
records dun temps de prova
per Edmon Vallès

DIARI DE GUERRA (1938-1939), per Pere 
Tarrés. Col·lecció «Saurí», 45, Publicacions 
de l'Abadia de Montserrat, 1979.*
A la introducció d’aquest llibre, dom Ro- 
muald Díaz i Carbonell, que ja havia or-
denat i publicat ei 1973 els papers de Pere 
Tarrés (Pere Tarrés, testimoni d'una èpo-
ca), fa una referència a l'escassetat de 
llibres de memòries escrits per catalans, 
dins la copiosíssima bibliografia produïda 
per la guerra civil de 1936-1939. L’escas- 
setat no és sols de memòries, sinó també 
de textos d'altra mena: estudis, biografies, 
resums.
Tanmateix, darrerament ha aparegut un 
nombre no pas exigu d’obres sobre diver-
sos aspectes de la participació catalana 
a la guerra. Entre aquests llibres n’hi ha 
d'excellents, però també molts —massa!— 
de mediocres i fins I tot de francament 
dolents, producte únicament de l’oportu- 
nitat de satisfer una curiositat general 
després de trenta-cinc anys llargs de cen-
sura. Llibres deficients per manca d’espe-
rit crític, per deformació partidista, per 
pretensions de protagonisme —sovint d’in- 
creïble absurditat—, o com a resultat d’un 
Propòsit de justificació, o bé perquè repe-
teixen coses a bastament dites, discutides 
i sabudes sense reeixir —a voltes sense 
ni proposar-s’ho— a oferir-ne cap síntesi. 
Omplir llacunes amb papers que no asso-
leixen el mínim de qualitat exigible és 
9reu: el nostre mercat editorial resulta
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massa prim per absorbir gaires obres d’un 
mateix tema i, com a conseqüència, el 
llibre dolent desplaça el llibre bo, o pot 
fer-ho. Això contribueix a la desorientació 
i a la confusió: precisament una de les 
coses que més necessita la reconstrucció 
històrica de la complexíssima realitat cata-
lana dels anys de la guerra és una gran 
finesa en el matís.

Ja m'ha vagat de qualificar positivament 
el Diari de Pere Tarrés i de citar-lo. Em 
plau que aquesta recensió de l’actual edi-
ció separada em permeti d'exposar les 
raons d'aquesta estima.

De bon començament, cal advertir que el 
llibre té dues vessants: la religiosa i la 
testimonial. Deixaré de banda la primera, 
perquè no m'escau de parlar-ne, i m'ocu-
paré de la segona. Tanmateix, per a situar 
i valorar el testimoniatge del Diari, és in-
dispensable de saber que Pere Tarrés era 
un home profundament religiós i estreta-
ment vinculat, ja aleshores, a la comuni-
tat de monjos de Montserrat. Era metge 
i havia exercit uns anys; quan fou mobi-
litzat, el 1938, en tenia trenta-tres. L'ori- 
ginalitat i l'interès del Diari estan en el 
conflicte latent entre els dos pols dè la 
personalitat de Tarrés: la seva condició de 
catòlic fervorós i la seva catalanitat inte-
gral. Hi ha, a més a més, el testimoniatge 
d’un home culte i sensible, dotat d'esperit 
crític. Tarrés s’incorporà com a metge (de 
la classe de tropa; posteriorment fou as-
cendit a tinent, que era la graduació que 
correntment tenien els metges de batalló) 

a un batalló de la 133 Brigada Mixta, 24 Di-
visió. Aquesta unitat, aleshores, era de 
guarnició al sector de Llavorsí, al Pallars 
Sobirà. La unitat del batalló de Tarrés era 
instal·lada al llogarret de Burg.

Tarrés descriu una sanitat de batalló fran-
cament deficient, amb manca total de me-
dicaments i excés de brutícia; les seves 
precisions constitueixen un retoc impor-
tant al quadre potser massa afalagador 
que hom ha traçat de la sanitat militar 
republicana, inspirat sobretot per l’actua- 
ció d'alguns metges eminents i pel funcio-
nament d’alguns hospitals prestigiosos. 
(A la pàgina 95 hi ha referències concre-
tes sobre aqueixa situació.)

