
Temps enrere, les habitacions de nois i noies exhibien
cartells del Che Guevara o de García Lorca. Més
endavant, els joves van penjar-se, segons els gustos
de cadascú, reproduccions de Mick Jagger, Bruce

Springsteen o Madona. Diria que en aquests moments ha
passat l’època dels pòsters, i les habitacions d’adolescència
són plenes a vessar de prestatgeries amb música manlleva-
da, gorres esportives i fotografies ja no d’ídols, sinó de
conquestes sensuals molt consumades. Canvien els cos-
tums.

Montaigne no tenia cap d’aquestes coses. Tancat des
dels trenta-vuit anys a la torre de la casa encimbellada que
va heretar del seu pare, i amb l’única excepció d’unes quan-
tes cures de salut a balnearis pirinencs o italians i dos
mandats de dos anys com a alcalde de Bordeus, el nostre
autor d’avui va tancar-s’hi fins a la seva mort, l’any 1592,
poc abans d’arribar a la seixantena. L’acompanyaven una
bella vista de les terres del Peirigord, però, amb més elo-
qüència, fins a 46 citacions, totes de la Bíblia i d’autors
clàssics grecs i llatins, entre les quals, en una biga principal,
s’hi llegeix una màxima pirrònica: “M’abstinc”, i en dife-
rents cairats: “Viure amb poca cosa i no patir cap mal”
(Teognis), “Déu va atorgar als homes l’afany de conèixer
perquè això fos un turment” (Eclesiastès), “Com és de gran
la inanitat de les coses!” (Persi), o “Desgraciats els qui us
considereu savis en opinió pròpia” (Isaies). La magnífica
edició de Les Essais que acaba de publicar l’editorial Acan-
tilado (Michel de Montaigne, Los ensayos, segons l’edició
de 1595 de Marie de Gournay; pròleg d’Antoine Compag-
non; edició, traducció i notes de J. Bayod Brau) porta
aquestes citacions al final del volum, però jo en tenia notí-
cia no per haver estat a la torre famosa, sinó perquè va
anar-hi l’amic Enrique Vila-Matas i va dur-me’n, gratis et
amore, una reproducció facsimilar que meravella. Cadascú
es penja a l’habitació allò que més li plau de veure o rellegir.

A la torre, doncs, l’escriptor va quedar-s’hi llegint, medi-
tant, estudiant i, especial-
ment, escrivint allò que
acabaria convertint-se
en els Essais (assaigs,
temptatives, provatures
intel·lectuals), dels quals
va donar-ne en vida qua-
tre edicions (1580, 1582,
1587 i 1588, l’última
amb l’afegitó de tot el
Tercer Llibre), és a dir,
pràcticament les seves
obres completes, sense

demèrit de les cròniques de viatge i de la traducció del
Liber creaturarum, de Ramon Sibiuda, pensador català al
qual dedicaria el més llarg assaig —únic sistemàtic— de la
seva col·lecció.

Edicions catalanes i castellanes dels Assaigs n’hi ha per
donar, per llogar i per vendre, i gairebé totes les que es van
publicar al segle XX partien de l’anomenada “edició de
Bordeus”, és a dir, d’un exemplar de l’edició de 1588 conser-
vat a l’Ajuntament d’aquesta ciutat, amb tot d’afegitons,
correccions i marginalia escrits a mà pel mateix autor.
D’aquí van sortir les traduccions catalanes de Nicolau
Rubió i Tudurí (només els primers 27 capítols del Llibre
Primer), de Jaume Aiguadé i Miró (només l’Apologia de
Ramon Sibiuda, 1931-1936), de Jaume Casals (també l’Apo-
logia, 1982), d’Antoni Lluc-Ferrer (només el Llibre Tercer,
1984) i l’encara inacabada de Vicent Alonso (Ed. Proa,
2006, 2007). I del mateix lloc van sortir una notable quanti-
tat de traduccions al castellà, entre les quals convé destacar
la de Juan G. de Luaces (Mèxic, 1991, fa poc reeditada a
Espanya).

