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7

LES CRÒNIQUES RADIOFÒNIQUES DE JOSEP 
ANTON BAIXERAS: TESTIMONI I COMPROMÍS

Les cròniques a Ràdio Tarragona: Carnet tarragoní 
(1964-1968) i Fulls de calendari (1968-1976)

Quan la dictadura franquista celebrava els seus «25 años de paz», algunes 
coses es començaven a moure a Tarragona, tímidament, aquell any 1964. La 
ciutat, aleshores de poc més de 52.000 habitants, no parava de créixer, a causa, 
sobretot, de la implantació de la indústria, en un moment en què també arriba-
va el turisme. L’advocat Josep Anton Baixeras, que treballava a la Junta d’Obres 
del Port i vivia, amb la seva mare Joaquima Sastre, al carrer Lleida —fins al 
1971, quan es traslladaren al carrer Prat de la Riba, on va obrir també despatx 
propi—, ja havia assolit fama com a escriptor. Era una veu reconeguda en el 
panorama literari català i havia publicat dos reculls de contes, Perquè sí (1957) 
i Perquè no (1960), aquest segon, premi Víctor Català; i les narracions Calipso 
(1960) i «Els béns de la terra» (1960).1 La narrativa de Baixeras fou ben rebuda i 
elogiada per la crítica del moment i, així, per exemple, Joan Triadú, en el pròleg 

1 Sobre la biografia i trajectòria literària de Josep Anton Baixeras: Francesc Roig, «Josep 
Antoni Baixeras. Una veu entre dos silencis», dins Treballs de la Secció de Filologia i Història 
Literària II. Tarragona: Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV / Tarragona, Di-
putació Provincial de Tarragona, 1981, p. 143-172. Montserrat Palau: La narrativa al Camp 
de Tarragona (1939-1986). Reus: Edicions del Centre de Lectura, 1986, p. 35-40. Josep A. 
Baixeras i Rosa Comes: Escriptors del Camp de Tarragona. Tarragona: Ajuntament de Tarrago-
na, 2002 (accessible en línia: http://www.escat.cat/pagines/josepbaixeras/josepbaixeras2.html, 
consulta: agost de 2014). Lurdes Malgrat: «Josep A. Baixeras: la narrativa del refinament», dins 
Obra completa. Volum 1. Narrativa breu. Valls: Cossetània Edicions, 2010, p. 15-29. Montserrat 
Palau: «Cartografies de la ciutat de Josep Anton Baixeras: entre Castellet i Tarragona», dins Josep 
Anton Baixeras, literatura i acció cívica. Benicarló: Onada Edicions, 2011, p. 9-12.
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8 Montserrat Palau

del recull Perquè no (1960), el qualificava d’«escriptor complet», «diferenciat i 
àdhuc original».2 Aquell 1964, quan ja era un escriptor amb ressò, Josep Anton 
Baixeras publicava la novel·la L’anell al dit, finalista del premi Sant Jordi, i co-
mençava les seves col·laboracions a Ràdio Tarragona.3 

Aleshores, Radio Tarragona, La Voz del Mediterráneo pertanyia a la xarxa de 
Radio Nacional de España (Red de Emisoras del Movimiento).4 D’entre d’altres 
espais, estava obligada a emetre dos noticiaris oficials, migdia i nit, el Diario 
hablado, l’única informació permesa pel franquisme —popularment coneguda 
com «el parte». Bona part de la programació era en connexió, però, al vespre, en 
desconnexió, emetia un espai de mitja hora dirigit i conduït per Josep M. Tarra-
sa (Tarragona, 1913-1996),5 en el qual hi intervenia el periodista Antoni Alasà 
Domingo (Barcelona, 1903 – Tarragona, 1981).6 Alasà, amb orígens familiars 
tarragonins, a Barcelona, abans de la guerra, havia estat redactor d’El Correo 
Catalán i fundador de Jornada deportiva, a més de col·laborar en diferents publi-
cacions periòdiques. Afiliat a Esquerra Republicana de Catalunya, es va exiliar 
a França el 1939 i, després d’una estada a Donostia (1941-43), es va establir a 
la ciutat i va començar a treballar, signant amb el pseudònim Máximo Burxa, 
a Ràdio Tarragona i al Diario Español, i en les corresponsalies de l’El Correo 
Catalán i Tele-exprés. 

El 1962, a un quart de tres del migdia, es va començar a emetre a Ràdio 
Tarragona un programa curt, Tarragona endavant,7 de Máximo Burxa, que tenia 

2 Joan Triadú: «Pròleg», dins Perquè no. Barcelona: Selecta, 1960, p. 5-9.
3 Cal tenir present també que justament l’any 1964 foren suprimides les taxes per possessió 

d’aparells radiofònics, cosa que, evidentment, va afavorir encara més la popularització del mitjà. 
4 L’emissora, EAJ 33, fundada el 1933 i annexionada el 1934 a Ràdio Associació de Cata-

lunya, amb la victòria feixista el 1939 fou integrada en la xarxa d’emissores del Movimiento i, 
posteriorment, a Radio Nacional de España. A partir de la recerca, sobretot de la consulta del 
Diario Español de Falange Española Tradicionalista y de las JONS (1939-1963), Diario Español 
del Movimiento en Tarragona (1964-1968) i Diario Español (1968-1977) —les diferents capça-
leres que va emprar durant aquells anys—, he pogut fixar la programació de Ràdio Tarragona. 

5 Josep M. Tarrasa i Dídac Bertran: Josep Maria Tarrasa. Una vida. Memòries per a llegir en 
veu alta. Tarragona: Club Maginet, 1995.

