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Eugeni Xammar
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i fa 17 anys Xam-
mar no existia,
avui, en canvi, és
citat al costat de
Camba, Chaves
Nogales i Corpus
Barga, ideixaquasi
enrere Gaziel o el

mateixPla. L’èxithaestat fulminant.Es-
panya l’ha acollit com un dels seus
grans periodistes. Qui l’hi havia de dir
a l’autor de l’Estètica social del catala-
nisme, del 1904, del Contra una Espa-
nya feixista, una Catalunya indepen-
dent, del 1936, i de l’Apologia del pro-
vincialisme, del 1967!

Una certa crítica espanyola s’ha ren-
dit a la seva prosa i al seu estil; natural-
ment, només quan s’han publicat els
reculls en castellà. S’exalça l’home de
món, el reporter agosarat i cosmopoli-
ta de diaris madrilenys, l’amic de Pla i
Camba. Amb dues línies s’expliquen els
seus inicis, es passa de puntetes sobre
el seu catalanisme granític i s’arriba
corrent, corrent molt, als temps de Ma-
drid (escassament un any i mig), que és
on el periodista, diuen, “es fa”. S’entén
que perquè ja és lluny de la província
tancada i endarrerida on devia estar
pasturant. Es reserven els elogis per als
seus anys a Berlín, els que de debò
compten, el periodisme en majúscules.
No cal dir que el seu èxode es fon amb
el que altres milers de republicans es-
panyols hagueren de passar. Ni un co-
mentari sobre la seva col·laboració

Eugeni Xammar és un dels grans
noms del brillant periodisme
republicà. Símbol Editors
publica aquest mes de juny la
primera biografia de Xammar,
‘Periodisme?Permetin!’, de
Quim Torra i Pla, que en aquest
article avança algunes de les
claus per entendre la trajectòria
vital, periodística i política del
personatge, de qui remarca el
seu catalanisme granític

Text:Reportatge❚ Quim Torra i Pla

amb el govern de la Generalitat a l’exili,
ni de la seva actitud cívica, tossuda,
tenaç, insubornablement catalanista,
que és un tema sense cap interès. I sol
acabar-se l’elegia amb les paraules de
Madariaga: “El hombre más inteligente
que España ha dado en el siglo XX”. Ja
ho va denunciar fa temps l’amic Enric
Vila: “Xammar, perdona’ls”. No ens en-
ganyem, res de nou. Tampoc Espanya
no sabrà mai qui van ser Josep Maria
Planes, Antoni Rovira i Virgili o Domè-
nec de Bellmunt, per exemple, fins que
algú els tradueixi els noms i els netegi
de les impureses nacionalistes política-
ment incorrectes.

Ara que havíem situat un dels nos-
tres a les seves llistes, operació neta-
ment satisfactòria, correm el perill de
desdibuixar el personatge, aigualir-lo,

reduir-lo al paper de brillant reporter,
sense ànima i sense fi, operació com-
pletament deficitària. No estem desen-
focant el personatge? Era només un
gran periodista cosmopolita? Què i qui
s’amaga darrere aquell home sempre
tan ben vestit, amb jaquetes de tweed,
bufandes i mitjons de colors, un autèn-
tic gentleman farmer de l’Ametlla, con-
versador infatigable, poliglot i amant
del bon viure, gran amic dels seus
amics? Qui va ser realment Eugeni
Xammar?

Cal més Xammar que mai
Cal revisitar Xammar. És necessari més
Xammar que mai. Hem de tornar a co-
mençar de nou i obrir les portes al
doble periodista: l’ordenat i professio-
nal cronista i l’agitador i franctirador, el
periodista convuls. “Pugilístic”, el defi-
nirà Monzó. Sempre, un narrador ex-
cepcional. I radicalment nacionalista,
en revolta permanent contra el provin-
cialisme espanyol instal·lat a Catalunya.

Als 35 anys de la seva mort, és hora
ja de reivindicar el Xammar periodista
total, amb la seva complexitat i fins i tot
el seu bilingüisme alimentari, el musi-
còleg d’El Poble Català i Teatràlia i el
dandi cronista social de La Publicidad,
el primer Xammar de La Tralla i el dar-
rer d’El Be Negre, i de les revistes de
l’exili, on el llop clava les queixalades
més sagnants, el cronista de la Primera
Guerra Mundial i el reporter totterreny
i arremangat del seu diari, La Publicitat,

][És indes-
triable el
Xammar
periodis-
ta del ca-
talanista
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A dalt, Xammar
al llarg d’una
entrevista amb
Montserrat
Roig. A
l’esquerra, una
imatge de jove

AVUI

en el qual l’any 1917/1918, potser l’únic
sencer que passa a Barcelona després
de la seva joventut, combinant la feina
del dia a dia amb la redacció en cap de
la revista aliadòfila Iberia, és on es fa de
debò el periodista. On podria haver
estat, sinó? A la redacció del seu diari!
Amb els seus amics i col·legues.

