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d’Albert Manent
ELS IMPRESCINDIBLES

Q
ualsevol que hagi
entrat en contacte
amb l’assagista, his-
toriador, poeta i ex-
citador cultural Al-
bert Manent Segi-
mon (Premià de
Dalt, 1930), en

l’època que sigui, s’haurà adonat que,
rere el ganxo ocellesc del nas i el
somriure una mica bífid del perso-
natge, hi belluga el tipus de vitalitat
intel·lectual, la capacitat engrescado-
ra impressionant de l’home pont que
dedicà preciosos anys de joventut a
reunir, associar, posar en contacte i
conformar l’univers d’imprescindi-
bles gràcies als quals es van poder
salvar els mobles de la cultura cata-
lana sota el franquisme.

La represa; memòria personal,
crònica d’una generació (1946-1956)
és l’acta notarial, finíssimament es-
crita, on Manent relata l’esforç realit-
zat per la generació del 51, com l’ano-
mena, a l’hora d’articular, enmig de
l’Estat policial més anticatalà i l’ari-
desa cultural més absoluta, la xarxa
clandestina de noms i cognoms que
permetria lligar relacions entre “els
germans grans”, Foix, Riba, Triadú,
Palau i Fabre, Romeu, Tarradell, Vi-
nyoli, Espriu, Carner i mestres irrepe-
tibles com Pere Figuera, amb la colla
valentíssima capitanejada per Ma-
nent, el també jovenísim Max Cahner,
i els després inigualables Joaquim
Molas i Josep Fontana, disposats amb
tot l’entusiasme, riscos i perills, a res-
tablir els mínims necessaris per fer
arribar el missatge, “salvar els mots”.

Vivència generacional
La represa ofereix, per fi, la vivència
generacional que encara no s’havia
escrit sobre la dècada més fosca i des-
coneguda de la postguerra, a través
de l’engranatge clandestí de la cons-
tel·lació mínima però riquíssima de
gent descrita per Manent, “la genera-
ció que consolidava la continuïtat a
través de les provatures del principi-
ant”, i de conferències no autoritza-
des, subterfugis i revistes università-
ries, antologies poètiques; la gimca-
na de L’Escletxa, el restabliment de la
Revista de Catalunya i de Curial, la re-
vista clandestina Ressò, el trist episo-
di de la denegació del permís de Mo-
nitor, passant pel vibrant capítol que
narra la reobertura del diàleg Catalu-
nya-Castella, amb les relacions prime-
renques amb intel·lectuals de Madrid,
els també valerosos Tovar i Arangu-
ren. Igualment, la publicació fona-

mental de Notícia de Catalunya, de Vi-
cens i Vives. I no es perdin l’epistolari
Riba, Batista i Roca, Ridruejo, i la cu-
riosa relació amb Vicente Aleixandre.

Mestratge descriptiu
Però Manent, retratista de mena,
autor d’una deliciosa biografia de J.V.
Foix (1993), i la del seu propi pare, el
gran poeta traductor d’Eliot, Marià
Manent, biografia íntima i literària
(premi Ramon Llull, 1995), excel·leix
en el mestratge descriptiu d’aquests
200 magnífics (la xifra és meva), noms
esdevinguts clàssics que, en diferents
àmbits (poesia, història, novel·la, edi-
ció), van fer època; una barreja formi-
dable en què naveguen cognoms tan
dispars com ara Aramon, Garrabou,
Argenté, Soldevila, Espinàs, Vallverdú,
Amorós, Cid, Sarsanedas, Carbó, Por-
cel, Baixeras, Estellés, Raguer, Fullat,
Lorés, Cadena, Lluch..., un tot únic, di-
tiràmbic però compacte en tota la
seva heterogeneïtat: la gent de l’exili
interior, l’entramat civil que en el mo-
ment més complicat de Catalunya des
del 1714 es va permetre el luxe d’ima-
ginar la publicació de Serra d’Or (1959)
i la creació d’Edicions 62 (Cahner, Ma-
nent, Bastardas), autèntic punt d’infle-
xió del catalanisme cultural.

Sembla mentida que Manent no
s’hagi decidit fins ara a publicar les
memòries. Ell, que n’ha provocat tan-
tes. Com a director del Centre d’His-
tòria Contemporània de Catalunya
(2000-04), deu haver estat el pro-
hom que més llibres i treballs de res-
cat històric ha encarregat. Hi ha, en
aquesta generació, i també en l’ante-
rior que va patir directament la guer-
ra, la censura, etcètera, una mena de
pudor infranquejable, una tendència
innata a la retracció, un gust massa
exquisit pel rigor i el detall històric,
del tot respectable, que no els per-
met deixar-se anar mai del tot.

L’exageració d’aquest pudor, l’opció
d’una reserva tan màxima, ha fet que
personatges interessants com ara el
monjo de Montserrat Marc Taxonera
i el pedagog Pere Ribera (fundador de
l’escola Aula) no s’hagin decidit mai a
escriure memòries que potser serien
necessàries en el moment actual. La
lectura de La represa excitarà potser
alguns cervells. Sigui com sigui, en
aquestes pàgines, com també es pa-
lesava en la sucosa miscel·lània Solc
de les hores (premi Josep Pla, 1987),
s’hi descriu la crònica imprescindible
de la gent i dels fets gràcies als quals
possiblement podem escriure encara
aquestes línies en català.❋

Text:Anàlisi❚

Albert Manent és assagista, historiador, poeta i excitador cultural
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