6 Jordi Morant i Clanxet: «Antoni Alasà Domingo», dins Biografies de Tarragona, vol. I-II. 
Benicarló: Onada Edicions, 2011, p. 22-23.

7 El títol, l’únic en català de tota la programació, es devia a un eslògan encunyat per Enric 
Olivé, que va ser alcalde de la ciutat (1949-1954), per potenciar la transformació urbanística 
que es va dur a terme durant el seu mandat. Les cròniques d’Alasà, com recorda Enric Pujol, 
eren punyents, divertides i de qualitat literària. I, malgrat que la direcció i conducció de l’espai 
anés a càrrec de Josep Maria Tarrasa, la memòria popular de la ciutat sempre ha associat el 
programa amb Máximo Burxa.
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9Les cròniques radiofòniques de Josep Anton Baixeras…

també dos espais més al vespre: Día tras día, a tres quarts de deu, i Canela pura, 
a un quart d’onze. A la tardor de 1963, canvia la programació i Josep M. Tarrasa 
esdevé director i conductor del programa Tarragona endavant, que s’emetia vora 
dos quarts de deu del vespre durant mitja hora i que constava de diverses sec-
cions —informació local, entrevista, santoral, farmàcies de guàrdia…— entre 
les quals hi havia la columna diària de Máximo Burxa, titulada «Día tras día».8 

Antoni Alasà fou també un dels socis més actius del Casino de Tarragona, 
situat al primer pis del número 63 de la Rambla Nova, una de les poques socie-
tats i tertúlies actives en aquells temps i del qual en va ser secretari durant 12 
anys. Un altre dels prohoms habituals i dirigents del Casino, el consignatari na-
vilier Víctor Merelo, va cridar Josep Anton Baixeras perquè s’encarregués dels 
aspectes culturals de l’entitat.9 I fou a partir de la relació establerta al Casino de 
Tarragona que Antoni Alasà va proposar que Josep Anton Baixeras tingués un 
espai al programa. Només, segons explicava ell mateix, va posar una condició: 
que la seva intervenció fos en català. En uns moments en què no es feia res de 
res en català i en una emissora de Radio Nacional de España, tot i els dubtes 
inicials, la condició fou acceptada. El mateix Baixeras remarcava, al cap dels 
anys, aquesta excepcionalitat lingüística, ja que «durant molt de temps va ser 
l’únic comentari periodístic en llengua catalana que es produïa a Tarragona».10

Quan el 1972, el ple municipal de Tarragona va nomenar Antoni Alasà 
Domingo fill adoptiu de la ciutat, Josep Anton Baixeras li va dedicar una de 
les seves cròniques radiofòniques (25-3-1972),11 en la qual traçava una breu 

8 En els darrers anys, a partir de 1973 i ja que Josep Maria Tarrasa havia estat nomenat di-
rector general de la xarxa d’emissores REM, es va fer càrrec del programa Luis Vicente Alonso, 
que també va introduir alguns canvis. Antoni Alasà, però, va seguir participant-hi durant un 
temps com a col·laborador fins a la seva jubilació amb l’espai setmanal propi.

9 El Casino de Tarragona és present també, i des de la crítica ben irònica per descriure la 
burgesia de la ciutat, en les obres de ficció de Josep Anton Baixeras. Hi trobem personatges que 
en són socis o, fins i tot, hi ocupen càrrecs, i que participen en la nova secció de moda, que té 
molt d’èxit —la de tenis—; que hi van a jugar, com el governador civil, una variant del pòquer 
—el golf—, o que acudeixen a les festes i balls que es fan al jardí (L’anell al dit). 

10 Josep Anton Baixeras: «Nota», dins Carnet tarragoní (1963-1975) de Josep Anton Baixeras. 
Tarragona: Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, 1983, p. 7. 

11 De fet, ja li havia dedicat una crònica anteriorment, el 1966. A causa de la censura, no 
es va poder emetre una crònica sobre Joan Antònio Guàrdias, a la qual ens referirem més en-
davant, i la va substituir per una altra en què, amb termes elogiosos, tenia com a protagonista 
Antoni Alasà, personatge «popular» i de qui en destacava tant el seu amor per la ciutat i, sobre-
tot pel progrés de la ciutat, amb una alegria «indiscutiblement i notablement patriòtica», com 
el seu «cor jove» i el sentit de l’amistat (24-1-1966).
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10 Montserrat Palau

semblança biogràfica del periodista i en dibuixava el tarannà, així com feia 
referència a les seves diverses i múltiples dedicacions, com els esports —havia 
estat pioner abans de la guerra en les retransmissions de futbol per ràdio— o la 
cuina del romesco. Posteriorment, en un epíleg al recull de cròniques Fulls de 
calendari (2003), des de la distància i amb total llibertat, comentava que An-
toni Alasà, amb un ampli cercle d’amistats, era odiat «pels pinxos del règim», 
però que «se sentien impotents davant ell: físicament mal conformat, gaudia, 
doncs de la invulnerabilitat dels febles». I afegia que la seva col·laboració en el 
programa es devia també a unes causes molt concretes: 

O per mancança congènita o per culpa de tants anys de gresca i d’anar a dormir 
ja de dia, quan jo el vaig conèixer a penes li restava veu, de manera que la ràdio, no 
essent per a ell directament utilitzable, necessitava col·laboradors.12 Amb les seves 
iniciatives culturals, com s’havia arruïnat a si mateix, hauria arruïnat el Casino de 
Tarragona, i l’Ajuntament, i cent casinos i cent ajuntaments més, amb la Diputa-
ció per torna. Tanmateix, això no era possible, perquè el Casino de Tarragona ja era 
prèviament una pura ruïna econòmica —llavors, no pas humana.13

