
clandestinitat, doncs, què succeeix? Que aquests lligams es veuen

trencats, d'entrada, i el contacte es fa difícil i poc freqüent, Les

distàncies augmenten, i el poble, privat de "guies", sucumbeix a la

cultura oficial imposada i desenvolupada amb tots els mitjans, als quals

els intel·lectuals resistents no tenen accés. Homes aquells

intel·lectuals que acceptin el joc del poder (17) tindran alguna

possibilitat de contactar amb les masses, representar i influir-hi, A

costa, però, de pagar-ne un preu (18).

Davant d'aquest fet, cal preguntar-se si la cultura catalana, durant

aquests anys, esdevé un moviment de casta -sigui per les necessitats

conjunturals, sigui pels seus propis difusors/defensors- i si roman molt

allunyada de la població. Aquesta qüestió és pertinent si hom pensa que

des de 1939, per causa del trasbalsament demogràfic provocat per l'exili

i per la política represiva dels vencedors, es trenca el procés de

normalització de la cultura catalana. Això, unit a l'intent de

substitució -que assoliren en part- de la cultura catalana per

l'espanyola imposada administrativament, provocà que la cultura catalana

es replegués sobre ella mateixa.

¿Quina influència podia tenir l'estructura social dels

intel·lectuals catalans en el fet que esdevingués un moviment d'élites?,

Probablement, menys que la importància que tingué la censura i la

repressió administrativa a tots els nivells. Cal pensar que la majoria

dels intel·lectuals pertanyien a la petita i la mitjana burgesia

urbanes. Els que es quedaren a Catalunya es coneixien força bé perquè

pertanyien a les mateixes generacions -tant d'abans de la guerra com de

després, i educats ja en el sistema franquista-; havien estat companys

d'Universitat (19); conspiradors i amics de revistes clandestines;
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creadors de cercles artístics i literaris; militants en organitzacions

polítiques; tenien relacions de parentiu; compartienel país, i la ciutat

de Barcelona, que són -eren- relativament petits, etc. Horn pot dir que

formaven un grup força homogeni amb les divisions i cenacles propis

segons ideologies o primacia d'interessos culturals. lío es pot dir que

l'origen de classe els separés de manera definitiva de la població. En

canvi, llurs obres sí que quedaven allunyades del conjunt de les classes

populars.

La majoria de la societat estava molt influïda, en perdre el

contacte amb els mitjans de comunicació de masses en català, pels

missatges que rebia constantment dels mass-media espanyols i

espanyolitzants, Quan llegia, ho feia en espanyol. Sobretot les noves

generacions, ja educades a l'escola castellana i que aprenien el català

dins del si familiar, però sense mitjans per a aprendre a llegir-lo o a

escriure'1.

La destrucció en el camp de la lectura, tot i comptant amb la

immigració de la resta de l'Estat que arribà a partir de finals dels

anys cinquanta, no pot fer-se oposant llengua vulgar-espanyol (del

poble) a llengua culta-català (dels intel·lectuals); sinó oposant

llengua vencedora a llengua vençuda, amb tot el que això implicà

d'avantatges i de perjudicis respectivament.

Un element tan important com és la premsa escrita en la tasca de

satisfacció de les necessitats d'informació política, cultural i social

dels adults estava prohibit, Les revistes clandestines en català, a més

de tenir tiratges molt reduïts, eren minoritàries i fortament

intel. lectualitzades, reflex de les preocupacions culturals i

estètiques d'una élite en contacte amb l'estranger i no tingueren cap

180



ressò ni influència entre la població. L'altra classe de revistes

clandestines, les polítiques, foren també distribuïdes entre els

ciutadans de manera molt reduïda per por a la represió policial,

Aquestes, més que informar, donaven consignes i feien discursos polítics

de lluita.

Per això hom pot pensar que quan l'intel·lectual s'adona que els

lligams amb la societat que Justifica la seva funció s'han trencat,

aquell es troba abocat a la recerca dels fonaments i dels valors que li

serveixin per a la reconstrucció cultural i que " el situïn a un nivell

superior, ahistòrlc 1 transcendent" (Castellanos, 1977:31). Hom pot

insinuar que hi ha una mena de transcendentalització dels interessos

culturals; que un caràcter voluntarista impregna tota la cultura i el

compromís de l'intel·lectual en la seva construcció. Aquesta

transcendentalització pretén substituir la dimensió política de la

lluita -que es revela complicada i feixuga- per una concepció ètica que

suposa la fidelitat al poble. ¿Pot pensar-se que l'intel·lectual "de

lletres" es presenta com el defensor d'una llengua i d'una cultura?. En

tot cas, són les seves i saben que llur defensa i conreu poden portar-

los beneficis si la situació política se'ls torna favorable, tat i que

en els anys que ocupa aquest estudi, llur actitud de defensa els

provoqués grans i greus problemes, El que quedà clar en aquells anys és

que, sobretot per als escriptors, aquesta fidelitat al poble, al país i

a ells mateixos, repercutí en llur "modus vivendi", car no podien viure

de llur producció literària i, per tant, havien de trobar un treball

remunerat de qualsevol mena.
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-Ela grups-

A més de l'ampli grup dels exiliats i el d'aquells pocs que

abandonaren completament la cultura catalana per passar-se amb tot el

bagatge a les files de l'enemic, exercint una tasca tant

descatalanitzadora com la dels vencedors, trobem, entre els

intel·lectuals, dues faccions, la dels resistents al règim franquista

per mitjà de la cultura i la d'aquells homes que hi establiren diferents

graus de col·laboració.

a) El moviment clandestí es formà vers els anys quaranta i reuní les

inquietuds més vives del país. L'època de 1939 a 1945 és l'anomenada del

"Silenci vibrant" (Sarsanedas, 1947:7), perquè els intel·lectuals

guardaven un silenci "resistent i voluntari" però també obligat per

causa de la impossibilitat de publicar llibres, revistes, donar

conferències, impartir classes, etc. Tota la activitat restà limitada a

les manifestacions privades i d'amagat. Per causa de la clandestinitat,

absolutament necessària per causa de les condicions molt dures imposades

pel règim- aquest moviment estigué separat del conjunt de la població.

Fou format per persones de diverses professions -advocats, notaris,

traductors, antics professors, crítics d'art, bibliotecàries,

escriptors- i mantingué relacions amb personalitats estrangeres dels

consolats britànic i francès i dels Instituts de Cultura d'aquests

països, Els actes els realitzaren a cases particulars, restaurants,

centres excursionistes o sales prestades per organismes fidels al país.

Aquest grup conegué la persistència de la consciència nacional i

democràtica, única via possible de recuperar la identitat perduda per

causa de la nova legalitat. Es tractava d'intel.lectuals que creien
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tenir una responsabilitat social, objectiva i moral envers el país.

Només empraren el català com a mitjà d'expressió, perquè era la seva

manera d'oposar-se al règim,

b) El grup que treballà a l'interior dels límits que tolerava la

nova legislació fou el vinculat al món de l'edició, d'una importància

capital en el procés de recuperació i de resistència cultural.

Obtingueren els primers permisos per a publicar obres en català. Malgrat

els seus esforços no aconsseguiren de crear un públic lector, perquè

només podien fer tiratges molt petits dels llibres adreçats a bibliòfils

i tenien prohibit traduir els autors estrangers al català o editar els

contes i les novel·les dels nous escriptors.

c) El grup d'intel.lectuals catalans que optà per col·laborar amb el

règim adoptant l'espanyol com a llengua d'escriptura. Hi havia, però dos

corrents en funció de la pròpia posició ideològica i del fet de

pertànyer a dues generacions diferents. Per una banda hi havia la gent

vinculada a la revista Destino i per l'altra els agrupats entorn de

Laye.

La primera fou present durant tot el franquisme a moltes llars de

Catalunya, Era escrita en castellà per catalans i obrí les seves pàgines

a molts dels escriptors resistents, Estava composada per gent ben

diversa i s'anà decantant cap a un progressiu distanciament del règim, i

durant molts anys propugnà els corrents culturals i estètics marcats

pels seus col·laboradors, de tarannà ben diferent.

La gent de Destino en aquests primers temps, tot i mostrar les seves

preferències pels Aliats durant la guerra mundial, eren homes de dretes,
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Amb els anys, transformaren la publicació en una publicació liberal i

moderadament catalanista. Però per a comprendre el fet que escrivissin

en castellà, val la pena recordar les paraules de Pedro Lain:

"los catalanes del bando nacional, de derechas, no'sé qué voluntad
tenían de incorporar a la entonces incipiante vida española la
cultura catalana, per a pesar de que esa voluntad hubiera sido muy
fuerte, muy intensa, no habrían podido hacer nada, estaban entonces
tan crispadas, tan endurecidas, tan agresivas las cosas, no ya
frente al catalanismo, sino frente a todo lo que fuera catalán,
empezando por el idioma, que sólo podían ser de derechas a secas, no
de derechas catalanas" (Pórcel,1970:18)
Laye nasqué als anys cinquanta de la mà de joves universitaris

educats a la universitat franquista i amb una nul,la preocupació pel

català o per Catalunya, En canvi, reivindicà una major llibertat i

formes democràtiques de govern,

Quins foren els objectius de la lluita dirigida per aquests grups?,

Cal distingir entre l'actitud de les joves generacions que tenien com a

objectiu la llibertat i la democràcia pel conjunt d'Espanya, sense donar

cap importància especial a Catalunya, d'una banda, i, de l'altra, la

gent que tenia motius més complexos, ja que, amb la lluita per al

recobrament d'un sistema democràtic de govern, s'hi barrejava la

problemàtica nacional catalana.

* El primer objectiu i fonamental era salvar la llengua, ja que

"no són les llengües les que salven les pàtries, sinó el patriotisme qui

salva les llengües" (AA.DD, 1983:47).

Aquesta defensa de l'idioma és vital en el procés i "fàcil" de fer

si hom pensa que la normalització gramatical, ortogràfica i lèxica havia

estat establerta i acceptada, i perquè la majoria dels escriptors

l'empraren per a expressar-se. Aquesta fou la manera dels intel·lectuals

de participar activament a la vida pràctica, ja que únicament pel fet
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d'utilitzar el català, prengueren una posició política determinada de

resistència al franquisme i es comprometeren amb una situació política-

social-nacional concreta, L'ús del català no es féu per tal que la

població pogués copsar millor el discurs dels intel·lectuals, sinó

perquè era el seu Idioma i perquè, expressant-s'hi, adquirien una opció

política de resistència.

* La recuperació del prestigi social i cultural perdut per causa

de l'arribada al poder del nou règim. Aquesta tasca fou duta a terme

pels exiliats sobretot, perquè durant els primers anys donaren una

projecció mundial a la cultura catalana per mitjà de llur producció

cultural.

* Salvar les institucions de cultura més importants, si be les

que aconsseguiren de reprendre les activitats restaren a la

clandestinitat.

* Reconstruir el sistema de relacions humanes destruït per la

guerra i establir el contacte amb Is noves generacions d'escriptors,

artistes i lectors. Malauradament, sense la infraestructura necessària,

amb el pes de la prohibició i de la clandestinitat, aquest contacte ^ou

molt difícil de restablir.

En definitiva, a Catalunya durant aquest període de temps, se

sobreposaren dues cultures, conreades amb gran diferència de mitjans, de

públics receptors i a 1'ampara de diferents ideologies i sentiments

nacionals.
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El nou règim intentà espanyolitzar Catalunya per a suprimir les

diferències culturals que existien a l'Estat, davant de la oposició de

part dels intel·lectuals. El franquisme rebutjava el catalanisme

polític, i també el cultural perquè era conscient que a Catalunya la

cultura esdevenia l'expressió del sentiment nacional.

El fet és que a la Catalunya dels primers anys no es pot parlar de

dos blocs enfrontats sense fissures internes: el poble i els seus

intel·lectuals contra l'Estat espanyol feixista. Hi havia catalans

feixistes, entre el poble i entre els intel·lectuals, I hi havia una

profunda falta de relació entre els intel·lectuals compromesos amb el

catalanisme i els ciutadans que detestaven el nou règim. La diferència

entre els intel·lectuals radicaria en el fet que aquells que donaren

suport als sublevats no guanyaren la guerra com a catalans, sinó com a

membres dels bàndol vencedor i en patiren les repercussions i l'ambient

anticatalà com la resta de la població. Però s'hi van adaptar i fins van

trobar-ho suportable o justificat,
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NOTES AL CAPITOL V.

