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per Maria Campillo

Aquest treball, un dels rebuts per «Serra d’Or»
en resposta a la seva més recent «crida als escriptors joves», 
fou el que el jurat encarregat de fer-ne la tria 
esmentà al primer lloc del veredicte.

La novel·la pòstuma de C. A. Jordana, El 
món de Joan Ferrer, ha estat interpretada 
com a exemple de literatura d’exili pel fet 
que explica el desarrelament d’un personatge 
com a intel·lectual català. 1 Això podria fer 
pensar en un Jordana compromès amb el 
seu caràcter de català expatriat i angoixat 
per la situació col·lectiva dels exiliats, dels 
quals seria el prototipus. Però, curiosament, 
Jordana, tot just arribat a Amèrica, havia 
deixat d’escriure articles polítics. Les col·la�
boracions' literàries a revistes com «Catalu�
nya» no responen a cap plantejament col- 
lectiu, sinó que, muntades a la manera d’a�
punts quotidians i de carrer, denoten un 
interès per copsar i comprendre la nova 
realitat que l’envolta: constitueixen un pro�
cés de penetració que una elaboració narra�
tiva convertirà en les seves dues novel·les 
d’exili. El Rusio i el Pelao representa, en 
aquest sentit, la voluntat d’avenir-se a noves 
formes de vida que, si hagués estat un exi�
liat típic (en el sentit de «representatiu»), no 
hauria tractat amb tanta simpatia. Fins i tot 
l’instrument de l’escriptor sofreix una adap�
tació notable: Jordana assumeix una llengua 
estrangera en allò que té de més col·loquial. 
El món de Joan Ferrer, en tant que no és 
únicament una novel·la testimonial sinó l’in�
tent d’explicar un món interior,2 se centra 
en un protagonista, contrafigura de l’autor, 
que reelabora l’experiència del passat en 
funció del present, en un procés d’adaptació 
pel qual arribarà no solament a no tenir 
conflicte amb la realitat, en principi hostil, 
que l’envolta, sinó a acceptar-la i a nodrir- 
se’n, com ho demostren els mots que tan�
quen la novel·la.
És, però, i fins a un cert punt, una literatura 
de compromís amb la realitat que contrasta 
amb la que Jordana havia conreat entre 1923 
i 1936, tan freqüentment qualificada d’eva- 
siva. Hom podria pensar que la guerra li 
havia fet iniciar un procés de conscienciació 
política i social, però les seves col·labora�
cions periodístiques durant el període de la 
República al portaveu de l’Esquerra Repu�
blicana de Catalunya, el diari «L’Opinió», 
haurien d’ésser una prova prou clara de la 
politització de Jordana. Més encara, si te�
nim en compte que la secció Cada dia un 
raig apareixia quotidianament a primera pla�
na i que, a més, hi publicava, amb el pseu-

1. Per e Gimf er r er : C. A. Jordana y «El món de 
Joan Ferrer», «Destino», núm. 1.762 (10-VII-1971).
2. Vegeu la interpretació de J. M. Ben et  i Jo r -
n et , C. A. Jordana, més enllà de la pulcritud, «Els 
Marges», núm. 1, maig de 1974, pàgs. 110-114.

C. A. Jordana, foto publicada a «Mirador» 
I'any 1930.

dònim d’«Arnau Bellcaire», articles de fons 
directament polítics. Afirmar que tot això ho 
feia exclusivament per motius econòmics, 
com insinua Domènec Guansé,3 sembla des�
encertat. Els seus articles potser haurien de 
fer reflexionar sobre el sentit que tenia una 
literatura tan «evasiva» com la de Jordana 
en aquells moments. El seu professionalisme 
com a home de lletres i el caràcter de la 
seva producció anterior a 1936 (per la diver�
sitat de gèneres conreats, per la perfecció 
lingüística enfront de la banalitat d’alguns 
dels temes, i pel fet que al costat de l’obra 
creativa hi hagi crítica literària, traduccions, 
adaptacions —algunes d’infantils— i tota 
mena de manuals de divulgació lingüística 
i literària) ¿no haurien de fer pensar que 
Jordana s’adscriu a una política d’integració 
cultural, iniciada pel noucentisme, amb col- 
leccions com «Enciclopèdia Catalana» o «Mi- 
nerva» i continuada per la «Biblioteca Po�
pular Barcino» amb col·laboracions d’escrip�
tors tan prestigiosos com Riba, Soldevila i 
tants d’altres?

