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 El que s’ha anomenat «la recu-
peració de la memòria històrica» aquests darrers anys ha tingut una 
repercussió social més que notable, en bona part perquè les institucions, 
tant nacionals com estatals, s’hi han implicat i han promocionat i afa-
vorit iniciatives d’allò més variades: exposicions, recerques històriques 
i arqueològiques, programes en els mitjans de comunicació públics, 
publicacions diverses... En aquest darrer camp, hi han tingut un pes 
considerable els nombrosos instituts d’estudis comarcals (Institut d’Es-
tudis Penedesencs, Centre d’Estudis de la Terra Alta, Institut d’Estudis 
Baleàrics, Institut d’Estudis Comarcals de Banyoles, Centre d’Estudis 
Selvatans, etc. etc. etc.), que han publicat treballs, dietaris, memòries... 
d’allò més diversos i que, majoritàriament, tenen un interès local i més 
historiogràfic que no pas literari. Per això ens ha semblat molt interessant 
i necessària la iniciativa del Club Editor de recuperar textos literaris sobre 
la Guerra Civil que havien passat totalment desapercebuts en el moment 
de la publicació o, senzillament, que eren d’allò més difícils de trobar 
arran de la febre descatalogadora de la majoria d’editorials del país. Un 
bon exemple d’aquestes obres literàries sobre la Guerra Civil, publicades 
al final de la dècada dels setanta i principi dels vuitanta, el tenim en l’obra 
de Francesc Grau i Viader (Calella, 1920-1997), un autodidacte apassi-
onat per la llengua i la literatura que ja amb cinquanta anys fets s’hi va 
poder dedicar de ple i amb entusiasme. Va col·laborar en revistes com El 
Pont, L’Avenç o La Tralla, va escriure nombrosos contes, alguns recollits 
en volum (Com unes ales de gavina i altres contes, 1983), i tres o quatre 
obres més, entre les quals destaquen la que recentment ha recuperat el 
Club Editor, Dues línies terriblement paral·leles (Pòrtic, 1978) i la que 
anuncia per a ben aviat, Rua de Captius (Pòrtic, 1981). 

Dues línies terriblement 
paral·leles
de Francesc Grau Viader

Pere Martí i Bertran
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Dues línies terriblement paral·leles és un 
dietari escrit per un soldat ras dels que van for-
mar part de l’anomenada «Quinta del Biberó», 
el mateix Francesc Grau en aquest cas, des que 
va ser cridat a files, només amb 17 anys, fins 
que va ser fet presoner, amb 18 anys fets ben 
recentment, com comenta al dietari (p. 186); 
concretament abraça des del 27 d’abril de 1938 
fins a l’1 de gener de 1939. En aquests vuit mesos 
una mica llargs, i sense ser-ne ben conscient, ni 
ell ni els companys d’esquadra, va viure alguns 
des episodis més cruents de la Guerra Civil, tant 
al front de Balaguer, on oficialment hi va haver 
més de 28.000 morts (pp. 51-52), com al de 
l’Ebre, on les forces franquistes es van acarnissar 
sobre les republicanes, totalment inferiors ja, en 
armes, aliments, homes... i moral. I diem que va 
viure aquests episodis sense ser-ne massa conscient, tot i les xifres que 
hem donat, incloses al diari, i tot i la duresa d’algunes escenes descrites, 
perquè el mateix Grau ens deixa ben clar, a l’última pàgina del dietari, 
que els textos que va escriure durant aquells mesos, amb constància, 
però amb lapsus temporals significatius, fruit de les circumstàncies, els 
va fer desaparèixer: «Faré cas del que m’aconsella en Barceló i tot passant, 
dissimuladament, llençaré aquest diari entre els enderrocs d’una casa 
esfondrada que veig més avall i a la façana de la qual, com un sarcasme, 
hi ha un cartell que proclama ineficaçment “No passaran!”. Serà, tanma-
teix, una tomba ben adient per a sepultar-hi el diari d’un vençut. Potser 
un altre dia, quan tot això hagi passat, podré recup —sic.»

No el va pas recuperar físicament, és clar, hauria estat una casualitat 
massa poètica com per fer-se realitat en aquella postguerra que per a ell i 
per a tots els altres vençuts es va allargar irremeiablement i irremissible. 
Sí que el va recuperar, però, en plena maduresa, amb cinquanta anys fets, 
quan es va poder dedicar a escriure, i el primer que va fer, com en un 
exercici profilàctic o, si ho preferiu, exorcístic, va ser recuperar aquells 
records de la guerra que no s’havia pogut, o no s’havia volgut, treure del 
cap. El dietari, doncs, és un text escrit amb una clara voluntat literària i 
en un estil, hem de suposar, molt diferent del primitiu, ja que s’hi mostra 
un domini de la llengua impropi d’un jovenet de 17 anys, per formació 
que hagués pogut tenir, i una prosa molt elaborada, molt pensada, també 
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força impròpia de la majoria d’escrits d’aquest gènere. A tots aquests 
aspectes més retòrics hi hauríem d’afegir, a més, les reflexions, tan morals 
com filosòfiques, així com els coneixements socials i històrics que l’autor 
posseïa al moment del nou redactat, que, n’estem segurs, eren impensa-
bles al diari de joventut. 

La llengua, com hem apuntat, és molt rica, precisa i treballada. 
Escrupolosament normativa, com a professor de català que era, tirant 
a culta (hi trobem llur, àdhuc, quelcom, hom, guarir...), però amb una 
voluntat clara de marcar registres, com es veu en els diàlegs i, sobretot, 
en les maneres de parlar de dos dels personatges més presents al diari: 
en Barceló i en Dalmau. 