Cl) Un exemple és Mi Aurèlia Capmany, que tot i ser professora de

filosofia, en els primers anys quaranta es guanyà la vida com a

talladora de vidre, ofici que havia après a l'Escola Massana,

(2) N'és un exemple la Universitat espanyola des de 1956. Quan exigeix

noves propostes polítiques i culturals esdevé un problema polític de

primera magnitud que el règim és incapaç de resoldre o d1integrar en el

sistema,

(3) Sobre l'exili hi ha obres remarcables com: Albert Manent: La.

literatura catalana a l'exili, Barcelona, 1976 i "Edicions en català a

l'estranger", in Serra d'Or, 204. IX-1976. P.21-23.; Aurora de Albornoz;

"La España Peregrina", in Triunfo, 507. VI-1972, P.44-45.; Jose Luis

Abellán: De la guerra civil al exilio republicano,(1936-1977), Madrid,

Me2quita, 1983.; Gloria Casals; "La literatura de l'exili", dins

Historia de la literatura catalana, Barcelona, 1984 P.21-32,

(4) Segons Josep Termes, el 1938 a Catalunya hi havia cinquanta mil

bascos, cent vint-i-un mil asturians, tres-cents trenta-nou mil

castellans i estremenys, fins a arribar a un total de set-centes mil

persones de la resta de l'Estat,

(5) Javier Rubio (a "La emigración de la Guerra civil de 1936 a 1939")

calculà que vora quatre-centes setanta mil persones fugiren a França des

de Catalunya.
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(6) Les xifres de l'exili no semblen clares. Per a Tufíón de Lara el

setembre de 1939 hi havia dos-cents cinquanta mil refugiats; Madariaga

afirma que el març de 1939 els exiliats eren quatre-cents quaranta mil,

i Climent diu que el 1942 eren encara tres-centes mil persones.

(7) Per a conèixer amb detall l'actitud del govern i de la població

francesa respecte dels exiliats republicans v. el llibre de Louis Stein

(1981), També pot resultar d'ajut saber els sentiments dels exiliats.

Les memòries són una bona font i podeu consultar les d'Alexandre Cirici:

Les hores clares; Teresa Pàmies; Quan érem refugiats; Agustí Pons:

Converses amb Frederica Montseny i les d'Artís-Gener.

(8) Algunes personalitats religioses, polítiques i intel·lectuals feren

un manifest a "La Garonne" el 5 de febrer de 1939 on declaraven que "La

France doit accepter l'honneur de soulager l'horrible wisère des

Espagnols qui ont choisl de se dirlger vers ses frontières", Firmaven el

cardenal Verdier, Henri Bergson, Justin Godard, Isely, León Jouhaux, el

marqués de Lillers, Jacques Maritain, Francois Mauriac, Jean Ferrin,

Paul Valéry, Henry Pichot.

(9) Mèxic no reconegué mai el govern del general Franco i en canvi

romangué lleial al govern de la República, A Mèxic es crearen centres

docents i acadèmics i organismes que garantien el modus Vivendi dels

intel·lectuals que hi arribaren.

<10) Es creà la "Junta de Cultura Española" presidida per José Bergamín,

Josep Carner i Juan Larrea.
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(11) El 20 de juny de 1945 les Nacions Unides condemnaren el règim de

Franco a la conferència de San Francisco. El 4 de març de 1946, EUA,

Gran Bretanya i França feren una nota reclamant un canvi de règim a

Espanya. L'11 de desembre de 1946 Espanya fou formalment exclosa de

l'OFU i els Estats membres retiraren els ambaixadors del país.

(12) El 1952 Espanya entrà a l'UffESCO.

(13) Un cens de l'ambaixada mexicana a Vichy donava el 1942 un cens de

13.378 persones exiliades qualificades en diferents branques del saber i

distribuïdes en: 4.649 funcionaris; 1224 advocats; 7 rectors

d'Universitat; 431 enginyers i arquitectes; 243 escriptors i

periodistes; 216 professors d'ensenyament mitjà; 817 altres

universitaris; 1743 metges; 156 catedràtics i 3892 oficials i sots-

oficials.

(14) Aballan (1983:13-16) comenta que els feixistes acusaven els

intel·lectuals d'ésser els culpables de tots els crims i esmenta que els

assassinats de Garcia Lorca i de Leopoldo Alas foren comesos contra la

cultura que ells simbolitzaven.

(15) La llista no pretén ser exhaustiva. Esmentem: els filòsofs Ferrater

Mora i Joan Roura-Parella; els músics Pau Casals, Frederic Mompou i

Robert Gerhard; l'arquitecte Josep Lluis Sert; el pintor Joan Miró; els

escriptors Josep Carner, Riera i Llorca, Artís-Gener, Odó Hurtado, Puig

i Ferreter, Mercè Rodoreda, Ferran de Pol, Agustí Bartra, Pere Calders,

Joan Sales, Carles Riba, Carles Cardó, Pere Quart i un llarg etcètera;
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l'historiador Rovira i Virgili i la gran majoria dels professors de la

Universitat Autònoma de Barcelona amb el rector, Pere Bosch i Gimpera al

capdavant, Hi destaquen; Gabriel Alomar, Angel Arraiz, Marià Baldó,

Jesús M. Bellido, Bonaventura Benages, Francesc Bergós, Joan Bofill,

Rafael Candel, R. Carrasco i Formiguera, Domènec Casanovas, Modest

Casanovas, Rafael Closes, Margarida Comas, Joan Corominas, Cristià

Cortés, Joan Cuatrecases, Pere Domingo, Pompeu Fabra, Albert i Núria

Folch i Pi, Alexandre Galí, Antoni Garcia Banús, David Garcia Bacca,

Pere Grasses, Antoni Grinyó, Joan Mascaró, Antoni Moles, Antoni Morales,

Eduard Sicol, Lluis tficolau d'Olwer, Antoni Peyrí, Pere Pi i Calleja,

Jaume Pi i Figueras, August Pi i Sunyer, Cesar i Jaume Pi-Sunyer Bayo,

Josep Quero Molares, Jaume Reventós, Eduard de Salas, Manuel Sánchez i

Sarto, Miquel Santaló, Alfons Serra, Jaume Serra Hunter, Ferran

Soldevila, Antoni i Joaquim Trias Pujol, Josep Trueta, Josep Vandellòs,

Joaquim Xirau, Josep Xirau,

(16) V. Albert Manent "Edicions en català a l'estranger", in Serra d'Or,

204. Setembre 1976.

(17) Un dels casos pot ser la utilització de la llengua espanyola, que

és el que fan els homes de Destino.

(18) Bé que a poc a poc fan una activitat nacionalista moderada, els

homes de Destino són considerats uns traidors pels sectors més radicals

de la resistència catalana, per causa de la utilització d'una llengua

que no és la pròpia,
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(19) Hom pot tenir una idea bastant general de les tres generacions

diferents a partir de les memòries de Maurici Serrahima, d'Alexandre

Cirici i de Carlos Sarral.
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V.2.Les xarxes intel·lectuals dels resistents i dels adictos al règim.

Els quaranta anys de franquisme i especialment els deu primers que

constitueixen el període de la més dura postguerra -fam, malalties,

terror policíac, restriccions de llum, repressió moral.,.- són una època

complexa en què la gent està preocupada, bàsicament, per sobreviure a

la misèria imperant amb l'esforç diari. Cal pensar en Catalunya com

d'una nació vençuda i militarment ocupada per l'exèrcit feixista

vencedor, amb bona part de la població exiliada i amb els que resten al

país sotmesos al terror, sense feina, amb les famílies partides o els

seus membres desapareguts i patint gana i malalties. Aquest panorama

desolador implicava que els canals de comunicació estaven destruits; que

els espais culturals havien desaparegut, havien estat transformats o

prohibits; i que la població havia de passar massa hores preocupant-se

per la supervivència diària i n'hi quedaven ben poques per a divertir-

se, conspirar o redreçar projectes culturals.

Els primers anys del franquisme foren un desert cultural, dominat

per les mostres subculturals importades .pels pseudo-intel.lectuals

feixistes del règim. Se suprimí qualsevol manifestació de cultura

catalana i en català i així, les noves generacions que creixeren a

partir de 1939, ho feren ignorant-ho tot sobre la història i la realitat

de Catalunya (1).

Què succeí l'any 1939?. El país era vençut però això no vol dir que

tots els catalans o habitants de Catalunya se'n sentissin. Alguns

catalans arribaren a Barcelona amb les tropes franquistes, els que
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havien hagut de fugir de Catalunya durant la guerra perquè llurs vides

corrien perill, D'aquests catalans n'hi ha que havien renegat la seva

condició, llengua i cultura i s'acomodaren a la nova situació. D'altres

s'integraren al país procurant no oblidar la seva especificitat

nacional. Per tant, hom no pot dir que l'any 1939 hi havia dos blocs

diferenciats i oposats: per una banda l'Estat espanyol feixista (i tots

els seus representants: exèrcit, buròcrates, directors de diari...); i

per l'altra el poble català. Sinó que dins del poble català hi hagué

col·laboradors amb el règim nou,

A Catalunya, a partir de l'acabament de la guerra, es

desenvoluparen, paral·lelament, dues cultures:

a) l'espanyola: en llengua castellana, traductora i missatgera dels

valors imperials espanyols i catòlics. Imposada a les escoles, a la

Universitat, a la premsa, a la ràdio, a les manifestacions de masses

populars,.. Aquesta cultura desenvolupà els tòpics espanyols i els

esports de masses. Tingué tots els mitjans al seu favor: els canals de

comunicació, els permisos de la censura, els vist i plau de l-£sglésia,

la incapacitat de resistència de la població, etc.

b) una cultura catalana: desenvolupada, generalment, a la

clandestinitat, amb el suport de poques persones de classe mitjana i

mitj ana-alta que ja estaven relacionades amb el món cultural català

d'abans de la guerra. Aquesta cultura té un ressò mínim. Les

naifestacions culturals eren escasses, arribaven a una minoria

d'iniciats, topaven constantment amb la censura, patien persecució

policial... Les persones que la mantenien eren exiliats tornats al país,
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algun mecenes, joves provinents de famílies catalanistes. S'hi aplegaren

persones que, tot sovint, havien d'exercir professions alienes a la

creació cultural -advocats, artesans- i que feien la tasca de

resistència a hores perdudes, com a divertiment, però amb el

convenciment general que estaven imbuïts de la missió de salvaguardar

una cultura que hom intentava d'anorrear.

I hi hagué persones que col·laboraren, en diversos graus i mesura,

en ambdues cultures, tot i que eren dos projectes cultruals de capacitat

d'acció ben distinta i que marquen els quaranta anys del franquisme. Amb

el pas del temps hi ha hagut variacions en les postures ideològiques

d'alguns membres representatius d'aquests models culturals i s'ha

produït l'aparició de les noves generacions que, primer, han estat

educades en la cultura oficial imposada i, més tard, les generacions

posteriors que han viscut la guerra únicament en el record dels pares i

dels avis. Però aquesta seria una altra recerca.

En la present investigació, hom pretén d'explicar quines foren les

xarxes culturals a la ciutat de Barcelona, per mitjà de les quals es

crearen i difongueren ambdós sistemes culturals -l'oficial espanyolista

i el català clandestí-, tenint en compte, com ja s'ha explicat

anteriorment, que hom estudia l'activitat dels intel·lectuals de l'època

i aquells canals de comunicació i de cultura que empraren per a donar a

conèixer llurs idees i ambicions.

