
DEU LLIBRES DE MEMÒRIES
per A Ibert Manent

Emil Ludwig, que tant ha contribuït durant 
el nostre segle a posar de moda les biogra-
fies i fins a estimular els memorialistes, en 
un breu article inclòs a Miniatures trobava 
a faltar de sempre llibres de records de les 
persones que van «encarnar el caràcter usual 
d’una època», més que els de figures brillants 
o excepcionals. «¿Per què l’empleat, el cam-
brer, el treballador s’han d’interessar més 
vivament —es preguntava— pels records 
d’un gran rei o d’un gran artista, més que 
no pas pels que hagi pogut deixar un altre 
empleat, un altre cambrer o un altre treba-
llador que hagi sabut viure i contar la seva 
vida?» L’article, que es titula «Si tothom es-
crivís les seves memòries», fou una mena de 
crida per a una coneixença més profunda 
dels homes, de la història, des d’angles ben 
diferents, contrapuntats o insòlits. Ho rebla-
va amb un paràgraf significatiu: «La sobre- 
estimació general de la vida pública i la 
subestimació, per tant, de la vida ordinària 
han fet que tothom s’interessi per allò que és 
excepcional, en lloc d’estudiar allò que cons-
titueix la regla, tal com les dames de la 
bona societat saben distingir totes les possi-
bles varietats de les orquídies, però al camp 
no tenen facultats per distingir el sègol del 
blat.»

Tenint en compte el consell d’alerta de Lud-
wig, he agafat en un cert calaix de sastre 
deu llibres del període 1974-1976 i em pro-
poso de glossar-los, tot destacant-ne particu-
laritats, encerts i aportacions reals a la nos-
tra vida col·lectiva. No he volgut, no he 
Pogut, ésser exhaustiu: tinc uns límits d’es- 
pai. Així, a part de tres llibres sobre la 
guerra civil, publicats per personatges no 
pas de primer rengle —que poden ésser ob-
jecte d’un altre breu assaig—, he prescindit, 
Pey exemple, de llibres de més d’un volum 
10 r*C*’ ^urora Bertrana). Per al període 
1969-1973 hi ha un estudi, més ambiciós que 
el meu, amb voluntat de recollir-hi tots els 

títols apareguts i alhora de donar uns trets 
del gènere. *

El gènere autobiogràfic té. cada dia més lec-
tors, àvids del passat i que volen fer-se una 
idea de la vida quotidiana, literària o política 
de la qual els han parlat sotto voce: sobre-
tot de l’època de la Generalitat i de la guerra 
civil, bo i arribant fins al que es pot contar 
d’una postguerra àrida i aclaparadora. Tan-
mateix els memorialistes no tenen gaires es-
pais dins els comentaris sobre llibres que 
surten, amb les irregularitats de què tots ens 
planyem, a diaris i revistes (incloent-hi, és 
clar, «Serra d’Or»), Les circumstàncies am-
bientals, polítiques, no han afavorit ni la 
publicació ni la redacció d’aquesta mena de 
literatura. Ara, amb un cert desglaç els dar-
rers anys, compten amb una bibliografia que 
creix però que, com dic, sovint cau quasi en 
el buit.
Dels deu llibres, tres són d’escriptors, dos 
de periodistes i, els altres cinc, escrits res-
pectivament per un dibuixant, una dama de 
l’alta burgesia, un home d’oficis varis (bo-
hemi intel·lectual, sobretot), un metge i un 
taxista. El mostrari es presenta, doncs, bi-
garrat i heterogeni.

ELS ESCRIPTORS
Tomàs Roig i Llop ha fet les memòries d’un 
novel·lista amb Del meu viatge per la vida 
(Barcelona, Editorial Pòrtic, 1975). Per això 
els personatges, grans figures o obscurs amics 
o redactors de diari, hi assoleixen corporeï-
tat, perfil i caràcter. Moltes planes referides 
a Girona, on passà la infantesa, tenen una 
pàtina de realisme poètic i alhora ofereixen 
la precisió de noms de polítics, intel·lectuals,

* J. Mu r g a d e s , Sobre memòries i dietaris: intent 
de caracterització del gènere, dins «Els Marges», 
núm. 1, Barcelona, 1974, pàgs. 114-118.

