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literatura lluís bonada

La biografia del bisbalenc Narcís Lloveras recupera 
l’ideal republicà, en temps de pau i de guerra

El primer d’agost de 1936, només dues 
setmanes després de l’aixecament 

feixista, Narcís Lloveras, veterà perio-
dista de la Bisbal d’Empordà, viatja a 
Barcelona, en qualitat de corresponsal 
del diari gironí L’Autonomista, amb un 
grup de vint-i-sis voluntaris republicans 
de la seva vila. El periodista republicà ha 
hagut de declarar que té 45 anys per ser 
acceptat a la columna Macià-Companys, 
quan en té 60, a més de fer gestions amb 
polítics del més alt nivell.

Al front sabrà que a la rereguarda 
es fa el “carnestoltes”, escriurà, perquè 
molts milicians que encara no han lliu-
rat les armes, per tal d’emprar-les contra 
l’enemic, es passegen pels carrers —com 
ell també ha constatat en diverses pobla-
cions— “amb una ‘seriositat’ tan ridícula 
que ni ells mateixos s’adonen que fan fer 
un tip de riure a tothom que els veu”. 

Segons vox populi, comenta, no han 
lliurat les armes “perquè el segó de la 
menjadora se’ls acabaria i haurien de 
treballar novament”, i, a més, perquè ja 
han “posat tendrum a l’esquena”.

També es queixarà dels “incontro-
lats” que els controlen les cartes, porcs 
als quals els desitja que els arribi el seu 

sant Martí: ho escriu el març de 1937, 
dos mesos abans dels fets de Maig, quan 
la República purga els incontrolats, és a 
dir, la CNT-FAI i el POUM. Potser va pen-
sar més d’una vegada en el mal que els 
anarquistes van fer a la República durant 
el seu exili, a Ceret, on mor, el 1947. 

Les dinou cròniques de guerra del pe-
riodista empordanès han estat finalment 
reproduïdes en una biografia elabora-
da per un besnét seu, el també periodis-
ta i historiador Jaume Guillamet Llove-
ras, editada per la Fundació Josep Irla, 
Narcís Lloveras. Cronista republicà. De 
la Bisbal al front d’Aragó. 1922-1937. 50 
cròniques periodistiques.

Les restants cròniques aplegades cor-
responen als anys de la dictadura de Pri-
mo de Rivera —precedides per la resse-
nya d’un míting de Macià, cinc setmanes 
abans— i de la Segona República. Llove-
ras, que va començar treballant de taper 
però que acabaria professionalitzant-se 
de periodista, neix l’any 1876 i durant 
la dècada dels 10 ja publica cròniques 
locals al setmanari republicà federal El 
Programa, de Sant Feliu de Guíxols.

La biografia revela la importància que 
els corresponsals locals tenen en pobla-
cions d’un cert relleu que no disposen 
de mitjans de comunicació propis i és al-
hora, diu Jaume Guillamet, un testimoni 
d’una època en la qual la funció infor-
mativa i la militància podien coincidir 
al servei de l’interès públic i de l’acció 
política.

Narcís Lloveras va ser corresponsal al front d’Aragó 
i milicià voluntari a la columna Macià-Companys.

■  Mala vista
Salvador Oliva redueix la capaci-
tat intel·lectual de Shakespeare 
en fer-li dir que Venus, desvariada 
en veure Adonis mort, i amb els 
ulls pertorbats, “veu un doble cos 
i un doble rostre”. Si veu el cos do-
ble, evidentment, el rostre hi que-
da inclòs, no calia pas indicar-ho. 
Shakespeare no és tan ximplet. 
Diu: “his face seems twain, each 
several limb is doubled”, és a dir, 

que veu primer dos rostres i des-
prés, doblats tots els seus mebres. 
Morera i Galícia: “I veu dos rostres, 
i tot ell doblat”. Guizot: “Le visage 
d’Adonis paraît double, chacun 
de ses membres est doublé”. 
Hugo: “Pour elle il a deux visa-
ges, chaque membre lui semble 
double”. G. González: “Y en él ve 
ya dos caras, y cada miembro es 
doble”. Ehrenhaus: “Dos caras cree 
ver, los miembros, dobles”. 

■  Mot fantasma
En el menú del relat “Falòrnies” 
inclòs a l’antologia Escenes bar-
celonines, d’Emili Vilanova, publi-
cada per Proa, llegim: “Vi: d’Alella 
(perita ardència)”. Cal llegir-hi 
“petita ardència”.

■  Literatura empobrida
El Diccionari de la literatura ca-
talana s’oblida d’indicar que el 
nom literari d’Anna Canalias (Ma-

gallón, Saragossa, 1886-Molins de 
Rei, 1934), mestra, poeta i traduc-
tora, era Agna Canalias.

■  Autoritat estovada
El DIEC2 ignora que, quan parlem 
d’una instància o unes instàncies, 
ens podem referir a l’organisme, 
al departament, que exerceix un 
poder de decisió, d’autoritat: “això 
caldrà consultar-ho a les més al-
tes instàncies del partit” (GD62).
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