Fos com fos, cada dilluns fins al 1972 i, posteriorment, els dissabtes, a 
Ràdio Tarragona, després de les veus de Josep M. Fort i Antoni Alasà i dels 
comentaris sobre la marxa del Nàstic, s’emetia la columna de Josep Anton 
Baixeras, ja gravada14 sota les ordres tècniques de Josep Bové —només algun 
cop fou en directe— i amb el vistiplau previ de la censura. Aquestes interven-
cions portaven com a títol, en un primer moment, Carnet tarragoní (1964-
1968) i, posteriorment, Fulls de calendari (1968-1976). Totes —o gairebé 
totes—,15 per motius del context polític i a causa de l’obligació de passar 

12 Segons explica Enric Pujol, la majoria de cròniques de Máximo Burxa eren llegides pels 
locutors d’aleshores, com Josep Maria Tarrasa, Manuel Pastor o Lola Savin, mestres en locució. 
I, pel que fa a les col·laboracions esmentades per Baixeras, a més de les seves, tenien també 
secció fixa en el programa mossèn Miquel Melendres —sobre poesia—, Wenceslau Andreu —
cinema—, David Castillo —esports— i Daniel de la Fuente Torrón —successos. Sobre Ràdio 
Tarragona, vegeu Enric Pujol: Xarxa de records. Volum 1. Sota el franquisme. Tarragona: Arola 
Editors, 2013.

13 Josep Anton Baixeras. «Epíleg», dins Fulls de calendari. Reus: Fundació d’Estudis Socials 
i Nacionals Josep Recasens, 2003, p. 129. 

14 Algunes vegades, quan Josep Anton Baixeras, per diferents motius, no podia gravar-la 
ell mateix, les llegien els locutors de l’emissora, com Enric Pujol, que recorda que ho havia fet 
diverses vegades.

15 Josep Anton Baixeras i, posteriorment, la seva vídua, Elisabet Fatjó, han guardat les còpies 
en paper carbó de les cròniques —l’original mecanografiat es lliurava a Ràdio Tarragona— tots 
aquests anys. Matisem un «gairebé totes» ja que, havent fixat cadascuna de les conservades en 
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11Les cròniques radiofòniques de Josep Anton Baixeras…

censura, es conserven. Aquest fet ha permès que se’n fessin dues edicions 
parcials que recollien gairebé dues terceres parts del total de cròniques emeses 
entre 1964 i 1975, així com aquesta edició completa. Amb el títol Carnet 
tarragoní, el 1983, Francesc Roig va seleccionar i editar un recull amb 164 
cròniques publicades cronològicament;16 i, el 2003, jo mateixa, amb el títol 
Fulls de calendari, vaig editar-ne 76 més de diferents i dividides en quatre 
apartats —«Món i gent», «Camp i terra», «Tàrraco» i «Cultura».17 Per a aque-
lla edició, vaig comptar amb la col·laboració del mateix Josep Anton Baixeras, 
que va intervenir-hi amb notes a peu de pàgina en alguns articles i un epíleg 
final que també es reprodueixen en aquest volum. Per tant, per primera vegada 
i ordenades cronològicament, es poden aplegar totes les seves intervencions 
radiofòniques emeses al llarg de 13 anys. 

La primera crònica està datada el 9 de novembre de 1964 i, la darrera, el 
22 de maig de 1976. I aquesta última data és tota una sorpresa. Josep Anton 
Baixeras fins i tot va escriure que «l’emissió del programa va acabar el 1975»,18 i 
els editors dels dos reculls previs i incomplets esmentats d’algunes de les cròni-
ques radiofòniques, Francesc Roig i jo mateixa, només havíem pogut accedir i 
llegir els fulls mecanografiats fins a aquest any.19 Tot i això, aquest volum recull 
també 6 cròniques emeses el novembre i desembre de 1975, després de la mort 
del dictador, i 16 cròniques retransmeses entre gener i maig de 1976, fins ara, 

els calendaris de cada any, observem alguns buits, tot i la periodicitat continuada. En algun 
cas, corresponen a dies festius, en d’altres no en sabem el motiu. Alguna sabem de cert que s’ha 
perdut, com, per exemple, la crònica emesa el 30 de maig de 1974, dedicada a una lliçó impar-
tida a Tarragona pel notari Ramon Faus, que no es conserva, però en tenim notícia perquè, la 
setmana següent (23-5-1974), el mateix autor hi fa referència. En altres casos, en una mateixa 
setmana hi ha dues cròniques, cosa que ens pot fer suposar que no van passar la censura o que 
Josep Anton Baixeras va preferir redactar-ne una altra de diferent.

16 Francesc Roig: edició i pròleg de Carnet tarragoní (1963-1975), de Josep Anton Baixeras. 
Tarragona: Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, 1983.

17 Montserrat Palau: edició i pròleg de Fulls de calendari, de Josep Anton Baixeras. Reus: 
Fundació d’Estudis Socials i Nacionals Josep Recasens, 2003.

18 Josep Anton Baixeras: «Nota», dins Carnet tarragoní (1963-1975). Tarragona: Institut 
d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, 1983, p. 7.