Eugeni Xammar amb la seva primera muller, 
a la plaça de Sant Marc de Venècia (1922). 
Una de les il·lustracions del seu llibre 
Seixanta anys d'anar pel món.

publicacions... Amb el llibre de Miquel de 
Palol Girona i jo i certes planes de Bertrana 
completa la vida cultural gironina d’una èpo-
ca que el marcà, i de la qual s’enorgu-
lleix: «Joc sóc fidel als meus fonaments i 
em retrobo íntegre quan respiro els aires de 
la Girona dels meus anys d’or.»

Traslladat a Barcelona el 1916 —on havia 
nascut el 1902—, Roig i Llop dóna la llista 
dels personatges nats el seu mateix any i des-

LLET D’AMETLLES ...és bona i d’aliment.
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cobrim que, al batxillerat o a les aules uni-
versitàries, fou company de tipus tan diver-
sos com Joan Oliver, Ricard Zamora, Lluís 
Recasens i Sitges, el diplomàtic Trias de Bes, 
Odó Hurtado i Octavi Saltor. Serà, però, 
Joan Garriga i Massó, prohom de la Lliga, 
qui l’introduirà al Catalanisme, llevat d’entu-
siasme que en ell és indestriable de la passió 
i el métier literaris, que també el marcaren 
de jove. Roig i Llop, influït pel grup de 
«La Revista» de López-Picó, ha viscut la 
vida literària i conegué gairebé tant el ca-
putxí Miquel d’Esplugues com la Lídia de 
Cadaqués. Fou passant de Bofill i Mates, el 
de «tarannà moderador», i dins l’entrelligat 
dels seus records —que només arriben fins 
el 1931— hi ha tant la repressió de la Dic-
tadura de Primo de Rivera, com el detall de 
petites revistes o de l’Associació Catalana 
d’Estudiants.
Josep M. Poblet, nascut a Montblanc el 1897, 
té una ploma fàcil i un tarannà sentimental, 
abrandat i optimista. Les Memòries d’un ro-
damón (Barcelona, Editorial Pòrtic, 1976) 
responen a la seva mentalitat i a la seva 
manera d’escriure, amb ingredients costumis-
tes i anecdòtics. La vida a la vila comtal 
a la primeria de segle, l’amor als llibres del 
seu pare, confiter enartat per la «Renaixen-
ça», les elementals associacions catalanistes, 
¡’escassetat de biblioteques a la comarca, to-
tes particulars i que es podien comptar amb 
cinc o sis dits... Després, la peripècia vital: 
aprenent a Barcelona, l’entroncament amb el 
món del teatre i les estades a Alacant, a Ma-
drid, dedicant-se a coses de cinema, fins que 
el 1936 retornà a Catalunya i tot seguit, com 
a secretari de J. Andreu i Abelló, president 
de l’Audiència de Barcelona, visqué, des 

d’una tribuna perillosa i privilegiada, la llui-
ta contra la FAI i els incontrolats, els judi-
cis irregulars i les presons clandestines, els 
paseos, etc. «D’acord amb Andreu, vaig se-
parar —diu—• el delinqüent —que això és 
cosa de tribunals i jutges— de la persona 
detinguda pel fet que anés a missa, o que 
fos patró o un partidari de la Lliga.» Com es 
refà la xarxa de la justícia catalana, els Fets 
de Maig, la lluita contra el SIM, la retirada, 
la diàspora són episodis dels records d’a-
quest rodamón que, ja a l’exili, hi publicà 
pel seu compte cinc llibres en català.

Antoni Closas, barceloní del 1898, és un 
devot de López-Picó (del qual reprodueix 
llargues converses de postguerra) i de Josep 
Carner. Ha publicat llibres de poemes i «Epi-
sodis de la història». Del seu llibre Vells 
amics i hores passades (Barcelona, Editorial 
Pòrtic, 1976), cal subratllar-ne la semblança 
de Josep Morató, redactor en cap de «La 
Veu de Catalunya», els capítols de la «Penya 
del Continental», del grup de «La Revista», 
i de la Llibreria Verdaguer. A més a més, 
interioritats de les redaccions del «Cu-cut!» 
i de «La Veu». Més deslligades són les notes 
de viatge, que haurien pogut anar en un altre 
llibre, i trossos de dietari d’interès menor. 
Hi ha també notes sobre el món del teatre, 
del cinema incipient i del «Barça».

