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5Pròleg

Com S’ha aNaT geSTaNT 
aqueST LLiBre

“aquest país ha deixat d’escoltar-se”, em va dir una ve-
gada José m. murià rouret (mèxic, 1942), fill de l’home 
de qui parlarem en aquest llibre. estàvem a l’ateneu Bar-
celonès, al febrer de 2011, tot dinant amb Josep m. Figue-
res, professor d’història del Periodisme a la uaB i director 
d’aquesta col·lecció, memòria del Segle xx, que edita Cos-
setània.

La sentència, expeditiva, no es pot dir que em sorpren-
gués del tot, però em va fer pensar. ens la deia un mexicà, 
d’arrels catalaníssimes que, a diferència de molts fills d’exi-
liats i de molts catalans de l’interior, s’ha preocupat d’estu-
diar i saber d’on venia.

i heus ací que, ara, jo estic començant a escriure alguna 
cosa sobre les vicissituds de la vida del seu pare, membre 
d’una nissaga barcelonina —amb la seva germana anna i el 
pare d’ambdós, magí murià— que, tant abans com després 
de la guerra, van fer parlar en l’àmbit del catalanisme radi-
cal i, més concretament, del separatisme a seques, per part 
del protagonista d’aquest volum: Josep m. murià i romaní 
(Barcelona, 17 d’octubre de 1907 – guadalajara, mèxic, 
19 d’agost de 1999).
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6 Pròleg

Com a periodista llargament interessat en la recerca i 
difusió de diversos aspectes de la nostra cultura, feia temps, 
també, que sabia del nom d’aquests murià, però volia loca-
litzar-los i documentar-los més, sobretot el de Josep maria, 
de qui tenia poques referències fins que fa deu anys, a la tar-
dor de 2001 —en ocasió de la presentació a móra d’ebre 
del llibre del professor Salomó marquès sobre martí rou-
ret, mestre republicà de l’escala, que el 1926 es desplaçà a 
móra per exercir-hi el magisteri, i cunyat de murià des de 
1934—, vaig conèixer, justament, el murià fill, nascut ja a 
Ciutat de mèxic, el 17 d’agost de 1942, poc després de l’ar-
ribada dels seus pares, el 22 de maig, justament el dia que 
el govern mexicà va entrar a la Segona guerra, declarant-la 
a les potències de l’eix. 

aquesta biografia de martí rouret (l’escala, 1902 – 
mèxic, 1968), escrita per Salomó marquès, també esca-
lenc, va ser publicada per l’ajuntament de l’escala, amb 
la col·laboració d’el Colegio de Jalisco (mèxic), del qual 
era llavors president José maría murià rouret, el pare del 
qual —protagonista d’aquest llibre— estava casat amb la 
germana de martí rouret Callol, anna rouret, morta tam-
bé en l’exili mexicà, a guadalajara, el 1979.

el fet que em portessin —com aquell qui diu a domicili, 
a móra d’ebre— aquest llibre escalenc, amb tantes resso-
nàncies a la capital de la ribera ebrenca, facilità, doncs, 
el que feia temps que desitjava: la coneixença, ni més ni 
menys, del fill de murià romaní i anna rouret i, per tant, 
del nebot de martí rouret, el mestratge i la vida política i 
cultural del qual, a móra (entre 1926 i 1932), tan lligada 
va estar als inicis literaris i polítics del meu admirat artur 
Bladé i desumvila (Benissanet, 1907 – Barcelona, 1995), 
en aquells temps en què ambdós, amb d’altres, ajudaren a 
portar la república a la comarca.

Per tant, el llibre de Salomó marquès està ple de refe-
rències que em són pròximes: allí vaig retrobar-hi el nom 
del citat artur Bladé, que fou company de rouret a l’enti-

Muria�.indd   6 16/05/12   20:24



7Pròleg

tat La democràcia i a la revista La Riuada —ambdues de 
móra d’ebre—, a més del seu secretari en temps de guerra, 
quan fou conseller de Sanitat; el nom, també, de l’escriptor 
esteve Fàbregas i Barri (Lloret de mar, 1910-1999), que 
fou deixeble de rouret a les primeries dels anys vint, i, per 
completar el fresc, el nom d’anna murià (germana de Jo-
sep maria), directora del Diari de Catalunya, confiscat per 
estat Català, on s’inicià, el 1937, com a periodista, el meu 
pare, xavier garcia i Soler (Vilanova, 1919-1998), abans 
d’anar al front al març de 1938.

mèxic fou la “Terra Promesa” on es retrobaren les famí-
lies de martí rouret, Bladé i murià i tantes d’altres, les bio-
grafies de les quals han estat recollides, en aquests darrers 
anys, en diversos volums antològics. (Vegeu la bibliografia 
i les notes 1, 2, 3…)

els qui no retornaren —o només ho van fer circumstan-
cialment, com el mateix rouret o Josep m. murià roma-
ní— allí moriren, però, tot i allunyats de la terra natal, van 
poder viure amb llibertat i, de les més diverses maneres 
possibles, continuar el contacte amb la generació que puja-
va a Catalunya. 

