
per Montserrat Roig

DE HEIL HITLER A EN JORDI RUBIÓ
Hi ha, a la casa d’en Max Cahner, una 
endreçada barreja d'alguns aspectes, de 
Catalunya. Per exemple, hi olorareu la flai-
re de les roses de temporada, hi sentireu 
el brogit de la canalla quan surt d'escola 
—i no de «col·legi», com dirien els de l’ei-
xampla de postguerra—, hi veureu la ratlla 
d'un mar encalmat més enllà de la grisor 
d'alguns barris de Barcelona, també hi no-
tareu el silenci de la part alta de la ciutat. 
La casa d’en Max Cahner està com encer-
clada per una paret bruna, com si fos. una 
fortalesa que pretengués no encomanar-se 
del desordre de l’exterior, de la inestabili-
tat de les coses concretes, dels detalls que 
revelen tantes tensions..
De la paret bruna s’enlaira un fullam re-
tallat i polit. Un fullam que sembla sotjar, 
amb una certa por, el que ve de fora. Si 
t’endinses cap a l’interior, veuràs un jardí 
fet de coses menudes, un jardí molt treba-
llat, una mica a l’anglesa. Plantes d'hivern 
que desitgen humitat s'escolen per entre 
els arbres. Un ros.er verinós fa el seu fet 
allà on s’acaba la gespa. Petits senderols 
et porten a un banc rústec ple de fullaraca. 
Pedretes col·locades amb delicadesa t’anun-

cien la fi dels camins. No hi ha indrets 
misteriosos, en aquest jardí, ni un racó 
abandonat, ni una obaga on amagar els 
pensaments i les vergonyes. Un jardiner, 
em diu en Max Cahner, ve tot sovint a 
endreçar el jardí, a polir-lo, a deixar-lo 
segons els cànons. De tant en tant, algun 
racó podria recordar un amagatall, però 
no, no és més que una insinuació d’exo-
tisme, les menudalles florals de Xina o la 
natura efímera del Japó. Un dels viaranys 
et mena cap a un pontet que s’albira en 
un petit estany. Rius menuts hi confluei-
xen. A l'estany neden uns quants peixos, 
n'hi ha un que cueja amb certa alegria. 
Els altres semblen més aviat ensopits. Un 
desmai s'aboca a l’aigua. Però en Max Cak- 
ner vol precisar i em diu que és un pebrer. 
Les hortènsies són la flor que més hi abun-
da, en aquest jardí. L'ha dissenyat en Ni-
colau M. Rubió i Tudurí. Perquè en Max 
Cahner, a l’hora d’escollir els qui han de 
treballar per a ell, sempre cerca els millors. 
Per això deia més amunt que, on viu en 
Cahner, hi pots trobar alguns aspectes de 
Catalunya. No sé si els més definits, però 
sí els més acabats, els més. perfectes, els 
més harmònics. Res no hi manca però tam-
poc no hi sobra res. Sembla que tot hi

sigui mesurat en el punt just de l’equilibri, 
l'equilibri i l'absència d’estridències dels 
qui fa temps que són rics. I, tanmateix, la 
persona d’en Max no reflecteix precisament 
la d'un home ric. O la d’un home massa 
lligat a una vida materialment còmoda i 
confortable.

La casa, l’ha dissenyada l’Oriol Bohigas. 
L’ha feta fer el pare d'en Cahner, que viu al 
primer pis. És una casa de formes rectes, 
quadrades, rectangulars, feta a base de di-
versos nivells, i amb obertures pensades en 
funció dels habitants de dins i no dels qui 
passegen per fora. La casa del costat és la 
típica imitació dels xalets suissos. Mési enllà 
de les seves teulades que esperen la neu 
que no ha de venir, veiem la blavor del 
mar. Per no caure en aquestes barroeries, 
en Max Cahner ha llogat qui sap fer cases; 
no s'ha fiat del seu gust. Encara que, com 
veurem més. endavant, és gairebé impossi-
ble d'endevinar quin és el seu gust estètic.

Abans d’entrar a casa seva, passegem una 
estona pel jardí. Mentre parlem, la Pilar 
Aymerich intenta de fixar les imatges d’un 
home tímid i que es posa entere davant 
de la càmera.
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Parla molt de pressa, aboca les paraules 
sense pensar-s'hi gaire.

