
August Rafanell comenta al seu nou 
llibre, Notícies d’abans d’ahir –a partir 
de la lectura d’Intel·lectualitat i cultura 
resistents. Serra d’Or, 1959-1977, de 
Carme Ferré Pavia–, que el dictat neo-
realista va expulsar de les planes del 
mensual montserratí, convertit en timo-
ner d’una mena de compromiso storico, 
les radiacions de J. V. Foix, els contes 
fantàstics de Pere Calders o l’indige-
nisme màgic de Tísner. “Jo li afegiria 
–continua Rafanell– el menyspreu de la 
prosa justa d’Artur Bladé i Desumvila: 

del Bladé que va biografiar Francesc 
Pujols, i va rebre una garrotada del crí-
tic oficiós del moment.” Bladé, recorda 
tot seguit Rafanell, s’hi tornarà al seu 
dietari dient que “llegint la crítica, fa 
l’efecte que el crític és dues vegades 
reaccionari: la primera per marxista, la 
segona per clerical”. Conclusió de Ra-
fanell: “Serra d’Or va marginar els que 
es resistien a nodrir la seva literatura 

tant de Marx com de Jesús”. La reivin-
dicació de la “prosa justa” de Bladé, la 
de la biografia Francesc Pujols per ell 
mateix, es produeix just quan aquest 
magnífic llibre tan elogiat per Pla –tot i 
que no tenia cap simpatia pel biògraf– 
s’ha incorporat a l’obra completa. Si 
parlem de vides recollides oralment, cal 
esmentar primer les de Pla, i immedia-
tament després la de Xammar escrita 
per Josep Badia, i aquesta de Pujols.

Benvinguda, doncs, la reivindicació 
de Rafanell, si bé la fa al preu d’una 
desconsideració passada de rosca. El 
crític oficiós, que era Joaquim Molas, 
no va pas menysprear la prosa de 
Bladé, sinó que va dirigir la seva crítica 
al personatge de Pujols: “un projecte 
d’intel·lectual desfet per l’anècdota”, 
va qualificar-lo. Així ho va entendre 
Bladé quan va criticar l’escrit de Molas 
a Serra d’Or mateix, tres mesos més 
tard, bo i agraint-li la benevolència del 
crític en parlar de la “meva modesta 
participació en la manufactura del lli-
bre”. Molas havia dit que el llibre, fet 
amb entusiasme i honradesa, era escrit 
amb una prosa funcional i amena, i que 
ajudava a traçar amb tota precisió el 
perfil pujolià.

LLIBRES

Nova York, setembre del 1920: les fà-
briques tanquen, les famílies perden la 
casa i impera la llei seca. Els carrers de 
Manhattan bullen de ressentiment i de 
crispació. I Wall Street, el cor financer 
del món, esclata a causa d’un atemptat 
terrorista destructiu i mortífer. Aviat 
el veterà de guerra Stratham Younger, 
l’inspector de policia Jimmy Littlemore 
i l’atractiva científica Colette Rousseau 
decideixen d’investigar les pistes i han 
de traslladar-se a París, Praga o Viena.

El mapa religiós català bull. Evangèlics, 
musulmans, budistes o ortodoxos són 
algunes de les confessions religioses 
que, any rere any, obren nous centres 
de culte. Alhora, les esglésies catòli-
ques són més buides que mai. Però cal 
recordar que la història catalana és ple-
na d’heretges, heterodoxos, lliurepen-
sadors i creients de religions diverses 
que han tingut un paper clau per a fer 
del nostre país un país més complex i 
més respectuós amb la diversitat. 

Una colla d’assaigs que tenen com a 
denominador comú la història catalana 
del segle XX. Els treballs que integren 
el volum comparteixen també la volun-
tat de recuperació d’unes veus que a 
penes s’havien deixat sentir, amaga-
des, com diu l’autor, “sota el verdet 
de la desmemòria”. Les notícies que 
s’hi recullen serveixen per a revisar la 
història de la llengua i la cultura del 
nostre passat més pròxim, i, potser, per 
a matisar-ne el llegat. 

Assaig d'història de la llengua 
i la cultura catalanes
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