Per a triar aquests canals ens hem basat en diverses obres que

tracten, en altres llocs geogràfics i en altres èpoques, el món dels
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intel·lectuals í de l'organització de la cultura (2>, i els hem adaptat

a la Catalunya dels anys 1939-1950, que són els anys de la recerca. Els

mitjans són els següents:

1- El no n dels llibres, que inclou els editors, els escriptors i els

premis literaris. Es una xarxa vital perquè són els llibres, clandestins

0 tolerats, un dels millors i únics sistemes que tenen per a demostrar

que la cultura catalana segueix viva, que hi ha nous creadors, i

recordar els autors clàssics, Els llibres mantenen la il·lusió i

l'esperança, són difosos o venuts de manera limitada però assenten les

bases per a una més gran producció als anys 50 i 60. Aquest grup és molt

important perquè està integrat pels escriptors, que foren, juntament amb

els editors i els artistes, el nucli més combatiu i activista de la

cultura catalana. Una de les maneres que tingueren de potenciar aquesta

cultura fou la instauració de premis literaris, que venia a entroncar

amb la tradició que hi havia en aquest sentit a Catalunya abans de la

guerra. Els premis no donaran diners, sovint els llibres premiats no

podran ser publicats per causa de la censura, però serviran per a donar

a conèixer nous valors literaris catalans i per a aplegar i refermar

les vinculacions i incorporar noves persones a les tasques resistents,

Però aquesta és també una part molt important de la cultura que es

fa en espnyol a Catalunya, perquè Barcelona és la ciutat que més edita

de tot el país, hi ha escriptors catalans que només escriuran en

castellà a partir de 1939, d'altres que compaginaran les dues llengües,

1 que presentaran llurs obres als premis en castellà, recentment

instituïts a Barcelona -cosa considerada sempre com un cop molt dur per

a la cultura catalana-. Els editors importants tindran influències sobre

la censura i aconsseguiran que alguns escriptors canviïn d'editorial per
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a veure els seus llibres publicats sense ser prèviament destrossats pel

censor de torn (Abellán,1980:97 i ss>

2- La prensa escrita: Cal distingir la premsa clandestina -qui la feia,

quines tirades tenia, quins temes tractava, a quins anys sortiren, com

es distribuïa, en quina llengua s'escrivia-, de la premsa que era

tolerada o era directament favorable al règim. L'anàlisi no serà la

mateixa per a una i l'altra, ja que sobre els diaris i revistes

apareguts a Barcelona durant el franquisme, legalment, hi ha altres

treballs, De tota manera, hom deixarà àmplia constància de l'activitat

de revistes com Destino.

3-Les institucions d'ensenyament: Bàsiques perquè són les que formen i

eduquen les noves generacions que duran el timó del país i de la cultura

durant els següents anys del franquisme, Aquí hi ha una distinció clara

entre les institucions oficials, com la Universitat, que han estat

depurades de professors sospitosos, però on estudien també les lleves de

catalanistes o joves preocupats per la cultura catalana; i les

institucions clandestines perquè han estat suprimides per ser

catalanistes, republicanes i roges, i que es mantenen gràcies a l'esforç

de savis expulsats de la Universitat, dels mecenes, com pot ser

l'Institut d'Estudis Catalans, I també hom parlarà dels instituts

estrangers de cultura de Barcelona- francès , anglès, italià- que

aixopluguen moltes activitats culturals dels resistents i sobretot,

introdueixen els corrents de pensament, les modes culturals, els nous

autors i artistes europeus en un país que té les fronteres tancades i

està aïllat internacionalment, tant políticament com econòmicament i

culturalment.
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4- Les tertulies i les reunions d'ami es: Tant els intel·lectuals

castellans o castellanitzats, com els activistes catalans, crearen

espais de comunicació que es traduïren en tertúlies, grups de trobada

per a conferències, lectures de poemes, representacions teatrals

amateurs, etc. Les condicions en què es reunien els uns i els altres

foren, evidentment, molt diferents, igual que els objectius que

perseguien. De tota manera, és imprescindible parlar-ne perquè d'aquests

grups, en sortiren iniciatives importants: premis literaris, accions de

protesta, nous escriptors, etc.

6- El paper de l'Església: A Catalunya hi ha dues Esglésies catòliques.

L'oficial, que és espanyolitzada i predica una moral retrògrada, la por

i les penes de l'infern. I una Església que, tot i el record de les

ferides produïdes per la guerra, recupera la seva preocupació pel país i

aixopluga els resistents, els ajuda amb diners i els dóna espais de

trobada on puguin desenvolupar la cultura catalana.

6- El aón de les arts. Interessa saber quins autors defensen, quines

influències estrangeres lloen, quins models artístics o arquitectònics

pretenen imposar. Cal veure si els crítics que escriuen a les revistes

del règim o tolerades pensen i diuen el mateix que aquells que només

poden expressar-se en reunions semi-clandestines, fent conferències pels

amics, o publicant a revistes de la clandestinitat, El ressò de les

paraules i de les idees d'uns i dels altres no serà el mateix, però cal

veure si hi havia coincidència o divorci entre els uns i els altres.

La descripció i l'anàlisi dels mitjans de què disposaren, de les

actituds que adoptaren els seus membres, de les possibilitats d'acció,

de les circumstàncies polítiques internacionals, de la forma de vida
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d'aquells anys, és el que ens ajudarà a comprendre com hem arribat a

finals dels anys 80 en les condicions en que ho hem fet.
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ROTES AL CAPITOL V. 2.

(1) "Als anys 50 hi ha un fenomen nou í és que entra en joc una joventut

formada pel franquisme. Una Joventut que no sap res de Catalunya, Molts

d'ells són fills de la burgesia catalana que anà a San Sebastián í els

seus pares no els havien parlat de res de res, Era una joventut

descatalanitzada. Són els que aniran a fer Laye, SI Ciervo, í n'hi ha

que van deixant el franquisme, 1 van cap a posicions més obertes, però,

de català, zero zero, per la formació tan castellana, la premsa, tot,

vaja..." (Entrev. Josep Benet),

(2)V. les obres de Gransci, 1966 i Hamond, 1981.
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V,2.1. El món dels llibres.

"Els editors, tant com els escriptors, merelxeran l'atenció dels
historiadors del futur, perquè els uns tant com els altres
contribuïren a possibilitar el fet social de la nostra literatura
d'avui, plantant cara a les pitjors i més dramàtiques adversitats
amb que ha hagut d'enfrontar-se la literatura catalana". (Joan
Fuster citat per Josep Pla, v,16,¡574)

Els editors són part vital en el desenvolupament d'una cultura

perquè són els responsables de fer néixer els llibres, que són "Le canal

Irremplaçable et obllgatolre de la consecration Intellectuelle" (Hamon,

1981:91). Les cases editorials tenen el poder de difondre les idees i

els valors i de posar en funcionament la cultura d'un poble, perquè

creen i fan circular els llibres. Editar és crear el desig, tant en el

lector, de comprar una obra, com en l'autor, donant-li la confiança

que el seu esforç serà recompensat amb la publicació i, per tant, amb el

reconeixement i el coneixement públic del seu talent i del seu treball.

Les col·leccions impulsades per les cases editores no són,

únicament, la recopilació d'una sèrie d'autors i d'obres. Les

col·leccions són la creació de noves obres, el donar a conèixer nous

valors i l'elaboració d'uns criteris i d'uns objectius precisos que

faran que determinats autors i llibres encaixin sota un rúbrica

concreta.

Durant segles, i abans de l'existència dels mitjans audiovisuals, la

cultura d'un poble s'ha desenvolupat i s'ha transmès a les generacions

posteriors per mitjà dels impresos, de la impremta: "Un poble culte

edita llibres 1 hi trafica í funda 1 manté biblioteques" (Verrié,

1978:17). Per això, quan després d'una guerra o d'un procés
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colonitzador, el vencedor o conqueridor vol anorrear la cultura pròpia

del poble sotmès, una de les mesures que pren és prohibir la lectura,

els llibres i tot text imprès.

Ser editor a Espanya durant el franquisme no fou una tasca fàcil.

Pesaven dues amenaces sobre els editors: els "cupos" de paper a tarifa

reduïda i la llicència (de publicació), fets que els obligaven a no

enfrontar-se amb l'Administració, Totes les cases editorials estigueren

sotmeses a la censura -"consulta prèvia" se'n deia- de les obres, que

passà per diverses etapes: des del segrestament i la destrucció de totes

les obres perjudicials, separatistes, roges, etc., fins a la més "suau",

que es limitava a suprimir paraules, frases, capítols o llibres sencers

(1). La censura no només s'ocupà dels llibres, sinó que s'estengué a la

premsa escrita, a la ràdio, a les obres teatrals, als films, etc,

inaugurant-se una de les èpoques més obscures de la història espanyola

"A l'enfonsada de segles s'hi afegien prop de quaranta anys de
mediocritat, de corrupció, de censura, de poder militar, de
violència policíaca, d'estupidesa de l'Església, de totes les
imposicions subculturals dels pretesos intel·lectuals del règim. Una
merda indigerible, en el seu conjunt" (Castellet, 1988:165)

Pel que fa al món dels llibres, el règim franquista creà 1'" índice

de Libros prohibidas" i una llista d'autors condemnats -no només

catalans, evidentment- que sovint ho eren més per imposició de

l'Església (2) que no per interès del mateix règim.

Els primers anys foren molt durs per als editors, ja que a més de

patir la censura, es trobaven amb l'esgotament dels fons editorials -

destruïts o requisats-; amb la manca de paper i amb les dificultats que

posava el règim per a exportar llibres als països d'Amèrica. Tot això va

significar que els editors potenciessin la literatura de creació

(novel·la, poesia, teatre), i que en comptes d'adaptar-se als gustos del
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públic, es veiessin obligats a habituar els lectors a les obres que

podien publicar, Això suposava evitar les obres històriques, de caràcter

polític, l'assaig, etc., que eren fàcilment rebutjades per la censura.

Els tiratges eren molt baixos, cosa que suposava que cobrien les

despeses amb dificultats i, per tant, la majoria dels escriptors, durant

els primers anys del franquisme, no podien viure de la seva feina, de

les seves paraules, sinó que ho havien de compaginar amb qualsevol altra

treball que els donés el necessari per a sobreviure, Sovint, doncs, els

escriptors havien de contentar-se amb l'honor de veure les seves obres

impreses, i això que, molt freqüentment, passaven llargs períodes de

temps des que l'original era donat a l'editor fins que es publicava,

perquè la censura podia reternir durant molts mesos els manuscrits

(Abellán, 1980:59 i ss).

Tots aquests problemes provocaven "la evasión o emigración forzosa

de manuscritas hacia países, sobre todo de habla hispana, donde la

censura no existiera o fuera soportable" (Abellán, 1980:67), o be que

restessin moltes obres inèdites, perquè la censura les prohibia

senceres, o bé perquè feia tants canvis i correccions als originals que

els escriptors, en vista que els havien destrossat les obres, optaven

per no publicar-les o per esperar a temps millors (3).

I és que la censura era imprevisible, i no sembla que hi hagués

normes concretes, un "corpus de criterios objetivados" (Abellán,

1980:87), i això provocà que els censors caiguessin en contradiccions en

la repressió de diversos textos, ja que hi havia manca d'uniformitat en

l'aplicació de les normes. Una guia clara per als censors era que estava

absolutament prohibit atacar, posar en qüestió o dubtar de l'eficàcia

del sistema institucional implantat en acabar la guerra. Els altres
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criteris, variables, de la censura, tot i que molt acusats en els

primers deu anys, feien referència a "una determinada manera de

considerar 2a moral pública y eran transcripción literal de los

principios Imperantes en el Integrlsmo católico" (Aballan, 1980:88), El

franquisme no va crear cap nova moral, sinó que feu seves les normes

morals de la dreta més tradicional i carca espanyola (4),

De tota manera, sembla que els censors estiraven més o menys el

braç, depenent de quin fos el prestigi de l'autor, segons quin fos el

pes comercial de la casa editora que havia de publicar l'obra i segons

els padrins amb què pogués comptar un llibre (5). N'és un exemple

l'escriptor Sebastià Juan Arbó, que a les seves memòries (1982:213-14)

explica que:

"Yo tenía ml "Verdaguer" en Xadrld, en la censura, entonces muy
rigurosa; estaba escrito en catalán, habían empezado a autorizar la
lengua, y de vez en cuando aparecía uno que otro volumen, aunque
raros. La obra me vino con las tachaduras de la censura, de tal
manera que daba ganas de llorar".

En aquests moments, conta Arbó que Pérez Embid, director general,

feu un viatge a Barcelona i li demanà que formes part de la Junta de

L'Ateneu, cosa a la qual Arbó era reaci. La resposta d'Arbó fou "Usted

me hace aprobar el "Verdaguer", que tengo en la censura, y yo formo

parte de la nueva Junta. Y me dijo: "Hecho". No me suprimieron ni una

coma (..,).

A mes de la censura estatal, hi hagué, problablement per causa

d'aquesta, dos altres tipus de censura que afectaren la producció i la

creació literària, Per una banda, la propia autocensura dels escriptors,

i per 1'altra, la censura exercida per les mateixes editorials abans de

portar l'obra a la censura estatal, generalment per a evitar les

dificultats que preveien que podien sorgir a Madrid,
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En qualsevol dels casos, la censura és un instrument d'opressió i de

repressió:

"La censura no tiene ni ha tenido nunca Justificación alguna. Es
una defensa que practican toda clase de regímenes autoritarios ante
la conciencia de su debilidad Ideológica, en todos los terrenos. Ha
sido siempre contraria a los derechos humanos" (Barral a
Beneyto:1975:197).