El Diari recull les impressions de l'autor 
durant els mortífers atacs contra el Vala- 
dredo, part de l'operació muntada per pren-
dre Llavorsí. Mortífers i estèrils, perquè 
el Valadredo fou reprès pels franquistes 
en un contraatac. Tarrés parla d'un batalló 
(el Primer de la 133) que va perdre 
440 homes dels 500 que el formaven. Du-
rant el dia (22 de juliol) anota que ha as-
sistit 225 ferits; 50 més foren abandonats 
ai camp de batalla i hom comptà 60 morts. 
(No aclareix si aquestes xifres correspo-
nen al primer Batalló o a un altre; si fos-
sin del Primer, les baixes no controlades 
podrien correspondre a desapareguts i a 
ferits assistits en d’altres llocs de socors.) 
El 24 de juliol es repetí l'atac, i novament 
fracassà. Tarrés assistí 300 ferits, «molts 
d'ells gravíssims, que no els hem fet altra 
cosa que evacuar-los: ferides de crani;
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¿novetats catalanes del mes
EDICIONS DE LA MAGRANA

SÍNTESI D’HISTÒRIA DELS PAÏSOS CATALANS, Jordi Moners. 4.' edició.
Col·lecció «La Magrana», 2. 200 ptes.
BAIXEU A RECULES I AMB LES MANS ALÇADES, Manuel de Pedrolo. 
Col·lecció «Les Ales Esteses», 1.

EDITORIAL LAIA
RESERVA D’INQUISIDORS, Manuel de Pedrolo.
Col·lecció «Les Eines», 53. 192 pàgines.

EDITORIAL PÒRTIC
PAU CASALS. Dades biogràfiques inèdites, cartes íntimes i records viscuts,
Enric Casals. Col·lecció «Memòries», 26. 347 pàgines. Profusament il·lustrat.

EDITORIAL SELECTA/CATALÒNIA
ANTOLOGIA POÈTICA DE JOAN MARAGALL, a cura de Carles Riba.
Col·lecció «Biblioteca Selecta», 148. 180 pàgines. 5." edició.
LES MILLORS LLEGENDES POPULARS, Joan Amades.
Col·lecció «El Tresor Popular de Catalunya», 1. 288 pàgines. 3.' edició.

EDIDTORIAL VICENS VIVES
LLENGUA I LITERATURA «AVUI-1», M. Montané, P. Comes i T. Gràcia. 
Primer curs de BUP. 304 pàgines.

ENCICLOPÈDIA CATALANA
DICCIONARI FRANCÈS-CATALÀ i CATALÀ-FRANCÈS, Carles i Rafael Caste-
llanos. 1.096 pàgines. Mida 14x20 cm. 1.500 ptes.
GRAN ENCICLOPÈDIA CATALANA, volum XIII.
Comprèn des de S a ST. 3.300 ptes.

J. HUGUET PASCUAL, Editor (Alberic - València)
EL CABDELL DE LES BRUIXES, Rosa Fabregat.
Poemes de la mateixa autora d'«ESTELLES». Distribució: Prologo.

PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT
ESTUDIS DE LLENGUA, LITERATURA I CULTURA CATALANES. Actes del Pri-
mer Col·loqui d'Estudis Catalans a Nord-Amèrica. Urbana, 30/3 a 1/4 de 1978. 
LA CABRA MUNTESA, Fèlix Rodríguez de la Fuente.
Un nou volum de la sèrie «L’Home i la Terra». A tot color.
ENCICLOPÈDIA DE PREGUNTES I RESPOSTES. Un llibre que mereix un lloc 
privilegiat a la biblioteca dels joves i dels no tan joves. Il·lustrat en color. 
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LA POR AL FRACÀS, diversos.
«Qüestions de Vida Cristiana», 98.
CALENDARI SERRA D’OR 1980. Mercats i fires de Catalunya.
Fotografies a tot color de Jordi Gumí. 375 ptes.
L’UNIVERS. Enciclopèdia el món del saber. I.
ELS ORÍGENS DE LA HISTÒRIA. Enciclopèdia el món del saber. II.
Una eina de treball imprescindible per a tothom. Il·lustracions a tot color.