—Explica’m una mica la teva infantesa.
—Vaig néixer a Alemanya.
—I...
—Hi vaig néixer el 1936.
—Bé...
—A Bad Godesberg, a prop de Bonn.
—Sigues més explícit, home.
—Bad Godesberg és avui un barri residen-
cial de la capital, on viuen els ambaixadors 
i el president de la República Federal. Als 
meus pares, els van treure d’aquí el 1936 
perquè eren alemanys. Els treien a tots. La 
meva mare és de Madrid i el meu pare ha-
via nascut a Sarrià. A Alemanya, només hi 
vaig ser uns mesos. Sóc alemany per ca-
sualitat. Al meu pare, l’haurien fet anar 
a un camp de treball perquè és el que feia 
Hitler amb els alemanys que havien viscut 
a l’estranger. Vam tornar, per Galícia i 
Zamora, el 1937. Després vaig anar al col-
legi alemany fins al 1945. Jo era molt menut 
i no me’n recordo. Des del punt de vista 
pedagògic, aquest col·legi era molt bo per-
què l’ensenyament a Alemanya tenia una 
tradició de qualitat. Hi dominava, és clar, 
la ideologia nazi, però no era comparable 
a les escoles locals. Segur que hi aprenies. 
M’hi trobava desplaçat. Em van ficar a la 
classe dels nens que eren alemanys del tot, 
encara que segur que hi ha gent, com els 
Ainaud mateixos, que són de família més 
«estrangera» que no jo. Ens feien dir «Heil 
Hitler!» i «¡Arriba España!». Però fins a 
deu anys no havies de ser de les joventuts 
hitlerianes. Tenien conflictes amb molts pa-
res per qüestions de religió. El nazisme era 
ateu, i els professors políticament més com-
promesos, com els de gimnàstica, feien els 
possibles per no deixar anar els nois a 
missa.
Sembla un col·legial, en Max, davant de la 
gent. No sap mai què fer de les mans i,

per amagar la seva inseguretat, parla molt 
de pressa, aboca les paraules sense pensar- 
s’hi gaire. De tant en tant, et llança un 
somriure mig avergonyit, com si busqués 
la teva complicitat. Té les. espatlles altes 
i quadrades i les arronsa en caminar. Da-
vant la camera de la Pilar es posa nerviós 
i ho dissimula a base d'alçar la seva figura, 
col·locar-se ben rígid i sense mirar ningú. 
Tot seriós, com un nen de casd bona a qui 
fan fotografiar si et plau per força. Ales-
hores. prem els llavis, alça encara més les 
espatlles i abaixa els braços com si esti-
gués en posició ferma. La Pilar el fa des-
cansar al costat d'una estàtua i ell, tot 
disciplinat, s’hi col·loca. La Pilar li diu: 
«Repenja el colze com si estiguessis, me-
ditant». I en Max ho fa tal com ella li ha 
manat. L'estàtua és una imitació del se-
gle XVIII, de TApol·lò de Belvedere. La van 
trobar a la casa que hi havia abans al 
mateix lloc on hi ha l’actual. Sembla que 
havia estat, l’estàtua, del marquès de Ro-
bert, del palau que tenia aquest marquès 
al Passeig de Gràcia, prop de la Diagonal. 
A la casa vella, hi trobaren altres estàtues 
del segle XIV o XV que havien «desapare-
gut» d’un edifici eclesiàstic poc després del 
1939, qui sap si per la intervenció d’algun 
canonge una mica atrevit. En Max ho va 
dir a en Duran i Sanpere i a l’Ainaud i les 
estàtues foren instal·lades en un lloc més 
adequat com és el Museu d’Art de Cata-
lunya.
—Com et veus, de petit?
—Em sembla que era molt tímid. M’hi de-
via ajudar això d’anar en un ambient es-
trany com el del col·legi alemany. Tot em 
semblava raríssim. Em relliscava el que 
em deien.
—Quina impressió te n’ha quedat més gra-
vada?
—... No ho sé. La majoria dels nens em 
semblaven hostils. Jugàvem, això sí, a ba-
talles com la de Stalingrad, entre russos 
i nazis. Aquests, és clar, eren els bons. 
Jo no el vivia, aquest clima, i no per qües-
tions polítiques. Simplement, no m’hi tro-
bava bé. La professora deia a la meva 
mare: «Aquest nen va bé però sembla atu-
rat».
—... i després?
—La cosa que més m’ha quedat gravada és 
la vaga del 51. I el racionament: no vaig 
passar gana però menjava coses molt do-
lentes. El dia de la vaga vaig anar a cal 
sastre amb la meva mare. Sabíem que hi 
havia mullader, però la meva mare és, com 
jo, molt tossuda, i quan se li posava una 
cosa al cap l’havia de fer de totes totes. 
Vaig veure uns dos mil guàrdies civils molt 
militaritzats, amb cassaques de cuir, metra-
lletes. Recordo un incident entre la policia 
i uns quants soldats. Aquests els encanona-
ven. Tothom estava nerviós, encara veig un 
tramvia 23 destruït. Al meu pare, el va atu-
rar un piquet d’obrers quan venia de Bada-
lona : tot feia la impressió de vaga general. 
Hi havia rètols a les parets, tothom en po-
sava amb plena impunitat. Els polis eren 
molt vells, devia ser aleshores quan van fer 
venir els joves. Era com el darrer espetec 
de la guerra. Recordo que vaig fer un viatge 
en tren a Madrid, i tothom, al tren, parlava 
de la vaga de Barcelona, i jo tenia un cert 
orgull de criatura que aquí passessin coses.
—I els teus pares, suposo, no les tenien 
totes,...
—A casa eren de la petita burgesia i, com 
era habitual, no volien saber res de polí-

