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Quan va morir Eugeni
Xammar, el mes de de-
sembre del 1973, Josep
Pla va publicar a la re-

vista Destino un llarg article elogiós
sobre la figura d’un dels seus grans
amics. S’hi lamentava de no haver-
li pogut dedicar un homenot i recla-
mava que es publiqués, com més
aviat millor, una biografia objectiva,
“a la manera anglesa”, per poder
salvar de l’oblit total “la vida inten-
sa i desordenada” de Xammar. Tren-
ta-cinc anys després, gràcies als es-
forços, entre d’altres, dels germans
Josep i Carles Badia, del professor
Narcís Garolera, de l’editor Jaume
Vallcorba, dels seus amics Amadeu
Cuito i Ramon Parellada, de les re-
ferències de Ramon Barnils, Joan de
Sagarra i Lluís Bonada, Xammar ja
no és un autor tan desconegut. Les
seves memòries, Seixanta anys
d’anar pel món (1974), van ser du-
rant anys la seva única i excel·lent
carta de presentació pòstuma. Van
seguir els volums Periodisme
(1984), L’ou de la serp (1998), Cartes
a Josep Pla (2000) i Crónicas desde
Berlín (2005). Ara, per fi, apareix la
primera biografia d’Eugeni Xammar
(1888-1973), a càrrec de Quim Torra,
advocat i escriptor, coautor d’El bi-
bliobús de la llibertat.

Potser no és exactament el tipus
de biografia que Pla esperava. Es
tracta d’un llibre que parteix d’una
adhesió total i incondicional a la fi-

fora de Catalunya, amb una carrera
professional com a periodista i diplo-
màtic d’una gran intensitat, en la
qual destaca la seva llarga estada a
Alemanya entre el 1921 i el 1937. Li-
beral convençut, potser maçó, als
anys 50 va trobar realitzat un dels
seus ideals polítics en la democràcia
popular nord-americana.

Molt intel·ligent, bon vivant, he-
donista pragmàtic, un pèl caradu-
ra, Xammar sempre va intentar fer
vida de ric, fumant-se tots els puros,
sortint molt de nit, circulant amb
bons cotxes i vestint molt bé: es feia
comprar les sabates a Washington.
El seu expedient de la Societat de
Nacions és eloqüent. Xammar havia
estat contractat el setembre del
1920. Uns mesos després, es rebia
a Ginebra un telegrama de l’Hotel
Ritz de Barcelona comunicant que
Xammar havia desaparegut sense
abonar la factura... Esclata un cas
Xammar. S’acorda acomiadar-lo,
amb una compensació de quatre
mesos de sou. Poc després, arriba
una altra reclamació, aquesta vega-
da d’un funcionari londinenc que li
havia avalat un préstec... Unes set-
manes més tard, el Ritz denunciava
que els deutes s’havien pagat amb
un taló sense fons. Dos mesos des-
prés, l’Hotel Prado de Madrid pre-
guntava si un tal Sr. Xammar encara
treballava a Ginebra explicant que
feia dos anys que havia marxat
sense pagar...❋

Biografia❚ Xavier Pla
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La primera biografia
sobre Eugeni Xammar
aborda amb molta
documentació la vida
intensa i desordenada
d’una de les figures
més llegendàries del
periodisme català
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gura del biografiat. És un assaig
subjectiu, també intens, que no
acaba de saber mantenir la distàn-
cia crítica que un lector podria es-
perar. El resultat és un llibre perso-
nal en què la veu del biògraf cedeix
amb modèstia davant de la paraula
desbordant del biografiat. El seu
principal mèrit, però, és que, per rei-
vindicar el Xammar periodista total,
Quim Torra ha deixat de banda la
llegenda. Ha fet molt bé d’anar a les
hemeroteques (rescata els articles
a La Tralla, El Poble Català i El Be
Negre, entre molts altres), de con-
sultar correspondències privades
(Cuito, Tasis, Canyameres, Esplà...),
de visitar arxius importants (Tarra-
dellas) i de fer una tasca arqueolò-
gica documental de primera magni-
tud en què destaca l’exhumació de
l’interessantíssim i molt lúcid Me-
moràndum al president Irla, barre-
ja de memòries a l’exili i de testa-

ment polític. L’explicació d’episodis
de la vida privada desconeguts fins
ara (com les crisis amb la seva dona,
Amanda Fürstenweth, un matrimo-
ni indestructible però sempre a la
deriva) permeten entrar per prime-
ra vegada en la intimitat d’aquell
que Montserrat Roig va qualificar de
“llop sentimental i escèptic”.

Un vida abans que una obra
Un dels problemes més curiosos de
Xammar és haver estat algú que va
optar per construir-se una vida i no
pas una obra. Era un presentista
total, un autor que no va sentir mai
la necessitat de publicar llibres. Xam-
mar, una de les figures més llegen-
dàries del periodisme català, va ser
un solitari irreductible, un home que
tenia moltes coses a dir i que sovint
les sabia dir de manera divertida,
sarcàstica o fins i tot violenta. Auto-
didacte, parlava perfectament set
llengües. La seva independència, el
seu esperit crític, les seves reflexions
polítiques (sovint carregades de raó)
queden una mica desvirtuats quan
es mostra convençut que la veritat
única és la seva, sobretot en les in-
terminables trifulgues de l’exili. Xam-
mar és una mostra diàfana de com
la perfecta aliança entre catalanisme
i cosmopolitisme van donar a la Ca-
talunya anterior a la Guerra Civil per-
sonalitats d’una enorme singularitat.
Nacionalista català i separatista ra-
dical, va viure més de seixanta anys
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