I, a més, pot afectar considerablement la qualitat intrínseca de les

obres. La censura tracta els lectors com si fossin nens indefensos i

incapaços de discernir entre el bé i el mal; la veritat i la mentida;

els exemples a seguir i les conductes a rebutjar. La censura procura

evitar que els homes s'expressin lliurement i que a partir de la lectura

de les idees d'altres homes pensin pel seu propi compte, descobreixin la

injustícia i siguin capaços d'oposar-se al sistema establert,

En els primers anys de franquisme, la censura fou implacable i el

món editorial hagué de fer autèntics esforços per a subsistir en la

precarietat de la postguerra. La censura se centrà, durant el període de

temps estudiat, especialment, a vigilar quins llibres podien ser

reeditats dels que havien estat publicats abans de la guerra, procurant

suprimir les referències a l'exèrcit, a l'Església, els elogis als

sistemes polítics democràtics i els noms de les persones contràries a la

ideologia del règim franquista.

En el cas de Catalunya, a tot això s'hi afegia 1'especificitat de

la llengua catalana, que només pel fet de ser diferent de l'idioma dels

vencedors, es trobava censurada per sistema. Com reflexionava Baltasar

Pórcel:

"Aquí ha habido la censura normal y la censura por ser catalán. El
ser catalán ha significado ser un ciudadano, en principio,
sospechoso (...) El catalán, al plantear problemas políticos, los
planteaba desde el ángulo catalán. Entonces, otra censura por esto,
por catalanismo. Es decir, censura por problema político global, por
catalanismo y por lengua catalana" (Beneyto,1975:99).
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I és que, a Catalunya, la prohibició d'imprimir s'ha implantat en els

moments més durs de la història, i la traducció que ha tingut en les

lleis ha estat la mateixa:

* prohibició de publicar autors i obres catalans i en català o

autors estrangers traduïts al català.

* permís per a editar obres i autors espanyols o estrangers traduïts

al castellà, sempre i quan no fossin ideològicament perillosos.

Aquesta decisió estava basada en el desig d'anorrear un país que

posseïa una consciència diferenciada i que mostrava aquesta consciència,

entre d'altres, per mitjà de la llengua, ja que els catalans parlaven,

escrivien, llegien i es comunicaven en català, la qual cosa suposava que

pertanyien a una comunitat cultural definida.

L'exèrcit ocupant havia declarat que la llengua no seria prohibida

a les llars; en canvi, sí que fou prohibida la representació escrita de

la lengua. ¿Què significa això?. Que el que és permès a l'home del

carrer, practicar un idioma sense fer ús de l'escriptura, no ho és a

l'home de lletres, que es guanya la vida per mitjà de la ploma i que si

vol continuar expressant-se, ha de fer-ho en la llengua oficial del qui

mana.

Això mateix era imposat a l'editor: no publicar en la llengua

pròpia, sinó en la del vencedor. La raó era simple. Una llengua és

dominant o dominada segons la comunitat política a la qual serveix

d'instrument de comunicació i de govern (Debray, 1980:54). En el cas de

Catalunya durant el franquisme, la llengua pròpia és la dominada i amb

una voluntat explícita, per part dels vencedors (6), de suprimir-la:

"Jo na bi entenc en política, però sé que hi ba una cosa que no es
pot perdonar 1 és el que ba fet el general Franco: Intentar
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aniquilar una llengua. Es un crim d'humanitat que els iones de
cultura i que els pobles de tot el món algun día reconeixeran"
(Ungaretti a Castellet,1988:26).

Els que treballaven amb els mots, els escriptors 1 els editors eren

contemplats com els dipositaris de la llengua i per tant, la censura i

la represió els marcarien constantment. Perquè aquestes anaven dirigides

a impossibilitar l'expressió de la llengua catalana, amb l'objectiu que

Catalunya perdés l'idioma, i amb ell, la seva identitat, i pogués rebre,

així, una altra cultura i la llengua que la vehiculava, i que eren les

dels ideòlegs i intel·lectuals del règim franquista:

"Reflexionando sobre el "lingülcldlo intentado contra el catalán,
Carles Piba ne decía: "Eso no sale de un cuarto de banderas, sino de
una cátedra de Filología". O sea, de quienes saben, profesional y
profesoralmente, cómo se puede de ahogar un idioma, cuando se
pusieron a ello, hicieron lo posible" (Fuster a Ridruejo,1975:226),

Aquesta situació tingué, a grans trets, diverses reaccions per part

de les persones afectades, Per una banda hi hagué, durant el franquisme,

aquells que acceptaren aquesta imposició, A 1'altre extrem hi havia els

que decidiren de mantenir-se "purs", guardar silenci i negar-se a la més

mínima col·laboració. Foren els que, segons paraules de Salvador Espriu,

es proposaren de "salvar els mots" (7), Foren intransigents fins i tot

amb aquells escriptors i editors que creien que calia aprofitar totes

les escletxes que s1oferien per a publicar obres en català. Aquests

tingueren dues etapes en aquest període. La primera, fins al final de la

III Guerra Mundial, en què tenien fe en un canvi del sistema polític si

guanyaven la guerra els Aliats. La segona etapa s'obrí amb el desencís

de veure que hi havia franquisme per anys perquè les condemnes al règim

només eren verbals. Aquí s'inicià la "conquesta dels espais de

llibertat" i la realització de les "labors de suplència", que volia dir

aprofitar qualsevol oportunitat per a mantenir vives la llengua i la
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cultura catalanes. Aquest grup, format per joves i grans, fou molt

crític amb els altres catalans que col·laboraren amb la cultura imposada

pel règim, per causes diverses -ja que creien que qualsevol signe de

col·laboració era un acte que ajudava a condemnar a mort la pròpia

cultura, seguint la idea que els pobles sobrevieuen als canvis de

règims, però si es buida una nació de la seva cultura se la condemna a

mort (Debray, 1980:60).

Entre els catalans que "col·laboraren", n'hi havia que ho feren per

diverses causes: per problemes econòmics, per convició personal, perquè

era el seu ofici, etc, N'ò se'ls pot mesurar a tots pel mateix patró, Cal

tenir en compte que els editors es veien obligats a publicar obres en

castellà per a poder obtenir diners i arriscar-se a realitzar

publicacions, clandestines o no, en català. Per tant, tots els editors

publicaren obres en espanyol en algun moment. El que cal distingir entre

ells, és, en tot cas, quins foren els que, a més, treballaren en favor

de l'edició en català.

Pel que fa als periodistes, cal recordar que tots els diaris i

revistes en català desaparegueren, i per tant, un periodista, si volia

sobreviure i no havia estat depurat, no tenia altra solució que buscar

feina en diaris, revistes o emissores de ràdio que publicaven o emetien

en castellà (8). Pel que fa als escriptors, n'hi hagué que s'isolaren,

que escribiren en castellà i en català o bé que col·laboraren en

determinats fòrums de les institucions oficials, que escribiren a la

premsa en castellà, etc. Aquests tingueren actituds més ambigües, potser

motivades pels problemes experimentats durant la güera civil

persecucions i fugides a l'estranger o al bàndol franquista- o be
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determinades per la necessitat de guanyar-se la vida durant la

postguerra (9),

El grup dels editors i dels escriptors és fonamental per la

importància de l'aspecte lingüístic en el cas del redreçament de

Catalunya i del manteniment i/o la recuperació de la consciència

nacional catalana. I és que els editors i les associacions d'escriptors

solen ser els primers exèrcits de la resistència nacional de les

comunitats amenaçades (Debray, 1980:60).

a) Els editors,

En acabar la guerra, la producció de llibres en català quedà tallada

i, fins el 1943, data de la publicació de les obres completes de Mn.

Jacint Verdaguer en edició de bibliòfil i ortografia pre-fabriana per

l'editorial Selecta (10), els únics llibres en català que foren

publicats ho foren a l'estranger pels catalans que s'havien exiliat

(Verrié, 1978:17 i ss); o bé a la clandestinitat, a causa de l'acció

represiva dirigida contra tota la producció cultural catalana i en

català.

Les "trampes" més freqüentment usades per a la publicació dels

llibres, generalment reedicions (11), en pocs exemplars, i repartits

entre els amics i coneguts, però sense accedir als canals normals de

venda o de consulta (llibreries, biblioteques), durant aquests anys,

foren (12):

1) Dates falsificades: com els llibres de poesia de la col·lecció

"L'Estel", impresos el 1943 amb data de 1930.
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2) Llocs d'edició falsos: Elegies de Bierville de Carles Riba,

publicat a Barcelona amb peu de Buenos Aires.

3) Consentiments transformats; Recordatori de primera comunió en

forma de llibre de versos; Mes de Maria Eucarístic de Mn. Lluis G,

Otzet, publicat el 1939 a Barcelona per l'editorial Alcides.

4) Pàgines limitades: Homes amb trenta-dues pàgines, els llibres

eren censurats a Barcelona i no a Madrid, cosa que significava que era

més fàcil de fer passar una obra que a la capital estatal. Per tant, hom

buscava solucions rocambolesques, com canviar el cos de la lletra, posar

formats de pàgina molt grans, etc. Un exemple fou la col·lecció

"Catalunya Teatral", de l'editorial Millà, publicada el 1948 a

Barcelona.

5) Treva eclesiàstica: El permís eclesiàstic no era discutit per la

censura, tot i que no era suficient, quan s'usava per a publicar obres

pietoses i sense ideologia arriscada. Com la Rosa Mística de Mn. Camil

Geis, publicada a Sabadell el 1942.

6) Edicions facsímil: Una edició de setanta-cinc exemplars en paper

fil que conmemora la primera edició de Lo Gayter del Llobregat. Fou

publicat a Barcelona el 1941 amb peu de La Havana. També es feren

edicions facsímil i d'opuscles el 1947 en les Festes d'Entronització de

la Mare de Deu de Montserrat.
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7) Iniciatives de la Universitat: Com les Antologies Poètiques

iniciades el 1949. Aquesta edició també féu una tirada ampliada sense

control possible, tot i que estava condicionada a un nombre concret

d'exemplars.

8) Bibliofília consentida: Edicions luxoses, de petita tirada, on

s1incloïen continguts erudits o estudis monogràfics d'història o de

folklore. Per exemple, la col·lecció "Guió d'Or", de l'editorial Aymà,

publicada a Barcelona entre 1947 i 1951,

9) Clandestins purs: Tenien referències insuficients que impedien

localitzar l'autor o l'editor. Eren llibres combatius, de poques

pàgines, L'editorial clandestina "Les Edicions de la Hegra Nit" publicà

el 1945 l'obra La subterrània deu.

10) Pseudo-clandestins: L'autor i l'editor eren identificables, i

per tant, perseguibles. Tenien tirades limitades i, si no eren

combatius, foren tolerats a partir de la derrota dels països de l'Eix.

Es publicaren, així, llibres de poesia sobretot, com El cementiri de

Sinera de Salvador Espriu el 1946 a l'Editorial La Sirena.

Però, a més d'haver de buscar sistemes per a editar, que eren

impensables per a una societat lliure, els editors tenien altres

problemes com la prohibició de fer publicitat d'aquells llibres que

havien publicats legalment; l'absència de canals de distribució que

permetessin que els llibres arribessin als lectors; la manca de poder

adquisitiu de bona part de la població, la qual cosa unida a l'anterior,
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impedia que s'anés creant un públic interessat per la lectura de llibres

d'autors consagrats i de Joves promeses i escriptors novells. I, com no,

la censura, que era la causant de tots els artilugis i trampes que hom

acaba d'esmentar.

La censura fou el principal problema amb què toparen aquells que

volien reviscolar l'edició en català. Però no fou l'únic. La població

estava esporuguida, preocupada per sobreviure i les noves generacions

eren educades en castellà, cosa que provocava una manca de públic

lector. Aquest era un dels greus problemes que preocupava tant editors

com autors. El 1949 Serrahima escrivia sobre aquest tema:

"En Jaume Aymà -fill- ens va convocar, ahir, l'Aramon 1 a al, per
parlar de la col·lecció que publica en català. Ens va dir que no la
ven gaire 1 en dóna la culpa als distribuïdors, LI responc que, en
la situació actual del llibre català, si no se'n preocupa ell, no
se'n preocuparà ningú, I encara menys, dels llibres de poc preu 1
que deixen poc marge al distribuïdor í al llibreter (. , , ) no és
fàcil, l'entrada en Joc del llibre català." (Serrahima, 1974:125)

A més, les editorials que s'arriscaven a publicar en català foren

poques i comptaren sempre amb forts problemes econòmics (13), Tot i

així, els editors foren una part vital en el manteniment de la cultura i

de la llengua catalanes en els anys més negres del franquisme. Sense els

riscs que prengueren, les pressions a què es veieren sotmesos i els

diners que hi perderen, a la primera posguerra no s'haurien donat a

conèixer nous escriptors catalans, ni s'hauria anat aconseguint, a poc a

poc i amb dificultats, que la censura anés acceptant, a les dècades

posteriors, que la publicació de llibres en català esdevingués més

freqüent i normal (14).

