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finals dels anys cinquantes fou la meva : un dia coneixies Pedrolo, despres un

Jordi Pujol carregat de doctrina fonamental , un altre la Capmany, Triadu 0

Sarsanedas, un altre Joan Fuster ; et feies amb els esforcats editors, distributes

papers de Joan Ballester, estrenaves una peca de teatre gracies a Frederic Roda i

publicaves un llibre ,tot en catala , per irada sorpresa del professor de FEN de

l'institut on treballaves. Allo no era gaire ben vist, tampoc, dins la societat,

atemorida encara, on vivies. Pertanyies als vencuts, no nomes perque t'ho deien,

sino perque era veritat, i molts ciutadans del teu entom arrufaven el nas davant

les timides mostres de literatura catalana que ara i ades aixecaven el cap. Pero tu

eres al ball que havies triat, et tocava recompondre el que podies amb filagarces

del poe que quedava . Perque t'adonaves que corria encara la sang ,mai abatuda,

dels yells ; vaig fer de minim ajudant de Jordi Rubio un any, vaig acompanyar en

viatges a Ponent Vicens Vives, vaig tractar Gaziel I Ferran Soldevila i Joan

Fuster, i escoltar Riba, Sagarra, Serrahima, i PIa i Espriu, i Casacuberta, Tasis i

Jordi-Pere Cerda.

Duia encara clavat ales orelles el tro dels bombardeigs que ja em

vinculava amb els que havien escrit , pertanyents a generacions anteriors ;

considerava necessari no perdre el contacte, marcar una linia continua, sense cap

trencament : els que foren exiliats tomaven 0 ens n'arribaven productes literaris :

es deien Rodoreda, Tisner, Marins Torres, Xavier Benguerel ,
Pere Quart. Els

represaliats treballaven aqui dins obscurament ,
arrabassada i esborrada llur

representativitat d'abans : aixi visitavem Joan Petit, 0 Alexandre Gali ,
en

despatxos editorials ,i ells ens deien coses saboroses i ens ensenyaven amb

l'exemple tossut de fidelitat .
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La generacio que comenca a remenar la cua amb escrits a mitjans 0
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Eis d'aquelles generacions de postguerra, ens trobavem

sense ruptura per raons de l'epoca: al costat d'un venerable intel.lectual que havia

viscut la Mancomunitat, apareixia ,despert tothora, Joan Triadu, l'Espinas, 0 un

captivador Vicent Andres Estelles, una Montserrat Roig, un Josep Espar, un

Eliseu Climent ,un Francese de B. Moll: i presentavem quasi clandestinament, en

parroquies i cercles d'estudi, un xicot de crit violent que es feia dir Raimon., i uns

altres sorprenents poetes Jordi Sarsanedas , Miquel Marti i Pol. Tots, pero,

manteniem els vincles amb la tradicio immediatament anterior , no oblidavem res

del que els que ens precediren deien 0 feien . Estavem joiosos de tenir uns

referents, encara que ens sentissim inclinats a girar un xic el time, perque cadascu

te la seva personalitat i no era pas el cas de copiar. La continuitat era per a

nosaltres garantia ; erem contemporanis d'un bon grapat, i coetanis de molts mes

Ara trobo a faltar la linia sostinguda, detecto una solucio de

continurtat. Les noyes generacions donen pocs exemples de relligament amb els

que els han precedit, i no pas cinquanta anys enrere, sino fa quatre dies. tabula

rasa?

Nomes perque aquell tal es d'una generacio anterior ja no compta;

la persona, l'obra, ja no es tinguda en esguard, si no es a l'hora d'un estudi

academic . .E.s un capteniment perillos, perque esborra del magi dels nous no pas

les realitats passades, sino quelcom de perenne i pervivent, que no pot llancar-se

per la borda. La generacio de la resistencia cultural no demana pas protagonisme,

ja va fer el que havia de fer en el seu moment, pero entre els joves comenca a

crear-se una identificacio entre els qui van fer la guerra - que pesats ! - i els que,

fa trenta 0 vint-i-cinc anys, estaven donant testimoni de fidelitat enfront de

I'opressio, des d'unes compromeses carreres d'escriptors, professors, editors,

cantautors, periodistes, promotors ,mecenes. Sense aquests que ara

consumeixen 0 voregen la setantena, la resistencia cultural i el redrec no

s'explicaria. Foren consequencia de la guerra, de la repressio posterior. Una

Historia de primer falsejada, despres explicada nomes parcialment, la banalitzacio

dels mitjans, la tecnologia globalitzadora i un individualisme exagerat i