19 Arran d’aquesta edició, Francesc Roig, a qui agraeixo el seu ajut, ha repassat també totes 
les cròniques que Josep Anton Baixeras li va lliurar per fer la tria per a la seva edició de Carnet 
tarragoní (1983), que encara conserva fotocopiades, i ha confirmat també que les últimes estan 
datades el novembre de 1975. A més, recorda que en la presentació que es va fer del volum a 
l’Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV de Tarragona, justament va fer referèn-
cia a l’última crònica publicada al seu volum, datada el 4 d’octubre de 1975.
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12 Montserrat Palau

doncs, inèdites i desconegudes.20 Les emissions van començar, com hem dit, els 
mesos de novembre i desembre de 1964 i, fins al 1972, amb comptades excep-
cions, totes estan datades en dilluns, el dia del programa. A partir d’aquest any 
fins al 1976, i encara amb més comptades excepcions, totes estan datades els 
dissabtes.21 Com els cursos escolars, que començaven a la tardor i s’interrompi-
en durant els mesos d’agost i setembre.22

Es conserven els textos, doncs, perquè calia el vistiplau de la censura. En 
aquest sentit i malgrat la seva contenció, Josep Anton Baixeras, que, a més, 
confessava i es lamentava sobre els condicionants que el van portar a fer conces-
sions «sovint àuliques, fins i tot llagoteres», no va deixar de tenir «reiterats» pro-
blemes amb la censura, amb «un senyor que es titulava delegat d’Informació i 
Turisme».23 Tot i això, el mecanoscrit d’una de les cròniques (22-1-1968) està 
ratllat transversalment amb la paraula «censurat». Es tracta d’una necrològica 
de l’escriptor, poeta i llibreter Joan Antònio Guàrdias (Tarragona, 1890-1967), 
en què l’autor sobretot posava èmfasi en la poca disponibilitat i ganes per part 
de l’Ajuntament de Tarragona de retre-li un homenatge. Baixeras ho considera 
greu, tenint en compte que Guàrdias «fou sempre un autor de tipus tradicio-
nal, addicte als principis fonamentals que són acostumats a reverir allò que en 
diuen les forces vives». Finalment, però, com constata una altra crònica poste-
rior al cap de cinc mesos (27-5-1968), es va fer l’homenatge.24 Encara el 1970, 
a propòsit de la mort del Robert Gerhard, la censura va decapitar el final de la 
crònica que li dedicava. Baixeras comentava l’oblit patit pel músic, com per 
altres intel·lectuals i artistes, i tenia previst acabar amb contundència —tanma-
teix continguda— amb la següent frase, que no va ser permesa: «L’introductor 
del dodecafonisme o dodecatoria a la península Ibèrica només ha rebut, en 
realitat, com a paga de tot el que ha regalat als seus semblants, un fruit amarg, 
l’exili» (10-1-1970). Com també fou censurat un quartet d’un poema de Jean 
Anouilh que tancava una crònica (10-2-1969). La censura plana per moltes de 

20 El 1976, any en què també va desaparèixer la censura, es va efectuar un canvi estructural 
important a Ràdio Tarragona i es va canviar la programació.

21 En algunes cròniques, poques, no hi constava la data o no es veia en la còpia conservada. 
En aquests casos, a partir del contingut, hem pogut fixar-la. 

22 El 1965 van acabar el mes de juny i tampoc no hi ha cap crònica de la tardor —d’octubre 
a desembre— de 1967.

23 Josep Anton Baixeras: «Nota». dins Carnet tarragoní (1963-1975). Tarragona: Institut 
d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, 1983, p. 7.

24 En algun altre cas, però, no sabem si per motius de censura o per altres raons gens sospi-
toses, la crònica no es va arribar a retransmetre (2-2-1974).
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13Les cròniques radiofòniques de Josep Anton Baixeras…

les cròniques, sobretot les dedicades a persones o a temes més compromesos, i 
l’autor n’és conscient i matisa les seves expressions o fa ús de les metàfores per 
parlar en uns temps «tèrbols», adjectiu que empra en una de les cròniques (19-
2-1968) per referir-se a alguns comportaments «del nostre món provincial, que 
tantes vegades se’ns apareix com a mesquí, trist o grotescament mediocre».25

Vestir l’anècdota amb subtilitat

El primer espai radiat (9-11-1964) és una declaració de principis del que 
el seu autor pretén fer, quin és el seu propòsit a partir del títol del programa: 
«Tarragona endavant, però endavant en tot.» Baixeras ens explica que, en uns 
moments en què Tarragona creix —creix en població i en problemes—, ha 
trobat convenient acceptar la invitació de la Ràdio, que considera la veu de la 
ciutat, per tal de, ni que fos de manera breu, fer setmanalment un comentari 
que «més aviat es referirà a l’anècdota, serà més informatiu que crític: comentari 
sobre coses d’ara o del passat, que puguin interessar-vos, sempre relacionades 
amb les lletres i les arts». 

La presentació de l’espai que fa en aquesta primera col·laboració és impe-
cable pel seu plantejament intel·ligent de contenció. Baixeras coneix el terreny 
on es mou, el d’aquella Tarragona franquista, adormida i amb fama de ser una 
ciutat de capellans, militars i funcionaris —la veu popular encara hi afegia 
les meuques velles—, i amb la vigilància de la censura, i empra la tècnica de 
la no provocació. I, amb cura d’humilitat i modèstia, «sense cap més títol 
que el de fill d’aquesta terra, que si mai gosa criticar-la és sempre només per 
voler-la millor», minimitza els seus propòsits. Amb aquesta modèstia esmen-
tada, parteix del pressupòsit que ha de buscar temes que interessin la gent, 
però, com reiterarà en espais posteriors, creu que les seves intervencions són 
una cosa efímera, «paraules que se les emporta el vent» (25-1-1965), i que «hi 
ha pertot problemes molt més grans i més dramàtics que no pas els que solen 
constituir matèria per a les nostres modestes divagacions» (13-1-1973). Agra-
ït, però, pel ressò que tenen, no deixa de recordar als seus oients que, enmig 
d’opinions diverses, ell expressa la seva, «que en cap cas pretén imposar-se» 
(28-6-1965). I, fins i tot, confessa la seva por de «no ser imparcial i parlar 
d’una manera apassionada», sobretot quan ho fa sobre persones que considera 

25 En aquest sentit, basta comparar les cròniques amb les introduccions als diferents anys, 
escrites per Josep Anton Baixeras el 2003 amb total llibertat, en què esmenta temes (dictadura, 
estats d’excepció, vagues…) que no es dibuixen ni tan sols s’insinuaven en les cròniques.
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14 Montserrat Palau

amigues (12-12-66), perquè també volia «evitar a qualsevol preu el més petit 
senyal que arrisqués d’ésser interpretat com a afalac o adulació» (19-2-1968).

