
A Mèxic, on vivia exiliat des del 1939, morí, 
a setanta-nou anys d’edat, Abelard Tona 
i Nadalmai, polític i escriptor, probable-
ment poc conegut de les generacions joves, 
encara que no fa gaires anys a Barcelona 
se li van editar tres llibres: El factor ri-
quesa en els orígens de Catalunya (1921), 
Minyonia del bon rei Jaume el Conqueri-
dor (1973) i Guillem Ramon i el Cid (1974). 
Fill de Baldomer Tona i Xiberta, diputat 
provincial, es va criar en un ambient cata-
lanista i liberal. El ' seu tarannà inconfor-
mista havia de dur-lo, passat el temps, a 
posicions més radicals, tant en l’aspecte 
nacionalista com en el social. De primer 
afiliat al CADCI i durant la dictadura de 
Primo de Rivera membre del SEM (Socie-
tat d’Estudis Militars), destacà més com 
a home d’acció que com a organitzador. 
Mancat de dots oratoris, a causa d’una ti-
midesa en les relacions socials que con-
trastava amb el seu coratge físic, no fou 
un dirigent, però sí, sempre, un home amb 
el qual es podia comptar per a les empre-
ses més arriscades. Arran del complot de 
Garraf (1925) es va exiliar a França i par-
ticipà en el de Prats de Molló (1926). Ex-
pulsat de França, s’instal·là per un poc 
temps a Bèlgica, d’on es va traslladar a 
Mèxic. D’allí estant va col·laborar a «La 
Publicitat» i a «L’Opinió». En tornar a Ca-
talunya ingressà al Bloc Obrer i Camperol. 
Quan aquest partit decidí fusionar-se amb 
l’Esquerra Comunista, que dirigia Andreu 
Nin, va ser un dels discrepants de la fusió 
i va passar a la Unió Socialista de Cata-
lunya. El 19 de juliol de 1936 va prendre 
part en l’atac a la Telefònica, acció en la 
qual va caure greument ferit. Incapacitat 
per al servei d’armes per les seqüeles de 
les ferides rebudes —que patiria tota la 
vida—, va ser dedicat a tasques burocràti-
ques d’alt nivell, com a home de confiança 
de Joan Comorera, que defugia el control, 
la vigilància, la pressió a què el volien sot-
metre elements d’un dels quatre partits 
que havien integrat el PSUC. Acabada la 
guerra, s’exilià altre cop a França, d’on no 
trigà gaire a tornar a Mèxic i allí fou sem-
pre present a la majoria de les revistes 
catalanes de l’exili: «El Poble Català», 
«Quaderns de l’Exili», «La Nostra Revista», 
«Enllà» i d’altres, però sobretot a «Pont 
Blau»; en fou un dels fundadors i col·la-
borador assidu durant els onze anys que 
va subsistir aquesta revista. A Mèxic, Tona 
i Nadalmai va publicar Quatre contes a 
muntanya (1952). Fou un dels creadors del 
Moviment Social d’Emancipació Catalana, 
amb altres dissidents del PSUC. Treballà 
per al Partit Socialista Català i per al Con-
sell Nacional Català. La seva vida fou con-
sagrada totalment a Catalunya, d’una ma-
nera ininterrompuda. És una llàstima que 
hagi mort sense veure publicada la seva 
excel·lent novel·la Qui va parlar?, en la qual 
narra els detalls del complot de Prats de 
Molló, tractat sempre d’esquitllentes en 
els textos que hi fan referència.
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LA TEMPTACIÓ DE LA
BLASFÈMIA I LA INQUISICIÓ
Quan dic que detesto la blasfèmia, que 
m’avorreixen un no dir la pornografia i 
els acudits marrons, en Jaume Vidal em 
diu que el meu punt de vista no serveix, 
perquè la meva educació és atípiqa. Vaig 
viure entre gent creient i gent agnóstica 
que es respectaven mútuament, que discu-
tien amb passió, al mateix temps que con-
sideraven els renecs i les blasfèmies en pri-
mer lloc una grolleria i en segon lloc un 
atemptat contra els drets humans. Vaig 
ésser educada en escoles laiques on hi ha-
via molta gent que creia en Déu i en santa 
Maria i anava a missa i que no se n’ama-
gava, però tampoc no en feia gala.
És cert, però, que la societat repressiva en 
què visc dóna mostres de la seva existèn-
cia perquè no me n’oblidi, mostres que 
em semblen com imatges transposades de 
temps remots, escenes inquisitorials, amb 
anònims denunciants i amb càstigs que 
atempten contra la integritat del denun-
ciat per la senzilla raó que aquest, el de-
nunciat, ha expressat un pensament consi-
derat irrespectuós per l’ortodòxia. I aquest 
és el cas que ara hem pogut veure. Un 
tribunal de Lleida ha condemnat Cèsar 
Alegre, autor de quatre ratlles surréalistes. 
Cèsar Alegre estudia Història i per entu-
siasme i per deure ha llegit abundant lite-
ratura subversiva, antirepressiva, que sor-
geix del fons del subconscient freudià, de 
la tradició popular, des de frases tan vives 
i tan irrespectuoses com «pagant sant Pere 
canta!» fins a literatura consagrada des de 
l’alba del surrealisme, passant per Boris 
Vian i fins a Tactual revulsiu anarcoide.