LLIBRES RECOMANATS
L’EXILI POLÍTIC CATALÀ, Joan Sauret. «Documents de Catalunya». (A.-P.j. 
L’AMANT DE LADY CHATTERLEY, D. H. Lawrence. Trad. J. Arbonès. (A.-P.j. 
EL MARGE, A. Pieyre de Mandiargues. Premi Goncourt. Trad. J. Oliver. (Aymàj . 
FLAUTA DEL SOL, Jordi Pàmias i Grau. Premi Carles Riba 1978. 2.*  ed. (Aymàj. 
UN HOME QUALSEVOL, Jordi Carbonell i Tries. Premi Sant Jordi 1978. (A.-P.j. 
POEMES DE L’ALQUIMISTA, Josep Palau i Fabre. 4.’ ed. «Óssa Menor» (A.-P.j. 
LO CATALANISME, Valentí Almirall. «M.O.L.C.», 22. (Edicions 62].
ANTOLOGIA GENERAL DE LA POESIA CATALANA, J. M. Castellet i J. Molas. 
SOBRE LITERATURA, Gabriel Ferrater. «Cara i Creu», 26. (Edicions 62).
EL MEU PAS PEL TEMPS, AveHí Artís-Genen «Cara i Creu». (Ed. 62). 
LA MASIA, Sebastià Juan Arbó. 2.*  ed. «Antílop», 3. (Ed. Selecta).
EL BOSC I LA CIUTAT, M. Monge. Ecologia. 200 ptes. (Ed. Teide).
ELS PRONOMS FEBLES, J. Gelabert. Clar i pràctic. 220 ptes. (Ed. Teide).
H." CONT.‘ DE CATALUNYA (1800-1975), Vergés/Comas/Calonja. (Ed. Teide). 
DICCIONARI DE SINÒNIMS I ANTÒNIMS, S. Pey. 500 ptes. (Ed. Teide).
EN FELIP MARLOT, Joaquim Carbó. «La Xarxa», 21. (P.A.M.).
VIATGE ENLLUNAT, Joan Barceló i Cullerés. «La Xarxa», 23. (P.A.M.).
ELS NENS DE LA MEVA ESCALA I DITES D’INFANT, Joan Salvat-Papasseit.
L'ESTEL DE COLORS, Pep Albanell. Il·lustració Eulàlia Sariola. (P.A.M.). 
A TRAVÉS DE LA HISTÒRIA I DE LA CULTURA, Miquel Batllori. (P.A.M.).

______llegiu llibres en català_____ J

abdominals amb sortida d'epíploon i bu-
dells; innombrables ferides de metralla l 
bala a totes les parts del cos».
Pel setembre, el batalló de Tarrés fou tras-
lladat successivament a l’Albagés, Llarde-
cans (pobles de la reraguarda) i Torres 
de Segre. Torres quedava aleshores a la 
línia del front, determinada en aquell punt 
pel curs del Segre, i comptava amb bones 
fortificacions de primera línia (però cap 
en profunditat). El poble estava evacuat, 
buit, destrossat; el sector era tranquil. 
El 21 d'octubre (sempre naturalment de 
1938), el batalló fou traslladat, a peu, a la 
vall de la Pererola, dins la zona Maials- 
Seròs. El relleu li inspira unes reflexions 
amargues sobre la desorganització i la des-
orientació del comandament, que compor-
ten «tan poc respecte i consideració als 
soldats» i que tenen com a resultat final 
esgotament i desmoralització. Recull, el 
Diari, les curioses notícies que van córrer 
aquells dies sobre l’acabament de la guer-
ra mitjançant una entesa.
Igualment curiosa —i digna de ser recor-
dada pels lectors més o menys tocats pel 
devessall aclaparador de dades amb què 
un historiador militar espanyol pretén de-
mostrar que l’Exèrcit Popular no estava 
per sota del de Franco en armament— és 
l’anotació del dia 27 d'octubre: «Han dut 
al Batalló un morter del 81. Quina il·lusió 
ha fet a tota aquesta joventut! L'han mun-
tat i mirat per tots costats...»
Des d’aquest acampament de la Pererola, 
la unitat de Pere Tarrés marxà per tal de 
participar en l'atac contra el cap de pont de 
Seròs, que fou una de les operacions 
de l’ofensiva republicana al Baix Segre, en 
un intent desesperat d’alleugerir la pres-
sió dels franquistes a l’Ebre i fins i tot, 
si les coses sortien bé, d’efectuar una pe-
netració profunda per Fraga. Una operació 
plausible sobre el paper però molt discu-
tible a la realitat, a la vista de la situació 
de les forces republicanes. El testimoni de 
Tarrés assoleix en aquest punt el màxim 
d'interès, per la raresa de documents di-
rectes sobre aquella ofensiva. Algunes de 
les notícies que anota són altres tantes 
acusacions greus: hi havia una sola am-
bulància per a evacuar els ferits de tota 
una Divisió que passava a l'atac; determi-
nades tropes republicanes s'orientaren ma-
lament i van atacar posicions republicanes; 
ordres i contraordres; baralles entre els 
caps militars...
Del cap de pont de Seròs, un cop acabades 
les operacions en aquell sector, el batalló 
de Tarrés fou traslladat al front de l’Ebre, 
que aleshores ja estava fixat a la vora es-
querra del riu per als republicans i era 
tranquil. Amb quatre-cents homes escas-
sos, el batalló guarní un front de dotze qui-
lòmetres... Malgrat que no era previsible 
cap atac per aquell sector, la relació en-
tre les dues xifres és ridícula. Insisteix 
Tarrés en l'esgotament dels homes, en 
llur desmoralització; el menjar era escàs 
i dolent; la confiança en el comandament, 
nul·la. «El nostre Exèrcit pot tenir molt de 
gloriós, de popular i de regular —escriu-
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Però del que no té ni un borrall és de 
sentit comú i d’ordre directriu.» Tarrés 
formula aquest judici sobretot en relació 
amb les anades i vingudes, amb la fatiga 
inútil que hom imposava als soldats. Molts 
altres retrets, i molt més greus, es po-
drien fer al comandament republicà. Sense 
moure’ns de l’aspecte que critica Tarrés, 
cal afegir que la 24 Divisió no fou pas, 
ni de bon tros, de les que es passeja-
ren més.
La darrera part del Diari reflecteix els dies 
dramàtics del gener de 1939, quan el ba-
talló de Tarrés hagué d'abandonar les po-
sicions de Garcia per evitar de ser encer-
clats i combaté, ja en plena retirada, per 
terres del Priorat, del Camp de Tarragona, 
del Penedès. El diari s’acaba el 26 de ge-
ner de 1939, data en què les tropes fran-
quistes entraren a Barcelona. Pere Tarrés, 
que s'hi havia quedat, incorrent, per tant, 
en el delicte de deserció, anotà aquell 
dia: «Catalunya, Catalunya està salvada.» 
Evidentment parlava de «la Catalunya del 
doctor Torras i Bages». Fins i tot limitant- 
la, però, s'equivocava (perquè volia equi-
vocar-se): la Catalunya catòlica no era 
salvada de cap manera. Romputs els lli-
gams de solidaritat que l’unien als com-
panys del seu batalló —i que sovint són 
els més forts a la guerra— i immers en 
el medi familiar, Tarrés esdevé un home 
que ho subordina tot als interessos de 
l'Església, evidentment trepitjada i escar-
nida sota la República. Amb tot, i malgrat 
els greuges que Tarrés tingués contra la 
revolució —i Tarrés representa en aquest 
moment la posició moral de molts i molts 
catalans—•, era prou evident que la victò-
ria de Franco comportava la derrota de 
Catalunya i l'inici d'una política de des- 
nacionalització. Els darrers paràgrafs del 
Diari, càntic entusiàstic a la victòria de 
l'Espanya catòlica de Franco, no són pas 
simpàtics: al capdavall, «els dolents» ha-
vien estat, el dia abans, els companys de 
l’autor i prou bé sabia Tarrés com eren. 
Amb tot, el balanç final de la vida militar 
de Tarrés és positiu: fou un bon company 
i un metge abnegat. Molts antifranquistes 
de relleu no posseeixen títols tan valuosos.

