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RAMON FABREGAT
D'entre els qui, en el llarg exili polític 
provocat per la guerra, més s'han esfor-
çat per mantenir la catalanitat entre els 
emigrats, cal destacar Ramon Fabregat, 
que, passats els vuitanta anys, continua 
amb fermesa la divulgació de la literatura 
catalana a Mèxic; i de Mèxic a d’altres 
països pròxims. Fabregat te una dilatada 
història política, des que a la primeria 
de segle era l’home dc Macià a Ics Borges 
Blanques, la vila on va ncixcr cl 1894. 
La vida de Fabregat ha estat dedicada, 
sense interrupció, al servei dc Catalunya. 
Durant la dictadura de Primo de Rivera, 
Fabregat es va veure obligat a exiliar-se 
a França i allí, conseqüent amb les seves 
idees, va estar al costat de Macià en el 
complot de Prats de Molló. Detingut i 
processat, després del judici va continuar 
el seu exili a Bèlgica —concretament a 
Anvers, la qual cosa li proporcionaria l’o- 
casió d’escriure, més tard, Flandes, la 
Catalunya del Nord. En caure la dicta-
dura, Fabregat va tomar a Catalunya. 
Va escriure molt per a la premsa cata-
lana, però fóra difícil detectar-ne tota la 
producció periodística, perquè signava 
amb pseudònims diversos gran part dels 
seus treballs. Durant la guerra va ser 
director general d’Indústria de la Gene-
ralitat i a la fi va iniciar un nou exili a 
França, d’on va passar aviat a Mèxic. 
Després d’uns intents de guanyar-se la 
vida en diversos medis, acabà passant al 
medi editorial i llibreter. Hi ha fet totes 
les feines que hi són normals: escriptor, 
corrector, administrador, distribuïdor, edi-
tor, llibreter... Va col·laborar a distintes 
publicacions de l'exili, però el treball que 
al meu judici el destaca d’entre els milers 
de catalans que a l’exili no han deixat de 
treballar, en una forma o altra, per Cata-
lunya, és el de distribuïdor de llibres ca-
talans en terres americanes. Després de 
fundar, amb diversos amics, «Pont Blau», 
i de ser-ne, durant els anys que en va 
durar la publicació, l'administrador, 
va scr-ho també de «Veu Catalana»; i 
més tard, suspesa la publicació dc «Pont 
Blau», va fundar «Xaloc», que encara avui 
es continua editant, poc més o menys 
amb el patró de «Pont Blau». Poc abans 
de l’aparició de «Pont Blau», Fabregat 
havia muntat la Difusora del Libro —en 
castellà per a la legalització de l’empre- 
sa—, des de la qual, fa quasi trenta anys, 
escampa els llibres catalans per Amèrica. 
Lhome destaca també per la seva obra, 
en dos volums, Macià. La seva actuació 
a l estranger —que Albert Manent, al seu 
llibre La literatura catalana a l’exili, qua-
lifica com «la contribució més erudita a 
*a història del catalanisme que s'ha fet 
a 1 exili»—, la qual conté un recull docu-
mental molt ampli de les activitats a l’es-
tranger del que havia de ser el primer 
President de la Generalitat moderna, a 
Mes de la informació personal de l'autor, 
un treball que, amb el tercer volum en- 
cara inèdit, caldria editar a Barcelona, 
rabregat és un home que ha tingut sem- 
tn t a , er*a d’escriure —fet no prou cone- 
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ter escriure; a part la molt remar- 
. de fer llegir, demostrada en els 

quasi trenta anys de Difusora del Libro.
VICENÇ RIERA LLORCA

DIA RERA

DESPRÉS DE LES ELECCIONS

Per damunt de tots els entusiasmes, les 
satisfaccions, els disgustos o les desil·lu-
sions que ens hagin pogut produir aques-
tes eleccions, que no eren ben bé com les 
volíem, però que han resultat molt millor 
que no les podíem somniar, per damunt, 
doncs, de quasi-èxits o quasi-fracassos hi 
ha un fet que ningú no em podrà negar 
i és que, per fi!, els polítics de debò po-
dran fer política.
A partir d'aquí, tothom, des dels anarcos 
de casa bona que es pronuncien a fa-
vor dc la bandera transparent i fan reti-
rar, per tendenciosa, la bandera catalana, 
fins als honestament polititzats intel·lec-
tuals, es podrà ocupar dc la seva pròpia 
feina.
No vull dir amb això que fins ara els es-
criptors no ens ocupéssim de la feina 
d’escriure, car estic convençuda que la 
feina d’escriure és velis nolis política i 
que els qui neguen aquest fet —tant els 
anarcos de casa bona com els feixistes 
vergonyants— és que fan trampa, una 
trampa molt fàcil d’endevinar. Però no 
hi ha cap mena de dubte que pesava 
sobre el producte literari un llast d'in- 
tencionalitat suposada que molt sovint 
ens feia perdre el sentit de la mesura, 
és a dir la veritable harmonia poètica.
El nostre país ha demostrat a les urnes 
que té vocació de país normal, que no li 
falta res més, per esdevenir un país nor-
mal, un país europeu, un país amb una 
dinàmica de cara al futur, que les pròpies 
eines de govern.
Durant aquest temps, que veig tan llunyà 
com si l’hagués viscut en una altra vida, 
he sentit no sols la pressió de la força 
adversa que tendia a fer-nos desaparèixer 
de la crosta de la terra, sinó que hc expe-
rimentat l’altra força, quasi tan dolorosa 
com la primera, que ens empenyia a do-
nar testimoni agressiu dc la nostra pre-
sencia. No és que cm faci massa illusions 
respecte al futur immediat, ni el veig 
prou clar per poder-nos distreure d'a-
questa estranya militància que és ser 
català, però sí que penso en una nova 
generació més lliure que nosaltres, una 
nova generació que no hagi d'estar pen-
sant contínuament en el risc ni en l’en- 
vit de ser català. Quantes vegades, llegint 
obra narrativa d’aquesta nova generació 
tímidament contestatària, descobreixo en-
tre línies la crisi profunda que comporta 
la necessitat, quasi visceral, de fer tren-
cadissa i una més alta fidelitat que és 
quasi la certesa d’un salvavides. Recordo 
unes declaracions llunyanes, «terrible-
ment» agressives, d’en Pau Riba en què, 
per demostrar la seva fonamental dis-
conformitat contra la CULTURA amb ma-
júscules, substituïa un avi per un altre, 
baratava Carles Riba per Pau Romeva. 
Aquesta substitució d’avis feta per l’infant 
terrible de la cançó catalana és tot un 
símbol, car ens deia, si fa no fa, «Tan-
mateix, un avi respectable ens és impres-
cindible per a continuar existint». Tant 
de bo Catalunya Gran —com en dèiem, 
en la meva infància, d’això que ara se’n 
diu els Països Catalans— pugui arribar 
a ser un país normal, en què, als contra- 
culturals, no els calgui la benedicció re-
mota d'un avi venerable.