3. Do mèn ec Gu an s é, «Notícia sobre C. A. Jorda-
na», pròleg a C. A. Jo r d an a, El món de Joan 
Ferrer, Ed. Proa, Barcelona, 1971.

Una revisió dels seus escrits polítics de pre- 
guerra pot ajudar, indubtablement, a situar 
els corrents de política cultural que coexis�
tien a la Catalunya posterior al noucentisme. 
L’Esquerra Republicana de Catalunya por�
tava a terme un programa cultural que tenia 
les bases al període de la Mancomunitat, 
però amb una obertura ideològica molt nota�
ble i amb unes possibilitats d’acció molt 
més àmplies. Però, com tota política cultural 
que emana d’un partit, necessitava els seus 
intel·lectuals. Els escrits de Jordana a «L’Opi�
nió» demostren clarament que fou un intel- 
lectual al servei d’una ideologia.

«EL REPUBLICÀ COM CAL»

La secció Cada dia un raig, iniciada pel 
març de 1933, és un exemple de periodisme 
polític d’actualitat: prenent peu en qualsevol 
fet esdevingut, elabora uns comentaris diri�
gits a configurar una opinió pública, no tan 
sols a través de l’exposició teòrica, sinó con�
vidant a la reflexió. En aquestes notes i als 
articles teòrics, Jordana es mostra conse�
qüent amb una definició prou gràfica: ell és 
«el republicà com cal».4 Des del seu punt 
de vista, la República és el punt culminant 
d’un procés doble, cultural i polític, i l’Es�
tatut assolit a Catalunya, «el punt de guia 
de la fins ara detestable política espanyola».5 
El present català és, per a ell, un «present 
dels déus» que cal conservar aferrissadament. 
El seu catalanisme, tant en l’aspecte cultural 
com en el polític, s’adscriu a la defensa 
d’una Catalunya independent i europeïtzant 
que troba la seva realització en la República. 
Aquest catalanisme queda clarament diferen�
ciat del de barretina (que confon tipisme 
amb pàtria) i del confessional (que comet 
l’«obscena» barreja de catalanitat i religiosi�
tat). La defensa de la República implica la 
lluita pel sosteniment d’allò que l’ha feta 
possible: la llibertat i la democràcia, que re�
colzen en la consciència pública i en la praxi 
consegüent, la qual ultrapassa de molt la 
importància de les eleccions fins a conver�
tir-se en una actitud moral. Això el portà 
a la polèmica contra tot el que s’enfrontava, 
d’una banda o de l’altra, a la ideologia re�
publicana, des de l’anarquisme a l’extrema 
dreta.
Enfront de l’esquerra, Jordana topa amb la 
contradicció de defensar un poder polític

4. «Ar n au Bel l c a ir e», Les Corts dissoltes, «L’Opi-
nió» (14-X-1933).
5. C. A. Jo r d an a, Sobre l’Estatut, «L’Opinió» 
(9-IX-1933).
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que, enmig de greus problemes economics 
i socials, li garanteix la continuïtat de les 
conquestes assolides, però alhora té cons�
ciència de fins a quin punt aquestes conques�

tes són limitades. Malgrat tot, s’institueix 
defensor de la legalitat republicana com a ve�
hicle per a arribar a una revolució (evident�
ment dins la democràcia i dins un contingut 

ideològic molt poc definit) i, per tant, ataca 
l’anarquisme com a tendència «excessiva» 
que posa en perill l’ordre públic, amb la 
qual cosa la burgesia podria deixar de soste�
nir un sistema que no es preocupa dels seus 
interessos. Paral·lelament, ataca les vagues 
sistemàtiques, que es converteixen en inefi�
caces com a instrument polític, i, moderada�
ment, ataca també el comunisme, no pas com 
a doctrina ni com a sistema político-eco- 
nòmic, sinó perquè, segons ell, no respecta 
les llibertats individuals.

Enfront de la ultradreta, Jordana pren una 
actitud agressivament antifeixista, que co�
mençà a fer pública quan els grups nazis 
i mussolinians (als quals tracta d’«energumè- 
nics indesitjables» exhibidors d’una «obscena 
salutació») gaudien d’una llibertat de movi�
ments que ell considerava excessiva. En 
aquest sentit, escriu:

«Si hom combat la pornografia, per què no 
s’ha de combatre una doctrina que apel·la 
els instints brutals que tothom ha de domi�
nar per a ésser persona?»6 *

D’estil semblant, però tendint més aviat a la 
ridiculització, són els atacs a les dretes tra�
dicionals, des de Lerroux («vell impossible 
de respectar» pels canvis constants de ca�
misa) fins a la dreta catalana, en concret 
Cambó i la Lliga, als quals es refereix amb 
el terme genèric de «crosta», dins la qual 
enclou també les dretes religioses.