Cal llegir aquest Diari paral·lelament amb 
El abrazo de los muertos de José de Ar- 
teche. Catòlic fervent i a la vegada diri-
gent del Partit Nacionalista Basc, per tal 
de salvar-se de l'escamot d’execució va 
haver-se d’allistar voluntari a un terç de 
requetès. La seva visió de la guerra és 
insòlita i té punts de contacte amb la de 
Tarrés: tots dos són catòlics fervorosos; 
Arteche pot ser catòlic, però ha d’amagar 
que és nacionalista basc; Tarrés pot mani-
festar la seva catalanitat, però ha d'ama-
gar que és catòlic. Mutatis mutandis l'una 
situació i l’altra foren nombroses durant 
la guerra, per bé que no hagin tingut una 
expressió escrita tan abundant com la 
d’aquells que lluitaven identificats amb un 
bàndol. I és lògic, perquè l’evocació de la 
guerra és doblement dolorosa per a aquells 
Que lluitaren contra llurs conviccions.

EDMON VALLÈS

presència femenina
per Maria Martinell

DONA I SOCIETAT A LA CATALUNYA AC-
TUAL, per Maria-Aurèlia Capmany, Magda 
Oranich, Anna Balletbó, Maria-Rosa Prats, 
Isabel-Clara Simó. «Llibres a l’abast», 142, 
Edicions 62, S.A., Barcelona, 1978.

Un llibre realista sobre la dona i la so-
cietat catalana que mereix un comentari 
ampli, amical i crític, no certament amb 
l’ànim de fer-ne publicitat —que no li cal—, 
sinó per interès de donar-ne a conèixer el 
contingut i la temàtica. Cal cridar l’atenció 
sobre aquesta obra sobre la dona, feta per 
unes dones, davant un públic amb el qual 
cal insistir a temps i a destemps perquè 
cada vegada sigui més ampli el sector que 
prengui consciència del problema de la 
dona a la societat catalana actual.