tica. Com que se sentien més o menys ca-
talans, les seves preferències, abans de la 
guerra, haurien estat per la Lliga. Eren par-
tidaris de l’ordre. Aleshores tenien por o 
estaven a l’expectativa, però no els vaig 
notar mai cap sentiment d’odi. L’ambient 
de casa no era, evidentment, el d’una famí-
lia d’intel·lectuals. El meu avi, que morí als 
primers anys del segle, havia tingut un càr-
rec diplomàtic de l’imperi Alemany a Bar-
celona, i el meu pare es va dedicar al co-
merç i, després, va posar una fàbrica de 
pintures. La meva mare havia treballat 
de jove d’oficinista. És evident que amb la 
cultura catalana no hi tingueren gaire con-
tacte. Però s’havien integrat bastant bé. 
Quan es desintegrà el col·legi alemany l’any 
quaranta-cinc, els mestres es dispersaren. 
Jo vaig anar a diversos centres creats per 
aquests mestres. Durant el setè curs de bat-
xillerat, vaig tenir una lleu afecció tubercu-
losa, això que ara la gent ja no té.
—A la vostra generació, als de casa bona, 
us ha anat molt bé tenir la tuberculosi. 
Esteu marcats per aquest temps de repòs, 
de lectures que nosaltres hem hagut de fer 
amb presses i malament.
—I tant! Durant els meus mesos de repòs 
vaig llegir Mann, Dostoievski. Tenia catorze 
anys.
—D’on els treies, els llibres?
—Els trobava per casa. A quinze anys ja 
vaig entrar a la Universitat. Em vaig ma-
tricular de Ciències i de Dret. I a la tarda 
anava a l’Institut d’Estudis Catalans, i es-
coltava les lliçons de l’Aramon i les d’en 
Rubió als Estudis Universitaris Catalans, 
que vaig seguir durant uns tres o quatre 
anys...

LES «EMPRESES» D’EN MAX

Deixerri el jardí i enfilem l’escala. A baix, 
en un petit celobert, hi veig roba estesa. 
Potser és l’únio detall de domesticitat que 
hauré vist en tota la tarda. Els Cahner no 
baixen mai al jardí i és per això que en 
Max no ha sabut explicar-me’n molts dels 
racons. Sempre hi passen de llarg. El jardí 
no té cap altra funció, suposo, que la d’a- 
dir-se a la casa i al barri. Aquí a dalt una 
casa ha de tenir jardí, però ells l'ignoren. 
També es nota que a la casa hT viuen poc. 
És difícil de dir per què te n'.adònes,. Pot-
ser perquè no hi ha cap detall que destaqui 
pel damunt dels altres, no hi ha cap ele-
ment que et faci sospitar quines són les 
preferències de les persones que hi viuen. 
Tot és extremament: polit, tot és. a lloc. 
A les parets, gairebé, nues, hi pengen mapes 
antics. Les cambres són fredes, una mica 
desencisades. El menjador dóna a una pe-
tita terrassa amb mobles d’estil colonial. 
Dic a en Max:
—Que bonic que hi faria, aquí, una planta! 
—Una planta? Qui la regaria?
Hi predominen, a la sala i al menjador, els 
colors foscos. L’escalfapanxes és massa pe-
tit per a la grandària de la casa. L’habita-
cle és farcit de cambres i recambrons; t’hi 
perds, gairebé. La casa és„ potser, confor-
table. A en Joan Fuster li agrada d’estar- 
s’hi quan ve a Barcelona. Però ni un bri 
de desordre, ni una espurna d’imaginació, 
cap objecte deliberadament triat per a 
aquesta casa, et porta a endevinar la perso-
nalitat dels qui l’habiten. Hi destaca, doncs, 
el fet que no hi hagi res que hi destaqui. 
En Max encén el llum elèctric. Li dic que 
encara hi ha claror si obre les cortines.
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Em respon que les cortines estan espatlla-
des i em pregunta si conec algú que les 
sàpiga adobar.
—Potser un matalasser —faig.
Ara en Max Cahner ens ofereix, a la Pilar 
i a mi, un whisky. Torna a seure i repre-
nem la conversa.
—Quan vas haver de fer repòs, et va venir 
la passió per la cultura catalana?
—Vaig estudiar català per iniciativa pròpia. 
M'avorria. Durant l’any de repòs vaig es-
criure a diverses empreses estrangeres i 
m’oferia per a representar-les. Vaig lle-
gir a l’Enciclopèdia Espasa, que el meu 
pare va comprar quan jo era criatura, què 
era això del català. El tractaven com al 
sànscrit i vaig començar a rumiar. Vaig

