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Sinopsi:

Sobre història de Catalunya publica els articles escrits per Antoni Rovira i
Virgili en els anys de l’exili (1939-1949). Són el fruit d’una activitat en la qual
Rovira excel·lí al llarg de la seva vida, la d’historiador del passat català. Des de
comentaris crítics d’obres de primera magnitud sobre història de Catalunya fins
a articles de Rovira sobre grans temes del passat del país: l’exili, la crisi de
1640, la unió de Catalunya i Aragó, el federalisme, la desfeta de 1714, el 14
d’abril de 1931, l’esclat de la Guerra Civil, el republicanisme català... També
tenen un interès especial els articles sobre la Generalitat a l’exili i aquells que
parlen dels trets que des de l’antiguitat han anat configurant la personalitat del
poble català. El llibre aplega també comentaris sobre alguns personatges com
Pau Claris, Ramon Llull, Francesc Cambó, Alejandro Lerroux i Manuel Azaña i
sobre el món cultural català, des de Pompeu Fabra fins a Milà i Fontanals, els
Jocs Florals, Torres i Bages, Pompeu Gener, el bisbe Morgades, Joan Sardà o
Rusiñol. En conjunt, el llibre té una importància de primer ordre per entendre
les inquietuds intel·lectuals de Rovira en els difícils anys de l’exili francès durant
la Segona Guerra Mundial i la posguerra.

De soldat de la República a presoner de Franco és l’aplec, ordenat pels fills,
dels quaderns que va escriure Farrés a les diverses presons i camps de
concentració on va estar internat en el període del 1938 al 1942, destacant el
període del convent de San Marcos de León i de la presó de Terol. Sense ser
acusat de cap delicte de sang ni haver tingut cap càrrec polític, simplement per
la ideologia i per lluitar defensant el govern legal, fou represaliat durant la dura
venjança del franquisme contra els vençuts. La seva prosa, directa i viva, neta i
àgil, amb una prodigiosa fidelitat pels detalls, que recorda vívidament i transcriu
amb detall, ens ofereix un retaule acurat i molt descriptiu de les pèssimes
condicions de vida dels gairebé tres centenars de milers de presoners que,
durant la guerra i la postguerra, llarga, foren castigats pel franquisme. L’obra no
conté descripcions de la seva ideologia ni comentaris polítics del moment, sinó
que es limita, i aquest és un mèrit per a la força del relat, les vivències d’un de
tants dels milers d’anònims presoners del franquisme. Potser, ultra el valor
exemplar del testimoni, un dels alts valors del document autobiogràfic és
constituir un relat de la vida interior als camps de concentració, dels quals no hi
ha gaire testimonis escrits que s’hagin preservat davant els més habituals de
presons i penals. Els camps de concentració, una memòria esvaïda a la
societat actual, foren el destí de molts militants, voluntaris, soldats, reclutats
forçadament, etc., on no només se’ls classificava per conèixer les anomenades
“responsabilitats”, sinó també un espai en el qual el vençut havia d’aprendre
immediatament la seva posició futura que havia de ser: silenci social,
obediència pública absoluta a les noves autoritats i renúncia als ideals pels
quals lluità.

Extracte de Sobre història de Catalunya

“I. L’exili d’Antoni Rovira i Virgili
La nit del 23 al 24 de gener de 1939, Antoni Rovira i Virgili, diputat per Ezquerra
Republicana de Catalunya (ERC) al Parlament de Catalunya, va marxar amb



una bona part dels diputats que encara restaven a Barcelona camí de l’exili
francès. Ja no tornaria mai més. D’aquella setmana plena de neguits,
incomoditats i temences, Rovira ens va deixar un testimoni excepcional a Els
darrers dies de la Catalunya republicana,1 obra escrita el mateix any 1939.
Aquella experiència recent, dramàtica, de proporcions enormes —unes 450.000
persones—, és relatada pel veterà escriptor amb la seva prosa àgil i
captivadora.”

(de la Introducció de Mercè Morales i Jaume Sobrequés)

Extracte de De soldat de la República a presoner de Franco

“Del 19 de juliol de 1936 al 30 de març de 1938
El sol, amb les seves trenes d’or, va donar pas a l’alba després d’una
catastròfica convulsió social. Aquell dia calorós del 19 de juliol de 1936 va
començar amb sang i foc; riuades d’aquest líquid sublim van córrer pels carrers
de Barcelona i per moltes altres ciutats de la pell de brau. Les barricades
interceptaven el pas als vehicles de tota mena; els transports havien quedat
paralitzats, fins i tot els de primera necessitat com els de llet i comestibles per
als hospitals. S’esperava veure com acabava l’alçament militar, que havia
començat a mitjanit. A mig matí es va donar pas a aquests transports, perquè
eren d’urgència vital per als hospitals i els establiments de beneficència i
maternitat.”
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