La prosa, com hem dit, es caracteritza per l’elaboració i la voluntat 
literària tant d’algunes descripcions, sempre breus: «El silenci era abso-
lut. El sol, rodolant cap a la posta, enrogia el capvespre i posava reflexos 
d’aram sobre les crestes de les muntanyes properes. Els pollancs, que 
com un seguici fúnebre vetllen el curs d’una aigua inexistent, prolon-
gaven l’ombra molt alta, agegantada pels raigs esbiaixats del sol moren» 
(p. 168);  com la d’alguns fragments especialment tendres o humans: 
«He matat un home!» (dia 5 de setembre, pp. 108-109) o el que podríem 
titular «Flors a la trinxera!» (26 d’octubre, p. 165), etc. I encara, referent 
a qüestions d’estil, ens hem de referir als tocs d’humor i als recursos 
literaris, ben presents a l’obra. L’humor, un bon contrapunt a la duresa 
de moltes de les escenes descrites, és un humor més aviat  innocent, en 
la línia del que trobem a En Patufet de l’època: jocs lingüístics entre el 
català i el castellà (p. 24), escatologia popular (p. 91), relacions entre 
sexes, gens picants val a dir-ho (p. 51), jocs semblants al joc dels dis-
barats (pp. 127-128), etc. Pel que fa als recursos literaris, sens dubte hi 
destaquen els més comuns en la literatura popular: comparacions molt 
aconseguides i abundoses, metàfores també d’allò més populars (p. 
205, per exemple), exageracions, que el mateix autor insinua (p. 166) i 
algunes generalitzacions (pp. 120, 138-139...). Com que les comparaci-
ons hi són els més presents, vegem-ne un exemple ben significatiu: «El 
sentiment de por torna a envair-me. Temo que el valor no m’abandoni; 
que l’ànim, prim com el fil d’una teranyina,  no se’m trenqui i m’esfondri 
com un ninot de drap; que els nervis, tensos com cordes de guitarra, no 
se m’afluixin en el moment més decisiu i em resulti impossible d’alçar 
els peus de terra, clavats en aquest fang espès que sembla ciment a punt 
d’adormir-se» (p. 35). 
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Pel que fa al contingut, com hem apuntat, es podia haver titulat 
perfectament Diari d’un vençut, perquè l’autor deixa ben clar que s’hi va 
considerar des del primer moment que es va incorporar a l’exèrcit: «Fa 
només unes hores que he lliurat l’últim combat; la darrera batalla; el xoc 
final. ¡L’he perdut! Una vegada més he estat derrotat. Ara ja sóc un soldat 
oficialment vençut i la meva presència física ha passat a engruixir les files 
dels milers de presoners que ens hem vist obligats a rendir les armes a 
l’enemic. Particularment ja n’era, de vençut, el dia que vaig incorporar-
me en aquella caserna que pudia a ranxo, vaig ser-ne a la Sentiu, més tard 
a l’Ebre i, finalment, n’he estat prop de Cubells, on he caigut presoner» 
(p. 201). Però Francesc Grau ha preferit titular-lo Dues línies terrible-
ment paral·leles, una metàfora perfecte de la Guerra Civil, perquè les 
línies són línies de trinxeres que separen dos pobles com la guerra va 
separar la societat catalana, i l’espanyola en general: «Hi ha quelcom més 
distant, més difícil de fer coincidir, que dues línies paral·leles per més 
properes que discorrin?» (p. 33). L’obra podem dir que és una resposta 
contundent a aquesta interrogació retòrica que l’autor ja es fa els primers 
dies del diari, concretament el 27 de maig, un mes just després d’haver 
estat incorporat a files, instruït i ja portat a la primera línia d’hostilitats. 
Tot en qüestió d’un mes! I la resposta no podia ser altra que un al·legat 
antibel·licista clar i contundent. Compte, diem al·legat i no pas pamflet, 
perquè, tot i mostrar sense embuts el seu republicanisme i la seva fide-
litat a la República (p. 158, per exemple), no dubta a ser crític amb els 
seus, a mostrar-ne els errors, les brutalitats (al front o a la rereguarda), les 
incongruències; cosa que, naturalment, també fa amb els feixistes, però 
sense un acarnissament especial, sense deixar de fer-ne palesos aquells 
aspectes més humans, sobretot presents en joves i homes que, com ell 
mateix, s’han trobat en un bàndol o un altre, molt sovint més per qües-
tions geogràfiques que no pas ideològiques, com insinua en un moment 
determinat del diari. Ara bé, el que deixa ben clar és el seu rebuig, el 
seu menyspreu, no m’atreveixo a dir el seu odi perquè asseguraria que 
no n’hi ha al diari, pels dirigents, siguin del bàndol que siguin, per tots 
aquells que envien homes a l’escorxador, des de darrere la taula d’un 
despatx, com aquell qui envia soldadets de plom a lluitar en una batalla 
infantil (p. 181, per exemple). I diem al·legat i no pas pamflet, encara, 
perquè molt sovint es limita a reflectir la realitat, la veritat que diu ell 
(«podria jurar que tot el que he escrit fins ara és absolutament cert», p. 
166),  amb exemples tan contundents que no cal ni comentar-los, com 
pot ser el cas del noi que va patir un simulacre d’afusellament (p. 176).
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Una obra que esperem que no passi desapercebuda com ho va passar 
en el seu moment; una obra que val la pena que les noves generacions 
coneguin, pels seus valors morals, per no repetir els errors del passat, 
com es diu sempre, però també pels seus valors literaris, com hem inten-
tat de demostrar.
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