Durant tots aquests anys hi hagué una sèrie de cases editorials que

treballaren, en la mesura de les seves possibilitats, a favor de la

cultura catalana. A més, tingueren una gran rellevància aquelles
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fundacions privades, finançades sovint per membres de la burgesia

catalana, que contribuïren, amb el seu mecenatge, a les traduccions dels

autors clàssics, a la publicació de llibres i a oferir una feina digna a

escriptors que s'havien vist foragitats dels seus llocs de treball -com

podia ser la docència a la Universitat-, i que no tenien manera de

guanyar-se la vida, per ser persones suspectes i contràries al règim.

Les pàgines que segueixen estan dedicades a algunes, les considerades

més rellevants, d'aquestes editorials,

-L'Editorial Selecta-

Josep MS Cruzet fou l'impulsor i el propietari de l'Editorial

Selecta fins a la seva mort (15). Aquesta editorial fou una de les

empreses de la resistència cultural més significatives dels anys

quaranta i cinquanta, i fou la primera que obtingué el permís per a

editar les obres de Mn, Cinta Verdaguer, en edició de bibliòfil i

ortografia prefabriana. L'obra sortí al carrer el 1943, el mateix any en

què li fou concedit el permís, que havia estat sol·licitat a la censura

el 1941: "pogué donar al públic un volum de més de 1400 pàgines en paper

bíblia, relligat en pell, contenint totes les obres del poeta, seguint

el patró 1 necessàriament l'ortografia, d'aquella tan famosa edició

popular" (16). A partir d'aquí, i ajudat per la derrota de les potències

de l'Eix a la guerra mundial, Josep MS Cruzet tirà endavantel seu

projecte de creació de l'editorial que es fundà, formalment, el 1946,

tot i que el 1944 publicà tres obres, soltes, de Verdaguer: L'Atlantida,
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Canigó i Montserrat, que constituiran la base de la "Biblioteca

Selecta". Aqüestes tres obres també duien ortografia arcaica.

Durant aquesta dècada, l'Editorial Selecta hagué de limitar el seu

camp d'acció, en bona part, a les reedicions d'autors clàssics catalans

i molt de tant en tant, publicà autors rebutjats pel règim i algun jove

valor (17). Cruzet, per aplegar-los a tots, creà tres col·leccions de

nom ambivalent:

* La "Biblioteca Selecta" que era la més representativa de la

casa, destinada a publicar les obres soltes dels autors antics i

moderns.

* La "Biblioteca Perenne", destinada a recollir les obres

completes o el conjunt d'obres més representatives dels grans autors

catalans.

* La "Biblioteca Excelsa" que era complementària de l'anterior i

on s'encabien aquells autors de gran qualitat literària però que no

tenien prou producció encara per a ser publicats a la "Perenne".

La producció literària de l'Editorial Selecta respongué a les

exigències marcades per Cruzet de mantenir l'empresa amb una bona salut

econòmica, cosa que suposava combinar, sàviament, els problemes

econòmics, els provocats per la censura i la qualitat literària, i això

provocava "una estranya combinació d'eclectlsme literari i de

conservadorisme ideològic" (Molas,). De fet, la Selecta es proposà de

realitzar un inventari total del passat i publicar els autors catalans

de tots els temps. Però aquest inventari no pogué ésser, durant aquesta

dècada, gaire rigorós, ja que s'havia d'enfrontar amb els dos grans

enemics que eren la censura i la comercialització, molt difícil en

213



aquells anys de penalitats econòmiques i amb la impossibilitat de fer

propaganda dels llibres que sortien en català al mercat :

"So és fàcil, l'entrada en joc del llibre en català. En Cruzet, que
hi ha posat el coll (. . ) també va haver de començar amb Verdaguer,
Eugeni d'Ors 1 després amb Russlnyol, Pin 1 Soler, Roig 1 Raventós,
Carles Soldevila, Narcís Oller, Suyra. Es a dir, també reedicions, I
encara no pas totes les que Interessen. Fins aquest any no ha pogut
llançar la d'un llibre d'en Josep Pla. Els pocs llibres narratius
nous, la censura s'esmuny tant coa pot a l'hora d'accept ai—los. Cal
continuar amb tenacitat una lluita difícil 1 probablement llarga".
(Serrahima,1974:125).

Els llibres publicats per l'editorial Selecta, silenciats per la

premsa, tingueren el millor suport propagandístic en la Llibreria

Catalonia, rebatejada després de la guerra com "La Casa del Libro",

Aquesta era propietat de Cruzet i de Manuel Borràs (18) i estava

considerada "la llibreria més important í acreditada de tot Barcelona"

(Gaziel, 19 : 1677). Aquesta llibreria fou l'escenari de molts actes

culturals, en castellà primer, bilingües 1 alguns en català més tard;

s'hi aplegaven escriptors; s'hl feien tertúlies 1 s'hi donaren els

primers premis literaris com el "Joanot Martorell",

L'editorial Selecta fou instal·lada al final d'aquesta llibreria 1

Cruzet n'ocupava un petit despatx. A l'editorial, "la nòmina de la

Selecta no passava de mitja dotzena de persones, algunes de les quals

treballaven conjuntament per a la Catalonia" (Manent, 1988:143), La

Selecta fou l'obsessió i el centre de la vida de Cruzet (19) , qui la

feV anar endavant a despit "d'una atmosfera d'enemistats declarades 1

d'oposicions sordes -entre l'extrema atonia d'un poble que la dissort

feia mesell 1 l'urc implacable del qui 11 dictava la llei com volia"

(Gaziel, 19 :1675).

La unió de la Casa del Libro i de la Selecta fou vital per a

constituir un aparell cultural/ comercial i formar un incipient nou
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públic estable 1 més indiscriminat, tot i que, no ens cansarem de

repetir-ho, la cultura catalana no arribà en aquests anys "ni tan sols a

la meitat del cos social, deixant d'irrlgar, per manca de canals adients

(, , , ) el que tant a ciutat com a les viles 1 a la pagesia compon

l'enorme 1 Informe massa proletària" (Gaziel, 19 :1678).

Per recuperar el públic, la Casa del Libro i la Selecta impulsaren

alguns actes com: * les sessions regulars de "cultura literària", que

afavorien el contacte entre l'autor i els lectors, S'hi feien

presentacions de llibres.

* la política de premis literaris que connectava amb

els que s'entregaven abans de la guerra per part de la Generalitat. Els

premis servien per a conectar els autors i el públic i perquè els

mitjans de comunicació oficials se'n fessin un mínim ressò.

A partir dels anys cinquanta, les activitats es multiplicaren. Feien

una publicació bimestral, la "Crónica literaria" que era una mena de

servei d'informació bibliogràfica i pretenia suplir la manca d'una

premsa catalana especialitzada en llibres. També organitzaven "viatges

Literaris"; posaven anuncis a la premsa; hi havia aparadors permanents

d'obres catalanes a la Casa del Libro; convocaven concursos estivals

destinats a promocionar un tipus determinat d'autor o d'obra; i crearen,

el 1955 la "Central de la Literatura Catalana", que sembla que fou un

fracàs i estava destinada a "posar el llibre català a l'abast de tots

els adherents", ja que es tractava de muntar una xarxa de subscriptors o

compradors de llibres catalans amb una regularitat mínima (Molas >,

En vida de Cruzet, l'editorial Selecta passà, segons Kolas, per tres

etapes:
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a) De 1941 a 1946 és la insinuació, els preparatius de Cruzet per a

impulsar la creació d'una editorial catalana tot i coneixent-ne les

dificultats i sabent que si es decantava per les obres en castellà

hauria pogut obtenir grans guanys econòmics. Gaziel, a les seves obres

completes, retrata l'època i els editors com:

"Tenint només la precaució de pujar discretament al carro triomfal 1
donant per la banda als tòpics que Inexorablement s'Imposaven, el
moment era propici a oportunitats mal somniades, pràcticament
equivalents a substanciosos monopolis de divulgació cultural, La
prova és que per aquest camí varen fer-se fortunes, 1 ben abundoses,
sorgides del no-res, (. , . ) I fou en un moment semblant 1 una
avinentesa tan clara que Cruzet s'estimà més, conscientment,
deliberadament, de reduí i—se 1 tancar-se, amb les seves soles
forces, dins l'àrea magra 1 migrada de la literatura catalana"

Aquesta etapa desembocà en la creació oficialment de l'editorial,

b) De 1946 a 1952 s'iniciaren les activitats. Hom començà a publicar

alguns autors vius i suspectes al règim; els llibres sortiren amb

l'ortografia fabriana i encetaren les tertúlies literàries. Es quan el

sector més radicalitzat dels resistents catalans acceptà de donar suport

a Cruzet i al seu projecte, Ja que durant els primers anys quaranta eren

contraris a la publicació de llibres en català per part de Cruzet (20).

c) De 1952 a 1962 . La tercera etapa fou la de la consolidació i

màxim rendiment de l'editorial. Publicaren molts llibres; incorporaren

nous autors; els premis s'entregaven a hotels cèntrics de Barcelona;

editaven autors d'èxit com Josep Pla i publicaren llibres que tractaven

temes més populars i d'actualitat i traduïren els autors estrangers

contemporanis. A la mort de Cruzet, la seva vídua i els seus

col·laboradors, com Tomàs Tebé, continuaren la tasca (21).
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¿Qué suposà, doncs, l'Editorial Selecta en els primers anys del

franquisme?, La Selecta fou l'obra d'un home tossut i tenaç convençut

que tenia raó i que havia de fer quelcom en favor de la cultura

catalana. Aquesta editorial posà en funcionament diverses branques de

l'edició que es trobaven paralitzades d'ençà de l'acabament de la guerra

i fou el motor que influí en la creació de noves empreses, com els

premis literaris, que ajudaren a revifar la cultura catalana. Així ,

gràcies a la Selecta "el 1948, la nostra literatura ja no era un pur

record històric coa amb l'ajuda del conformisme semblava haver-se

Instituït. No. Tornava a ésser una realitat" (Pla.v.16;576),

La Selecta nasqué en el moment més advers per a la cultura catalana,

amb grans problemes econòmics, raó per la qual Marià Manent qualificà la

seva tasca com "una admirable obra de salvament" (Pla.v.16:580), Aquesta

obra de salvament la feu a contracorrent i amb molts enemics. Tenia en

contra la censura, els addictes al règim, la premsa, que no li dedicà

cap atenció, i fins i tot no tenia l'ajut dels sectors més radicalitzats

de la cultura catalana en els primers anys de feina. L'empresa fou

condemnada, per molts, al fracàs, Ja abans de començar (Pla.v.16:575/

Gaziel 19 ¡1680), però resistí els pitjors moments i aconsseguí de

crear algunes de les col·leccions literàries que més gran difusió

tingueren durant els anys del franquisme al nostre país.

El valor de la Selecta rau en el fet que no claudicà mai; que noaés

publicà en català, quan el més normal era fer-ho en castellà; que

recuperà els autors clàssics i edità obres dels moderns; descobrí nous

joves valors literaris; potencià la creació de premis i feu una tasca

seriosa per a recuperar la proscrita literatura catalana "en aquests

anys durísslns í amargs, implacables, de la postguerra civil" (Pla,
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v.16:572). El de Cruzet fou un projecte ambiciós i cauteles alhora,

marcat per la pragmàtica idea que els miracles no es feien sols i que

calia realitzar qualsevol petit esforç per protegir la cultura

catalana. Difondre la cultura literària del país fou un objectiu que es

marcà la Selecta, i per això, Cruzet procurà no anar a la bancarrota

però demostrà que no pensava, únicament, segons els principis de

l'aritmètica comercial. El treball immens de l'editorial assegurà la

continuïtat, molt compromesa, de la literatura catalana i originà una

obra d'un valor històric excepcionalment important. Un dels autors de la

casa durant molts anys, Josep Pla, assegurà que "el fons de llibreria

editat per la Selecta representa la millor i més palpable expressió

gràfica del nostre pensament, sobretot del pensament dels nostres temps,

í pot suportar perfectament les comparacions (. . . ) amb produccions

similars" (Pla, v. 16:584).