Tal com succeeix amb els seus textos de ficció, les cròniques a la ràdio són 
contingudes i elegants, uns adjectius que Artur Bladé i Desumvila també aplica-
va a la persona. El 28 d’octubre de 1969, Artur Bladé i Desumvila, que després 
del seu retorn de l’exili residia bona part de l’any a la ciutat —l’altra, al poble 
nadiu, Benissanet—, escrivia en el seu dietari que aquella tarda s’havia trobat 
pel carrer amb Josep Anton Baixeras, amb qui, abans d’acompanyar-lo a Ràdio 
Tarragona per fer la gravació del seu espai de cada dilluns, havia compartit 
una bona estona al seu despatx. Bladé descriu en la seva entrada l’ambient del 
despatx de l’advocat, ple de llibres i papers, a qui li plau de llegir Josep Carner i 
que li ofereix te. Artur Bladé, emparant-se en la seva percepció, lectures i infor-
macions, acaba definint Josep Anton Baixeras com «contingut» i «britànic».26 

Com afirmava en la seva primera intervenció i ho reblava en la crònica que 
inicià la tercera temporada, el seu propòsit era plantejar un seguit de qüestions 
que no suposessin a qui l’escoltava «un esforç excessiu», en un «to planer, de 
conversa», sobre temes relacionats amb Tarragona «perquè qui parla és tarra-
goní, de la qual cosa està molt orgullós» (17-10-1966).

A partir del novembre de 1964 i durant tots aquells anys, Baixeras, amb 
gran subtilitat i elegància, com aquell qui no diu res i se centra en l’anècdota, 
anirà destriant informacions i, sobretot, anirà plantejant una línia de pensa-
ment coherent i cohesionada que abasta molts temes i moltes altres qüestions 
que se’n deriven.

És per això que Francesc Roig, en el pròleg de l’edició de Carnet tarragoní, 
remarcava aquesta virtut de saber vestir l’anècdota: 

Josep Anton Baixeras sap emmarcar l’anècdota i fer-la viure. Sap vestir allò tri-
vial i despullar la complicada amalgama del temps. És en el fons un cronista sincer 
que fa córrer la ploma sense escarafalls ni ensabonades. Sap allunyar-se també del 
sensacionalisme i la morbositat noticiable per dir allò concret a través de la via més 
efectiva tot traient-ne conclusions que l’oient, llavors, i ara el lector ha de valorar 
fredament.27

26 Artur Bladé i Desumvila: Obra completa. Cicle dels dietaris I, vol. 10. Valls: Cossetània 
Edicions, 2010, p. 212-213. Josep Anton Baixeras també dedicà una de les cròniques a Artur 
Bladé (3-5-1965).

27 Francesc Roig: «Pròleg, dins Carnet tarragoní (1963-1975). Tarragona: Institut d’Estudis 
Tarraconenses Ramon Berenguer IV, 1983, p. 10.
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La subtilitat és un element essencial en les columnes radiofòniques de Josep 
Anton Baixeras, perquè era també en aquell context la manera d’incidir i obrir 
clarianes en un espectre molt més ampli de població. Subtilitat i amenitat, 
sempre amb un ànim d’una certa objectivitat i, sobretot, tenint ben clar que 
tot és relatiu i no hi ha veritats absolutes, tal com ell mateix declarava en una 
de les seves intervencions: «les afirmacions massa categòriques resulten perillo-
ses de mentida o, almenys, d’exageració» (13-3-1971). 

Josep Anton Baixeras elabora unes columnes d’opinió amb claredat exposi-
tiva i servint-se de materials molt diversos: així, per parlar de la joventut —un 
tema recurrent en les seves intervencions— i de la necessitat d’escoltar i dialo-
gar, critica José María Pemán, l’intel·lectual del règim, de prosa carrinclona i 
reaccionària, esmenta el mestratge i la virtuositat musical de Gonçal Lloveras 
en un concert a Tarragona, per acabar referint-se al genocida Adolf Hitler (15-
3-1965). Agilitat i amenitat per anar llençant dards de reflexió. 

Amenitat acompanyada d’una de les característiques presents en tota l’obra 
de Josep Anton Baixeras, tant de ficció com periodística, i també personal: la 
ironia. Francesc Domènech, en analitzar els articles publicats a la premsa per 
l’autor ja en democràcia, comenta aquest recurs de la ironia «a vegades crua», 
la «conya», el «to foteta» i, fins i tot, la «ironia brutal» i el «sarcasme».28 Ironies 
subtils quan, per esmentar algun exemple, Baixeras es refereix en una crònica 
a la poca presència de públic en algunes conferències i, en canvi, a l’èxit de 
les que hi projecten diapositives, per concloure que farien el ple si hi passessin 
pel·lícules senceres (16-1-1965). Ironies contingudes també i presentades com 
un joc de disbarats, com la intervenció que tracta del trasllat, pedra a pedra, 
de l’ermita de Berà per les «necessitats» d’una empresa elèctrica (1-7-1968). O 
el to foteta i la conya oberta per explicar l’anècdota verídica d’una senyora que 
es pensava que estava malalta i feia llit perquè aquell matí no havia pogut en-
tendre de cap manera un article de La Vanguardia i a qui ell va tranquil·litzar 
en trobar-ne la causa: l’article en qüestió era d’Eugeni d’Ors (21-2-1966).29 

28 Francesc Domènech: «Periodisme literari», dins Josep Anton Baixeras, literatura i acció 
cívica. Benicarló: Onada Edicions, 2011, p. 61. Domènech es refereix sobretot a articles publi-
cats a la premsa a partir dels anys 90 del segle xx, ja en democràcia i, per tant, sense les cotilles 
de la censura. 

