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paraules a Ventura Gassol
per Miquel Coll i Alentorn

Miquel Coll i Alentorn és, des de 1932, una de les personalitats capdavanteres d'Unió Democràtica de Catalunya. Historiador, ha 
publicat edicions crítiques de la Crònica de Desclot i d'altres cronicons catalans i ha aclarit la falsificació del Llibre dels feits 
d'armes a Catalunya, atribuït a Bernat Boades. Ha estudiat la part d'història i de llegenda en personatges com Guifré el Pilós, 
Guillem-Ramon de Montcada i Otger Cataló. Autor d’una Historiografia de Catalunya en el període primitiu, ha tractat nombrosos 
temes històrics en articles i conferències.
El seu parlament que publiquem fou pronunciat, el dia 30 de maig, al Saló de Cent de la Casa de la Ciutat de Barcelona, durant 
l'acte de lliurament dels premis Jaume I, enguany atorgats a l'Institut d’Estudis Catalans i a Ventura Gassol.

Honorables senyors consellers, senyores, senyors, estimats amics, 
admirat Ventura Gassol: No cal dir que va ser per a mi motiu 
de la major complaença que se m’encarregués de fer l’elogi d’una 
persona que en mereix tants com és Ventura Gassol. I vaig agrair 
a més que fos a mi a qui es distingís, a qui s’honorés, d’aquesta 
manera, perquè jo estimava que havia de ser una persona, no de 
la meva categoria, que és modestíssima, però sí de la meva sig-
nificació, que és prou clara, qui portés la paraula en aquest ho-
menatge, en aquesta expressió del nostre agraïment i en aquest 
subratllar els mèrits del nostre homenatjat.
Jo no voldria fer ara un elogi de to acadèmic. Potser seria l’ade-
quat, però no ho sabria fer, i voldria, més aviat, fer una expo-
sició una mica de les meves vivències personals en relació amb 
la personalitat de l’homenatjat. La primera coneixença meva de 
Ventura Gassol, que no és més que en un sentit: jo vaig conèi-
xer Ventura Gassol, però Ventura Gassol no em va conèixer a mi. 
Va ser fa molts anys, exactament l'any 1921, amb motiu de l'es-
trena d'un drama poètic seu: La cançó del vell Cabres, si no 
recordo malament al teatre Goya de Barcelona. Ell era un home 
jove de 28 anys i jo un xicot de 17. Anava amb una cabellera 
abundosa i revolta, i amb una rosa vermella al trau. Aquesta co-
mèdia dramàtica, o drama poètic, titulat La cançó del vell Cabrés, 
era una mena, diguem-ne d'escenificació d'una llegenda popular. 
En realitat, aquesta iniciativa, com la d'altres col·laboradors en 
la tasca de procurar donar al teatre català una major vigoria, 
seguia la línia que d’altres teatres que han estat importants, per 
exemple, el teatre castellà o el teatre anglès, havien seguit, d’ins-
pirar en les llegendes populars, les obres cabdals d’aquestes lite-
ratures dramàtiques. Bé, es tractava d’una llegenda de vells odis 
que eren superats per l’amor, i, ni cal dir-ho, que això, com vos-
altres sabeu, està molt dintre de la línia, dintre de la visió, que 
Gassol ha tingut sempre de totes les qüestions vitals. Per a ell, 
l’amor ha hagut de superar els odis i, estic segur, que encara 
en aquest moment, això és una constant dintre del seu esperit. 
Es tractava d’uns versos, que encara jo recordo vagament, tot i 
que no els he tornats a llegir, on es parlava d'una rancúnia, d'una 
vella rancúnia, entre el cap d'una família del Mas Cabrés i un 
altre del Mas del Frare, i, a conseqüència d’aquesta rancúnia 
i dels odis que s'havien congriat, cada any, la diada de Tots 
Sants, l’aigua d'un pou pujava a flor de terra, i recordo que deia: 
“l'aigua puja a flor de terra, tèrbola i roja de sang...», i recordo, 
també, que en un moment d’imprecació parlava dels autors d'a-

quests odis, «del vell Cabrés i el del Frare, que a l’infern deuen 
cremar».

