
quan M arribar la democracia, quan 
esperivem 

aaituds 

des del poder simi- 
lars a paisos com Frany, on havíem 
anat a veure com funcionava aixb de la 
societat 

civil en 

llibertat -ves 
coses ignote, ens vam trobar amb 
actltuds increibles. 1 ens vam plantejar 
una disjuntiia: o criticavem el nou 
Ajuntament democatlc que tant en5 
havla costat i a sobre amb un 
alcalde dels "nostres" fent el joc 
-cr&iem- als franquistes, o callavem. 
Vam callar, 1 aqui ens vam equivocar. 
Se'ns poteriticar a bastamentd'iI.1~~)~ 
I d'ingenus. Els de la JCC ens vam equl- 
vocar en no protestar, eren els nostm 
contra la restes de franquisme, i a me5 
estivem cansats. i M venir el conflicte 
de Can BorrAs, la lamentable retacid de 
I'Ajuntamentamb els dlferents lntents 
de creació del Consell de Joventut. el 
tracte amb els esplals, la crisi de tot 
plegat. La destruccid de la debll socle- 
tat civU sabadellenca 1 enmigd potent 
maviment juvenil, perla dels movi- 
ments juvcnils catalans. Una pati d'a- 
questa destrucd6 tenia raohs Intrlnse- 
ques. una generació de joves que havi- 
em deixat la pell en aquells anyr. Cal 
afegir-hi la lrrupcl6 de les drogues en 
e15 sectors sodals més avangats, que, 
com tanta altres coses, ens M agafar 
de sotpma 1 m& gent hi M caure de 
plc Perb hi havia raons extrinsequa 

que, a més,estaven ben teorltzades per 
nosaltres matelxos en aquells 
moments. La idea era senzilla: tot el 
que s'havia fei amb tant de wluntarls- 
me durant el franquisme s'havia defer 
amb mitjans en democracia. El que 
passava a Frany, per exemple: locals, 
diners, formaci6, reconelxement inM- 
tuclanal, etc. 

Si en les cmilles de la historia s'a- 
gafen camins equiwcats, s'acaba 
topant amb un mur o fent fugides 
endavant. que en aquest cas 6s la pro- 
fessionalitzacl6. La frustracid esta ser- 
vida. Amb aquest llibre a les mans 
podem reprendre un debat que ens 
porti a refkwlonar sobre el paper de 
I'esplai: una potentissima eina d'edu- 
cació popular voluntaria. Un debat que 
haurla de plantejar també la confluen- 
cia de I'esplai sabaddlenc amb la fede- 
racl6 laica de Catalunya: ESPLAC, un 
a m i  que a M tbrcer per la f o q  del 
pujdlsme. C m  que al Kgle wu I'aplai 
és encara més necessarl que mal, ja 
que és dels pw inst~ments de llulta 
per al can4 de mentalbts, la darrera 
frontera de la transformacl6 w l a l  que 
a n n p  ewenaris futurs. 

Joaquim Sala-SanahuJa, 
M " i 1  Carreras: model, esti1 i 
autocensura a Conceplui i dite8 

de ~ R i a l p .  
Sabaddl: Fundació üosch l Cardellach, 
2006,45 p. (Quaderns d'Arxiu 
de la Fundació Bosch i Carde1lach;ioi) 

La Fundaclo Boxh i Cardellach 
acabade publicar el text de la conwn-  
cia pronunciada per Joaquim Sala- 
Sanahuja en ocasi6 d d  centenan del 
naixement de Miquel Carreras i Costa- 
jusd. El tema exdlk versa sobre I'es- 
tructura, I'organtbció i d desplega- 
ment intem dels Cmcpta  i dim de 
Morti Rlalp. Abans Centrar-hl, perd. 
cond especificar que la publicad6 no 
només cona la confe&nda, stn6 d'aC 
tm documents i textos addidoMisque 
ammpanyen o aluden a expikitnne d 
sentit. Aixl. hom hi pot tmbar ks tm 
lntroduccions de les d k w  edkkra 
del Ilibn: la del mateix Carrensdey@% 
la de la Fundad6 de 1949 ( ~ m c  dgW+ 
tura), la de NOria Fddi pr a I'cdki6 dd 
Pi de IesTres Branques de -88 l 

1 

I al* no h tot: hi ha una Birtr 
autbgrafa de Carreras al sau PcrilckRn 
Uonch i una addenda final ama- 
una hipotcsi plausible amn de&& 
KS de I'assassinat del pdiBRf 
llenc al front dXRgd 
p i w t i  sobre el omtacte 



Sembla que Llonch hauria organitzat 1 canvi. les tesis doctorals. Quan les va 
des de París I'oficina de propaganda 

2" col.laboracionista de Francesc Cambó, 
quan Carreras, de forma diguem-ne no 
gens prudent, li escrivia des del front 
republica. No podem oblidar, tanma- 
telx, el testlmoni que Joan Sallares va 
recollir a la presó, segons el qual, sim- 
plement. et mata abans el vei que el 
foraster. Carreras hauria anat a raure 
enmigd'una "collivada de br*ols". 