ELS PERIODISTES

Eugeni Xammar (1888-1973), figura lleonina, 
conversador fascinant i càustic, bohemi im-
penitent i devot, fins a darrera hora, de la 
Unió Catalanista, feia mèrits, com va escriure 
Pla, per quedar inèdit. Però, passada la vui-

tantena, dictà (així literalment) a Josep Badia 
i Moret, modest, eficient i tutelar Eckermann, 
unes memòries, Seixanta anys d’anar pel món 
(Barcelona, Editorial Pòrtic, 1974), que el 
situen definitivament dins la història i el redi-
meixen d’una dispersió volguda i fatal per a 
la supervivència de la seva curiosa i colpi-
dora personalitat. Alguns el descobriren en 
una magnífica entrevista amb Montserrat 
Roig a «Serra d’Or», però, tot i haver escrit 
milers d’articles i d’estar tan arrelat a Cata-
lunya —d’on visqué allunyat, amb retorns 
intermitents, gairebé seixanta anys—, era un 
desconegut. Ferran Cuito deia que Xammar 
tenia una memòria d’elefant i ho demostra 
amb les cinc-centes planes de l’obra, dictades 
sense cap paper a la vista.

Xammar donava una visió crítica de tot i 
s’aclimatava arreu. Rodamón internacional, 
visqué a l’Argentina, des de Londres fou cor-
responsal al front durant la primera guerra 
europea i, per la seva aliadofília, redactor 
en cap de la interessant revista barcelonina 
«Ibèria», corresponsal de «La Veu» a Berlín, 
i visqué una temporada a Rússia amb Josep 
Pla i Andreu Nin.

Quan era a Catalunya, fou redactor d’«El 
Poble Català» i de «La Tralla», i Manuel 
Reventós l’introduí a la vida intel·lectual: 
Carner, López-Picó... A Paris fou protegit 
pel llegendari Jaume Brossa. Xammar seria 
amic de Julio Camba, d’Álvarez del Vayo i 
de Ramiro de Maeztu. Periodista internacio-
nal, escrivia per a una cadena sud-americana 
i, durant la guerra civil, posà el seu enginy 
i el seu humor treballant per als serveis d’in- 
formació republicans des de París... Si abans 
havia estat a la Societat de Nacions, després
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visque a Ginebra com a traductor de les 
Nacions Unides. És difícil copsar la figura 
d’aquest intel·ligent i agut atrabiliari que té 
com a armes, a més de la precisió de noms 
i cognoms, d’ambients i de detalls, l’estirabot. 
la caricatura i l’anècdota important. I encara 
un escriptor i periodista d’ara el qualificà de 
mediocre!
Esteve Busquets i Molas (nat el 1908) es 
cabussà de jovenet dins el món del perio-
disme i d’ací que amb Quaranta anys de 
periodisme barceloní (Editorial Pòrtic, 1976) 
pugui aportar el nom i la petita semblança 
de tants de redactors i fer-nos conèixer el 
brogit o la pau de redaccions tan diverses 
com «El Matí», «La Nau», «La Noche», 
«Cataíònia» —diari de la Lliga a Tarragona, 
que dirigí Busquets —i «El Correo Catalán» 
de la postguerra, amb l’evolució, la presència 
dels carlins i l’impuls que ha pres d’uns anys 
ençà, que ell atribueix a Andreu Rosselló, 
minimitzant la funció decisiva que hi tingué 
Ibáñez-Escofet. Busquets Molas fou, tot ha-
vent de viure a Madrid, director de la revista 
«Tú», de l’HOAC, influent i força lliure (no-
més passava censura eclesiàstica), fins que el 
règim la capolà. Diria que l’autor, que dóna 
noms de censors i consigna la frase del go-
vernador González Oliveros: «He venido a 
redimir Barcelona», per raons de prudència 
explicables quan escrivia el llibre, no diu tot 
el que sap sobre la repressió franquista a la 
premsa. D’altres temes a destacar a les me-
mòries de Busquets: retalls de l’època de la 
Generalitat, la seva militància com a fejo- 
cista, el perill de mort que passà durant la 
guerra i un anecdotari i unes semblances 
menors que ajuden a recrear el clima de 
cada moment, fonamentalment dins l’ample 
clos del periodisme. També explica per què 
hi havia a les comarques tants diaris i set-
manaris.