Bé, això és gairebé l’única cosa que recordo literalment d’aquest 
drama, molt bonic per cert, realment emocionant, i això va ser 
la meva primera vivència de Ventura Gassol. Després d’això, 
atret precisament per aquesta figura que llavors vaig conèixer, 
vaig llegir els seus llibres anteriors. Àmfora i La Nau, publicats 
l’any 1917 i l’any 1920, que pertanyien, els mateixos títols ho 
diuen, al moviment noucentista, però sota de la norma del noucen-
tisme se sentia vibrar una passió interior que pugnava per rom-
pre aquesta norma.

I aquesta visió que jo ja tenia en aquell moment, que allò era 
una cosa que botava a dintre de la norma del noucentisme, seria 
realment la tònica general de l’obra literària de Ventura Gassol. 

Després, en aquells mesos de lluita per aconseguir una autono-
mia i una major consciència nacional del nostre poble, recordo 
haver llegit, en una revista de propaganda política, un bell ro-
manç, El calze de Pau Claris. I recordo, sobretot, uns versos que 
deien «Pau Claris tenia un calze, com mai més se n’ha vist cap». 
Aquest poema seria inclòs després a Les tombes flamejants, que 
apareixerien el 1923, i que començaven amb aquells versos que 
fan esgarrifar: «Fou una pàtria, va morir tan bella, que mai ningú 
no la gosà enterrar; damunt de cada tomba un raig d'estrella, 
sota de cada estrella un català.» I que acabava: «...foc nou, 
baixa del cel i torna a prendre: ja ha sonat l’hora d’esventar la 
cendra, o Pàtria de les tombes flamejants!»

Naturalment, l’autor d’un llibre així, en venir la dictadura havia 
de passar la frontera. Jo me n’assabentava molt aviat, però so-
bretot, en sabia alguna circumstància a través d’un dels primers 
retrats a la ploma de Josep Pla, publicat el 1925. Va fugir dis-
fressat de capellà, i Pla deia: «... el vestit negre, el manteu li 
donaven un aire elegant. Les criatures a les estacions li venien 
a besar la mà. Els carrabiners el saludaven amb aquell buenas 
Padre, el vell mot d'ordre de l’aliança entre l’altar i el tron. Al 
vagó, se li havia escapat un "punyefla!” indiscret, i una senyora 
havia comentat: és un capellà modern.»