També cal, esclar, aturar-se a Madrid
per veure en què va consistir aquell in-
terludi. I cal mirar d’entendre el seu pas
per la Societat de Nacions, d’on l’expul-
sen. Passar volant per Berlín, uns anys
extraordinaris, però més coneguts i es-
tudiats fins ara. Intentar seguir el seu
compromís polític durant els anys de la
República. Aixecar les esparracades
cortines de l’exili i afrontar el drama
moral que s’hi va coure, enmig del qual
ell també continua el combat. “Amb
República o sense República, Espanya
és Espanya; sense llibertat, Catalunya
no és Catalunya”, escrivia. Els grisos i
distants anys 50 i 60, d’un cert allunya-
ment, d’una relativa renúncia, funcio-
nari competent i anònim de diversos
organismes internacionals, però sem-
pre a punt per a una ganivetada aquí o
una repassada de comptes allà, i on les
cartes amb Tarradellas, Obiols, Cuito,
Tasis, Esplà i Badia ens permetran se-
guir-li el rastre. I arribar al final, quan
destil·la l’àcid més corrosiu en els arti-
cles crepusculars del Mirador de Per-
pinyà que el nét del seu gran amic
Amadeu Hurtado, Amadeu Cuito,
tambéun íntimseu,vaposarenmarxa,
en un intent de recuperar l’ànima de la
revista més ben editada mai a Catalu-
nya. Un intent amb el mateix resultat
que el del seu país: el fracàs.

Ningú com ell representa millor la
Catalunya impossible. És indestriable
el Xammar periodista del Xammar ca-
talanista. Separar-los és trair-los.

Com va ser possible que un depen-

dent de comerç, un pixatinters de coll
blanc, es convertís en el gran periodis-
ta internacional?

Sense estudis universitaris i treba-
llant des dels 14 anys, quan fuig per pri-
mera vegada a França, el 1909, per evi-
tarel serveimilitar,haescrit sobreWag-
ner, Beethoven i Grieg, ha citat
Leopardi, Carducci, Carlyle, Ruskin,
Ibsen i Hegel, ha assistit a concerts al
Palau i al Liceu, i ha vist tocar Saint-
Saëns, Richard Strauss, Pau Casals i
Enric Granados. Participa en mítings
electorals de la Unió Catalanista, debat
ambLayret iCompanysa lesassemble-
es de les joventuts republicanes i es
converteixen unade les ombres delDr.
Martí i Julià. Viu l’alçament de la Solida-
ritat i el seu fracàs estrepitós. Veu cre-
mar les esglésies de Granollers. I publi-
ca els seus primers articles periodístics
a La Tralla, Teatràlia i El Poble Català.

Resultat de dos grans factors
Com s’ho va fer? Aquesta és la clau: no
es pot entendre la trajectòria de Xam-
mar si no és com el resultat de dos
grans factors: el nacionalisme de la
Unió Catalanista i la tasca del CADCI en
favor de l’educació i el mutualisme.
Sumem-hi la seva fascinació pel món
anglosaxó i tenim els components que
ens permeten emmarcar Xammar al
llarg de tota la seva vida.

El corpus polític de Xammar beu en
el catalanisme entès com a moviment
regenerador, radical, unitari i ben lluny
del regionalisme conservador, manyac,
que sempre combatrà. Republicà i an-
ticarlí. Modern i avançat. Amb els anys,
com a bon escèptic, matisarà algunes
posicions i es contradirà en d’altres,
peròd’on noes mouràmaiun mil·líme-
tre és del seu nacionalisme radical.
Xammar pot arribar a perdonar moltes
coses, però mai no permetrà una lleu

renúncia de catalanitat. Com es pot re-
nunciar a una fe? És intractable, en
aquesta qüestió.

Batallarà amb les dents i la paraula
per la seva idea de Catalunya. En dos
moments de la seva vida és quan més
destaca el seu compromís: 1936 i els
primers anys de l’exili. A causa de la
seva amistat amb Josep Maria Planes,
Xammar escriu uns articles duríssims
a El Be Negre el primer semestre del
1936. L’olfacte li diu que tot acabarà en
cataclisme, però la Catalunya impossi-
ble ha pres el poder. Primera i única
oportunitat. Potser ara sí que serà via-
ble el país somiat. I ell els donarà tot el
seu suport. Ni les amenaces anarquis-
tes ni la Gestapo a Berlín no el doble-
garan.