DE L’ALTA BURGESIA ALS RECORDS 
D’UN TAXISTA

Glòria Bulbena, nada el 1891, pertany a una 
burgesia molt benestant, emparentada amb 
l’aristocràcia moderna: baró de Viver i mar-
quesos de Camps i d’Alella. Per consell del 
seu mestre, Joan Bardina, duia un dietari 
que desaparegué amb l’apocalipsi del 1936. 
Ara, a vuitanta-dos anys, ha refet, de me-
mòria, tota una època, molt barcelonina i ex-
quisidament burgesa, dins Barcelona, trossos 
de vida i records de l’ahir (Barcelona, Edi-
torial Pòrtic, 1976). Ressegueix les amistats 
1 el parentiu d’un reguitzell de famílies cata-
lanes del seu braç, amb tantes relacions mun-
danes i un punt de confluència: «l’apoteosi 
de la vida de societat se centrava en el tea-
tre del Liceu.» Filla d’un catalanista que 
tenia una bona biblioteca, Glòria Bulbena 
ou fundadora o activa en entitats de cultura 

c°m «Amics de la poesia», la «Protectora», 
Museus» i «Conferentia Club», 

dhuc fou del comitè, més o menys restrin- 
S1, que aconsellava Cambó —del qual repro- 

ueix algunes cartes— i, per l’amistat amb 
assol, ei 1936 obtingué la sortida en un 

aiJtefl italià, junt amb quatre persones de la 
amilia. Passà després a la zona franquista, 
on explica entrellats interessants, i, en re- 

6^S records se centren sobretot en 
ma 'f111 £amdiar: les desavinences amb el 
■p tn. ~~oen antigues—, les filles i els néts, 
inte è a ,fragmentació, aquest llibre té un 

res m®s c!ue anecdòtic, perquè respon a 
nnrioPj{sonalitat que és el mirall d’una mi- 

dtns una classe molt determinada.

Ignasi de Gispert, nat a Girona el 1903, per-
tany a la mesocràcia activa, més aviat bur-
gesa, que «treballa i que juga», en certa 
manera. El seu llibre Memòries d’un neuròleg 
(Barcelona, Editorial Selecta, 1976), com a 
crònica, és un dels millors: no perd el fil, 
és travat i no s’embriaga en «construccions 
literàries ni afirmacions generals», com cons-
tata el prologuista, Jordi Maragall. Dóna 
«molts episodis, dades concretes, noms pro-
pis» i palesa un tarannà irònic, ple d’huma- 
nitat i sense embuts. El món de la medicina 
hi és tractat tal com és, sense pal·liatius ni 
encens.
Explica sobretot els fets dins un context 
correcte i fins i tot plàstic. El seu testimoni 
de l’esclat de la guerra, del front, de les 
arbitrarietats a la reraguarda i dels bombar-
deigs feixistes té el dring de la veracitat, 
sense exageracions. Els camps de concentra-
ció a França, la «depuració» i la represa de 
la vida professional, amb algunes contalles 
rocambolesques o irritants sobre la Seguridad 
Social, són la fi de la crònica...

Una de les fotos reproduïdes al llibre 
Barcelona, trossos de vida i records de l’ahir 
de Glòria Bulbena: l’autora, amb el seu cosí 
Joan-Manel de Larratea, al Concurs Hípic 
de Barcelona de 1912.

