
Una àmplia selecció dels nom-
brosos articles escrits per l’his-
toriador, periodista i polític Antoni 
Rovira i Virgili durant els seu onze 
anys de l’exili –del 1939 al 1949, 
és a dir, fins a la seva mort– com 
la que acaba de preparar Cosse-
tània Edicions, a cura de Mercè 
Morales i Montoya i Jaume Sobre-
qués i Callicó, permet fer un recor-
regut per tots el seu pensament 
historiogràfic i polític, atesa la 
gran quantitat i varietat de textos 
aplegats. El recull, Sobre histò-
ria de Catalunya. Escrits de l’exili 
(1939-1949), està format per arti-
cles de tema històric i comentaris 
crítics, d’una gran profunditat, so-
bre llibres d’història; notes sobre 
fets històrics determinants del 
passat català i els grups ètnics 
reculats, dels cartaginesos als 
jueus; informes sobre el Consell 
Assessor de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya, i, final-

ment, diversos articles sobre personatges rellevants –sigui en forma de retrat o a 
partir d’un sol esdeveniment– del món polític però també del cultural, com Pau Cla-
ris, Ramon Llull, Manuel Azaña, Francesc Cambó, Alejandro Lerroux, Pompeu Fabra, 
Joan Sardà, Torres i Bages, Pompeu Gener, Víctor Balaguer i Santiago Rusiñol, sovint 
amb aportacions de primera mà o bé visions noves.

El llibre, diuen els curadors, té una importància de primer ordre per a entendre les 
inquietuds intel·lectuals de Rovira i Virgili en els difícils anys de l’exili, a Montpeller 
i Perpinyà, durant la segona guerra mundial i la postguerra. El volum forma part de 
la col·lecció “Memòria del segle XX”, que dirigeix Josep Maria Figueres Artigues.

Poden ser, diuen els curadors, articles breus o poc extensos, alguns d’ells, però 
tots estan dotats d’un fort contingut. L’historiador va exercir la crítica històrica a 
través de ressenyes d’obres importants, sense limitar-se a fer una glossa, sinó que 
hi aportà punts de vista propis i hipòtesis alternatives. I sempre donant valor al que 
tenien de favorable. Els escrits aplegats, a més de confirmar que a l’exili l’histori-
ador va mantenir ben alta la seva exigència i el rigor, han de contribuir a afeblir la 
imatge que té Rovira i Virgili d’historiador romàntic, interpretació errònia de la seva 
obra, com demostra la part més important de la seva producció.

Els curadors criden l’atenció del lector sobre l’extens comentari del llibre del ca-
nonge Carles Cardó, Histoire spirituelle des Espagnes (1946). Rovira i Virgili censura 
amb duresa tant el posicionament reaccionari i antiliberal de Cardó com la seva 
progressiva tebiesa catalanista. Però no és una rebentada, perquè també sap de-
tectar-hi virtuts: “Com a català nacional i com a home liberal, he de blasmar i lloar 
alternativament el llibre de Cardó”, si bé deplora “que hi hagi trobat més motius 
de blasme dels que jo m’imaginava abans de llegir-lo”. I és una crítica feta des del 
màxim respecte pel canonge: “Respectar-nos és un deure primari de ciutadania i 
de patriotisme i en aquesta hora dissortada cal cremar rancúnies, ressentiments 
i malfiances. “La convivència de tots –conclou– només pot aconseguir-se per la 
llibertat de cadascú i per l’esperit de justícia en el règim social”.

Lluís Bonada
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Els escrits d’exili de Rovira i Virgili recorren tot el 
seu pensament historiogràfic i polític

Antoni Rovira i Virgili (Tarragona, 1882-Perpinyà, 1949) 
va publicar una gran quantitat d’articles a l’exili.
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Governador escapçat
El Diccionari de la literatura catalana 
diu, bo i seguint l’Enciclopèdia Cata-
lana, que Claudi Ametlla va ser go-
vernador civil de Girona durant l’any 
1932. També ho va ser l’any abans. Va 
prendre possessió del càrrec el mes de 
juliol del 1931.
   
Nou topònim
Marta Banús (El safareig dels morts, 
Columna) parla diverses vegades d’un 
municipi de la comarca d’Osona, al 
costat de Torelló, que anomena “Oris”. 
El poble es diu d’una manera ben dife-
rent, Orís.

Un banc per a entrebancar-s’hi
L’edició Random House Mondadori-
Carme Arenas d’El cementiri de Praga, 
d’Umberto Eco, parla d’un restaurant 
de París, que rep els clients en una 
primera sala en forma de passadís la 
meitat del qual es troba ocupat “per un 
banc de zinc on hi ha l’amo, la mestres-
sa i un nen que dorm enmig dels renecs 
i les rialles dels clients”. Quina imatge 
tan curiosa, la de l’amo i la mestres-
sa asseguts al banc i el nen, estirat! 
Evidentment, el que ocupa la sala, de 
punta a punta, és el taulell, la barra, 
darrera del qual, s’entén, hi ha l’amo, 
la mestressa i el nen adormit. En italià, 
el taulell o la barra d’un bar restaurant 
s’anomena banco, i en aquest moment 
la traductora devia pensar, com altres 
vegades, que l’italià és un idioma ben 
fàcil.  

No saben anar al gra
El DIEC2 pensa que un granulat és 
només l’àrid, la sorra, palets, graveta 
o grava que actua com a element no 
aglomerant d’un conglomerat per a for-
migó o per a morter. Primera accepció 
del GD62: “Forma farmacèutica sòlida 
que és formada per pólvores medica-
mentoses mesclades amb sucre i pre-
sentades en forma de petits grànuls”. 
Alcover-Moll: “Granulós”, és a dir, que 
conté grànuls.
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