1 començar a mirar-me la geografia de Cata-
lunya perquè m’agrada d’acumular saber. 
El meu vell amic Jordi Maluquer em va dir 
d’anar a les classes d’en Triadú i em va fer 
llegir els primers llibres d’en Pla, em sem-

• bla recordar. A la Universitat em vaig fer 
amic dels catalanistes, d’en Joan Cornude-
lla, també d’en Salvador Giner, d’en Gil Ma- 
tamala. Encara vaig conèixer els de la ge-
neració anterior, com en Molas, en Pujol, 
sobretot en Manent... L’Albert Manent es 
va posar malalt i "Jo l’anava a veure cada 
dia. A través d’ell vaig conèixer en Marià 
Manent, el seu pare, en Foix, en Riba... 
Tot un món, hi vaig conèixer.
—Què et semblava tota aquesta gent, a tu, 
que no venies de lletraferits?
—Em vaig trobar ficat, entre ells, en el món 
de la cultura catalana. A setze anys ja era 
professor de català. Organitzava conferèn-
cies per a universitaris, al Liceu Francès 
i a la Penya Cultural Barcelonesa. Hi vaig 
fer anar en Soldevila, en Riba, en Foix, etc. 
Vaig fer de corrector del darrer número 
de la «Revista de Catalunya», publicada el

1956 però escrita uns anys abans. Vaig en-
llaçar la cua d’activitats de la postguerra, 
d’abans del 56, amb la generació del Para-
nimf. Em vaig veure implicat en els fets 
del Paranimf, el 1957, vaig perdre un curs 
i em van processar.
—Quina va ser la teva primera empresa 
transcendent?
—«Germinàbit». En Josep Benet proposà a 
en Ramon Bastardes que es fes càrrec del 
butlletí interior, on s’explicaven les excur-
sions dels socis, les noces d’or d’un capellà 
amic del president, etc. Aleshores la premsa 
eclesiàstica era més protegida que ara, pel 
Concordat. Això era abans de la Llei de 
Premsa, és clar. En Bastardes em va venir 
a buscar perquè l’ajudés. Vam anar a bus-
car col·laboracions a tota aquesta gent del 
camp de la cultura: en Duran i Sanpere, 
que havia de ser el meu sogre, en Llor, en 
Serrahima, l’Osvald Cardona, en Foix, en 
Martínez Ferrando... Era una revista semi- 
literària i erudita. De caire noucentista. El 
darrer número de la nostra etapa fou dedi-
cat a Riba. Jo era co-director, de fet, amb 
en Bastardes. Vam establir una xarxa de 
col·laboracions i de seccions fixes: en Por-
ter de cinema, en Carbonell de teatre, en 
Bohigas d’arquitectura —hi va escriure el 
seu primer article en català—, en Cirici 
d’art, l’Artells... Recordo que el censor, en 
Cebrià Montserrat, censurà un article d’en 
Josep Benet —que tant va influir a la línia 
de «Germinàbit»— sobre Ferrer i Guàrdia. 
A través de «Germinàbit» vaig entrar en 
contacte amb el Rosselló i amb Mallorca. 
Al número de «Germinàbit» sobre Riba ja 
anunciàvem «Serra d’Or». Aquest era el 
nom d'una publicació, força bilingüe, nas-
cuda d’una iniciativa d’uns treballadors de 
Montserrat i que tenia per consiliari el pare 
Jordi Pinell. Una intervenció decisiva de 
l’abat Escarré va portar l’equip de «Germi-