Fidel a la República, n’assumirà la
derrota, però no s’estarà de criticar qui,
al seu parer, ha conduït Catalunya a
aquest fatal resultat: Lluís Companys. I
vindrà l’exili, que té gust de peix podrit,
com dirà Àngel Ferran: primer, abatut,
es mor d’enyorament; després, la ràbia
i la indignació el corsequen quan afu-
sellen el seu president. Finalment, amb
l’alliberament de França, quan Xam-
mar considera que ja es pot tornar a
parlar, ressorgeix l’homecívic, compro-
mès, i ho fa de la mà d’uns nous com-
panys de viatge, l’Esquerra Republica-
na –que tant havia criticat– i Josep Tar-
radellas. Enmig de la desfeta i de les
lluites caïnites de l’exili, quan ja no vol
tornar a perdre una altra vegada, veu
en aquest partit i en Tarradellas els
únics capaços de tirar la seva idea de
Catalunya endavant.

Provocació i cinisme de sempre
Els seus escrits polítics a les revistes de
l’exili mantenen la mateixa provocació i
el mateix cinisme de sempre. I dispara
contra tots els que no són on haurien
de ser. Altre cop es troba amb un pano-
rama que, com el gener del 36, és clau
pera les restesdelquequedade laseva
Catalunya. Ha assistit, mut, a l’especta-
cle que cada vespre té lloc sota els en-
velats de l’exili i de l’interior del nostre
país. En primer lloc, l’esmicolament de
la unitat política i la impotència per
crearunaautènticapolíticanacional ca-
talana, deslligada de l’espanyola, on és
impossible comptar amb el suport de
les forces comunistes. En segon lloc,
Xammar no perdona els que traeixen
país i llengua. Començarà la seva cace-
ra dialèctica contra comunistes i cata-
lans franquistes i destinataris (els
homes de la revista Destino).

Són temps de tensió política i en
bona part els passarà darrere el sím-
bol que ell sempre respectarà: la presi-
dència del seu país. Serà el cap de ga-
binet d’Irla durant dos anys. Amb el
fracàs de tota esperança per tombar el
règim franquista, Xammar, com tots a
l’exili, es reclou en la seva vida priva-
da. I, en el seu cas, en les traduccions
per a organismes internacionals.❋

Berlín, Granollers,
l’Ametlla del Vallès
És a Berlín, a la ciutat dels àngels i dels óssos i de
les quadrigues alades, quan, després de ser
expulsat de la Societat de Nacions, es produeix el
fenomen que l’editorial de La Publicitat del 30 de
març del 1924 saluda amb entusiasme: l’aparició
d’un nou escriptor a Catalunya: “Volem dir avui la
sincera lloança d’aquests dos homes joves i amics
vells: Josep Pla, Eugeni Xammar. Llur talent
periodístic, fet de nervis i sang, de cultura general
i de lectura quotidiana, ha esclatat en els coets,
piules i rodes de llum de les famoses cartes al
director de La Veu de Catalunya. Fins ara havíem
tingut en aquests companys dos escriptors de
vàlua. En Pla i en Xammar. Des d’ara en tenim tres:
en Pla, en Xammar i en Pla-Xammar”. L’editorial
de La Publicitat destacava amb aquestes paraules
l’impuls renovador i el valor d’una prosa que
s’estava escrivint als diaris catalans i que és, qui
ens ho havia de dir, la millor que s’haurà escrit al
nostre país. Pla la retallarà i, ben endreçada, serà
el fonament de l’Obra completa. Xammar, en
canvi, mai no hi demostrarà cap interès i durant
molts anys no serà res.

Només la tossuda insistència d’un vell amic de
l’Ametlla, en Pep Badia, va fer possible que Xam-
mar es decidís, als 82 anys d’edat, a dictar les seves
memòries. Per a tots dos, aquelles tardes intermi-
nables a Can Feliu de l’Ametlla va ser on van haver
d’enfrontar-se al concepte de pàtria, tan delicat i
del qual tant s’abusa, una idea d’estar en el món, un
pelegrinatge i un retorn a algun lloc, el seu lloc,
l’únic possible, l’Ametlla i el Vallès, amb l’única ex-
cepció de la Fonda Europa de Granollers, on Paco
Parellada tenia una suite permanentment a la seva
disposició. Per això, si Pla és el gran referent del
mite de l’Empordà, Xammar ho és del Vallès. I és
que només des de les arrels es pot construir una
obra universal i, sí, autènticament cosmopolita.

De corresponsal a Londres, Xammar escriurà: “Els
primers trets d’alemanys i belgues al voltant dels
murs de Lieja van ferir alguna cosa que els esperits
ingenus gaudíem creient-la invulnerable: la indepen-
dència de criteri”. Al final de la seva vida reconeixe-
rà: “Sóc d’una intransigència que tothom té dret de
qualificardesalvatge”. IenunacartaaQuaderns, l’any
1947,advertia:“Tractant-sedelescosesdeCatalunya,
jo no prenc mai precaucions”. Als 35 anys de la seva
mort, fins avui hem llegit només un Xammar. Potser
és hora que comencem a conèixer tota la resta.
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