-L'Editorial Barcino-

L'Editorial Barcino fou creada per Josep M. de Casacuberta i Roger -

(Barcelona, 4/X/1897-25/11/1985)- l'any 1924, en plena dictadura del

General Primo de Rivera, amb el suport econòmic del seu pare i de dues

persones que confiaven en la seva capacitat, el Dr, Josep M. Girona i

Mn. Josep Vives i Gatell (22). Aquesta editorial començà la tasca

editant els autors clàssics, amb la col·lecció "Els Sostres clàssics",

inspirada per Pompeu Fabra. El primer llibre, de 1924, fou "Lo Somni" de

Bernat Metge. La finalitat de la col·lecció era "divulgar a Catalunya,

València 1 les Balears el coneixement dels nostres clàssics medievals,
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mitjançant edicions acurades de textos que Interessin els lectors no

Iniciats en els estudis romànics, i que resultin de fàcil lectura, sense

les dificultats de les edicions destinades únicament al públic erudit"

(Manent, 1984:163),

Casacuberta era un savi, un erudit i gran romanista que deixà de

banda la seva pròpia producció intel·lectual per a dedicar-se a divulgar

la dels altres (Manent,1984; 163), La divulgació la impulsà amb escreix,

ja que a més d'"Els Nostres Clàssics", que tingué molt bona acollida a

la premsa (23), la Barcino endegà:

* 1925: "Col·lecció Popular Barcino": uns volums petits de

poques pàgines, a preu popular (24) i que eren bons resums de temes

importants, Tingueren una gran difusió i vingueren a ser una mena de

"Que sais-j e?" de l'època, segons Manent (1984:168),

* 1926: "Enciclopèdia Catalunya", que era un conjunt de

manuals útils per a conèixer Catalunya, el País Valencià i les Illes

Balears des de tots els camps. Aquesta col·lecció comprenia diverses

seccions, cadascuna d'elles dirigida per una persona rellevant del tema

en qüestió (25).

* 1926: "Col·lecció Sant Jordi" de pensament i art

cristians, que aplegaren obres clàssiques del món religiós. Aquesta

col·lecció acabà durant la guerra civil havent publicat vint-i-dos

volums,

* 1928: "Antologia", on es triaven textos de poetes

escollits.

t 1930: "Els Clàssics del Món", que volia publicar les

millors obres o les obres completes dels gras autors universals, Fins

l'esclat de la guerra, en sortiren catorze volums.
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* 1932: "Crestomaties Barcino", només dos volums i "Hou

Esplet" que donà quatre títols, i els "Manuals Escolars Barcino" amb set

obres.

La llista serveix per a adonar-se que la idea de l'editor era crear

una obra ben feta, i que planificà acuradament un projecte cultural que

revitalitzés Catalunya i que fes assequible el saber a àmplies capes de

la població, La cura en l'edició de les obres, la selecció metòdica i

equilibrada dels autors i dels temes, feren de la Barcino una editorial

molt reputada i consolidada ja el 1930, En aquesta data, Joan Sacs

comentà al diari "La Publicitat" la consolidació de l'editorial, que ja

havia pubicat cent trenta-sis títols assenyalant que "és un programa

sàviament calculat i aplicat a les necessitats culturals de Catalunya.

L'editorial estatal més ben dotada i millor organitzada no hauria sabut

proposar un programa més perfecte i fonamental" (Manent, 1984:172).

La guerra provocà un ritme molt lent en les publicacions de

l'editorial. En finalitzar, Casacuberta restà a Barcelona, ja que no

havia tingut cap activitat política. Però amb l'entrada de les tropes

"nacionales" a Barcelona, a l'Editorial Barcino també li tocà el rebre,

ja que la censura li demanà dos exemplars de tot el seu catàleg. La

resposta posterior de la censura fou contundent; el catàleg fou

destrossat en prohibir-li la majoria dels autors que havien marxat a

l'exili. Tot el fons editorial de Casacuberta fou confiscat i

reconvertit en paper (26). Els llibres que li quedaven no els podia

vendre i Casacuberta, com a editor catalanista i de prestigi, era molt

mal vist i estretament vigilat pel règim. Així és que "es limità a

reeditar alguns autors fent-hi constar la data d'abans de la guerra"
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(Carreres, 1985:56), i optà pel silenci i l'estudi de la Renaixença i

dels escrits de Mn. Verdaguer. Com a home de lletres i erudit, aquests

anys de postguerra en el silenci, li serviren per a aprofondir en les

seves recerques i dedicar-se a la investigació i a escriure els seus

propis llibres, sempre abandonats perquè s'ocupava dels d'altres autors.

La represa de l'Editorial Barcino a la postguerra fou lenta, i fins

el 1947 no sortiren quatre volums de "Els Nostres Clàssics". A partir

d'aquí, com a Cruzet, li tocà de viatjar a Madrid, regatejar amb els

censors i reprendre la tasca d'editor model, preocupat per les

correccions dels textos originals i perquè el resultat final fos una

obra de la qual pogués estar orgullós.

Casacuberta dubtà molt fins que acceptà de reprendre les tasques

editorials, perquè temia ser utilitzat pel règim. La por provenia del

fet que Martí de Riquer i José Pardo, que feia de cap de la censura a

Barcelona, sembla que li insistiren perquè tornés a publicar "Els

nostres clàssics" "per desmentir almenys alguna de les prohibicions de

què es feia bandera a l'estranger quan es parlava de Catalunya" (Manent,

1984:176). Però, finalment, com Cruzet i d'altres editors, com els Aymà,

considerà que "fóra més útil per a la lenta recatalanització reprendre

la seva editorial que no manteniï—se en una oposició puritana" (Manent,

19984:176).

A partir de 1947 Casacuberta reinicià l'obra editorial, treballant

amb poques persones (27) i fent molta feina ell mateix. Fins i tot

s'ocupava de distribuir els seus llibres i ell mateix anava a ensenyar-

los i a vendre'ls a les llibreries de Barcelona i d'altres ciutats, Amb

aquesta dinàmica i l'obssessió pels llibres ben fets, reprengué algunes

col·leccions i n'inicià d'altres, sobretot a partir de la dècada dels
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cinquanta. El 1949 aconsseguí d'endegar 1'"Enciclopèdia Catalunya" i el

1950 es féu càrrec de les "Publicacions de la Revista" en la seva segona

etapa, amb el vist-i-plau d'Octavi Saltor i de J.M. López-Picó, el seu

fundador (28).

Els anys cinquanta foren més prolífics:

* el 1951 torna la "Col·lecció Popular Barcino" i s'inicia la

"Biblioteca Folklòrica Barcino";

* el 1953 surt la "Biblioteca Verdagueriana", dedicada íntegrament a

l'obra de Verdaguer, de la qual Casacuberta era un profund coneixedor;

* el 1957 començà la "Col·lecció Tramuntana" per a donar cabuda als

autors de la Catalunya Nord.

* el 1959 encetà la "Biblioteca Renaixença";

* el 1962 la "Biblioteca Geogràfica Barcino"; el 1965 la "Biblioteca

Filològica Barcino"; el 1966 aparegueren els "Manuals Lingüístics

Barcino" i el 1971 la "Biblioteca Algueresa".

Totes aquestes col·leccions recuperades o creades de nou, no

tingueren la mateixa fortuna. Algunes desaparegueren per manca

d'originals; d'altres per falta de públic lector. De tota manera, cal

veure la importància real d'aquesta obra ingent. Casacuberta reprengué a

la postguerra el seu projecte cultural integral per a Catalunya i

procurà tirar-lo endavant, invertint-hi el seu patrimoni i els pocs

diners que guanyava amb la venda dels llibres.

Les seves col·leccions de la postguerra pretengueren enllaçar amb

l'esforç realitzat als anys vint i trenta de divulgar la cultura

catalana al sector de la població més ampli possible, amb obres

entenedores, barates i fàcils de llegir. D'aquí la represa de la
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"Col·lecció Popular Barcino", Però Cascuberta anà més lluny i durant el

franquisme predicà, per mitjà de col·leccions i obres, un pancatalanisme

aferrissat i la unió lingüística i cultural de tots els Països Catalans,

inclosos la Catalunya Jford i l'Alguer.

Casacuberta impulsà els llibres d'aquells temes dels quals la

societat catalana estava òrfena i que eren importants per al manteniment

de la consciència de la nació, com les obres filològiques i

lingüístiques i les que feien referència a la represa cultural catalana

("Biblioteca Renaixença").

La Barcino fou una editorial model, tant abans com després de la

guerra, deguda, com altres institucions culturals de l'època, a l'esforç

d'un sol home, reservat, que, fins en els moments més complicats,

mantingué "un sentit d'Integrada catalana" (Manent, 1984:179), Josep M,

Casacuberta morí als 88 anys, quan Catalunya ja havia recuperat

l'autogovern i la llibertat. Fou fins al final l'ànima científica de la

Barcino, a la qual havia donat el millor de la seva erudició (29).

-L'Editorial Ay«à Si-

L'Editorial Aymà fou creada per Jaume Aymà i Ayala -(Barcelona 1882-

Sant Cugat 1964)- i pel seu fill Jaume Aymà i Mallol -(Barcelona 1911)-

en acabar la guerra i perquè ambdós s'havien quedat sense feina (30).

Durant els primers anys publicaren llibres en català clandestinament:

"així vam publicar, per exemple, la primera edició de "L'aperitiu" de

Josep X. de Sagarra, "L'íntim recés", de Gimeno-Savarra, etc" (Munné,
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1985:13) i llibres en castellà per a sobreviure i perquè "1'autorització

d'editar en català encara va trigar molt a venir" (Munné, 1985:13),

La data oficial de creació de l'editorial fou el 1944 i els primers

llibres en català autoritzats per la censura començaren a publicar-se

l'any 1947 dins de la "Col·lecció Literària Aymà". La raó era senzilla:

des del 1945 els aliats havien guanyat la guerra i Franco havia

remodelat el govern, deixant de banda alguns membres de la Falange i

fent-hi entrar al govern persones relacionad" amb la democracia-

cristiana. A Barcelona, arribà el nou governador civil Bartolomé Barba

Hernández, qui decidí atacar el catalanisme polític, però ser més

tolerant amb les manifestacions inofensives del catalanisme cultural,

Aquesta mínima obertura beneficià la cultura catalana perquè, sobre-

tot en el món de l'edició, 1946-1947 fou el moment en què més editors

catalans que publicaven en castellà es decidiren a reprendre, ni que fos

tímidament, l'edició d'obres catalanes,

Els Aymà iniciaren també el 1947 la col·lecció "Guió d'Or", dedicada

als estudis, amb textos inèdits d'autors importants i amb un tiratge

reduït d'uns tres-cents cinquanta exemplars i una presentació molt

acurada: paper de marca, il·luminacions a mà,il.lustracions molt

abundants. Aquests llibres es venien, gairebé tots, per mitjà de

subscripcions. La col·lecció "Guió d'Or" publicà "uns textos d'una gran

qualitat: de Bagué, Alnaud, Abadal, Verrlé, Rosteu, Coll 1 Alentorn,

Ollvar-Sretrand, Rubió Balaguer, etc" (Munné, 1985:14). Però tot i ser

una col·lecció erudita i cara per a l'època -("ens feia patir l'hora de

marcar el preu de venda que sempre trobàvem massa car" (Aymà a Munné,

1985;15)-, i de difusió limitada, els Aymà també tingueren problemes amb

la censura (31).
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La censura fou la bèstia negra dels Aymà, com ho era per a la resta

dels editors catalans. Fou la "Col·lecció Literària Aymà" la que se'n

veié més afectada, ja que "de cada deu obres que presentàvem ens en

tombaven vuit o nou. Ens van denegar obres de Miquel Llor, de Rafael

Tasls, de Josep Lleonart, d'Oller i Rabassa, de Joan Santamaría, de

Glrbal Jaume, de Rubió i Tudurí. . . , d'un llarg etc. que no s'acabaria

mai" (Aymà a Munné, 1985:13), La raó és que la censura fou molt més

primmirada amb els autors novells que amb els clàssics morts de temps; i

amb les obres presentades amb les normes ortogràfiques de l'IEC que amb

aquelles que podien tenir ortografia prefabriana,

L'Aymà fill que, abans de la guerra, havia estat deixeble de Fabra i

donava classes de català, cosa que també feu, clandestinament, a la

postguerra, sota 1'ampara del "London Club", era el responsable literari

de l'editorial. Aymà estigué molt vinculat al grup dels resistents

capitanejat per Maurici Serrahima. Anava a les sessions de Mi ranar, on

féu un curs sobre teatre el 1946, per exemple, i contacta amb els joves

valors de la literatura que escrivien als anys quaranta ,

Així, els Aymà feren dues coses notables per la cultura d'aquells

anys: * publicaren autors desconeguts completament i finstauraren, l'any

1947, el premi "Joanot Martorell" de novel·la sense permís de cap mena i

en plena clandestinitat (32). A més, foren molt escrupulosos amb les

correccions del català, que feia el propi Aymà fill, en Ramon Aramon i

en Bardagí,

A partir dels anys 50, amb un xic més de permissivitat per a

publicar llibres, els Aymà editaren llibres solts en català i en

castellà sobre art, història, geografia, i alguns d'ells foren publicats

en fascicles, amb un gran èxit de vendes. Saberen atreure bons
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especialistes com a assessors per a obres i col·leccions, com Duran i