Una fal·lera filial

amb els antecedents citats, es veu que estava cantat que 
un dia o un altre —ara mateix— escriuria alguna cosa sobre 
aquest murià irreductiblement catalanista. així ha estat. 
entretant, gràcies a la fal·lera filial per divulgar la biografia 
i l’obra paterna, convé citar l’aparició (en dues edicions, la 
primera a l’editorial el Llamp, dels germans enric i xavier 
Borràs, el 1985, i la segona, a càrrec de Pagès editors, de 
Lleida, el 2001), a manera de memòries, del llibre del vell 
lleó Vivències d’un separatista —prologat a la segona edició 
per Josep-Lluís Carod-rovira— i, entre articles i conferèn-
cies que el recorden (en el context de l’exili català a mèxic), 
el discurs solemne que pronuncià el fill, l’onze de Setembre 
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8 Pròleg

de 2009, en ocasió de la concessió al poble mexicà de la 
medalla d’or de la generalitat de Catalunya.

i és que des de 1964, arran del primer viatge a Cata-
lunya, la relació de José m. murià (el fill) amb el nostre 
país ha estat constant i, d’aquesta manera (i sobretot ja 
en temps democràtics), el record del nom patern, aquell 
home que sempre va lluitar per la independència catalana 
(dels Països Catalans, globalment) i que no va tornar per 
primer cop fins al 1969, va fer-se present en els àmbits de 
la vida política, social i cultural catalana més militant: des 
de l’àmbit institucional (la generalitat) fins a l’acadèmic 
(l’institut d’estudis Catalans i les universitats), des del món 
editorial (sobretot a través de Lluís Pagès, l’editor lleidatà) 
fins al món local (particularment el de l’escala, d’on era 
filla la dona de murià romaní, anna rouret). a més, i en 
gran manera, la memòria del vell murià ha pogut ser man-
tinguda gràcies als catalans i les catalanes com ell —gent 
d’estat Català, del Front Nacional de Catalunya, d’erC, 
del PSaN, d’iPC (independentistes dels Països Catalans), 
de Nacionalistes d’esquerra i de tantes assemblees comar-
cals i de joves— que no han defallit en la fal·lera nacional 
que el va moure des dels anys vint.

Tot això —tal com vinc a dir— és obra filial d’aquest 
murià que, el 2012, n’ajusta setanta d’edat i que, des de 
mèxic —on l’exili republicà el va portar perquè hi nas-
qués—, ha dut a terme, talment com el seu pare, una fei-
nada immensa —com a director d’el Colegio de Jalisco, 
investigador de l’instituto Nacional de antropología e his-
toria i professor en altres institucions— en el camp dels 
estudis antropològics, històrics, socials i literaris mexicans, 
que ha complementat amb totes les qüestions referents a 
l’exili espanyol i català a mèxic i que es troba recollida en 
el Diccionario de los catalanes de México (editat per el Co-
legio de Jalisco i la generalitat de Catalunya el 1996), en 
una trentena de publicacions sobre els catalans a mèxic i 
en el volum col·lectiu Cataluña en México, editat a Ciutat 
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9Pròleg

de mèxic i a Jalisco per l’instituto Nacional de antropolo-
gía e historia, el 2010, a cura del mateix José m. murià i 
de Josep m. Figueres.

entremig, el 2004, cal recordar la divuitena Feria inter-
nacional del Libro de guadalajara —amb la cultura cata-
lana com a convidada d’honor—, impulsada igualment per 
José m. murià, el qual, amb els seus pares, s’havia traslla-
dat el 1959 a aquesta ciutat, la capital de l’estat de Jalisco. 

Per tant, tot l’esperit catalanesc, cultural i humanístic 
del vell murià va ser traspassat, a tots els efectes, al seu fill 
i es pot dir que aquest —quan el pare, el 1976, va culminar, 
entre molts treballs, l’obra del Butlletí d’Informació dels 
Països Catalans, editat mensualment des de 1961 (és a dir, 
durant quinze anys seguits)— va continuar la tasca pater-
na, que no va ser altra que integrar-se plenament a la rea-
litat mexicana (que els havia atorgat acolliment el 1942), 
fer conèixer a mèxic les aspiracions nacionals dels catalans 
exiliats i, simultàniament, fer saber a Catalunya (tants anys 
sotmesa al dogal de la censura) que, lluny d’aquí, conti-
nuava havent-hi catalans que lluitaven per la llibertat de la 
terra natal.