Un dels trets més importants de Jordana, 
i un dels aspectes que més devien contribuir

6. C. A. Jo r d an a, Camises brutes, «L'Opinió»
(9-IX-1933).

Quan una preparació tècnica especialitzada es 
complementa amb un experimentat assessorament jurídic,
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a la imatge agressiva i irascible que hom té 
de l’escriptor, és l’anticlericalisme furiós, gai�
rebé volterià, de què fa ús constantment. 
Aquest anticlericalisme, més que provocat 
per l’escepticisme absolut en matèria reli�
giosa (ell no critica les creences autèntiques, 
sinó allò que la pràctica d’una religió repre�
senta d’extrareligiós), ho és per un purita- 
nisme bàsic que es manifesta en d’altres as�
pectes de la seva biografia. L’actitud extrema 
de dignitat i de coherència davant els fets 
vitals que caracteritza el comportament mo�
ral de Jordana li va impedir, em sembla,' 
d’acceptar sense revoltar-se l’aspecte de fal�
sejament o d’extorsió que hom feia de les 
conviccions personals. El seu argument és: 
«El catolicisme no ha estat mai a Espa�
nya una invitació a l’experiència religiosa, 
sinó una conxorxa de � potentats contra el 
desvetllament del poble.» 8

El seu anticlericalisme, per tant, arriba a 
l’extrem amb motiu de les problemàtiques 
relacions entre la República i l’Església. En 
aquest punt, la seva posició és radical: creu 
que cedir enfront de l’Església és posar-se 
en mans d’uns interessos conservadors que 
qualifica de papistes. A propòsit del proble�
ma educacional, escriu:

«Hi ha llei, és clar. Però ¿com voleu que la 
faci complir un govern que serà presoner de 
les sotanes? Ni del laïcisme de les escoles 
de l’Estat podrem refiar-nos.» 9

Resumint: la posició de Jordana, més que 
política, és una posició ètica. Aquestes seves 
actituds obeeixen, no pas a uns interessos 
de classe o polítics en el sentit més estricte 
del mot, sinó a la seva qualitat d’escriptor, 
d’home de cultura i, com a tal, d’home pú�
blic que aspira a convertir-se en «exemple 
de ciutadania». Les referències constants a 
civisme, a actituds ètiques davant els fets, 
a models de comportament —incloent-hi, fins 
i tot, el seu «profilàctic» concepte de les re�
lacions sexuals— � remeten, sense cap mena de 
dubte, a una idea de «ciutadania» configura�
da entorn de conceptes morals de les acti�
tuds públiques, que té un clar paral·lelisme 
a Anglaterra i, les arrels, al noucentisme. 
Tot això apareix clarament extremat a causa 
del seu puritanisme.

7. Aquesta sospita em va ésser confirmada en 
conversa sostinguda amb Joan Oliver, amic per-
sonal de l’escriptor, pel gener de 1976.
8. «Ar n au Bel l c a ir e», Contra la crosta, «L'Opi-
nió» (9-IV-1933).
9. «Ar n au Bel l c air e», Què passarà?, «L’Opinió» 
(8-XII-1933).

L’INTEL·LECTUAL I LA REVOLUCIÓ

El puritanisme i, per tant, la intransigència 
en les seves actituds polítiques no eren una 
pura façana externa ni un pur verbalisme. 
La guerra i la revolució ho posaren a prova. 
Pel seu caràcter d’intel·lectual —estament mi�
mat d’un govern republicà que volia donar 
a Europa una imatge de poble civilitzat, de�
fensor dels valors culturals enfront de la 
barbàrie del feixisme i del militarisme revol�
tats—, Jordana hauria pogut gaudir d’avan�
tatges i d’ajuts materials. Sempre, però, va 
rebutjar-los. La seva figura s’amagrí per la 
fam i per les privacions de tota mena. La 
integritat era portada a l’extrem, fins al sa�
crifici d’ell mateix i de la seva família.