MARIA-AURÈLIA CAPMANY

VERDAGUER, POETA NACIONAL

En les evocacions del setanta-cinquè ani-
versari de la mort de Verdaguer, celebrat 
en període electoral, ha calgut recordar, 
encara que fos lleugerament, allò que sig-
nificà el poeta per a Catalunya com a 
nació. El sentiment de pàtria de Verda-
guer evolucionà durant la seva vida se-
gons dos condicionaments principals: la 
responsabilitat derivada del gran esclat 
de la seva obra literària i la contenció a 
què l’obligava el seu sentiment religiós. 
Del Verdaguer que, tan jove, escriu l'Es-
panya naixent al Verdaguer de Canigó, hi 
va tota la distància que separa la Renai-
xença incipient, fins a cert punt provin-
ciana, del moviment catalanista que el 
1885 s’adreça al rei mitjançant l’escrit 
conegut amb el nom de «Memorial de 
greuges». Verdaguer formà part de la co-
missió que es traslladà a Madrid a lliu-
rar el document. El poeta era ja un home 
públic, perquè ja era un poeta nacional, 
«coronable» i tot, com es demostrà a 
mans del bisbe Morgades a Ripoll. Abans, 
amb motiu del mil·lenari de Montserrat, 
l’acció del gran poeta com a divulgador 
de les celebracions i com a rellevant afa-
voridor de l'efemèrides, amb aportacions 
de qualitat literària, fou una acció abas-
segadora, decisiva, menada per ell com 
si fos un afer personal i del qual s’hagués 
d'ocupar tot sol. Amb Ripoll i Montserrat, 
hi ha Sant Martí del Canigó, per a la res-
tauració del qual Verdaguer s’adreçà al 
bisbe Carsalade mitjançant un dels seus 
poemes més esclatants: Els dos campa-
nars, una de les grans elegies amb què 
els poetes han dotat la Catalunya mo-
derna.
La trilogia de monestirs com a dedicació 
verdagueriana a la pàtria no ens ha de 
fer oblidar la poesia patriòtica civil del 
poela, el cim de la qual és constituït per 
l'Oda a Barcelona, poema cxultant i d'una 
gran confiança en l'esdevenidor. Agustí 
Esclasans poguc dedicar tot un extens 
treball a l'atenció que Verdaguer portà 
ai cap i casal de Catalunya; i podem 
veure en aquest llibre, Barcelona en l'obra 
de Jacint Verdaguer, com el poeta s'ado-
nava de la importància de la gran ciutat 
per a la vida d’aquell poble que mitjan-
çant personatges històrics havia volgut 
contemplar des de l’altura. D’aquests per-
sonatges, sempre el preferit del poeta és 
Jaume I, creador de la unitat geogràfica, 
lingüística i religiosa que Verdaguer no 
oblidà mai de cantar. És el poeta dels 
Països Catalans, de cap dels quals no 
s’oblida, començant pel Rosselló, tot i que 
ja a L’Atlàntida les evocacions de les Illes 
i del País Valencià siguin excel·lents i molt 
ben rebudes. Ni abans ni després de Ver-
daguer cap més poeta no ha estat tingut 
tant com ell com a propi a tot arreu.
La crisi dels darrers anys de la seva vida, 
ultra ombrejar tantes coses, apagà també, 
en part, la flama d’aquesta funció de se-
nyera que, amb una gran unitat i per da-
munt de tot, portava Verdaguer. El po-
ble, però, el trobava a faltar i restà al 
seu costat. Avui ens adonem de quin tacte 
mancà, de quin sentit de l’interès nacio-
nal mancà del tot (a part la caritat) en 
«tocar» Verdaguer en aquells moments! 
Josep M. de Sagarra evocà els seus re-
cords de l’enterrament de Verdaguer en 
una conferència que donà, amb el títol 
de «Mossèn Cinto, poeta nacional», en 
una de les «familiars i ocultes vetllades» 
dels Amics de la Poesia, en les comme-
moracions del centenari del naixement 
del poeta; i diu Sagarra que, des del 
Príncep de Viana, cap mort no havia pro-
vocat el que anomena «la total palpitació 
d'aquest poble». — JOAN TRIADÚ.
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