El tema és dels que avui dia s'airegen mas-
sa vegades anecdòticament i superficial, 
esculls que l’obra que comentem ha evitat 
molt encertadament. Les autores hi han fet 
bona feina. La situació de la dona a Cata-
lunya se'ns hi presenta, no com un recull 
de dades, sinó amb una gran intel·ligència 
dels esdeveniments, de les evolucions so-
ciològiques, de les ideologies que l'han 
provocada i de les realitats que mantenen 
encara la desigualtat i la marginació.

Constitueixen el llibre els capítols se-
güents: Unes reflexions de Maria-Aurèlia 
Capmany, que compara i entronca el femi-
nisme d’ara amb les accions i els proble-
mes feministes dels anys de la república 
i amb les ambigüitats i la manipulació de 
la dona que aquella societat comportava; 
reflexions que conclou amb l’expressió del 
convenciment que si «realment volem can-
viar la situació de la dona en la societat 
en què vivim hem de canviar la societat 
i no ho aconseguirem si no és canviant la 
mentalitat de tots i cada un dels éssers 
humans». Magda Oranich dedica quaranta- 
cinc pàgines a explicar la situació de dis-
criminació legal de la dona: és un com-
pendi excel·lent sobre el problema de la 
dona i la llei, clar, intel·ligible i intel·ligent, 
que resumeix tot el que afecta les dones 
en les lleis polítiques, civils i de família, 
penals i laborals, amb un apartat especial 
per a les lleis catalanes. La situació de la 
dona sota la dictadura és tractada per 
Anna Balletbó, que ens explica com al 
«nou ordre» sorgit contra la legalitat de-
mocràtica li calgué una «nova dona» per a 
consolidar-se i va crear, doncs, un aparell 
ideològic per a encadenar la dona al tipus 

de família jerarquitzada i autoritària que 
la dictadura volia. Una anàlisi del problema 
de la mentalitat de consum dins la socie-
tat actual, també dins la catalana, amb la 
immoralitat de la manipulació de l’home, 
però encara més de la dona, a la qual man-
té en el paper que aquesta societat li ha 
emprogramat i li ha assignat per a treure-li 
més fruit i evitar que arribi a un veritable 
alliberament, és el treball sociològic que 
hi aporta Maria-Rosa Prats, que denuncia 
de forma clarivident els paranys que amb 
l’esquer del fals alliberament, tant intel·lec-
tual com sexual, la societat de consum 
posa a la dona. Isabel-Clara Simó passa 
revisió al fet de la dona i la política, per a 
la qual cosa analitza prèviament la psico-
logia i la moral de la dona: dues realitats 
que creu que condicionen de manera deci-
siva la dona, sobretot a causa del mal 
enfocament de l’educació. El criteri és just, 
però potser totes dues coses, tant la psi-
cologia com la moral, necessitarien un 
aprofundiment més extens que el que per-
met l’espai del llibre. El problema dels con-
dicionaments psicològics de la dona i el 
de la coacció de l’educació moral que ha 
rebut exigeixen d’anar-hi més a fons. Per 
exemple, no es pot, en dues pàgines i mit-
ja, donar al cristianisme tota la culpa de la 
mala educació moral de la dona i del fal-
sejament de la visió de la sexualitat. Cer-
tament que l’Església catòlica —i les altres 
confessions cristianes també— hi té una 
bona part de culpa, però seria interessant 
veure si aquesta actitud és original o here-
tada d'altres civilitzacions; en què ha afa-
vorit la dona, en què s'ha entossudit i en 
quines èpoques. En canvi, em sembla molt 
realista l'anàlisi de l'actitud de la dona 
envers la política i del fenomen del con-
servadorisme polític de l’electorat femení.

L'obra es clou amb l’opinió d'un bon nom-
bre de partits polítics sobre el fenomen 
de l’opressió i la marginació de la dona 
i amb una exposició de com contemplen 
els seus programes la possibilitat d’arri-
bar a una societat igualitària per a la dona. 
És bo que ho tinguin en compte als pro-
grames, però és imprescindible que ho 
confrontin amb la realitat i, ara que inau-
gurem una societat més participativa, es 
posin les bases per a realitzar-ho, perquè, 
com diu Maria-Aurèlia Capmany, «no hau-
ríem mai de perdre de vista que la revo-
lució no es produeix si no hi ha un pas 
d’una situació de fet a una situació de 
dret».
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