L’home de partit, en unes circumstàncies de 
guerra, supera fins a cert punt el caràcter 
limitat d’una ideologia. Apareix la figura de 
l’intel·lectual en tota la seva profunditat, però 
no ja enfrontant una lluita política, sinó en 
unes circumstàncies molt més tràgiques. És, 
però, el mateix Jordana que uns anys abans 
de la guerra havia escrit:

«Sovint és digne d’admiració i alguns cops 
de lloança el savi que, enmig de la tràgica 
agitació, sap isolar-se i anar fent la seva 
vida intel·lectual. Però és molt més simpàtic 
el no tan savi que davalla al trontoll mirant 
d’aquietar-lo.» 10 11
La confusa problemàtica de l’intel·lectual i la 
guerra difícilment pot ésser solucionada si 
no s’analitzen a fons posicions com les que 
Jordana va prendre. Plantejà la seva activi�
tat en diversos fronts, però en tots parteix 
del seu caràcter d’escriptor que dirigeix la 
tasca a la reraguarda com a correspondència 
de l’intel·lectual a l’heroisme dels soldats que 
lluiten amb les armes. Treballa per mantenir 
una «moral de reraguarda», per suscitar la 
confiança i per estendre el sentit de la dig�
nitat a fi d’evitar l’expansió d’un derrotisme 
que hauria estat fatal. A les seves col·labora�
cions a «Meridià», on duia les seccions Sim�
ples esplais i Monòlegs interiors, la quotidia�
na i dura realitat de reraguarda s’hi trans�
parenta. Amb amabilitat i amb un punt d’op- 
timisme. Però, llegits entre línies, els seus 
articles deixen entreveure una certa amar�
gor, potser la mateixa que dominava la seva 
literatura del moment. Aquesta, formada per 
contes de guerra i de reraguarda i per la 
novel·la Flames de juliol (perduda camí de 
l’exili i «com afirmen aquells que la conei�

10. C A. Jo r d an a, Les coses amables, «L'Opi-
nió» (17-V-1933).

xen, la seva millor obra i la novel·la de 
guerra que tots enyorem» “), va ésser plan�
tejada en termes realistes, i va veure’s volun�
tàriament estroncada per causa de l’actitud 
ètica que caracteritza l’escriptor: els contes 
iniciats sobre la vida quotidiana a reraguarda 
no varen ésser continuats «per una discreció 
forçada».12

Aquesta mateixa actitud s’entreveu al dis�
curs El escritor ante el fascismo,13 emès ra- 
diofònicament en nom de l’Agrupació d’Es�
criptors Catalans. Jordana reclama la lliber�
tat de l’escriptor, llibertat, però, que ha d’a�
nar acompanyada d’un plantejament a fons 
de la situació històrica i de la circumstàn�
cia de guerra del moment. I així, conscient 
d’un fet que havia estat formulat ja per 
Aribau i que, posteriorment, la història de�
mostrà fins a quin punt responia a la reali�
tat, això és, la identificació de llengua i pà�
tria, afirma:

«El catalán no es sólo nuestro instrumento 
de trabajo, sino la carne de nuestro espíritu, 
la materia donde toman forma nuestras ideas. 
Al luchar contra el fascismo no sólo lo ha�
cemos por la libertad de expresarnos digna�
mente, sino por la posibilidad de expresar�
nos.» 14
Per a Jordana, dones, l’escriptor a Catalu�
nya, peí sol fet d’ésser escriptor en català, 
és «veu» del poble. El pas següent no pot 
ésser altre que aquest: l’escriptor «ha d’és- 
ser» amb el poble i «ha de lluitar amb el 
poble».
En definitiva, l’exili que seguí aquestes ex�
periències avala una afirmació que mereix, 
avui, tots els respectes:

«Tinc la pretensió d’haver servit la decència 
i la solta i d’haver així continuat la decèn�
cia i la solta pretèrites en benefici de la de�
cència i la solta futures.» 15

MARIA CAMPILLO

11. Do mèn ec Gu an s é, «Tres a la reraguarda» de 
C. A. Jordana, «Catalunya, Revista d’informació 
i expansió catalana», núm. 117, Buenos Aires, 
agost de 1940.
12. C. A. Jo r d an a, «Prefaci» a Tres a la rera-
guarda, Ediciones de la revista «Catalunya», Bue-
nos Aires, 1940.
13. Aquest text, l'he trobat únicament en traduc-
ció castellana a «La Vanguardia» (16-IX-1936).
14. La postura d'identificació llengua/pàtria havia 
quedat ja aclarida per a Jordana amb motiu de 
la polèmica entre Valls i Taberner i Rovira i Vir-
gili. Vegeu L'enganyifa del bilingüisme, «L'Opinió» 
(3-IX-1933).
15. Informacions de «La Revista». Qüestionari, 
«La Revista», any XIX, núm. gener-juny 1933, pà-
gina 158.

Il·lustració de Macaya per al conte de C. A. Jordana Pa francès 
publicat a «Catalunya» el juliol de 1939.
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