Però el món de la filologia posseeix manies i
oscil·lacions. Vet aquí que la mateixa col·lecció, tan presti-
giosa (Bibliothèque de La Pléiade), que encara havia publi-
cat l’any 1962 l’edició de 1588, també dita “Municipal”, ha
publicat aquest mateix any una nova edició, basada en la
que ja he dit més amunt, de 1595, a càrrec de la fille
d’alliance del Senyor de la Muntanya. Aquesta edició
—base de la castellana d’Acantilado— presenta, com d’al-
tres, els tres estrats de la redacció complexa del llibre, però
resulta més fidel des del punt de vista filològic, encara que
tant els francesos com Bayod hagin separat paràgrafs allà
on només hi havia tirallongues de centenars de línies (i de
pàgines) sense cap punt i seguit. L’edició és esplèndida,
sens cap mena de dubte, entre altres coses per tot l’aparat
de notes i de textos complementaris presentats pel curador
i traductor de l’obra. Jo no la llogaria; la compraria, i
després no la vendria mai: és un llibre que no ha de faltar
en cap biblioteca personal.

Ara bé: ¿creieu que ni la vida més llarga us permetrà de
llegir les 1.728 pàgines de l’edició castellana esmentada?
Llavors un altre consell, i de tot cor: busqueu l’edició
catalana que acaba de traduir admirablement Pau Dito
Tubau: Montaigne, Pàgines escollides, amb un assaig intro-
ductori d’André Gide, Barcelona, Edicions de 1984. Com
deien a Roma: intelligenti pauca.
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Les Memòries (1930-1980) de
Jordi Pujol, escrites amb la
col·laboració de Manuel Cu-
yàs, haurien pogut portar l’ex-

pressiu títol Jo sóc aquí. Pujol s’autor-
retrata. Les paraules són mesurades,
les afirmacions calculades. Són unes
memòries que tenen la mesura de qui
vol centrar-se en els fets i accions més
importants, de qui vol deixar clar per
a la història on posa el seu nom i
com l’escriu. Aquest primer volum
de la trilogia (els dos volums se-
güents es dedicaran als quasi 24 anys
com a president de la Generalitat) és
un llibre ben estructurat, d’àgil desen-
rotllament i cuidada redacció.

Ara bé, aquestes memòries no des-
cobreixen un altre Pujol que no sigui
el ja conegut. Pujol es troba bé amb
la imatge de personatge polièdric
que s’ha donat d’ell, com a home
d’acció, centrat en fer país, en cons-
truir Catalunya. Però en el pensa-
ment és molt menys complex. Char-
les Peguy i Raimon Galí en són dos
referents clau, entre d’altres de me-
nor influència que ell esmenta: Joan
Triadú, Josep Ainaud de Lasarte, Jo-
sep Benet, Jaume Vicens Vives. Cris-
tianisme i catalanisme són els dos is-
mes que marquen el seu pensament:
“Jo sóc un soldat de l’exèrcit derrotat
del cardenal Montini” (pàg. 56); “Jo,
nacionalista català, a diferència dels
socialistes, dels comunistes, dels libe-
rals o dels democratacristians, no
vaig tenir mai una Internacional”
(pàg. 96). I no la tenia perquè un
nacionalista no en té, d’Internacio-
nal, encara que com a catòlic sí que
en tenia, d’obediència internacional.
Pujol ha estat, per damunt de tot, un
home d’acció amb un bon olfacte
polític, però poc atret per l’anàlisi
teòrica. Així ha estat més lliure, sense
quedar presoner d’estratègies, objec-
tius o principis. Pragmatisme i pactis-
me han estat les línies mestres de la
seva actuació política. Pujol es veu,
sobretot, com un patriota, un nacio-
nalista que no és ni separatista ni
pancatalanista. Tot i que fa notar
que en els darrers temps l’indepen-
dentisme puja, i no s’hi troba a des-
grat. Amb més èmfasi es desmarca
del federalisme asimètric per qui-
mèric i del federalisme en general,
perquè tendeix a uniformar i enrasa:
“Catalunya no aspira a ser una
Dakota del Nord” (pàg. 187).

Es fa present, en l’autobiografia,
la vocació de lideratge carismàtic o
de missió històrica que Pujol ha per-
seguit al llarg dels anys, vocació que
queda particularment reflectida en
els seus escrits de presó, Des dels tu-
rons a l’altra banda del riu. El líder
fundador de CDC se sent més con-
ductor de pobles que de partits. No
és un home de partit, ni en la clandes-
tinitat ni en la legalitat, ni en l’oposi-
ció ni en el govern. Només es disposa
a la creació del seu partit quan la
democràcia ja s’entreveu en l’horit-
zó; un partit on convergeixin distin-
tes sensibilitats ideològiques, reuni-
des en un catalanisme de diversos
graus, i tot plegat representat per ell.
Això és pujolisme. Pensa que va fer
tard en la fundació de CDC, que
potser s’havia d’haver fet abans. En
els moments clau de la transició al-
tres partits tenien més història i més
experiència. Pujol parla bé del

