
PELA1 VILAR
Pelai Vilar, actualment un dels otorinolarin- 
gòlegs de més prestigi a Mèxic, va arribar 
en aquell pais. com a refugiat, el 1942. Ha-
via nascut a Oviedo el 1909 —podria dir-sc 
que accidentalment, perquè el seu pare era 
de Folgueroles i la seva mare de Tarragona, 
i es van traslladar a Barcelona quan ell 
tenia sis mesos. Pelai Vilar va estudiar la 
primària als escolapis i va ser «boy scout». 
Es va donar el cas que a l'escola li desa-
provaven que anés amb els «boy scouts». 
perquè formaven una organització de «ma-
çons i anticristians», i que fou expulsat dels 
«boy scouts» per catalanista. Estudià dos 
anys de ciències químiques per afermar la 
seva personalitat - -el seu pare i el seu avi 
eren metges i ell no volia ser-ho només per 
seguir el que ja semblava una tradició fa-
miliar. Va arribar un moment, però, en què 
es va adonar que la seva veritable vocació 
era la de metge i va passar a la facultat 
de Medicina. Es va llicenciar amb dos anys 
de retard, però els dos anys de ciències quí-
miques li foren molt útils en la seva carrera. 
S'establi a Barcelona i. en interessar-se per 
la política, va ingressar al PN RE —el grup 
de «L'Opinió»—, en el breu període d exis-
tència d'aquest partit, que era una escissió 
de l'Esquerra Republicana, a la qual es 
reintegraria. Esclafada la guerra. Vilar anà 
com a metge a l’cxpedició a Mallorca, la 
qual cosa el va posar en contacte amb ele-
ments del PSUC, partit al qual es va incor-
porar. per a separar-sc'n uns anys més tard, 
a l'exili. Va fer tota la guerra al front, 
com a comandant metge, i es va distingir 
no sols pel seu treball sinó també pels dots 
d'organitzador. Exiliat a França, va exercir 
la seva professió en el servei sanitari dels 
camps de concentració. A la darreria del 
1941. el consolat mexicà a Marsella el va 
reclamar com a metge per al «Refugio 
Estados llnidos Mexicanos». El seu treball 
de metge de gent que feia una vida anòmala 
li va permetre de fer estudis professionals 
seriosos i originals. La policia de Vichy el 
va fer víctima d'un empresonament, per 
sort no gaire prolongat. Finalment, el se-
tembre del 1942 va embarcar cap a Mèxic. 
Es va establir en el que havia de ser la seva 
especialitat a Pachuca. on edità i dirigí 
«Acta Mèdica 1 lidalguensc», única revista 
mèdica solvent que s’edità fora de la capital 
durant catorze anys. Amb el temps. Pelai 
Vilar es va traslladar a la ciutat de Mèxic, 
on aviat es va crear un gran prestigi amb 
el seu treball, amb Ics comunicacions a ins-
titucions i revistes científiques i amb l’assis- 
tencia i la intervenció en congressos mèdics. 
Actualment és editor i director d’«Anales de 
la Sociedad Mexicana de Otorrinología», de 
presentació tipogràfica impecable i. sobretot, 
d’un gran rigor científic, com és reconegut 
al món mcdic. (Crec que mereix remarcar-se 
que el gerent general de la publicació és un 
altre refugiat català: Joaquim Bohigas.)

VICENÇ RIERA LLORCA

NO HAVER DE MENTIR
Jo posaria sempre com el símptoma més 
clar de ¡’exercici de la llibertat precisament 
això: no haver de mentir. La mentida, i no 
cm refereixo a les grans mentides cons-
cients. sinó a la simulació que aconsegueix 
confondre el simulador, és el signe més clar 
de l’esclavatge. A mi. allò que m'ha resultat 
més dolorós d'aquests llargs anys de capti- 
veri ha estat la inevitable simulació. Parlo 
per mi. és clar, i per tots aquells que es 
trobaven, si fa no fa com jo, embarcats a 
la mateixa barca. No dubto que algú em 
podria dir que ell mai no va simular ni 
idees ni actituds que no sentia, i potser els 
que més nt'ho podrien dir no m’ho diran, 
perquè són morts. Però una immensa ma-
joria vam aprendre a fer declaracions jura-
des que eren mentides. En la meva Peilra 
de toc, l, en parlo, d'aquesta dicotomia men-
tal. Per cert que a la primera edició del 
llibre la censura es va permetre el luxe d'es-
borrar aquesta al·lusió a la filosofia de les 
dues veritats. A les altres edicions la Irasc 
ha ressuscitat. Diu així:
Hi ha moltes maneres de morir-se i nosal-
tres liaviem passat l'examen d Estat, havíem 
passat el tribunal de depuració, fèiem de-
claracions jurades. Inauguràvem cl llarg pe-
ríode d'averroisme del qual ja no sortiríem 
mai més. Sigcr de Bravant havia resolt, amb 
la seva tesi de la veritat doble, el problema 
d'ortodòxia i llibertat. Nosaltres ens inven-
tàvem un nou averroisme ètic.