Després vindria París, vindria la companyia de Francesc Macià, 
vindria Prats de Molló i el gran procés i la gran propaganda del 
cas de Catalunya, i els viatges, i finalment, el retorn amb Macià, 
i el triomf.
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Amb la República Catalana I amb la Generalitat que li succeirà, 
serà conseller, i un dels principals assessors de Macià en la ne-
gociació del dia 17 d'abril del 1931. Serà conseller de Cultura 
i durà a terme una gran obra. Sap que aquesta ha de ser una 
tasca col·lectiva i crea un organisme benemèrit, el Consell de 
Cultura, per al qual demana i obté col·laboracions de primer ordre. 
Jaume Serra i Húnter i Pompeu Fabra en tindran la Presidència 
efectiva, i Alexandre Galí, la Secretaria. Serà una obra exem-
plar amb uns pinacles que encara avui contemplem amb enyo-
rança i enveja: l’Institut-Escola i la Universitat Autònoma. Sense 
oblidar altres coses importants, encara que no tan destacades, 
com la institució del Museu d'Art de Catalunya i l'adquisició de 
la col·lecció Plandiura.
Hi ha una cosa que demostra que aquest homenatjat que ara 
honorem, més ben dit, que ens honorem homenatjant-lo, era 
l’home que significava millor la catalanitat. I és l'agressió de 
què va ser objecte a Madrid quan els diputats catalans estaven 
defensant el projecte d'estatut d’autonomia. Va ser ell el triat 
per a aquesta agressió, perquè era com ningú el que represen-
tava la catalanitat.
Vindria després el sis d’octubre. Vindrien un any i quatre mesos 
de presó, i la represa. I és aleshores quan torno a tenir una 
coincidència personal amb Ventura Gassol. Va ser a Pedralbes, 
el 10 de maig del 1936, en ocasió d’una diada de la Llengua Ca-
talana, que aleshores se celebrava cada any. I crec que va ser 
aleshores el primer dia que jo vaig poder parlar amb Ventura 
Gassol, i per tant, ja ell podia conèixer-me; encara que, possi-
blement, no recorda aquesta circumstància.
I després, al cap de pocs mesos, vindria la guerra civil, aquest 
gran trasbals que va posar a prova tanta gent, i que va donar 
lloc a una visita d’amics meus —jo no hi vaig poder ser perquè 
estava malalt— que van visitar-lo el dia 20 de juliol per dema- 
nar-li que el govern de la Generalitat evités les coses que ales-
hores començaven a passar i per oferir-se a aquest govern. I van 
parlar amb Gassol i van rebre’n una abraçada commosa i la pro-
metença de fer tot el possible dins de les difícils circums-
tàncies.
I realment va fer ell tot el que li va ser possible. Va lluitar in-
cansablement per salvar gent injustament perseguida, per empa-
rar tresors culturals, i entre la gent salvada per ell hi ha noms 
tan il·lustres com el cardenal Vidal i Barraquer, i també com el 
bisbe Cartanyà, com Rafael Patxot, com el doctor Lluís Carreras, 
com mossèn Gríera i mossèn Higini Anglès, antic company seu 
en la recollida de cançons populars, com el col·leccionista Plan-
diura, com el poeta Josep M. de Sagarra i tants d’altres.
I això ho va fer ell, amb uns mitjans modestíssims, gairebé apa-
rentment ineficaços, però inspirats per aquest seu amor a la jus-
tícia i aquest desig de fer quedar bé el nom de Catalunya fins 
i tot en aquelles circumstàncies.
Va tenir uns col·laboradors immediats, directes, que van ser Mel- 
cior Font i Miquel Joseph I Mayol, però va tenir així mateix al seu 
costat grans figures de la nostra cultura que es van honorar 
també en aquesta tasca, com Jordi Rubió, com Duran i Sanpere, 
com Joaquim Folch i Torres, Ramon d’Alòs, el doctor Soler i Pla, 
i Bosch i Gimpera.
Decrets i més decrets va anar publicant des del 21 de juliol 
al 22 d’octubre del 1936, i això va representar la salvació de 
Montserrat, de les col·leccions Cambó, Ametller, Massana, Ma- 
caya, Güell, Montaner, Mateu, Patxot, Vilella, Capmany, Munta-
des... i arxius, biblioteques, edificis, imatges, retaules, orfebreria 
litúrgica, de Barcelona i de fora, i fins i tot de fora de Catalunya, 
a les terres d’Aragó.
Llavors el vaig veure, per darrera vegada abans de la seva emi- 
gfació, en el seu despatx de la Generalitat, on havia anat a de-
manar-li protecció per a uns problemes que aleshores s’havien 
plantejat, i on recordo que tenia refugiat, en un racó d’aquell 
modest despatx, un cirial platejat, procedent de la capella de 
Sant Jordi, que aleshores havia estat desafectada.
Després vindria el moment en què la seva permanència al país 
es faria impossible.
Hi hauria unes discussions violentes amb els responsables d’a-
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La Diada de la Llengua Catalana fou una 
magnífica manifestació de solidaritat patriòtica
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El senyor Gassol, pronunciant el seu discurs. A la seva dreta, el consellcr- 
regidor senyor Puntarola; a l’esquerra, el mestre Popipeu Fabra. — A dalt: 