PSUC. Reconeix a aquest partit el
paper motor de l’Assemblea de Cata-
lunya, l’encert de l’eslògan llibertat,
amnistia, estatut d’autonomia, l’acció
positiva en la integració de la immi-
gració. En canvi, reserva tota la mala
bava per a l’esquerranisme dels anys
seixanta-setanta i per als socialistes,
a qui sempre ha vist com els seus
principals adversaris. El malson de
Pujol ha estat l’hegemonia cultural
de les esquerres marxistes a Catalun-
ya en els anys finals del franquisme, i
la por a no guanyar el lideratge de la
nova Catalunya amb democràcia i
autonomia. Un malson que va resul-
tar ser només això, un malson. Tarra-
dellas li va donar un cop de mà.

Diu Pujol: “Jo era tarradellista,
amb l’inconvenient que Tarradellas
era antipujolista” (pàg. 301). La veri-
tat és que Pujol no tenia un motiu
important per ser antitarradellista i
potser sí raons per estar-ne agraït. En
més d’un aspecte són personalitats
que s’assemblen, per exemple en la
concepció personalista del lideratge i
del poder. El que distingeix radical-
ment ambdues personalitats són les
circumstàncies. Tarradellas era el pre-

sident a l’exili, poc conegut i, també,
poc tingut en compte per les organit-
zacions antifranquistes fins a la ma-
teixa transició. No tenia joc polític
real, si no era amb el restabliment de
la Generalitat (ni que fos de manera
provisional i amb contingut de Dipu-
tació de Barcelona) i el seu retorn
com a president. Pujol era un líder
nacionalista de l’interior i, per tant,
amb més opcions a priori de ser presi-
dent de Catalunya, amb Generalitat
o sense. Així ho explica ell mateix:
“en els últims moments del franquis-
me i l’inici de la transició, jo, com
tothom, em trobava a l’expectativa
del que pogués passar. Pensàvem en
una mena d’autonomia, reclamàvem
un Estatut, però, pel que fa a mi, no
anava pas més enllà ni podia imagi-
nar la restauració de la Generalitat i
el retorn triomfal del president exi-
liat” (pàg. 291). Ara ja sabem què va
passar. L’aterratge de Tarradellas
amb el “ja sóc aquí”, i la reconducció
dels resultats electorals del 15 de juny
de 1977, amb el govern d’unitat, va
donar una segona oportunitat a Pu-
jol. La va aprofitar. Va guanyar les
eleccions al Parlament de Catalunya
de 1980 i va ser investit president de la
Generalitat el 24 d’abril. Un dia feliç,
si no fos pel fet de publicar-se, segons
diu, “en el diari El País una informa-
ció molt negativa sobre Banca Catala-
na”(pàg. 379). Aquesta és una espina
que encara té clavada, una història
que caldrà esperar al segon volum
per acabar de saber més exactament
què vol deixar escrit Pujol.

La formació del primer Govern
de la Generalitat tanca aquest pri-
mer volum, que es clou amb la mort
del seu pare, Florenci, el 30 de setem-
bre de 1980. Els orígens familiars pe-
sen sobre Pujol, que es troba bé amb
la imatge de pagesia arreglada, de
petita burgesia, de català que es mou
amb l’eslògan eina i feina de Jaume
Vicens Vives. Família i política: dos
mons que amb les seves paraules tam-
bé li produeixen dubtes a l’hora de
ser enterrat: ¿a prop dels pares? ¿en-
tre Prat i Macià? “Dos creadors d’ins-
titucions polítiques pròpies i dos
constructors de país que són refe-
rents en la meva actuació. Macià és
sentiment i impuls romàntic. Prat,
l’home que té un país al cap” (pàg.
39). Pujol en estat pur. Un Pujol que
sempre s’ha vanat de parlar el llen-
guatge de la gent, enfront d’aquestes
esquerres que diuen haver llegit
Marx, Marcuse, Castro...Ell parlava
de l’avi pagès, i de Sant Pancràs, do-
neu-nos salut i feina.

Jo sóc aquí
MIQUEL CAMINAL

“Els ‘Assaigs’ són

un llibre que no ha

de faltar en cap

biblioteca personal”

“Aquestes memòries
no descobreixen un
altre Pujol que no
sigui el ja conegut”

Acte de benvinguda de Josep Tarradellas després de 38 anys d’exili, el 1977. En primer terme, Jordi Pujol. / EP
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