29 Paga la pena també fer esment de la ironia emprada en explicar les «males obres» d’Alejan-
dro Casona, que van representar al Teatre Tarragona, una bona mostra de l’estil de l’autor: «Un 
dia de la setmana passada hi havia anunciada en un dels locals més tronats de la rambla, una 
obra de Casona que havien de representar uns actors professionals de categoria bastant incerta. 
La peça, altrament, era una de les més baratetes que va escriure l’asturià comediògraf. Si se li 
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Un recurs, el de la ironia, que també li serveix com a contrafort ètic —com 
succeeix en els textos de Salvador Espriu— per mostrar les paradoxes i contra-
diccions del comportament humà. Valgui l’exemple d’una crònica (3-3-1969) 
en què blasma els qui es mouen sempre per ocupar càrrecs però que no assis-
teixen a les juntes ni a les reunions i, llavors, critiquen les decisions preses.30

Josep Anton Baixeras, com ha assenyalat Francesc Domènech, fa periodis-
me d’opinió i utilitza «un català ric» i «lluny de la simplicitat que sol exigir-se 
al llenguatge periodístic, que vol poques complicacions en benefici d’un major 
públic».31 En aquest sentit, podem aplicar a les seves cròniques radiofòniques 
les mateixes paraules que va utilitzar Josep M. Llompart per definir el seu 
llenguatge narratiu:

Baixeras té el do de l’idioma, en sap els difícils matisos i tracta les paraules 
amorosament, sospesant-ne a consciència les possibilitats expressives abans de 
col·lo car-les en el lloc que els pertoca. És, a fi de comptes, un d’aquests escriptors 
—cada dia més escassos— que es complauen d’escriure bé i de fer de l’estil un 
valor major dins el conjunt de l’obra.32

La llengua (catalana), com veurem més endavant, serà un dels temes repe-
tits en moltes de les intervencions, perquè tenia la virtut i la dèria d’escriure 
bé. D’aquí també que es disculpés de les possibles marrades i, així, en la seva 

llevava l’extraordinari do verbal, el castellà pulcre i fluent, alhora eficaç, sobri i expressiu, secret 
inimitable de Casona, no quedava literalment res. A tot estirar, la nebulosa caòtica que sembla 
constituir el nucli únic del seu pensament. Però no pretenc de cap manera usurpar la comesa del 
crític teatral de la ràdio. Si explico això, és per un altre motiu. A la sala, a la platea, hi havia de 
públic allò que diem, una mitja entrada. Molt més, doncs, del públic que acostumava a haver-hi 
temps enrere. A primer cop d’ull ja es veia que constituïa bona part d’aquest públic persones 
arribades de fa poc a Tarragona, amb tota probabilitat, operaris o tècnics de les noves plantes 
industrials. Però l’aspecte terrible de la qüestió és que una fracció considerable d’aquesta part 
del públic, va passar-se tot el temps de la representació menjant les populars llavors d’una planta 
originària del Brasil que els botànics diuen Arachis hipogaea, i nosaltres, cacauet. Trencaven amb 
voluptuosa ostentació les clofolles, les escopien, rosegaven la llavor perfumada i oliosa, i els 
veïns ens quedàvem sense entendre un mot de les coses que deien allà dalt de l’escenari. Crec 
que hi ha un problema, i que cal afrontar-lo. (7-3-1966).»

30 I, encara, també hi hauríem d’afegir la ironia sobre ell mateix. Així, per exemple, en les 
notes de l’autor que obren l’any 1971, ens explica que era a València, mirant la Llibreria 3 i 
4, que havia patit un atemptat (6 de març de 1971) i com la propietària, Rosa Raga, pel seu 
aspecte —amb gavardina i posat seriós—, el va confondre amb un policia secreta. 

31 Francesc Domènech: «Periodisme literari», dins Josep Anton Baixeras, literatura i acció 
cívica. Benicarló: Onada Edicions, 2011, p. 59.

32 Josep M. Llompart: «Pròleg», dins L’anell al dit. Barcelona: Proa, 1964, p. 4.
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«Nota» que obre l’edició de Carnet tarragoní, ja en la segona línia, deixa ben 
clar que els textos eren «esborranys»33 per passar la censura abans de ser enre-
gistrats i, a l’edició de Fulls de calendari, comenta en una de les postil·les (25-
3-1965) que, dels signes de puntuació, no «me’n preocupava gaire», ja que les 
llegia ell mateix. I insisteix, en l’epíleg, sobre el seu llenguatge:

Em fa por que, per al lector actual, que en un programa popular siguin em-
prats mots, expressions, girs, propis del català culte, però completament desusats a 
Tarragona —broix, adès, palès— li resultarà difícil de comprendre, i àdhuc d’adme-
tre. Ho aprofito per, explicant-ho, fer alhora una declaració de principis.