La coneixença del món dels murià, sobretot del pare, a 
través dels contactes assidus que he pogut mantenir des de 
fa un parell d’anys amb el fill José maría (que dos cops a 
l’any sol viatjar a Catalunya), ha estat, doncs, providencial 
per encarar la redacció d’aquest volumet, que no és la bio-
grafia que merita el vell lluitador, sinó un recull significatiu 
dels seus textos d’exili, amb un resum biogràfic previ per 
situar el personatge.

més encara: el fet de la meva vella amistat amb Josep 
m. Figueres, de quan estudiàvem Filosofia i Lletres a Sant 
Cugat a primers dels setanta, i la intensa col·laboració me-
xicanocatalana que ell ha tingut amb murià des de fa ben 
bé quinze anys no poden fer res més que satisfer les meves 
expectatives d’engegar aquest treball recopilatori amb les 
garanties adequades. 
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10 Pròleg

Una generació sacrificada, però fidel

dues altres circumstàncies que em motiven a estudiar i 
a contribuir a perpetuar la memòria i l’exemple de murià 
i romaní són, per una banda, que això mateix és el que 
he fet des de fa anys amb altres catalans, també exiliats a 
mèxic (i a altres indrets del món) i, per altra banda, el fet ja 
al·ludit de la relació periodisticodramàtica i en plena guer-
ra que el meu pare, xavier garcia i Soler, amb divuit anys, 
va tenir amb el Diari de Catalunya, d’estat Català, llavors 
dirigit, justament, per anna murià, germana de l’home que 
aquí evoquem.

en aquest aspecte, doncs, si murià fill s’acostà, des del 
mèxic natal, a la terra d’origen dels pares, jo, des de Cata-
lunya —i com que tinc també l’ofici de periodista, el qual el 
meu pare, a causa de la victòria feixista, no va voler exercir 
després—, vaig anar ben aviat a cercar qui eren, com eren 
i què feien els homes i les dones d’aquella generació sacri-
ficada, alguns dels quals vaig conèixer i tractar en algun 
moment o altre del seu retorn. 

d’aquesta manera, entre els que retornaven de mèxic, 
vaig poder relacionar-me, amb intensitats diferents, amb 
Joan Sales (el 1968, gràcies al meu pare, que l’anà a veure 
perquè prologués el llibre La meva guerra (Pòrtic, 1974), 
cosa que el novel·lista féu des del retir estiuenc de Siura-
na), amb Vicenç riera Llorca (del 1969 al 1975, a Pineda), 
amb agustí Bartra i la mateixa anna murià (el 1970, a Bar-
celona, quan retornaren), amb Ferran de Pol (el 1974, a 
arenys de mar, gràcies a Fèlix Cucurull), amb Pere Calders 
(el 1973, breument, a Barcelona), amb avel·lí artís-gener 
Tísner (en diverses ocasions al llarg d’aquells temps i fins 
a la seva mort), amb el dibuixant i pintor Josep Bartolí (a 
finals dels anys setanta, a Barcelona), amb el dirigent soci-
alista i antic membre del Poum enric adroher-gironella, 
amb el també artista i arquitecte antoni Peyrí i macià (en 
els darrers deu anys), amb l’editor gandesà Joan grijalbo i, 

Muria�.indd   10 16/05/12   20:24



11Pròleg

amb més continuïtat que amb cap altre, amb el memorialis-
ta de l’ebre i de l’exili artur Bladé i desumvila (des de 1971 
—deu anys després de tornar— fins al 1995, en què morí).

a aquesta llista il·lustre puc afegir-hi —sense haver-lo 
conegut personalment, però sí a través del seu fill— el nom 
de Josep m. murià i romaní, el qual també escrivia —amb 
el pseudònim de Cristòfor Prades— al Diari de Catalunya, 
que dirigia, com hem dit, la seva germana anna i on, de 
setembre de 1937 a primers de març de 1938 (abans d’anar 
al front), el meu pare exercia d’aprenent de periodista, al 
costat de la gent d’estat Català que resistia per Catalunya, 
com Joan Cornudella, manuel Cruells, antoni andreu i 
abelló, Pere Calders, Cèsar-august Jordana, marcel·lí Pe-
relló, Jaume Vilalta i martí Torrent, els quals, a l’interior o 
a l’exili, van sumar forces per constituir el Front Nacional 
de Catalunya. de gairebé tots ells vaig tenir coneixement 
directe, gràcies a la prèvia coneixença paterna. i recordo, 
amb emoció, les tertúlies que feien (també amb Josep m. 
Poblet i Fèlix Cucurull), els anys 1969, 1970 i 1971, a 
L’oro del rhin (a la cantonada de la rambla de Catalunya 
amb la gran Via, just a sota d’on estat Català tenia les 
oficines), on els vaig sentir parlar i vaig començar a estimar 
tot allò que eren. 

