
PERE FOIX,
MANUEL SERRA I MORET
A Mèxic, Pere Foix va ser, sense repòs, un 
dels refugiats més enyoradissos. Hi va viu-
re trenta-vuit anys amb el desig sempre 
exaltat de tornar aviat. Un aviat que era, 
dia rera dia, ajornable i ajornat. Encara 
que Foix va treballar, en general, en me-
dis mexicans i hi va fer bones relacions, 
sentí contínuament la necessitat del con-
tacte amb els catalans amics. Sempre em 
va estranyar el catalanisme arborat de Pere 
Foix, a qui, per la seva formació anarquis-
ta —i anàrquica—, li hauria escaigut —em 
semblava a mi, en la meva interpretació 
de les ideologies— una catalanitat més me-
surada. Però Foix, un cop catalanista, ho 
fou d’una manera abrandada. Ingressà a 
l’Esquerra Republicana de Catalunya i d’a-
quest partit liberal passà a la Unió Socia-
lista de Catalunya, la qual cosa, li plagués 
a no, el va portar a ser militant del PSUC. 
A Mèxic va col·laborar assíduament a la 
premsa mexicana i, és clar, a la premsa 
catalana de l’exili. I va escriure i va publi-
car uns quants llibres —sobretot biografies. 
En destacaré dos: Cárdenas. Su actuación. 
Su país i Serra i Moret. Treballà en el pri-
mer durant anys, gairebé des de l’arribada 
a Mèxic, i la nota amb qué —el 1947— 
encapçala l’obra dona una idea de la seva 
impaciència pel retorn: «Este libro fue es-
crito con la intención de que fuera editado 
en Barcelona y una vez Franco ido del 
poder...» Serra i Moret es va publicar 
el 1967, vint anys després de Cárdenas. 
(Remarquem que els editors d’un llibre i 
de l’altre van ser catalans: Avel·lí Artís 
i Fidel Miró.) A Serra i Moret, que és un 
llibre fonamental —de fet, únic— per a es-
tudiar la figura i l’actuació d’aquest dirigent 
socialista, es combinen, a vegades d’una 
manera indestriable, els mots de Foix i els 
de Serra i Moret, perquè la part biogràfica, 
minuciosa quant a fets, noms, llocs i dates, 
ès extreta d’una correspondència d’anys en-
tre autor i biografiat, i el retrat literari 
—apologètic— de la figura de Serra i Mo-
ret expressa les opinions de Foix, la visió 
que l’autor tenia del seu personatge, de 
les quals m’estaré prou de dir que siguin 
mexactes, però que cal considerar subjec-
tives. Foix va ser un home sensible a la 
intel·ligència, a l’honestedat i a la bonesa 
dels homes i no podia deixar d’admirar les 
Qualitats que Serra i Moret va tenir, com 
a home i com a polític, i que va posar al 
servei del seu país. Foix va treballar amb 
Serra i Moret a la Generalitat de Catalunya 
' es van tractar quan, a contracor l’un i 
1 altre, es van trobar membres del PSUC 
durant la guerra. Certes afinitats circums-
tancials van crear una confiança de l’un 
amb l’altre que va donar amb el temps el 
seu fruit a Mèxic: un llibre en el qual el 
• POt trobar, a més del retrat de Serra 
' Moret, escrit amb afecte i admiració, una 
descripció de l’ambient de Catalunya, en els 
aspectes polític i social, a la primeria de 
segle.—VICENÇ RIERA LLORCA.