Si llegiu les quatre ratlles del poema en 
prosa de Cèsar Alegre, aparegut a la revis-
ta «La Higiènica», hi descobrireu les lectu-
res d’un programa complet d’oposicions 
a càtedra, restes d’exabruptes romàntics, 
superposició de tabús subconscients, uti-
lització de valors sagrats per fer més viva 
la protesta. És un tema per debatre’l a 
classe, per dilucidar-ne els antecedents, per 
discutir-ne Tactual vigència. Què dic, pobra 
de mi, vigència! Cèsar Alegre ha estat 
condemnat per les seves quatre ratlles. 
Condemnat per un tribunal ordinari, que 
es proposa fer-lo tancar a la presó, inhabi-
litar-lo durant sis anys, barrar-li el camí 
que ell ha anat preparant amb tot un Bat-
xillerat i una carrera de Filosofia i Lletres. 
Confesso que se m’escapa del tot el propò-
sit d’aquest càstig que vol ser exemplar. 
Potser, disposats a utilitzar elements sur-
réalistes, podríem deduir que hi ha en tot 
aquest desgavell alguna força _ demoníaca 
que vol que la repressió continuï creant 
desigs de blasfèmies, i que es desvetllin les 
forces del subconscient amb tota la seva 
irracionalitat. En aquesta situació tan tè-
trica reproduiré uns mots d Espriu, de la 
Primera història d’Esther:
«Anatema contra el qui revolta instints i 
sentiments contra l’imperi de la raó, l’alta 
lluminària de l’amor de Déu en la tenebra 
de l’home. Res al marge de la raó, res en 
pugna amb la raó, res per damunt de la 
raó excepte Déu ! I digui tot el poble 
"Amén”.» - MARIA-AURËLIA CAPMANY. _

LA REVOLTA
D’UNS MESTRES HIPOTÈTICS
Heus ací el títol d’un llibre d’Alexandre 
Galí: Vna hipotètica revolta d'uns mestres 
hipotètics. Els mestres als quals jo em vull 
referir ara només són «hipotètics» quant 
a llur condició de mestres que exerceixen a 
la nostra terra (o bé no n’hem de dir ja la 
nostra «terra» i n’hem de dir la nostra «ciu-
tadania», terme més «comprensiu» en tots 
sentits!...). L’il·lustre pedagog oferia —re-
cordem-ho— amb aquell títol una medita-
ció iniciada, deia, davant d’un grup de 
mestres a Barcelona el mes de maig de 1963 
i acabada a Perpinyà, afegia, a les Edicions 
Proa —aleshores encara exiliades en terra 
catalana. Però potser mai no hauria pogut 
pensar el senyor Galí, com l’anomenen en-
cara els seus deixebles, en una revolta com 
la que vivim —no dic contemplem—, d’uns 
mestres que recorren al govern de Madrid 
en defensa de llurs interessos anticata-
lans. És a dir, volen continuar amb tots 
els drets d’exercir de mestres al territori 
de la Generalitat sense incorporar-se a la 
realitat catalana, la qual rebutgen. Ells 
només se senten «treballadors» —un mot 
que vesteix i amaga privilegis— de la feina 
que han fet fins ara i que no volen deixar 
de fer. La feina pitjor que pot fer un pe-
dagog: criar esclaus; educar —en el sentit 
original de «conduir»— en el desarrela-
ment; mantenir i cultivar la forasteria 
originària, i dividir allò que és comú, tot 
anul·lant allò que és genuí. Són mestres 
«hipotètics», però els infants, i les noies 
i els nois, catalans —perquè tots ho són— 
els han de tenir per mestres de debò, com 
són els mestres que tenen els infants d’ar- 
reu del món (o haurien de tenir). S’han 
revoltat —tothom ho ha pogut llegir a la 
premsa— malgrat que afalagant-los i afa-
lagant llur tarannà i el tarannà semblant 
d’altres que pensen com ells, en requesta 
d’assentiment i vots, hom els hagi dit que 
«catalanitzar no vol dir descastellanitzar», 
quan tots sabem que si ens esmercem a 
catalanitzar és perquè ens han castellanit-
zat i continuen fent-ho cada dia. No ha 
servit de res d’anar amb peus de plom, per-
què el funcionari, el «destinat» no s’em-
passa les subtileses. Té la mentalitat i fins 
i tot la consciència d’ocupant, d’aquell que 
no és allí on li pertoca però com que hi 
està molt bé —almenys mentre no li ofe-
reixin, sense molèsties, res de més bo— té 
una sensibilitat expressa per a la captació 
dels xiu-xius més prudents de l’ocupat. 
Perquè ell vol ésser «lliure» i ningú, ni les 
lleis democràtiques més moderades, no el 
pot obligar a suspendre ni tan sols a re-
duir el procés de colonialització. Són ací 
perquè han vingut. I no volen adaptar-se 
a la situació legal d’avui ni a la pedagògica-
ment correcta de sempre (tot fent retòrica 
de légalisme i bocades de pedagogia «pro 
domo sua») perquè l’urc natural i l’empar 
fàctic els vénen d’anys i panys, com a nos-
altres la submissió enraonada... Que l’epi- 
sodi ens sigui estimulant!—JOAN TRIADÜ.
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