins alesho-
res, que, al ma-
teix temps que
abastí de muni-
ció, fusells, gra-
nades, morters i
enginys antiae-
ris a les milícies i
a l’Exèrcit Popu-
lar, esdevingué
una peça clau en
la conformació
d’una nova eco-
nomia. El lector pot acudir, també, a
la notable edició dels informes que
Tarradellas va escriure, dia a dia,
sobre les tasques de l’esmentada Co-
missió.❋
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La Comissió
de la Indústria
de Guerra
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Peçaclaud’una
novaeconomia

Detalls

A vegades hi ha lectures que ens
sorprenen per algun detall que eleva
l’interès de la narració, o que fins i tot
pot distreure el lector del fil
argumental, per la raó que sigui. És el
que m’ha passat amb tres novel·les de
tres escriptors catalans que, més enllà
del seu valor literari ja comentat, m’han
interessat per algun episodi o tema
secundari. A Les llàgrimes de la
senyoreta Marta (Empúries), de Pep
Puig –història d’una educació
sentimental i sexual fresca i desimbolta,
neta de culpa i remordiments–, hi ha un
moment en què la mestra que educa al
llit el protagonista jove li encomana el
gust per la lectura amb un programa

que va d’Anna Karènina a El diable als
turons. Molt bé, però l’autor parla més
del què que del com i en acabar el
llibre, al lector li queda la recança de
conèixer més detalls del mètode seguit
per la senyoreta Marta per encomanar
al noi el gust pels clàssics.

A ‘Llums a la costa’ (Columna), de
Jaume Benavente, el lector agraeix
l’escenari portuguès i el món de l’illa
de Madeira, amb el diari o quadern
d’un dels principals personatges,
paisatge no gaire habitual en les
narracions del país, com també les
referències a la política salazarista de
l’època, amb noms i moments gairebé

oblidats com la PIDE, l’atemptat
frustrat a l’almirall Américo Thomaz, la
Revolució dels Clavells i tot de detalls
que tornen a la memòria i eleven la
història particular a una dimensió més
àmplia. El llibre va guanyar el premi
Ciutat de Tarragona Pin i Soler.

Els detalls de Les revolucions
perdudes (Proa), de Josep Maria
Quintana, estan escampats per tota la
narració, plena de notes interessants
sobre els dos fracassos revolucionaris de
la Segona República i del Maig del 68,
però en arribar al final hi ha moments
com aquests: “Que malament que ens va
caure la victòria d’en Jordi Pujol! Que

mal a pler ens vam sentir els homes del
1968 quan cofois d’haver militat sempre
a l’antifranquisme i convençuts com
estàvem que només l’esquerra s’havia
forjat a les catacumbes de l’oposició
podria assolir el poder en democràcia”.
O bé interrogants com aquest: “Què
tenia, en canvi, de progressista
Convergència Democràtica de Catalunya?
Certament que no res. Convergència era
–diguem-ho així ras i curt– un moviment
de dreta que aplegava els petitburgesos
de l’Eixample i els pagesos i menestrals
més conservadors de la Catalunya
interior”. I aquests són només petits
detalls del gruix d’una obra plena de
Història, amb majúscula.❋
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de l’ideal republicà i re-
volucionari s’hi van afe-
gir també alguns assas-
sins i gent sense cap
mena d’ideal noble.

Tot el que s’ha escrit
és poc contundent al
costat d’aquestes des-
carnades memòries.
Defensa la gestió de la
Generalitat en fer front
als militars colpistes, la
seva voluntat inicial
d’assegurar vides i
l’ordre constitucional,
també l’error de Com-
panysdenoseguir lavia
iniciada el 19 i 20 de ju-
liol del 1936. Dóna noms
de tot i de tothom, des

dels quesíqueactuaren
defensant el liberalisme
de progrés social, naci-
onal i fins i tot revoluci-
onari fins a aquells que
en nom del partit cor-
responentvanrobar, se-
grestar, violar, matar...

No amaga el desdeny
imenyspreude laRepú-
blica envers Catalunya i
la Generalitat. Tampoc
les febleses internes del
país. I l’exili és presentat
com el que va ser, un
drama nacional i col·lec-
tiu en què el poble cata-
là va estar absoluta-
ment sotmès a l’atzar
dels esdeveniments.❋
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