nàbit» a encarregar-se de «Serra d’Or» i a 
fer-ne una revista de cultura. Vam posar 
com a condició que fos tota en català; ens 
van dir que no podria ser; es pensaven que 
no se’n podria canviar el caràcter... D’acord 
amb el pare abat, vam demanar una cober-
tura diocesana; mossèn Sanabre va fer de 
mitjancer amb el bisbe auxiliar Jubany. 
Moltes vegades no aconseguim coses per-
què no ens hi entestem.
Diuen que el tret predominant del caràcter 
d’en Max Cahner és l’obstinació. És cert, 
em sembla: des que el vaig conèixer, el 
1969, he vist com ha anat superant crisis 
que semblaven definitives. Si volem tenir 
una idea del panorama cultural a Catalu-
nya des dels anys cinquantes, hem d’aturar- 
nos en el seu nom. En Max Cahner ha estat 
un home controvertit, un home que ha des-
vetllat grans fascinacions i odis profunds. 
Té un tarannà difícil i de vegades, se l'ha 
bescantat recordant la seva arrel alemanya. 
És un recurs massa fàcil, encara que la 
seva tossuderia, la seva idea de continuar 
endavant malgrat tota mena d’obstacles 
ens ha de sobtar en un país on tot sembla 
provisional, fet a mitges, on les reculades 
són més impressionants que els assoli-
ments. En Cahner ha estat l’artífex, el crea-
dor o l'impulsador de moltes de les grans 
empreses culturals de signe totalment ca-
talà que s'han fet de la postguerra ençà. 
Això no ho hem d’oblidar, si el volem co-
nèixer de debò.
—Per què vas deixar «Serra d’Or»?
—Vam començar Edicions 62, no cal que 
et digui quin any. Si fa no fa al mateix 
temps es plantejà a «Serra d’Or» una crisi 
de confiança entre el pare Pinell i nosaltres. 
Arribàrem a un acord amb el monestir, i 
fou nomenat consiliari el pare Maur M. 
Boix. Encara als temps del pare Pinell ha-
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La casa d’en Max està com encerclada per una paret bruna, com si fos una fortalesa 
que pretengués no encomanar-se del desordre exterior.

víem fet un consell amb en Cirici, en Tria-
dú, en Josep Benet...
—D’aquests anys, tan difícils, sempre en 
sentim els mateixos noms.
—... l'Oriol Bohigas, perquè si només hi ha-
gués hagut els noms de Max Cahner i Ra-
mon Bastardes, la cosa hauria tingut poc 
«prestigi intel·lectual». Els assessors serien 
el nucli mentor d’Edicions 62. A l'estiu del 64 
m’expulsaren d'Espanya —no vaig poder 
tornar fins al gener de l'any següent—, i 
això ajudà a fer que en Bastardes i jo que-
déssim, de mica en mica, desvinculats del 
treball immediat de redacció. Abans, amb 
en Bastardes ens vam preguntar: «Per què 
no fem llibres?». I planificàrem, el 1961, 
Edicions 62. Ens hi ajudà Josep Benet. 
Recorda que jo m’havia casat dos anys 
abans amb l'Eulàlia Duran, filla d’en Du-
ran i Sanpere, i a casa seva vaig entrar 
íntimament en contacte amb el món in-
tel·lectual i erudit de la Catalunya nou-
centista i vaig poder aprendre molt d'un 
dels grans organitzadors de la nostra cultu-
ra. L’Eulàlia ha estat present amb funcions 
de responsabilitat a totes les empreses en 
què he participat, des de l’època de «Ger- 
minàbit». El primer llibre que vam editar 
va ser Nosaltres, els valencians, d’en Joan 
Fuster, que ha estat des d’aleshores un dels 
més constants col·laboradors de les meves 
aventures editorials. I ben aviat aconseguí-
rem tres èxits importants: Els altres cata-
lans, llibre que vaig encarregar a en Candel 
per suggeriment d'en Benet, la Poesia cata-
lana del segle XX, que marcà l’inici de la 
col·laboració, cada cop més estreta, d’en Mo-
las i d’en Castellet a Edicions 62, i la tra-
ducció de Catalunya dins l'Espanya mo-
derna de Pierre Vilar. És preparant aques-
ta traducció que els Vilar, vells amics de la