Sampere o Joaquim Folch i Torres; i el 1955 iniciaren una sèrie nova "El

Club dels Hovel, listes", Aquesta col·lecció era un intent d'ajudar els

escriptors catalans ja que "donàvem quinze mil pessetes de drets

d'autor, quantitat que avui fa morir de riure, però que en aquells

moments causà sensació" (Aymà a Munné, 1985:14). En Joan Sales fou

primer el secretari i després se'n feu càrrec completament (33), També

publicaren llibres infantils en català,

Els Aymà, doncs, foren dels editors que treballaren de valent per a

recuperar i mantenir la cultura catalana i el fet que també publiquessin

llibres en espanyol no els treu gens del mèrit que tingueren. Impulsaren

els premis literaris, que contribuïren a millorar, lleugerament, la

difusió dels llibres catalans. La dedicació de tota la vida a la cultura

catalana fou reconeguda a Jaume Aymà fill per la Generalitat, en

atorgar-li la "Creu de Sant Jordi" el 1985.

-L'Editorial Janés-

Josep Janés i Olivé -(Hospitalet de Llobregat, 1913- Els Monjos,

1959)- fou un poeta català empresonat el 1939 quan les tropes

franquistes entraren a Barcelona, i en sortí perquè fou avalat per

alguns escriptors falangistes que ell havia defensat, públicament, en

temps de guerra, sobretot a Luys Santa Marina. Janés creà l'any 1940

l'empresa "Josep Janés, editors", que esdevingué una de les editorials

més importants de la postguerra, amb una producció de llibres

fonamentalment en castellà (34).
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Si bé la seva editorial no es caracteritzà per la producció

majoritària d'obres catalanes -ressuscità, en pocs volums, "La Rosa dels

Vents"- sí que, en canvi, fou un home actiu en favor de la cultura

catalana amb altres accions que entroncaven amb les seves activitats

literàries i periodístiques en temps de la República i la guerra. Janés

fou un home controvertit perquè es feia amb tothom, resistents i

col,laboradors; per això Hurtley ha dit d'ell que "José Janés DO fou oés

que la màscara adoptada per Josep Janés 1 Olivé en aquell ball de

màscares de la postguerra, la màscara de resistència, pràctica, d'un

somiador submergit en un malson, però decidit a sortlr-se'n" (Hurtley,

1986:3).

Janés ajudà econòmicament els escriptors catalans que tenien

problemes, encarregant-los pròlegs per a llibres d'autors estrangers,
i

traduccions o llibres d'encàrrec en castellà (35). Els intel·lectuals

que ho feien, com Serrahima i Riba, signaven amb pseudònim o no

signaven, perquè reservaven el nom autèntic per als llibres en català,

però els diners que hi guanyaven els ajudaven a viure. De Janés també

sortiren els diners per a pagar algunes classes clandestines per als

Estudis Universitaris Catalans. Josep Palau i Fabre ho explica dient:

"L'Aramon va convocar una reunió a l'Ateneu per a reorganitzar els
BUC, En Santiago Pey 1 Jo vam parlar amb en Rubió 1 ens va dir que
sí, que estava disposat a fer classes. Els diners van sortir d'en
Janés, les coses com siguin, en Janés ha estat un personatge molt
criticat, però el primer any, la mensualitat d'una de les classes va
sortir íntegrament d'ell" (Coca, 1979:24).

Participava a les reunions i tertúlies dels intel·lectuals catalans

i alhora era amic de Sebastià Juan Arbó des d'abans de la guerra, o dels

escriptors que escribien en espanyol quan abans de la guerra ho feien en
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català i mantenia relacions amb la gent que acudia a l'Ateneu, d'on era

soci des de jove.

L'editor posseïa una gran torre a Pedralbes per on desfilaren els

escriptors nacionals i estrangers, on donava festes en les quals reunia

els amics, els escriptors i gent relacionada amb el món dels llibres,

però també músics i artistes. Janés es tractava amb persones tan

.diverses com Arbó, Sagarra, Ignacio Agustí, Lúea de Tena, Eugenio d'Ors,

Miquel Llor, Àngel Zúfiiga, André Maurois, Olga Shakarof, Josep Clara,

Frederic Mompou, Francois Mauriac-o Somerset Maugham. Janés vivia com un

senyor i no li faltà mai res.

Les seves activitats en favor de la cultura catalana les realitzà en

combinació amb els elements dirigents de la resistència, fonamentalment

amb Maurici Serrahima, Josep M, de Sagarra, Carles Riba, Jordi Subió i

Josep Pous i Pagès. A més, com que gaudia de bons contactes a Madrid,

Janés intentà llançar una revista en català. La reunió per a decidir-ho

es féu el mes de juliol de 1945 "a casa d'en Sagarra. Érem; en Sagarra,

en Rubió, l'Aramon, en Janés, en Pous i Pagès, en Puig Quintana, em

sembla que en Riba i jo" (Palau a Coca, 1979:24). El fet és que Janés

arribava de Madrid, on havia participat en un sopar amb escriptors,

editors i autoritats, i allà, en Juan Aparicio, cap de premsa i

propaganda del règim "li va proposar que s'emprenguessin les

publicacions en català, 1 concretament, la d'una revista; li va dir que

es comprometia a no posai—hi dificultats de circumstàncies ni de censura

si només s'hi parlava de literatura" (Serrahima, 1972:222).

El resultat fou negatiu de cara a la publicació de la revista, ja

que hi hagué una actitud general de reserva (36), Els motius eren

diversos: "la por de prendre iniciatives í de comprometre's inútilment.
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La por del que diran els de fóra, que Ja ban acusat de col. laborado els

qui han publicat en castellà, I bé cal dír-ho, una explicable prudència"

(Serrahima, 1972:222).

La revista no veié la llum perquè la majoria de joves i grans que

estaven a les files resistents s'hi acabaren oposant. Encara hi havia la

prohibició terminant de publicar llibres en català; la guerra mundial

estava a punt d'acabar i els resistents tenien el convenciment, i sobre-

tot l'esperança, que el règim feixista del general Franca desapareixeria

aviat. Això els permetria de recuperar el país, la llengua, la cultura i

la llibertat. Per tant, era cosa de mantenir-se ferms, de no cedir a les

pressions i de no col·laborar de cap forma, perquè el final del malson

era proper. I, finalment, el permís era únicament, per a una publicació

especialitzada, o sia, minoritària, que s'atorgava a una persona

concreta, mentre que les prohibicions pels altres homes i productes

culturals subsistien.

Evidentment, en Josep Janés s'enfadà perquè les coses no havien anat

com ell esperava i es mostrà "molt contrariat per l'actitud dels "savis"

en la reunió (...,) í que això suposa abandonar, per uns escrúpols, les

possibilitats de reprendre la vida cultural del país" (Serrahima,

1972:227). El fet és que de revistes legals en català no n'hi hauria

fins molts anys més tard. Les que sorgiren foren clandestines i

l'actitud dels "savis" i dels joves aprenents de savis hagué de variar

al cap de poc temps. Hagueren d'aprofitar totes les escletxes possibles

i iniciar una resistència més ofensiva que no pas defensiva, quan els

quedà clar que hi hauria franquisme per molts anys encara, Els aliats

els havien abandonat.
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-Altres Editorials-

A més de les tres editorials ja citades, n'hi hagué d'altres a

Barcelona, clandestines o amb tots els permisos legals, que també

treballaren durant aquests primers anys en favor de la represa del

llibre català, Aquestes editorials tingueren una vida més llarga o més

curta, depenent de la seva <il.)legalitat, i de si publicaven, alhora,

obres en espanyol i en català. La majoria sorgiren o s'aventuraren a

publicar en català a partir de 1946-1947, per les raons ja exposades, i

totes plegades demostraren que era factible una incipient represa de la

lectura en català i que els autors novells o exiliats tindrien qui els

publiqués els manuscrits, Així, entre 1946 i 1947:

1) La Fundació Bernat Metge reprengué, el 1946, la col·lecció dels

clàssics greco-llatins, tot i que el 1942 ja havia editat un volum

destinat als suscriptors i sense peu d'impremta (37), El 1947 morí

Francesc Cambó a Buenos Aires, però la Fundació fou vetllada per la seva

filla Helena. A partir de 1947 publicaren una mitjana de quatre volums

l'any i hi entraren a col·laborar: Miquel Dolç, Marià Bassols, Josep M.

Casas i Homs, Jaume Olives, Félix Senties, Jaume Berenguer, Joan

Triadú, Guillem Colom, Joaquim Icart,

2) L'editorial Dalmau Jover publicà una col·lecció catalana amb

llibres de Víctor Català, J. M. de Nadal i Agustí Esclasans. Aquesta

col·lecció es deia "Biblioteca Literària Catalana". Com en el cas de

Cruzet, l'editor Dalmau tenia una important llibreria -al n2 80 del

Passeig de Gràcia- que li serví de mitjà de difusió de les seves obres,
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r
de tota mena i en les dues llengües, que anà publicant. Fins una revista

de l'exili es feu ressò d'aquesta iniciativa, encara que no cités el nom

de l'editor (38),

3) L'editorial Millà reprengué els llibres de caire popular amb el

permís corresponent, amb la col·lecció "Catalunya Teatral". El primer

volum fou El Ferrer del Tall. Com ja s'ha dit, els llibres d'aquesta

col·lecció no tenien més de trenta-dues pàgines per poder passar la

censura a Barcelona.

4) Josep Pedreira (39), que el 1950 instituí el premi de poesia de

l'HOssa Menor", inicià sense permisos la col·lecció de poesia "Els

llibres de l'Ossa Menor" el 1948. Com que adquiriren un gran prestigi,

donaren la possibilitat d'actuar públicament als Aules de la Poesia

(Verrié, 1979:25). Pedreira inicià la col·lecció amb Les cançons

d'Ariadna de Salvador Espriu,

5) El mateix 1947 Josep Pla dirigí la col·lecció "El Dofí" dins de

l'editorial Ancora que estava vinculada al Destino. Aquesta col·lecció

s'inicià amb obres del propi Pla -la reimpressió de Viatge a Catalunya-

í de Manuel Brunet, antic home de la Lliga. La mateixa revista Destino

es féu ressò d'aquesta iniciativa editorial -n2 500 de febrer de 1947- i

dels llibres en català que l'editorial Selecta publicava de l'escriptor

empordanès -(núm. 505. febrer 1947).

6) Entre les editorials clandestines, caldestacar "Edicions de la

ïïegra Fit" i "Edicions La Sirena". La primera fou fundada el 1944 per
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Josep Benet i Esteve Albert. Publicà tres opuscles de versos. El primer,

el mateix 1944, fou La subterrània deu, del propi Albert; el 1945 sortí

Única Àaor (40). "La Sirena" fou una editorial deguda a Josep Palau i

Fabre que la creà el 1945. Feia edicions de cent exemplars i hi aparegué

el primer llibre de poesia de Salvador Espriu Cementiri de Sinera, l'any

1946. També fou des d'aquesta editorial que es congrià el mite del poeta

mallorquí Rosselló-Pòrcel, mort en plena Joventut.

7) Una altra editorial que no passà deliberadament les obres per

censura fou l'Editorial Estel, dedicada fonamentalment a la poesia

catalana. Aquesta editorial fou fundada per M9 Montserrat Borrat, la

segona esposa del poeta Joan M. Guasch.

8) Encara que no es tracti d'una editorial, sinó d'una institució

d'alta cultura, cal citar la tasca editora de l'Institut d'Estudis

Catalans. Aquest, clandestinament, reprengué, el 1947, les seves tasques

editorials amb el Diplonatari de l'Orient Català d'Antoni Rubió i Lluch.