Com ja deia el sant fundador, no convé, en temps de tribulació, de fer muda-
ments. Quan no hi ha autoritat acadèmica reconeguda, i sí que hi ha persecució, 
apartar-se de la norma comporta el perill d’introduir sense voler per aquesta via la 
divisió i el cisma. Quan la temptació ens venia a escometre, llavors, pensàvem: ja 
vindrà el temps dels experiments.34

L’autor és molt conscient del mitjà i del llenguatge oral que aquest implica. 
I amb llenguatge planer però ric i culte,35 les cròniques vesteixen l’anècdota 
amb diferents models, molts basats en fórmules de narració dialogada i, tam-
bé, en fórmules de la literatura popular. D’aquí que, a partir d’una persona 
o un fet determinat, vagi teixint tota una teranyina que implica altres perso-
nes o fets, tant del present com del passat.36 O que altres siguin realment un 
conte. L’erudició hi és present, en els models i les citacions, i sempre hi ha un 
treball de peça tancada, rodona, amb un plantejament del tot lligat. Riquesa 
de plantejaments formals i d’estils marquen les seves columnes, en què hi ha 
informació però, sobretot, opinió i reflexió. Així, per esmentar dos exemples 
ben diferents, una crònica es refereix, alhora, a la sardana, a Àngel Guimerà i 
la seva obra Terra baixa i a l’òpera Parsifal de Richard Wagner per afirmar que 
és el poble el protagonista de la història (5-5-1973); en canvi, en una altra se 
serveix d’un diàleg gairebé teatral entre el sainet i la tragicomèdia per explicar 
les desgràcies ocorregudes a unes seves amistats durant les festes de Nadal a 

33 Josep Anton Baixeras: «Nota», dins Carnet tarragoní (1963-1975). Tarragona: Institut 
d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, 1983, p. 7.

34 Josep Anton Baixeras: «Epíleg», dins Fulls de calendari, de Josep Anton Baixeras. Reus: 
Fundació d’Estudis Socials i Nacionals Josep Recasens, 2003, p. 130.

35 Com es pot veure en aquest volum, les cròniques de Baixeras responen més a un model 
d’article periodístic i s’allunyen del llenguatge espontani i poc travat a vegades dels programes 
de ràdio d’aquells moments, per això eren ben singulars i sorprenien.

36 Per exemple, en una crònica (2-6-1969), la inauguració del monument als castells al Ven-
drell li serveix per parlar, evidentment, de castells, però, també, de llengua, símbols i paisatge. 
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Tarragona (4-1-1975). Arran d’una intervenció sobre Maria Aurèlia Capmany 
(23-3-1969), en la qual no ens descobreix de qui parla fins al segon paràgraf 
i lligant-ho, a més, amb l’astrologia, Baixeras em va escriure una postil·la que 
descobria aquests secrets del treball dels articles: 

[…] oi, Montserrat, que sembla un truc de novel·la barata? L’havia vist usar, si 
més no, per un escriptor castellà avui oblidat: Ricardo León. Introduir a la relació 
d’antuvi un personatge des de certa distància i, en acabat, quan escaigui, provocant 
un efecte zoom, encloure aquell mateix personatge dins el nus més íntim de l’argu-
ment, engrossir-ne la figura en un teló de primer pla ofegador…

Hi ha un intent més d’objectivitat que no pas de distància, o, si de cas, de 
parlar des d’una distància moral.37 

Si en les seves obres de ficció els protagonistes recorren escenaris de Tar-
ragona —el Castellet literari— des d’un cert distanciament i tendeixen a ser 
espectadors i voyeurs de la vida ciutadana com si se la miressin des de fora, 
en les cròniques a la ràdio, Baixeras no és espectador passiu, sinó que se sent 
ciutadà actiu i compromès.38 Tot i això, sí que alguns dels textos adopten el 
punt de vista del flaneur, utilitzant el terme de Walter Benjamin per definir 
el passejant de Baudelaire. Sobretot quan fixa l’atenció en els comportaments 
de la condició humana, que són observats des d’un caràcter que l’autor creu 
inherent a la «fredor i distància amb què sovint els tarragonins fan parada de 
considerar les coses» (7-11-1970). Però hi predomina l’escriptor compromès 
que, malgrat els condicionants i la censura, defensa en primera persona «la 
diferència d’idees», un problema fals com «la diferència de llengües», i aposta 
per la «civilització» i l’«educació» (7-3-1970). Perquè les reflexions de les seves 
cròniques, a més, com reconeixia posteriorment en una postil·la (26-1-1974), 
tenien com a objectiu «crear debat». 

 
Activisme, compromís i cultura

No hem d’oblidar que, quan Josep Anton Baixeras inicia les seves col·la-
boracions a la ràdio, el context històric de la Tarragona sota el franquisme 

37 Una distància més aviat com la de Bertolt Brecht, sense sentimentalismes, com ho pot 
exemplificar el to d’una crònica que reflexiona sobre diverses desgràcies ocorregudes a una pa-
rella jove que culminen amb el suïcidi del noi (27-2-1971). 

38 Montserrat Palau: «Cartografies de la ciutat de Josep Anton Baixeras: entre Castellet i 
Tarragona», dins Josep Anton Baixeras, literatura i acció cívica. Benicarló: Onada Edicions, 2011, 
p. 24-26.
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havia remès a la foscor i al silenci les identitats personals i nacionals que no 
s’ajustaven a les lleis i moral obligades, i, a més, portava a terme, i amb èxit, 
una colonització en tots els aspectes. Una colonització i espanyolització més 
sentides —i seguides amb suspecta submissió— en les ciutats petites, en els 
pobles i viles comarcals —aleshores de provincias. Com Tarragona, una ciutat, 
com descrivia l’autor, «on gairebé tot està per fer, on la pols i la brutícia se’ns 
mengen per carrers i places…» (30-1-1967) i on «llastimosament no hi ha cap 
biblioteca que mereixi aquest nom» (4-10-1971). Justícia, tolerància, llibertat 
o cultura no eren paraules incloses en els diccionaris del franquisme, com no 
ho són en els de cap dictadura. 

