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“Per tal d’evitar
de caure en
la temuda ca-
talèpsia, els

periodistes haurien de fer un es-
forç per distingir el gra de la palla.
Perquè és veritat que no tots els
polítics són iguals, tal com ha dit
la nostra màxima autoritat. Però
també ho és que hi ha molts ciu-
tadans que, sense ser polítics, fan
més, per menys, que molts dels
nostres polítics pel progrés de la
nostra societat” (Antoni Serra i
Ramoneda, a El Periódico, 8 de
novembre del 2009).

Quantes vegades han parlat –i
han sabut explicar– els telepredi-
cadors, tutòlegs, tertulians, apre-
nents d’intel·lectuals, etcètera,
que vegeten pels mitjans de co-
municació catalans (premsa escri-
ta, ràdios, televisions, internet...)
del sincrotró Alba, de Cerdanyo-
la del Vallès, el projecte científic
més ambiciós que s’està duent a
terme, i que ens posarà a la pri-

Gra i del bo
mera divisió europea? Quants
personatges d’aquests, que cri-
den a les televisions matinals, que
pontifiquen des dels diaris, que
viuen de parasitar els programes
nocturns de suposat debat, saben
qui són Ton Barnils i Montserrat
Catalan, i que els uneix amb Jordi
Casassas? Quantes d’aquestes
persones, que ens castiguen dia a
dia amb la seva sublim ignorància
i incompetència, són capaces de
valorar l’extraordinari esforç de
qualitat que s’està invertint en el
camp cultural d’aquest país? Cap.

El país que funciona molt bé
Hi ha un país que funciona –i molt
bé–, sortosament al marge
d’aquestes colles de pseudogurus
de la tribu. Parlem-ne: la col·lec-
ció de clàssics de la Bernat Metge
als quioscos de Catalunya, amb
un èxit notable; llibres com el del
professor Joan Solà convertits en
referències inexcusables; els mi-
lers d’euros que l’AGAUR ha des-

Els textos del segon volum de la ‘Crònica de la Guerra Civil a Catalunya’ inclouen dos textos de Tarradellas, un del 1937 i l’altre del 1939
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tinat l’any 2009 per a grups de re-
cerca emergents i projectes d’in-
vestigació de tots els àmbits i en
tot el territori, des de les ciènci-
es dures a la filologia i l’antropo-
logia; les dotzenes i dotzenes de
projectes i recerques en biome-
decina que connecten els metges
i investigadors d’aquí amb la res-
ta del món; les dotzenes de semi-
naris, congressos, col·loquis, jor-
nades de treballs, que docents i
investigadors dels camps de les
lletres i les humanitats organitzen
cada setmana a les universitats
catalanes, en centres i fundaci-
ons, associacions, etcètera.

I enmig d’aquest maremàgnum
creatiu i actiu, apareix el segon
volum de la Crònica de la Guerra
Civil, acompanyat de dos textos
sensacionals de Josep Tarrade-
llas, un sobre la crisi de la prima-
vera del 1937 i un altre, un dietari
dels dies centrals de gener del
1939, en el qual, de la manera més
crua possible, es fa visible la gran

ensulsiada del final de la guerra.
Un llibre extraordinari, excepcio-
nal. I uns diners públics –nostres–
ben gastats, molt ben gastats.

Des de la telepredicació nostra-
da, sempre es podran preguntar a
qui interessaaquestamenadefei-
na.Desd’arrandeterra,desdel tre-
ball ben fet de cada dia, la respos-
ta és fàcil: qualsevol ciutadà inte-
ressatenlahistòriadeldarrersegle
d’aquest país, i que encara no hagi
estat intoxicatpelsdiscursoscatas-
tròfics dels nostres líders d’opinió.

Paradoxalment, llibres com
aquest demostren la distància si-
deral que existeix entre el país que
treballa, pensa, reflexiona i fa
avançar el coneixement, i la cons-
trucció mental dibuixada des de la
comoditat i el guany de la tertúlia
radiofònica, televisiva o la prèdi-
ca escrita. La Crònica de la Guerra

El llibre mostra
l’esforç d’una

gent que
treballa a

contracorrent
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Acompanyat de dos
textos sensacionals
de Josep Tarradellas,
un sobre la crisi de la
primavera del 1937 i
un altre, un dietari
dels dies centrals de
gener del 1939,
aquest és un llibre
extraordinari,
excepcional. I uns
diners públics molt
ben gastats
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Civil a Catalunya és el compendi
perfecte de l’esforç d’una gent que
treballa a contracorrent i que con-
sidera que aquest país es mereix
molt del que ofereixen els que no-
més tenen palla per vendre.

Mostra de gra del bo
El 21 de juny del 1937 (p. 835), “una
representació de l’Institut d’Estu-
dis Catalans composta pels se-
nyors Pere Coromines, Pompeu
Fabra, Jaume Massó i Torrents,
president de torn, Secció Filològi-
ca i Secció històricoarqueològica,
respectivament, estigué a veure a
l’Honorable President de Catalu-
nya per tal d’expressar-li el condol
de l’Institut per la mort d’Antoni
Rubió i Lluch, primer president de
l’Institut i un dels primers i princi-
pals orientadors de la seva funció.
Els comissionats entre altres ma-
nifestacions de sentiment per la
pèrdua d’aquest gran patrici de les
lletres catalanes, traspassat el dia
9 del mes corrent, digueren al se-
nyor Companys que l’Institut en-
tenia que podia parlar en nom de
tota la intel·lectualitat catalana i
que, essent Catalunya per damunt
de tot la que porta aquest dol, era
al President de Catalunya al qui
havia de dur-se l’expressió del
sentiment”. Això és gra, del bo.❋