SOBRE LITERATURA 
CATALANA
Al número de març de «Serra d’Or», Joan 
Fuster dibuixa un interrogant rera aquests 
dos mots: Literatura catalana. Polemista i 
agressiu, el nostre escriptor posa en dubte 
l’existència de la nostra Literatura perquè 
s’adona que és una Literatura que no es 
reconeix a si mateixa, és a dir que és una 
Literatura sense comentaris. No sabem, per-
què ell no ens ho diu, quin és el fet concret 
que ha motivat el descobriment. I és una 
llàstima que no el digui, perquè el fet con-
cret explicaria el perquè i el com d’una 
descoberta que ens sembla òbvia.
Joan Fuster, al seu comentari, es mostra 
molt enfadat, i a mi m’agrada que estigui 
tan enfadat. Aquesta seva indignació vol 
dir que, per al nostre escriptor, la Litera-
tura catalana no és sols un catàleg més o 
menys airós d’una determinada editorial, 
sinó que és l’expressió viva de l’existència 
d’una cultura. I perquè sigui això cal que 
algú parli, interpreti, polemitzi a l’entom 
del material que neix i creix a ran de plo-
ma o si voleu de màquina d’escriure.
A més a més, la indignació de Joan Fuster 
és molt útil per a sensibilitzar-nos enfront 
d’una mancança a la qual ja estem trista-
ment acostumats. El sempre-ha-estat-així, el 
ja-ho-sabia, el ves-que-descobreix-aquest-ara! 
ens fa mesells i ens priva de veure la injus-
tícia pel simple fet que la injustícia és quo-
tidiana.
I que consti que quan parlo d’injustícia no 
vuU dir, ni poc ni molt, que ens manqui 
un equilibri hipotètic d’elogis i vituperis 
que una obra determinada pugui merèixer. 
Em refereixo a un fet molt clar, i és el 
següent: Estem inserits, com a tal cultura 
catalana, dins el protagonisme de les cul-
tures europees que tenen establert, de fa 
temps, un sistema d’autoreflexió tan ben 
organitzat i tan ben estratificat que ni tan 
sols no es pot imaginar que una obra lite-
rària faci la seva carrera soleta com el mí-
tic corredor de fons. Tota obra literària 
surt al carrer ben abrigada i abans d’obrir 
el llibre l’ingenu lector ja sap per quins 
mars navega. Em refereixo només a la res-
posta immediata al fenomen de l’edició, és 
a dir, al nivell ínfim de la crítica, del co-
mentari, al nivell de pàgina de diari o de 
revista o de qualsevol altre mitjà informa-
tiu. Si ens cal referir-nos a l’estudi de la 
nostra Literatura a nivell d’estudi rigorós, 
de correlació de valors, del que haurien de 
ser noves lectures, noves interpretacions 
de la matèria literària, descobrim, amb el 
cor encongit, o bé la repetició d’unes fra-
ses que ja ens sabem de memòria o bé, en 
el millor dels casos, una determinada mo-
nografia que tracta el tema literari com si 
fos un minúscul oasi al bell mig d’un 
desert.
El tema és llarg i l’espai curt, però prometo 
tomar sobre la qüestió. El tema podria 
portar com a títol, plagiant una cèlebre 
narració: La Literatura catalana, una lite-
ratura sense ombra.

MARIA-AURÈLIA CAPMANY

ESCOLA CATALANA EL 1883

Al segon any de la revista «L’Avenç», al 
número 21, corresponent a desembre de 
1883, de sobte, un títol que pot ésser d’avui: 
«Quatre paraules sobre una reforma educa-
tiva.» És el primer treball del número, i no 
és pas breu, perquè ocupa gairebé tres pà-
gines en lletra més aviat menuda: prop d’un 
centenar de ratlles de setanta-sis espais. Sig-
na l’article Ramon Arabia i Solanas, un dels 
iniciadors de l’excursionisme a casa nostra, 
president, el 1878, de l’Associació d’Excur-
sions Catalana i un nom que cal associar 
sempre, però més ara amb motiu del mil·le-
nari, a la reconstrucció del monestir de Ri-
poll. És, doncs, justificat que per la seva 
preparació i pel sentit i la projecció que 
donà a l’excursionisme —una projecció fins 
i tot internacional— fos escollit com a pre-
sident de la secció literària de l’Associació 
Catalana d’Excursions Científiques. És un 
precursor, i en més d’un sentit. En aquell 
llunyà «L’Avens (encara no s’escrivia amb 
ç) Literari-Artístich-Científich, Revista Men-
sual Ilustrada», l’article del gran munta-
nyenc (el primer a assolir el Mont Perdut), 
l’afamat intèrpret i el culte capdavanter, és 
un dels primers intents (potser el primer 
del qual resta constància escrita?) de defi-
nició pedagògica del que avui —encara!— 
pretenem que sigui l’escola que anomenem 
«catalana».
Arabia i Solanas, efectivament, basa la seva 
proposta de reforma en la denúncia del que 
anomena «defecte gros de la nostra educa-
ció» i que porta al desconeixement de les 
realitats immediates, entre les quals hi ha 
la llengua. Contràriament, recalca que la 
pedagogia vol que es vagi «de lo conegut 
a lo desconegut» i «de lo fàcil a lo difícil», 
i no a l’inrevés. «Amb la llengua passa el 
mateix —escriu—: l’única que no estudiem 
és la que parlem sempre, i potser per això 
no en parlem bé cap.» En referir-se a l’en- 
senyament de la Història critica la «mania 
unitària que ha informat les lleis actuals» 
i que fa que als catalans el que se’ns en-
senyi menys sigui la Història de Catalunya, 
«la que més nos convindria conèixer», i re-
corda que fórem «independents un dia». 
Tot seguit, en un llarg i prolix paràgraf i 
amb una precisió impressionant, posa exem-
ples concrets de l’ensenyament de la Geo-
grafia, la Història, les Ciències, etc., partint 
de principis pedagògics indiscutibles. Però 
aquests criteris s’adiuen amb els interessos 
generals del «modern catalanisme», i així 
escriu: «L’època actual és essencialment de 
lluita i lo procediment que indiquem nos 
donaria més elements per a vèncer.» És a dir 
que pedagogia i una política educativa na-
cional coincideixen. La reivindicació d’Es-
cola Catalana, doncs, no ha variat, essen-
cialment, en prop de cent anys. Les «quatre 
paraules» de Ramon Arabia i Solanas —so-
bre les quals l’autor demana una reflexió— 
són encara actuals, quan una altra lluita 
comença.—JOAN TRIADÜ.
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