
Des de Tolosa de Llenguadoc, la portaveu de la CNT d’Espanya
en l’exili s’acomiada, al 1960, d’un company de revolució
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uig ha mort. Quan escric
aquestes línies el seu cos

encara està estès en una habita-
ció de casa meva, rígid i immò-
bil, amb una gran serenitat en
el seu rostre. La mort li ha do-
nat una expressió solemne i se-
vera. El seu gran front es desta-
ca com un marbre antic. I la se-
va cabellera blanca i arrissada
forma al voltant seu una aurèo-
la de neu.

Els meus ulls s’omplen de llà-
grimes recordant un llarg pas-
sat. Torno a veure la seva barbe-
ria de l’Escala, aquell món
d’anticipació creat al voltant
seu. Aquells pescadors intel-
lectuals que coneixien els clàs-
sics grecs i discutien sobre l’hu-
mà i el diví. Món d’anticipació
que no es limitava a les disgre-
gacions. Els rudes pescadors
melòmans i poetes, lectors de
Renan i de Ingenieros, que reci-
taven versos d’Almafuerte,
eren un món apassionat i dinà-
mic, sempre solidari i abnegat.
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Aquells pescadors i músics de l’Escala
ANTONI PUIG I ARTIGAS Lliurepensador àcrata

En les hores de la repressió i
de la dictadura, l’Escala, Puig,
els seus pescadors i el seu uni-
vers d’anticipació moral es van
posar al servei dels perse-
guits, i dels refugis se-
crets de tot un poble
anarquista, en les bar-
ques dels rudes marins en
què revivia la vella raça
hel·lènica... Quants perse-
guits per la policia havien
arribat, a través de la badia
de Roses i el golf de Lleó a
les costes franceses!

Amb aquest cos que tinc
rígid davant dels meus ulls
se’n van cinquanta anys de
moviment confederal i lli-
bertari. Amb ell desaparei-
xen records, anècdotes, pàgi-
nes inèdites de mig segle de la
nostra vida. Seguí, Pestaña,
Carbó, Aláiz, Plaja, Aragó i
tants altres van viure amb ell
moments de lluita i de perill.
En certa manera, tot el període
de creació de la CNT a través de
grans moviments reivindica-

tius, va tenir el seu centre de
gravetat en la seva casa de Bar-
celona: allí es feien els periò-

dics, allí es reunien els comitès
en èpoques de clandestinitat.

El vaig conèixer sent encara
petita i va contribuir conside-
rablement a la formació de la

meva ànima. He viscut tantes
hores en la seva biblioteca de
l’Escala, discutint amb ell de
tot! Fins i tot per a molts com-
panys, la seva concepció de
l’amor, de la vida, la seva filoso-
fia somrient, els seu hel·lenis-
me, no eren compresos. Xoca-
va amb molts prejudicis mo-
rals i religiosos. Em va ense-
nyar a ser forta i a ser lliure; a
construir una personalitat
pròpia, a protegir-me de la crí-
tica i la mesquinesa.
Era un dels homes més cultes
del nostre moviment. Ningú
sabrà mai el que ha arribat a
llegir, ni la multiplicitat dels
seus coneixements. Ha dei-
xar escrites més de 300 sar-
danes que el dia de demà li
donaran glòria; algunes ja
són tocades per cobles de la

Costa Brava.

(Del llibre Antoni Puig
«Tonet». L’anarquisme i la

guerra civil a l’Escala. Rafael
Bruguera. CCG Edicions 2010)

Per Catalunya (a dalt) i Catalunya indòmita (a baix) són els títols de les sardanes que Puig va
compondre el 1945 en honor de Lluís Companys i Martí Rouret. / FONS MUME/JORDI SOLER
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