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Ales vuit del vespre del
dimecres 18 de juny del
1941, l’escriptor i polític
Jaume Miravitlles (Fi-

gueres, 1906 - Barcelona, 1988), co-
negut popularment com Met, es va
embarcar al port de Marsella en di-
recció a Orà. A una mitjana de vint
quilòmetres per hora, cap al migdia
de l’endemà, el vaixell va passar da-
vant de Cadaqués i del cap de
Creus, de Roses i la plana de l’Em-
pordà. L’antic comissari de Propa-
ganda de la Generalitat republica-
na, el secretari de l’Olimpíada Po-
pular del 36, el productor de Laya
Films, el company de Dalí, Buñuel i
Malraux, tornava a passar davant
de la terra que l’havia vist néixer i
que havia hagut d’abandonar pre-
cipitadament el 5 de febrer del 1939
en la nombrosa comitiva que acom-
panyava el president Lluís Com-
panys. Darrere el “tènue teló rosa”
que embolcalla la visió de la costa
catalana, però, confessa sentir ben
“poca emoció”. Els llunyans pobles
catalans no li semblen res més que
“pures abstraccions, una mica més
vives, a penes, que si els veiés sobre
un immens atles”. Una estona més
tard, és la vista de Barcelona la que
l’obliga a sortir a coberta. Sota la

Quina bomba,
aquesta guerra!

boira calorosa d’estiu, s’entreveu el
gasòmetre del Besòs, els dos cam-
panars de la Sagrada Família, la
falda de Montjuïc... Un record agut
sembla que desperta el passatger,
un dels homes d’acció més impor-
tants de la Catalunya contemporà-
nia: “Barcelona, Barcelona..., quan
et reveurem, quan tornarem a tre-
pitjar el teu sòl com a vencedors?”.
Però poc després tot sembla obli-
dat. Sol, al pont de comandament
del vaixell, veient la posta de sol,
Miravitlles afirma haver comprovat
la “meravella de la vida”: “Sóc sol,
ací, al Mediterrani”.

Dietari❚ Xavier Pla

Jaume Miravitlles va fer un periple de més de quatre mesos en vaixell abans de veure Nova York, una de les seves grans il·lusions
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Aquell dia, Jaume Miravitlles,
l’inoblidable autor dels tres vo-
lums de la sèrie Gent que he cone-
gut, publicats a finals dels anys 70
i principis dels 80, va començar a
escriure un dietari. Com explica
molt bé Ramon Batalla en la intro-
ducció al volum que ara s’ha publi-
cat, Miravitlles no havia mencionat
mai l’existència d’un text autobio-
gràfic d’aquestes característiques
datat en uns moments crucials de
la seva biografia personal i políti-
ca. Al seu pis de Barcelona, però,
enmig de tota mena de documen-
tació, llibres, revistes i dossiers, va
aparèixer un gruixut quadern, de
color verd marronós que recollia
els apunts, les observacions i les
descripcions que Miravitlles va
anar anotant regularment durant
el seu periple de Marsella a Mèxic,
passant per Algèria, el Marroc i
Nova York, durant més de quatre
mesos.

El to del dietari és optimista,
una mica vanitós (“no vull alabar-
me...”), d’algú amb esperit inde-
pendent que està molt segur de la
seva intel·ligència i dels seus dots
de convèncer els altres. Però alho-
ra hi apareix, transparent, el mis-
teri de la seva simpatia davant dels

homes i, sobretot, de les dones, de
la seva proximitat davant dels que
tenien problemes, de la naturali-
tat de la seva posició davant del
lector. Segons explica Mark Plane-
llas-Witzsch en la seva biografia,
en una ocasió André Malraux va
presentar Miravitlles a l’escriptor
John Dos Passos com “el somriure
de Catalunya”, en al·lusió al seu ca-
ràcter jovial. I aquest somriure,
aquesta indissimulada autoestima,
apareix també en un text escrit en
circumstàncies tan dures.

Dues enormes il·lusions
Miravitlles començava, doncs, una
etapa “decisiva” per al curs de la
seva vida, i ho feia amb dues
grans, enormes, il·lusions: anar a
Nova York i retrobar-se amb la
seva estimada dona, Maruja, que
havia agafat un altre creuer unes
setmanes abans. Tenia trenta-cinc
anys i se sentia encara ben jove
per decidir el seu futur: “Perio-
disme? Edicions? Comerç? Podré
nacionalitzar-me uruguaià? M’es-
pecialitzaré en cinema, propagan-
da, publicitat comercial? Econo-
mia? Història? Veurem, veurem!”.
Arribat a Orà, Miravitlles va agafar
un tren fins a Casablanca, però la
situació internacional es compli-
cava: Alemanya començava la
campanya de Rússia i les fronteres
començaven a tancar-se. Miravit-
lles va desplegar tota la seva acti-
vitat diplomàtica: articles i rap-
ports, trucades, telegrames, trà-
mits burocràtics i visites personals
per resoldre la seva situació.

Aturat durant setmanes al Mar-
roc, el dietari es constitueix en pri-
mer lloc com un observatori in-
teressantíssim de la vida local,
amb freqüents visites als restau-
rants i als mercats, i a l’intens
“quartier réservé”, amb cases de
prostitutes que es diuen La Favo-
rita i noies jovenetes, blanques i
netes que semblen sortides de Ma-
dame Butterfly. En les notes, algu-
na vegada, molt poques, sorgeixen
els records de la guerra, com la
seva “ruptura moral” amb Josep
Tarradellas. Altres vegades, també
ben poques, algunes confessions
personals: “He viscut massa prop
de la vida i he estat massa commo-
gut per la passió política per poder
esdevenir un esperit científic”. El
quadern de viatge és també un
diari personal de lectures políti-
ques europees enmig de refle-
xions sobre el destí de Catalunya,
el dret a la seva llengua i l’astora-
ment que li provoca comprovar
com abunden els “enemics acèr-
rims de Catalunya”. Sentint les no-
tícies que arriben al Marroc sobre
Hitler i Stalin, sobre Churchill i Pé-
tain, Miravitlles no es pot estar
d’exclamar: “Quina bomba, aques-
ta guerra!”.❋
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