Tot plegat és un bon tast del llibre 
que prepara Joaqulm Sala-Sanahuja 
sobre Conceptes i dites. al qual saludem 
ja d'entrada com una bona contribució 
al millor coneixement del pensador. 

Assenyalarh només algunes qües- 
tions de detall, extemporbnies. b una 
llastima que encara no puguem dispo- 
sar d'una bona biografia de Carreras. 
Andreu Castells va deixar escrit que el1 
no es vela amb cor de fer-la, tot i que 
n'havia reunit moites notes. Ens hauria 
estaMat als qui ens dediquem a la 
h i d r i a  intel.lectual, a I'analisi interna 
de les obres. bastants maldecaps i un 
anar i venlr wnstant de llur contingut 
a dades poc segures. 

El primer maldwp es refereix a la 
w famacid Tothom dóna per esta- 
biert que Camns e n  doctor. En decte, 
als M u r  de la Fundad6 hi ha les 
paperetes de la notes de doctorat a 
Madrid, a1 1929-1930. Pera no hi ha. en 

escriure? Quin n'era el contingut? On 
les va presentar? En quina data? Qui 
constituia el tribunal? No son ni a Bar- 
celona. ni a IArxiu deTesis de la Univer- 
sitat Complutense de Madrid, ni a I'Ar- 
xiu d'Alcalb (on s i  que hi figura el gruix 
del seu expedient: recordem que,com a 
aniver municipal, era funcionari). Pot- 
serenguany descobrirem,ara que perfi 
hi ha unequipdepersones treballant-hi, 
que algun dels manuxrits que s'estan 
catalogant correspon justament a aixo; 
perb de moment no podem donar per 
provat aquest fet. 

Un segon maldecap el p r q u e n  
els seus contades personals i les rela- 
cions que havla establert en els mit- 
jans intelktuais catalans i espanyols. 
Amb qui discutia les seves tesis filos& 
fiques i juridlques? Carreras patia 
d'una tlmldesa malaltissa. Escollia 
interlocutors que de vegades com es el 
cas del seu pmfessor, el filoleg Jwquim 
Baicells, ni tan sols sabien que ho eren 
tant. No pequ* no corresponguessln a 
la seva lleial amlstat i afany d'atenció, 
slnó perque senzillament Carreras 
desistia sovint de posar-s'hi en wntac- 
te. Per a d'altres en canvi,Carreras sen- 
tia una romantica 'atracció de I'abis- 
me: b el cas del filosof marginal 
Diego Ruiz (ho sabem per una carta de 
Tombs Carreras Artau) o, encara més 

ciar, de Cristofor de Domenech. Ens diu 
en carta a Pascuchi al desembre de 
1926: "Durant aquest temps m'he fet 

amic d'en Cristofor de Domenech. que 
es I'unic home potser que, llevat d'en 
Balcells. ha pensat de mi que tenia 
quelcom de bo dins del cap? 

Pero no ens enganyem sobre aixb. 
No hi ha res que indiqui que el Carreras 
més madur e a  tan solitari o marginal 
com el1 mateix es presenta en el seu 
temps de formació. lntrovertit si, pero 
no aillat. Les relacions personals, en la 
seva obra. solen mediatitzar les estric- 
tament intel.lectuals. l aixb constitueix 
un altre maldecap: els seus rols pmfes- 
sionals i afiliacions politiques (que em 
semblen relacíonats) també són perso- 
nals. A la propia ciutat va tenir un 
paper preponderant i reconegut, mal- 
grat les seves protestes d'humilitat i 
migradesa. A partir de 1932 no és 
només an1ver:és professor de I'lnstitut 
Escola i adwcat i assessor de la Caixa 
d'Estalvis i. esclatada ja la guerra. és un 
dels dos advocats encarregats oficial- 
ment per I'll~lustre Col4egi d'Adwcats 
de Barcelona de fer-se cirrec de les 
finances del Col4egi de Sabadell. 1 no 
acaba aqui la cosa: com ens ha fet 
wneixer darrerament Angels Casano- 
vas, era delegat fiscal a la ciutat i va 
intervenir com a tal en alguns casos de 
condemnats a la pena maxlma al 1938. 