família de l’Eulàlia, esdevingueren també 
grans amics nostres.
—I ara, per què no hi ets, a l’editorial?
—Tot plegat va prendre una dimensió con-
siderable. A més d’Edicions 62 creàrem la 
primera gran distribuïdora de llibres cata-
lans, Ifac, i al cap de pocs anys iniciàrem, 
gràcies a l’entusiasme de l’Enric Lluch i 
d’en Jordi Carbonell, la Gran Enciclopèdia 
Catalana. Però malgrat les ajudes que vaig 
tenir, em vaig veure desbordat per falta 
d’uns quadres eficaços i a causa d’un plan-
teig financer inadequat... Al marge meu es 
decidí la continuïtat de l’empresa, però sen-
se mi.
—Et consideraves cremat.
—No, només que vaig perdre el rumb... 
Recordo la figura d'en Max Cahner a l'En-
ciclopèdia; sempre corria d'una banda a 
l'altra, amb la idea d’ésser a tot arreu, 
atabalat, parlant de pressa, intentant d'a-
dobar els problemes d’una empresa massa 
«gran» per a un país tan «petit». Encara 
no ha estat escrita la veritat sobre la Gran 
Enciclopèdia Catalana. En aquesta empresa, 
s'hi cremaren, o lluitaren per a no cre- 
mar-s’hi, persones tan estimades com en 
Jordi Carbonell i l’Enric Lluch. Va ésser un 
error tot plegat? No ho sé: haurem d’es-
perar, encara, que passi una mica de temps, 
per a fer-ne un quadre que abraci tots els 
matisos, totes les actituds i totes les con-
tradiccions que s'hi arreplegaren. Potser va 
ésser massa d'hora per a iniciar una em-
presa d’aquesta envergadura. El nostre mal 
és que estem començant in aeternum. I les 
generacions s'escolen en aquest conegut re-
començar.
En Max Cahner, a l’Enciclopèdia, hi feia 
de tot. Entrava d’hora, al matí. Endegava

totes les fitxes endarrerides que havien de 
passar als correctors. Cada fi de mes, ana-
va de pressa al banc, que era molt a prop, 
per demanar «el taló». Aquest taló, si no 
arribava, ens feia patir in extremis a tots 
els qui treballàvem a la secció d'en Max. Es 
tractava del taló que havia de pagar la 
nòmina de tots els treballadors de l'em-
presa. Hi havia una pila de deutes per a 
eixugar; «i si el taló no arriba?», ens pre-
guntàvem, inquiets. Sabíem les trifulgues 
que passava en Cahner, al banc, perquè 
li admetessin, una vegada més, la seva cre-
dibilitat econòmica. Els treballadors, tan-
mateix, havien de cobrar. A la fi, al cap 
d’un parell d’hores, arribava en Cahner 
amb el taló. Hi havia un respir general 
d'alleujament. Tornaven els somriures. Però 
no hi havia gaire temps, perquè les fitxes 
s’amuntegaven i calia endegar-les. I en Max 
tornava a seure i quedava absorbit per les 
fitxes dels altres i les pròpies. Fins a l'hora 
de dinar, que s’empassava un mos al bar 
del davant, i, després, tornem-hi. Fins al 
vespre, que sortia també del tot atabalat 
perquè l’esperaven per a parlar dels pro-
blemes d'Ifac o de l’editorial. I així dia 
rera dia. Moltes nits, en Max s’havia que-
dat per enllestir les fitxes pendents fins 
a la matinada. Se n'anava quan clarejava 
i, al cap d’unes quatre hores, tornava a 
ser al peu del canó. Ningú de nosaltres 
no entenia ni el seu deler per al treball ni 
la seva enorme resistència. «És un ésser 
d’un altre planeta?», ens preguntàvem.
—L’estiu del 1969 vaig anar a veure en Jordi 
Pujol per explicar-li la situació. Ell va ac-
ceptar de salvar l’empresa i, sobretot, l’En-
ciclopèdia, però entre uns i altres, sense 
excloure alguns dels meus col·laboradors 
més pròxims, van decidir la meva separació 
de l’editorial. Em vaig quedar a treballar a 
l’Enciclopèdia, aleshores ja separada d'Edi-
cions 62, i vaig organitzar-hi la Secció ca-
talana. El 1971, després dels problemes que 
hi va haver, la suspensió de la nova empre-
sa, etcètera...
—Escolta, aquest etcètera vol dir quan més 
de cent treballadors anàrem al carrer, oi?
—Sí. A mi em van dir que hi continués. 
I ara, fa pocs mesos, vam convenir que la 
Secció catalana s'independitzés i que me’n 
fes càrrec jo, que és el que he fet. Però 
ja em trobava embarcat en una nova aven-
tura editorial des del 1972, en què vaig 
crear Curial.
—T’afectà el trauma del 1969?
—Molt.
—Doncs, què t’ha portat a continuar?
—L'única feina que em veig en cor de fer 
és la d’editor. Aquesta és la meva expe-
riència.
—Te n'ha quedat mal regust, de les crisis 
passades?
—M’afectaren més els problemes personals 
que sorgiren d’aquest conflicte que no pas 
els econòmics.
—Com va la teva situació professional 
d'ara?
—Molt bé.
—Tu sempre tan optimista.
—En sóc de mena. Crec que la Gran Enci-
clopèdia Catalana havia de continuar. He 
creat una editorial de nivell universitari. 
He intentat, també, altres camins. L’any 
passat vaig acabar Filosofia i Lletres, i 
Química aquest any. Sóc PNN i faré un 
curs de literatura catalana a la càtedra d’en 
Comas. Poc després de la «crisi», el 1970,
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em vaig matricular a la Universitat, i, mira, 
ja he fet la tesina i tot.
—Però vas tenir una ens.orrada moral, oi? 
—Sí, sobretot haver de veure com em trac-
taven alguns dels meus col·legues i com-
panys, determinats personatges bancaris... 
com un facinerós. Com si hagués fet molt 
de mal, m’assenyalaven amb el dit. Volia 
continuar, però. I amb el que estalviava del 
meu sou de l’Enciclopèdia vaig començar 
Curial. No he hagut de demanar diners a 
ningú i Curial em va bé perquè no he tin-
gut un dels pitjors condicionaments, les 
despeses generals. Fins fa uns mesos, abans 
d’instal·lar-me al carrer del Bruc, tot m’ho 
feia sol i a casa; feia els paquets, els alba- 
rans, distribuïa llibres.
—D'això en sóc testimoni. Em vas portar 
a casa el primer llibre editat per Curial 
perquè en -fes la crítica, recordes?
—Sí, jo mateix anava a veure els crítics. 
En alguns aspectes m’ha ajudat el meu 
pare, l’Eulàlia, la Teresa Lloret.
—Als autors, els pagues?
—I tant! Compleixo els contractes. Però hi