Les cròniques radiofòniques de Josep Anton Baixeras, en canvi, partien 
d’aquests valors democràtics. S’hi palesen les idees de l’autor i les seves reflexi-
ons sobre la condició humana. I sobre el comportament humà, sempre volu-
ble i capaç de viure, per exemple, amb gran expectació l’arribada dels primers 
homes a la lluna i, en canvi, de mostrar una total indiferència quan hi tornen 
per segona vegada al cap de tres anys (21-7-1969). Josep Anton Baixeras apos-
ta per la solidaritat humana, però ho fa des d’uns valors concrets: arran de les 
terribles inundacions a Calculta, conclou que «només ciutadans de l’estat de 
dret poden convertir en realitats els moviments de la solidaritat humana» (21-
11-1970). Contrari a la violència i a la pena de mort (21-6-1975), i també al 
maltractament d’animals (5-4-1975), són ben actuals encara -perquè malaura-
dament no s’han eradicat sinó ans al contrari- les seves opinions sobre les guer-
res en una crònica de 1973 sobre rumors d’una pau possible al Pròxim Orient: 

La perplexitat esdevé gran en voler esbrinar no per què alguns pobles comen-
cen a guerrejar, punt, aquest força clar, ans per què les altres nacions, les que fixen 
les regles del joc, els deixen començar, però no acabar, o si més no, per què les 
regles no són donades a conèixer. Altrament, el públic llegeix les notícies com quan 
som en un cafè esperant el cotxe de línia i a la taula del costat un desconeguts, amb 
cartes familiars, juguen un joc que ignorem. Amb la diferència, és clar, que men-
trestant, als camps dels presoners, als hospitals, a les caravanes dels sense llar i dels 
desplaçats, bull una humanitat miserable, que sap estimar i odiar, cert, però se sent 
estranyament travada per uns lligams misteriosos i indestructibles. (10-11-1973)

És en el context de la dictadura franquista que Josep Anton Baixeras, set-
mana rere setmana, any rere any, va informant i comentant sobre persones, 
indrets, fets i activitats amb aquest to contingut, elegant i subtil. Tanmateix, 
gairebé cap de les persones, indrets, fets o activitats que difon per les ones és 
innocent. Ni tampoc el mateix autor. Conscient de la realitat —el passat i 
el present— i fugint de la desculturització i desinformació d’aquella fal·làcia 
dels «25 años de paz», Baixeras no és gens innocent quan parla, i en català, 
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del cardenal Vidal i Barraquer o de Pau Casals; quan esmenta la història si-
lenciada; quan és crític amb la política mundial o ciutadana, o quan informa 
d’unes determinades activitats culturals. Calia despertar la ciutat franquista. 
I despertar-la tant des del propi activisme de resistència cultural i política, 
com, també, mantenint-la informada sobre persones, fets o actes en què par-
ticipava. Per això, Baixeras tampoc no és gens innocent quan justament tria 
temes i qüestions, els quals formen part, alhora, del seu pensament i de les 
seves accions, que porta a la pràctica, compromès, com dirà anys després en el 
seu discurs quan fou investit doctor honoris causa per la Universitat Rovira i 
Virgili, amb «els ideals de justícia, de progrés i de llibertat», «sempre en perill 
greu, com cada dia constatem».39

Josep Anton Baixeras en les seves cròniques va fent comentaris de notícies, 
fets, actuacions, tertúlies, jornades, conferències, iniciatives, cursos de llengua 
i cultura catalanes i tot d’altres iniciatives i activitats de les quals ell també és 
moltes vegades responsable o part implicada. I, a més, en aquest sentit, cal te-
nir en compte que, en aquella època, ell mateix fou un dels pocs lligams entre 
la considerada burgesia tarragonina i els nuclis obrers. Josep Anton Baixeras 
fou un activista incansable i és un dels noms fonamentals en la història de tot 
un seguit d’iniciatives que tenen el seu pes en la represa cultural i nacional a 
les nostres comarques: classes de llengua catalana, conferències al Centre de 
Lectura de Reus o a Tarragona, el Club de Joves,40 la creació de la delegació 
d’Òmnium Cultural,41 la societat de la Llibreria de la Rambla42 i les diferents 
activitats i conferències que s’hi organitzen, premis i jurats literaris, les Con-
verses de Salou, la creació de la delegació universitària, lligams amb els sectors 
culturals de tots els Països Catalans, homenatges, festes populars i culturals…

39 Josep Anton Baixeras: «Discurs d’investidura». Tarragona: Universitat Rovira i Virgili. 
Accés en línia: http://www.urv.cat/media/upload/arxius/honoris/amoros_baixeras_subirats/
text_baixeras.pdf (consulta: agost de 2014).

40 Vegeu Salvador J. Rovira: El Club de Joves (1965-1976). El ressorgiment de la cultura cata-
lana i catalanista a Tarragona. Tarragona: Cercle d’Estudis Històrics Guillem Oliver, 2010. Tota 
la documentació del Club de Joves està dipositada a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona.

41 La primera notícia sobre la fundació d’Òmnium Cultural a Tarragona és, justament, una 
carta de Josep Anton Baixeras: web d’Òmnium Cultural a Tarragona, http://omniumtarrago-
nes.tripod.com/historia.html (consulta: agost de 2014). 

42 Vegeu Ramon Marrugat: La Llibreria de la Rambla i l’alternativa cultural de Tarragona 
(1968-1980). Tarragona: Cercle d’Estudis Històrics Guillem Oliver, 2013.
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