Aquesta represa, tot i que escassa, fou molt important, perquè permeté

editar obres científiques de caire no humanístic, cosa que no feien les

altres editorials legals o clandestines, que es decantaven,

preferentment, cap a la literatura de creació, com la novel·la i la

poesia. Així, el mateix 1947 sortí el primer llibre científic en català,

des del 1939; Hifitopatología d'una nova capa d'epiteli seaiescanós pla

que cobreix les aucoses digestives, de Frederic Duran i Jordà.

La tasca editorial de l'IEC augmentà, Ja el 1948, en publicar el

primer número de la revista científica "Estudis Romànics", i no s'aturà,

amb alts i baixos, durant tot el franquisme. El que diferencia les
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publicacions de l'IEC, llibres i revistes, de les obres editades per les

altres editorials, és que es tracta d'obres erudites, elaborades per

estudiosos de renom i dirigides a un públic culte i força minoritari.

Els llibres publicats estigueren sempre vinculats a les diferents

seccions d'estudis amb que comptava l'IEC.

-La Benèfica Minerva-

La Benèfica Minerva fou creada el 1943 amb la missió específica

d'ajudar la cultura catalana. L'ajut es traduí, fins a principis dels

anys 50, en el finançament de les activitats de l'Institut d'Estudis

Catalans a la clandestinitat amb una subvenció anual. També donà feina

a molts escriptors catalans, represaliats de llurs llocs de treball, que

tenien dificultats per a guanyar-se la vida. Entre aquests escriptors

s'hi comptaven els que, a poc a poc, anaren tornant de l'exili. La

Benèfica Minerva es reconvertí en la "Cultural Minerva" l'any 1951 i el

mecenatge s'estengué a altres empreses culturals catalanes com l'Esbart

Verdaguer o l'Associació Protectora de L'Ensenyança Catalana,

La Benèfica fou una de les creacions de la burgesia catalana, o sia,

un mecenatge a favor de la cultura catalana per part de persones

benestants de Barcelona (41), El primer impulsar fou el milionari Fèlix

Millet i Maristany. La Benèfica fou una fundació sense estatuts i sense

reconeixement legal i amb un cert aire de provisionalitat. Millet en fou

el president i tingué un secretari molt eficaç en la persona de Pere

Puig Quintana (42). Aquest s'ocupà de recollir els diners dels

benefactors i de buscar-los "substituts" quan es cansaven de donar
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diners per a aquest "socors catalanista". L'altra gran ajudant de Millet

en aquesta feina fou Josep Benet, qui esdevingué el seu secretari

particular en acabar els estudis de Dret (43).

Millet (1903-1967) era un home jove (44) que havia abandonat

Catalunya durant la guerra i es refugià a França des d'on passà a la

"zona nacional", Però tot i tornar a Catalunya en acabar la guerra amb

els vencedors, es mostrà sempre preocupat per la cultura catalana, a la

qual donà molts diners per mitjà de diverses fundacions i a través de la

Comissió Abad Oliva. Subvencionà personalment diverses traduccions de

Sagarra, al qual garantí que vivís bé, encara que no publiqués o

publiqués ben poc (45), i ajudà altres amics encarregant-los feines

diverses relacionades amb els seus negocis (46). També organitzava a

casa seva actuacions musicals, recitals poètics o representacions

d'obres de teatre en català que servien per a aplegar les velles i noves

generacions, artistes i escriptors, estudiants i homes de prestigi,

intel·lectuals i burgesos.

Millet, per la seva posició social i pel seu passat no sospitós de

republicanisme, era una persona amb contactes importants entre els

factótums de Madrid i de Catalunya, però alhora molt vinculat a les

accions de resistència i a les persones que les impulsaven, com

Serrahima, Riba, Ferran Soldevila, Alexandre Galí, Romeva, Sagarra, Puig

Quintana, Benet, etc. Millet, per mitjà de la Benèfica Minerva, no només

donà feina als intel·lectuals, sinó que es comprometé a barallar-se amb

els censors o a anar a Madrid a demanar permisos i a protestar per la

situació que es vivia a Catalunya . Aquesta actitud s'accentuà en acabar

la guerra mundial.

Pel que fa als encàrrecs, hom pot destacar que:
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* Carles Riba traduí en vers les tragèdies de Sófocles i refeu la

verssió de 1'Odissea; "Ahir al vespre, a can Lluís Bonet, en Carles Riba

va llegir uns quants frangnents, llargs, de la nova traducció de

L'Odissea. Magnífic" (Serrahima, 1972:213), Això passava el juny de

1945.

* Ferran Soldevila escriví i publicà en castellà la Historia de España.

* Alexandre Galí preparà la història de les institucions catalanes del

segle XX , encàrrec decidit el mes d'abril de 1945 igual que el fet a

Romeva,(Serrahima, 1972:186),

* Pau Romeva feu la Història de la Indústria Catalana.

* Jaume Bofill i Ferro escrivi un assaig sobre poetes catalans moderns,

* Gasch s'ocupà de L'expansió de l'art català al non,

* Josep M. Boix i Selva traduí en vers El paradís perdut de Milton,

* Agustí Esclasans feu un llibre de poemes.

Posteriorment, moltes d'aquestes obres les edità la pròpia Benèfica,

per mitjà de la seva editorial "Calíope". Les publicaciones eren

edicions de bibliòfil. Als anys 60, creà una última iniciativa,

l'Editorial Alcides.

La Benèfica, doncs, nasqué en un moment crucial per a la cultura

catalana i féu molt per a aquesta cultura, per mitjà dels ajuts

econòmics als estudiosos i a les institucions. Fou l'obra d'uns mecenes

que -exceptuant Millet i potser algun altre-, a banda de donar diners i

de comprar les edicions de bibliòfil, no prengueren cap altra compromís

amb la feina dels resistents. Com si es tractés de treure's la mala

consciència pel fet de pertànyer al bàndol vencedor i de no patir

l'extrema misèria en què vivia la major part de la població de

Barcelona. Com si els diners que donaven els compressin una mica de
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tranquil·litat, ja que no havien mantingut -ni mantenien- una actitud

personal de rebuig o de resistència al règim i, ben al contrari,

gaudien dels seus privilegis.

La Minerva, a més dels diners, funcionà gràcies a la tenacitat de

Puig Quintana, exiliat i retornat a Catalunya als anys 40 i fitxat per

la policia per les seves activitats resistents catalanistes, Sense la

Minerva, no s'haurien produït moltes obres cabdals per a la història, la

literatura o l'economia catalanes, que, tot sovint, no pogueren ser

publicades fins als anys 70 per causa de la censura. La Minerva féu una

cultura d'élite, assequible només als universitaris i estudiosos. De

tota manera no pot dir-se que això fos dolent, Conectar amb les masses

era impassible, perquè els canals de comunicació estaven trencats; no hi

havia diaris, ni revistes, ni ràdio, ni còmics, ni col·leccions

literàries de caire popular.

Per tant, convé recordar que una de les característiques de la

cultura catalana resistent de la postguerra fou l'elitisme, perquè "era

impossible de fer res pel país des de la perspectiva del carrer, i

l'únic que es podia fer era intentar salvar unes élites, uns grups que

el dia de demà servissin" (Palau a Guillamon, 1985:5). La Minerva salvà,

doncs, puntals de la literatura i la ciència catalanes que ajudaren, amb

llurs obres, al manteniment de l'esperit del país i a la represa, amb

més força a partir dels anys cinquanta, dels valors de la societat

catalana.

Durant els anys quaranta també hi hagué fundacions i/o editorials

vinculades a l'Església que intentaren publicar obres en català, tapant

amb les mateixes dificultats que les altres cases editorials (47). Val
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la pena esmentar el Foment de Pietat Catalana -que canvià el nom pel de

"Foment de Pietat", o Editorial Balmes, des de la Dictadura de Primo de

Rivera- que inicià la represa el 1941. El seguiren la Fundació Bíblica

Catalana, els monjos de Montserrat, sobre tot a partir de 1947 amb les

Festes d'Entronització de la Verge, i els caputxins i els claretians.

Totes aquestes editaven obres exclussivament de tipus religiós i, si

podien, procuraven no passar les obres per censura amollant un "nihil

obstat" eclesiàstic (48).

En tots aquests editors era present la voluntat de resistència

enfront de la situació política. S'arriscaren a perdre diners o a

guanyar-ne pocs, a tenir problemes constants amb la censura, a ser mal

considerats per les autoritats, a patir multes.,, El franquisme era

ofegador. L'aïllament de la literatura a la primera postguerra fou

total, Els escriptors catalans no tenien contacte amb el públic, ni

disposaven de la infraestructura necessària, destruïda durant la

guerra. Per això l'actitud dels editors fou fonamental per a comprendre

com, a partir dels anys 50 i sobre tot dels 60, hi hagué un ressorgiment

de la literatura catalana i aparegueren nous escriptors, que. si la

censura ho permetia, fins arribarien a publicar les obres.

En la difusió i pervivència de la literatura catalana hi hagué un

fet fonamental que fou la tímida creació dels premis literaris per a

obres en català, que resultaren una plataforma essencial per a donar a

conèixer les realitzacions en la pròpia llengua en un moment en què la

premsa, amb poques excepcions, no parlava d'obres catalanes i els

aparadors de comptades llibreries exhibien llibres en català.
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b) Els Premis Literaris,

Davant de la destrucció de la infraestructura literària catalana, de

la manca de revistes en català especialitzades en literatura, de la

ignorància que demostrava la premsa en castellà vers la incipient

publicació de llibres en català i de la manca d'un públic lector, ja fos

per1 desconeixement de l'existència d'obres en català o per problemes

econòmics, i enfront dels recels de moltes llibreries a exhibir llibres

catalans als aparadors, els resistents havien de fer quelcom,

Així, des de la clandestinitat més absoluta, i com a mitjà de

promocionar com es pogués la literatura catalana, es començaren a

convocar els "Premis Literaris", Abans de la guerra, a Catalunya hi

havia un ampli cartell de premis per a tots els gèneres literaris (49),

cosa que quedà suprimida després de 1939. Així, la creació de premis

literaris responia a diverses finalitats:

* recuperar-los per a premiar la literatura catalana,

* estimular les noves generacions a escriure en català,

* procurar un panorama cada vegada més normal per a la cultura

catalana,

* donar publicitat a la literatura catalana i promocionar, així, la

venda de llibres,

Els premis literaris no només foren convocats per la cultura

clandestina, sinó que la cultura oficial espanyola a Catalunya també en

convocà, si més no, amb la finalitat editorial de promocionar la venda

de llibres i els nous o vells escriptors, ïo cal dir que la situació de

convocatòria d'uns premis i dels altres fou completament diferent. Uns

ho feien des de la clandestinitat i sense gent, i els altres ho feien a
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la llum pública i convertint 1'entrega del premi en una festa social on

acudia el bo i millor de la societat barcelonina. D'uns no se'n feia

ressò ningú i dels altres en parlava tota la premsa. El jurat d'uns era

format per persones mal vistes pel règim, amb expedients policials, amb

dificultats per a sobreviure i amb un profund sentit d'intransigència

vers qualsevol tipus de col·laboració. En els altres, els membres del

jurat havien lluitat al bàndol franquista, escrivien regularment a la

premsa, participaven en tertúlies conegudes de tots i publicaven

novel·les d'èxit popular. De qualsevol manera, els premis literaris

foren una realitat i serviren, efectivament, en un i altre cas, per a

donar a conèixer a joves-escriptors tan diferents com, per exemple, M2

Aurèlia Capmany i Carmen Laforet,

-Els premis clandestins-

A les seves memòries, Maurici Serrahima parla ja el 1945 de

reinstaurar el "Premi Creixells" per a novel·les, que s'entregava abans

de la desfeta, En aquest sentit, Serrahima escriví una instància a

l'Institut d'Estudis Catalans el 2 de maig de 1945; demanà signatures

que donessin suport a la seva proposta, però es trobà amb oposicions

entre els mateixos companys de resistència i no se'n sortí;

"L'Aramon i alguns altres Intel·lectuals joves en diuen que cal
canvíar-11 el nom i dlr-ne, per exemple, "Premi Narcís Oller". No hi
estic d'acord. La tradició iniciada entre el públic encara no és
oblidada, i en aquesta etapa de trencament cal aprofitar qualsevol
tradició ja iniciada abans" (Serrahima,1972:201).

Així és que el primer premi literari que es convocà fou el "Joanot

Martorell" per part de l'Editorial Aymà el 1947. Fou un premi convocat a
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