I el més greu de la qüestió és que la veritat 
necessita ser dita. I subratllo aquest neces-
sita ser dita, contra la temptació de qualse-
vol docte que intenti substituir la frase per 
«cal dir la veritat». La veritat necessita ser 
dita perquè si no es diu no existeix. No 
existeix una veritat interior diferent de la 
veritat que es parla, i així hem après a men-
tir-nos. a simular, a tenir por del risc de 
les paraules. Tant ens ha marcat la durada 
de la simulació que continuem fent feina 
delicada: «Això no convé dir-ho.» «Alerta 
amb el que dius.» «Les teves paraules poden 
ser interpretades d'una altra manera.»
La prova de tot això que dic és que a nivell 
polític, i a nivell cultural, a nivell de sim-
ple correlació de forces continua l'ús de la 
maledicència. De la mateixa manera que 
procurem destruir el rastre perquè ningú no 
ens segueixi, hem de reconstruir, endevinar 
els subtilíssims camins que ens haurien de 
conduir a la realitat.
Al nostre entorn persisteix una quotidianitat 
viscosa, com deien els existencialistes al seu 
bon moment, i jo em resisteixo a creure que 
sigui la qualitat intrínseca de la quotidia-
nitat. Penso també que no n'hi ha prou de 
dir en veu alta grans frases de veritable 
contingut social i polític; hem de canviar 
la manera d'actuar de la nostra gent. Hem 
de bandejar cl secret, el misteri, 1 astúcia; 
hem d’aprendre a pensar en veu alta, hem 
d’enterrar d’una vegada i per sempre aquella 
vella dita d'un poble d’esclaus: «A cada 
bugada es perd un llençol.» Hem de triar 
entre llençols bruts i pudents i un llit net 
amb una neta flassada.
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L’ANY 25 DE «VIDA NOVA»
Rebo el número 72 dc «Vida Nova» —la «re-
vista occitana i catalana» dc Montpeller—, 
datat el proppassat mes d’abril. M'adono 
que a la portada interior hi ha l'any dc 
publicació, cl vint-i-cinquc. «Vida Nova», 
doncs, s’acosta al quart de segle. Avui la 
revista té el format, molt amanós, d’un 
quadern literari i cinquanta-sis pàgines de 
text. La coberta presenta el sumari del 
número damunt un fons blanc i a la part 
superior el títol sobre un fons, variable 
per anys, de color. Discreció i polidesa de 
la revista francesa corrent, clàssica, i la 
modèstia gairebé inherent a les revistes 
catalanes de l’exili. He cercat cl número 1, 
de setembre de 1954. ¡Com reflecteix, en cl 
seu aspecte «físic», la llunyania, la candi-
desa il·lusionada que acompanya un naixe-
ment, resultat d’una insistència tossuda! 
El tremp d’aquells anys! Ja érem en ple 
convenciment que tota iniciativa havia d’és-
ser operant, és a dir pràctica. Per tant, 
una nova revista feta a l’estranger —la 
clandestinitat cultural a l’interior ja s’ha-
via «cremat»— havia de cercar-se una «le-
galitat». Primer quant a l’Estat, el francès, 
a Ics lleis del qual s’havia de subjectar, 
i alhora, però amb més ambició, s’havia de 
disposar a «entrar» al territori de l’Estat 
espanyol i a ésser-hi tramesa per correu. 
El primer número acusa tot això. Trigà 
més d’un any a sortir, des que en fou llan-
çada la idea. L’iniciador fou l’escriptor i 
activista Esteve Albert i Corp, per al qual cl 
terreny d’Occitània sempre fou camí. Jo 
el seguia. S’hi afegí un altre activista, Er- 
mcngol Passola. Visitàrem J. S. Pons, a Illa, 
i ens prometé un treball per al primer nú-
mero. Però la frontera era massa a prop. 
Perpinyà cra perillós i molt dividit. L'oc- 
citanisme que avui coneixem, tot just co-
mençava. Visitàrem el doctor Max Roqueta, 
a Montpeller. i acceptà, tot bevent-nos un 
«pastís» i entre jugades del «tamborí», de 
dirigir la revista. El primer text, en occità, 
és un de seu. Encara avui, fidelment, figura 
com a director. Calia, però, un home, un 
català que fos l’«homc» de la revista: 
aquella figura, de mal definir, que en tan-
tes empreses culturals nostres és l’«home». 
I aquest fou Miquel Guinart, diputat català 
exiliat i resident a Montpeller. Des d’ales-
hores i fins a aquest número 72, cl nom de 
Miquel Guinart es presentat a la revista 
com si hi fes només una funció adminis-
trativa (i sort n’hi ha que l’exerceixi!), però 
justament el primer article d’aquest nú-
mero d’abril de 1978 és seu, i cs titula 
El teatre d’Ibsen a Catalunya... La revista, 
evidentment, no assolí de distribuir-se a 
«l’interior». La Llibreria Francesa no hi 
pogué, la censura ens cridà a capítol i fins 
i tot un dia es presentà a casa un agent 
del Servei d’Informació Militar... Al primer 
número, hi trobem, com avui, la «Carta» 
de cada un dels Països Catalans i col·labo-
racions de Carles Riba, dc Josep Sebastià 
Pons i de Maurici Serrahima, així com una 
traducció de Maritain i un article en occità 
dc Carles Campròs, sobre l’cxistencialisme.
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