i ha llibres que no donaran mai una compen-
sació als autors per la feina que hi han 
tingut. Aquesta és una altra qüestió.
—Encara conserves aquella -formidable ca-
pacitat de treball?
—Per necessitat, vaig adquirir l’hàbit de 
treballar moltes hores a l’Enciclopèdia. Tu 
te’n recordes perquè m’hi vas ajudar. Dor-
mo poc.
—Pots aguantar?
—M'hi he acostumat. Si tinc problemes de 
tipus personal, aleshores tinc necessitat 
de dormir més. Per exemple, vaig observar 
una davallada de les meves possibilitats 
arran de la mort del meu sogre.
—Quina vida portes?
—Molt bé.

UN «NEN EDUCAT»
—Vull dir que què fas.
—Duc Curial i, alhora, la Secció catalana 
de la Gran Enciclopèdia Catalana. Preparo 
les classes per a la Universitat, i la tesi doc-
toral, sobre Joan Binimelis, un historiador 
mallorquí del segle xvi. I enllesteixo l’edi-
ció d’un epistolari del Renaixement que ha 
de publicar Albatros, de València.
—Què més?
—Poleixo originals per a l’editorial. Ara en-
llesteixo el tercer volum de l’obra de Duran 
i Sanpere sobre Barcelona i...
—A part d’això, què fas per a divertir-te? 
—Viatjo, vaig al cinema, em veig amb els

> amics. Vaig sovint a València, i, també, a 
Perpinyà. València ha estat sempre un dels 
meus centres d’interès més constants.
—Llegeixes literatura?
—Poca, si no és literatura antiga; les meves 
lectures són més aviat lectures erudites, tot 
el que faci més o menys referències a Cata-
lunya. Intento d’acumular informació.
—Per què acumular? Et veus limitat?
—Em veig en el camp de l’organització de 
la cultura. Si no fes això, potser faria tre-
ball d’erudit, als arxius, a les biblioteques; 
l’hàbit de llegir, no The perdut mai.
—Tens amics?
—Què entens, tu, per un amic?
—El qui sap aguantar les nostres punyete- 
tes, entre altres coses.
—Així, són amics meus, no solament aquells 
als quals em sento lligat per vincles fami-