Un aspecte de la gentada que omplia la plaça de ’ Pcdralbes.

com va dir un orador, els partits, tots 
se sentien membres d'un sol Partit: el 
dc la Pàtria. Com fa vint-i-cinc anys, 
quan el Catalanisme era un vast movi-
ment civil « no una pugna de partits, Va- 
plec d’ahir al mati, a la bella plaça del 
Monestir de Pclralbcs, era tina vasta 
reunió de patriotes que van oblidar, per 
algunes hor~s, si eren verds o vermells, 
i fins i tot, en retrobar-se molts cone-
guts. arribaven a estranyar, tot planyent- 
se'i:, que la política dels partits els en-
frontés tan sovint. Puix que, com deia .s*

’ .(Gireu el full, ti. u. p.£

A la primera plana de «La Publicitat» del 12 de maig de 1936, informació sobre l’acte de celebració, el dia abans, a Pedralbes, 
de la Diada de la Llengua Catalana. L'havia presidit Pompeu Fabra i hi havien parlat Joan Roca, Bartomeu Oliver, Octavi Saltor, 
Miquel Coll i Alentorn, Pau Romeva, Armand Obiols i Ventura Gassol. Fou probablement el darrer acte de solidaritat catalana 
abans de la guerra.

quella situació tràgica. Hi hauria greus amenaces i, finalment, la 
marxa vers l’exili el 23 d’octubre del 1936 amb el seu fidel com-
pany i col·laborador Melcior Font.
I darrera d'això una actitud digna, austera i patriòtica, en un 
sever silenci angoixat i apassionat.
Haig d'agrair-li ara, també, les seves gestions a favor de la sal-
vació —que ni cal dir-ho van resultar ineficaces, però no per 
això menys d'agrair—, a favor del meu estimat amic Carrasco 
i Formiguera. I aquestes gestions van ser fetes a través del 
cardenal Verdier, arquebisbe de París.
Després va ser també president del Comitè de l'Exposició d’Art 
Català, a París.
Va haver de sofrir aquesta situació, agreujada per l’inïci de la 
segona guerra mundial, la invasió de França i l'ocupació hitle- 
riana. Va trobar-se a la zona de Petain, però va ser objecte 
d'una petició d’extradició per part del govern espanyol. Precisa-
ment havia de ser ell, l’home que havia salvat tanta gent i tantes 
coses, el que havia de ser blanc dels odis del govern franquista, 
i volien triar-lo a ell precisament, perquè fos aquest símbol de 

catalanitat el que fes de víctima propiciatòria i el que fos acla-
parat per aquests odis que també aclaparaven la nostra terra.
Però, sortosament, era per la intervenció especialment del carde-
nal Vidal i Barraquer, que li tornava d’aquesta manera el gran 
favor que li havia fet, que s’obtenia el rebuig d’aquesta extra-
dició.
I, després d’això, venia finalment l’acabament de la segona guerra 
mundial, la continuació del seu exili, i molt sovint, a distància, 
a través d'amics comuns, ens enviàvem salutacions afectuoses. 
I això fins que vindria el retorn, i jo tindria, ni cal dir-ho, un gran 
desig de ser dels primers a saludar-lo, desig que vaig poder 
veure satisfet.
I ara, ens trobem en aquesta circumstància d’atorgar-li aquest 
Premi justíssim.
Ell, i algunes dotzenes més de catalans, en hores difícils van 
salvar l’honor del nostre poble. És just que ara ens recordem 
d'ell, i amb ell, de tots els que van saber tenir una actitud sem-
blant, quan torna a sonar «l’hora d’esventar la cendra, o Pàtria 
de les tombes flamejants!». — MIQUEL COLL l ALENTORN.
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