Breu, Carreras era, en el moment de 
marxar al front, una figura publica 
notoria. i tenia com a autoritat accés a 
informació confidencial. Aquesta imat- 
ge de Carreras no 6s precisament la 
d'un intel.lectual interiorment exiliat, 
sinó la d'una personalitat complexa 
amb funcions socials i politiques 
també complexes. 

Crec que Joaquim Sala-Sanahuja 
ha fet bé d'incorporar aquesta lectura a 
la seva analisi dels Conceptes / dites. 

Anem ara a aquesta obra. epi- 
gram&tica,concisa.d'una prosa @tica 
-o 'poemes en prosa: w m  escrigu6 
Joaquim Mo la r  del tot partlcuiar. Hi 
ha, en efecte, posits dels moralistes 
francesas del xvii,de La Rochefoucauld, 
de La BruyCre sobretot. També de H6l- 
derlin, Schopenhauer, Nietzxhe. Hom 
pot kr-ne, com suggereix Joaquim 
Sak, una lectura IiterArIa. comparar les 
diverses edicions i extreure conclusions 
sobre els exercicis d'autocensura (o 
d'autoafirmació) del matelx Carreras. 
És Util i interessant la proposta. espe- 
dalment pel quc fa a la relació entre 
aistianisme i política. Ens fa no oblidar 
el context convuls de la primera edició 
del Ilibre. 

Hi ha un tema, tanmatei* que a 
mi sempre m'ha cridat molt I'atenció 
d'aquesta obra genuhament original. 
Es tracta de I'engalzament de la wns- 

ciencia fragmentaria que pensa (Marti 
Rialp) i que es pensa (Miquel Costa) en 
un mateix exerclci. b w m  un llenpl 
acolorit de pedaps que es presenta en 
un doble pla: el semantic de i'estructu- 
ra interna dels wnceptes, el pragmatic 
de la relacló metonimica o metafbrica 
dels conceptes amb el doble subjecte 
RialplCosta. b aquest subjecte cali- 
doscopic -ara moral, ara politic. ara 
estetic, ara reiigió+ el que s'embolca- 
Ila. Juga i fa wleiar el Ilenpl en un 
raptede colors. Pero Cs Miquel Carreras 
o, millor, la seva ombra, la que s'endevi- 
na sempre sota la roba. 

Una altra manera de dir el mateix 
6s plantejar el tema des de la dlnAmica 
de la paraula [dites, Spmche] sobre els 
conceptes [Begr@].Al periode d'entre- 
guerres,alxb fou el tema de la pragma- 
tica hermeneutlca (Bühler. Heldegger) 
sobre la fenomenologia i el neokantis- 
me i, dut a I%trem,quasi contemporh- 
nlament, és el de la pm¿ncla de la 
consciencia trAgica dlssolta en el Ikn- 
guatge. L'exIstenc/aIIsme és prewnnitrat 
per Heidegger, Jaspers i h en certa 
manera historitzat per Huizinga (a qui 
Sala-Sanahuja atorga prou axen&n- 
cia sobre Carreras) en I'estela de la filo- 
sofia de la histbrla i de les formes 
simbbliques. Perb el rentiment d'esfon- 
drament. de crisi profunda de la cultu- 
ra, 6s compartit en aquests anys per 

tots els pensadors centreeuropeus. 
Recordem que al mateix any de publl- 
cació d'Entre les ombres del demd 285 

(1935)~ de Huizinga. Husserl e a  en 
plena redacció de ia cns/ de les c3ncia 
europees. 

En aquestes circumstancies, enca- 
ra una altra manera de dir-ho: el nostre 
autor perboca literalment en el Ikn- 
guatge tota la seva experiencia perso- 
nal. knt-ho aixi, la transforma i es 
transforma el1 en una mena de meono 
de peces simbbliques per armar: perb 
en diwrses dimensions, sense seguir 
cap manual d'instruccions, en un di& 
legobertamb la seva membria I ambd 
seu context Aquest és un proadiment 
prbpiament antigdialktic, preraciona- . ,;Y 
lista, on ressona I'epistemdogk klr 
humanistes del m -el pensameni no .id 
consisteix en infer&ncies,siná en dUfcrr ' 
interior 1 exterior- l on, mm r&uda 
Sala-Sanahuja, s'endwina la dkposiclá . . 

de la parts de la M c a  IMna dkslaa 
Per totes aquestes raons, I'anAIki 

dels Conceptes 1 d k  em se& wa ,-., , , 
exercici intel-lectual de prlmec &R. ,,a 
Valor, doncs. 
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