Saltant-me les regles del joc dins el gènere, 
i'ijcloc aquí un dietari de Joaquim Renart 
(,1 879-1961), Diari (Edicions Destino, Barce-
lona, 1975), que és una selecció d’un de molt 
més extens que abasta del 1918 fins a la mort. 
Es tracta d’unes impressions més o menys 
setmanals per a la família, la qual n’ha fet 
conèixer els fragments que li han semblat 
més adients per al públic. És escrit planera-
ment i confirma moltes notícies dels diaris 
o de la tradició oral sobre personatges, esde-
veniments i institucions o locals d’un cert 
renom, que, en desaparèixer, mereixen l’ele-
gia de Renart, el qual reculi moltes emprem-
tes i molts ambients del vuitcentisme barce-
loní. La galeria de modernistes —-Riquer, 
A. Mestres. J. Ll. Pellicer, Graner, Gaudí, 
Rusinol, Millet—, que ell tractà de veres. 
També certs noucentistes, i ressegueix la his-
tòria d’institucions com l’Orfeó Català o el 
Cercle Artístic de Sant Lluc, o les necrolo- 
gies de tipus significats (Pompeu Gener, San-
tiago Segura, Agustí Massana). De vegades 
és lacònic; d’altres, potser intranscendent, o 
escriu amb restriccions mentals: de cara als 
republicans i després als franquistes. Un epi-
sodi llarg i patètic és l’enterrament d’Apel·les 
Mestres en plena febre revolucionària.
Josep Desumbila, que va néixer el 1917, i és 
crític de Televisió del diari «Avui» i ani-
mador de l’ecumenisme, publicà L'ombra del 
núvol (Barcelona, Galba Edicions, 1976), 
barreja de records d’un minyó eixerit, bo-
hemi i inquiet, que vivia en un barri avui 
perdut —del carrer de Sardenya al de Valèn-
cia—■ i que interpreta el període, sobretot la 
política (lerrouxisme, 14 d’abril, Macià, fejo- 
cistes i Bloc Obrer i Camperol...). Un cene- 
tista, Joan Mas, li assegurà repetidament que 
Salvador Seguí havia estat assassinat per ce- 
netistes. El llibre fa un breu assaig, prou 
encertat, sobre la qüestió religiosa i la Repú-
blica. Hi ha també el cinema amateur, certs 
barris baixos, una cruesa d’ambient o d’ex- 
pressió, sovint només apuntant-ho. I s’acaba 
amb la guerra civil, a la qual Desumbila 
hagué de participar com a combatent repu-
blicà.
Memòries d’un taxista barceloní (Barcelona, 
Editorial Pòrtic, 1976), d’Albert Figuerola, 
d’uns setanta-sis anys, és un enfilall de fets, 
notícies, semblances fugaces d’una vida, vi-
brant, amb plenituds interiors. De les mil 
planes escrites, per un estímul de Jaume 
Miravitlles, hom en recull més de tres-centes. 
Figuerola té un contrapunt: l’atracció per 
l’agre de la terra (ha fet tres vegades de 
pagès) i l’amor a l’ofici de taxista, la idio-
sincràsia del qual explica al principi. «No 
passa dia —escriu— que a un taxista no, li 
passi alguna cosa fora de sèrie.» Lamenta 
no haver anat fent un dietari, d’ací un cert 
desordre del llibre, escrit fent confiança a la 
memòria. D’entre les curiositats, hi ha una 
llista de malnoms de taxistes barcelonins i 
un llibre d’or on hi ha uns mots encomiàs- 
tics, més o menys originals, de persones que 
ha encotxat. Figuerola fa un cant a l’ofici, 
i de la guerra, a part l’anarquia, el pitjor 
record és la col·lectivització de la indústria 
del taxi. Llibre desigual, insòlit i amarat d’un 
catalanisme omnipresent.
El conjunt de les deu obres forma un mo-
saic divers d’«un temps, d’un país». Que el 
lector en triï aquelles que, a través dels meus 
esbossos informatius, s’acostin més als seus 
gustos. Ah! I celebro que la majoria (al-
menys totes les de l’editorial Pòrtic) dugui 
l’imprescindible índex onomàstic.

ALBERT MANENT
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