liars o simplement afectius, sinó tots aquells 
amb els quals treballo o col·laboro, especial-
ment els qui m'aguanten de fa més anys i 
als moments difícils, com els Manent, Llo-
ret, Fuster, Climent, Albet, Benet, Vilar, 
Batllori, Verdaguer, Cayrol, Martí, Tarra-
dell, Maluquer, Molas... i no em voldria 
deixar noms, perquè aquests darrers anys 
n’he guanyats molts més. I no cal dir que 
he conservat l’amistat dels meus mestres 
Ramon Aramon i Jordi Rubió.
—Et consideres una persona difícil?
—Alguns m'hi consideren, jo no.
—Com et veus„ doncs?
—Jo? Molt bé. El meu caràcter és condicio-
nat pel meu temperament, per la timidesa 
i la inseguretat meves. El que tu em dius: 
faig de bon nen. Porto corbata, americana, 
no dic paraulotes. Sóc un nen educat, com 
deien els pares dels meus amics.
—Creus que tens enemics?
—No ho sé. Probablement he aixafat l’ull 
de poll d’algú. He recuperat «enemics», però. 
—Ets encara una pers.ona religiosa?
—És un afer molt personal que no m’agra-
da gens de comentar amb ningú.
—Et consideres una persona completa? 
—No.
—Què et falta?
—No ho sé. Potser un cert charme. No 
vull dir físic, precisament. No seria un bon 
venedor. No tinc capacitat d’entabanar la 
gent.
—Com veus el futur de Catalunya?
—Molt optimista. Hem avançat, no sé si 
respecte al 1714, però sí des dels moments 
dels quals tinc consciència. Hem fet un salt 
enorme.
—Creus que algun dia se'ns farà cas a 
Europa?
—M’interessa relativament poc. L’objectiu 
no és aquest sinó que la nostra cultura 
sigui autèntica, no un bluff.
—Quantes vegades has estat enamorat?
■—No ho sé... Hauríem de precisar la pre-
gunta: què vols dir?
—Doncs, quantes dones has estimat?
—Mira, la cosa segura és que m’he casat. 
Això és perfectament demostrable, hi ha 
papers...
En Max Cahner no s’ha mogut ni un bri 
mentre hem estat asseguts. Ha col·locat les 
cames juntes i cap endarrera, i les mans 
damunt els genolls. M’ha mirat tota l’es-
tona i m’ha contestat com si fos a l’escola, 
amb una correcció total. La gent que no el 
coneix gaire, el troben una mica dèspota 
i dominador. A mi em sembla que té un 
bon tros d’innocència i que això, barrejat 
amb una certa matusseria en tractar la 
gent, el pot fer semblar dominador. Però, 
en el fons, en Max busca ingènuament ésser 
felicitat per les lliçons ben apreses.
Ens aixequem i en Cahner ens ensenya la 
biblioteca. Potser és aquí on trobo, con-
centrada, la personalitat que manca als al-
tres indrets de la casa. És. justament la 
biblioteca que voldríem tenir tots els qui 
tractem amb llibres. Closa, les finestres 
tancades, uns llums verds il·luminen una 
taula rectangular tota voltada de cadires. 
A les parets hi ha prestatges de dalt a baix, 
prestatges de fusta bona, i també al fons 
de la sala, posats perpendiculars a les pa-
rets. Els llibres hi són arrenglerats amb 
afecte i amb una acurada precisió. Hi abun-
den elS llibres d’història i de geografia.

L’estàtua, una imitació de l’ApoHò de Belvedere, 
ia van trobar a la casa que hi havia abans 
al mateix lloc on hi ha l’actual.

Damunt la taula hi veig Erasmo y España 
de Bataillon, les memòries d’Ossorio y Ga-
llardo, un volum del Madoz, un altre de 
la Geografia d’en Carreras Candi, anuaris, 
revistes. Tot hi és net, sense desordre. Això 
em fa pensar en la passió que tenia en 
Max, quan treballàvem junts a l’Enciclo-
pèdia, per saber tots els pobles de Cata-
lunya. Era la seva fal·lera. I es barallava 
amb un dels redactors més erudits de la 
casa per tal de saber qui havia acumulat 
més noms. Com diu un amic meu, era una 
mena de capitalista de la cultura.
Ara ja som fora, la Pilar Aymerich i jo. 
En Max Cahner haurà tornat a les seves 
fitxes, als seus. llibres, als seus papers. 
S’endinsarà al segle XVI buscant, a base 
dels detalls, alguna explicació de la Cata-
lunya d’ara. Si en Max Cahner no hagués 
estat català, al nostre dòmino mancaria 
una fitxa fonamental. Qui sap si el doble 
sis. — MONTSERRAT ROIG.

Fotos: Pilar Aymerich.
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