hi ha molts vincles, per consegüent, que tant murià fill 
com jo tenim en relació a les vides i comportaments polí-
tics dels nostres pares respectius, ja que és molt possible 
que, en aquells temps, s’arribessin a conèixer al voltant del 
periòdic que uns i altres confegien al carrer dels Àngels, 
en aquella Barcelona nocturna sota les bombes, alertats 
contínuament, des de ràdio associació de Catalunya (a 
les rambles, al damunt de la cafeteria moka), per una al-
tra veu històrica d’aquells moments: la de Teodor garriga 
(Barcelona, 1909-2008). 

Tant si es van conèixer com si no, el cas és que lluitaven 
i patien pel mateix i que, setanta-cinc anys després, nosal-
tres —els seus hereus en la sang i en l’esperit— som aquí 
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12 Pròleg

per continuar donant testimoni de la brutalitat a què van 
ser sotmesos —ells i tot el poble indefens— i de la digna fi-
delitat a l’esperit de la terra, a la llibertat i a la justícia amb 
què van conduir la resta de les seves vides. 

Xavier Garcia
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JoSeP m. muriÀ i romaNí: 
reSum BiogrÀFiC

xaVier garCia 
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15Josep M. Murià i Romaní: resum biogràfic

Josep m. murià i romaní va néixer a Barcelona, el 
1907, i morí a guadalajara, mèxic, el 1999. els seus pares 
foren magí murià i Torner i anna romaní Sabater. (Vegeu 
la nota 1 de l’apartat de la bibliografia.) 

el seu món inicial fou el del mercat del Born, centre me-
nestral i comercial de la Barcelona Vella, tocant a l’es tació 
ferroviària de França. Va tenir quatre germans (un dels 
quals, una nena, morí als nous mesos) i la més coneguda, 
juntament amb ell, va ser anna murià (Barcelona, 1904 – 
Terrassa, 2002), periodista, novel·lista i biògrafa del poeta 
agustí Bartra, el seu marit.

Josep maria estudià amb els pares escolapis i després a 
les escoles Franceses de Barcelona i ben aviat començà 
a treballar d’oficinista, alhora que cursava la carrera co-
mercial, dibuix i música a les escoles mercantils Catalanes, 
dintre del CadCi (Centre autonomista de dependents del 
Comerç i la indústria), el benemèrit sindicat reformista i 
nacionalista, on tantes consciències obreres i catalanistes es 
formaren i algunes de les quals —Jaume Compte, amadeu 
Bardina i manuel gonzàlez alba— fins i tot moriren, en la 
defensa de la institució, arran dels fets del 6 d’octubre de 
1934. 

en la seva adolescència —i amb la implantació de la dic-
tadura de Primo de rivera, a partir de 1923, encara més—, 
el sentiment innat de catalanitat es disparà, sense influènci-
es doctrinals exteriors, directament cap al separatisme. el 
mateix murià ho remarca prou bé en les seves memòries 
Vivències d’un separatista. (Vegeu la nota 2.) 
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16 Xavier Garcia

Tot el que era propi del país l’entusiasmava: la sardana, 
el teatre, la història, la literatura i el conreu de l’idioma. 
amb aquest tarannà, no és pas estrany —com succeí en 
tantes altres biografies— que la seva vida s’encaminés deci-
didament cap a formar part activa del nou renaixement po-
lític i cultural que s’estava forjant en aquells anys de la seva 
joventut, després de la renaixença de la segona meitat del 
xix i dels moviments artístics (modernisme i Noucentisme) 
i de les institucions culturals i polítiques (institut d’estudis 
Catalans i mancomunitat de Catalunya) que conformaren 
les primeres dècades del segle xx.

Tant era així que, el 1925, als disset anys, lamentà de 
tot cor el fracàs de l’anomenat complot del garraf, és a 
dir, l’atemptat finalment frustrat contra el comboi ferrovi-
ari on viatjava cap a Barcelona el rei alfons xiii. Només 
un any després, el 1926, la gesta militar de macià i els seus, 
que pretenien entrar des de Prats de molló per alliberar Ca-
talunya, per bé que frustrada també, va ser vista per murià 
i els joves més decidits de l’època (que quatre anys abans 
havien creat estat Català) com el senyal d’albada de la lli-
bertat catalana que havia d’arribar. 

al costat de Francesc macià, la figura de Ventura gas-
sol, nimbada del millor romanticisme amb el poema Les 
tombes flamejants, va adquirir proporcions de mite nacio-
nal, que s’incrementaren amb la dignitat amb què els “com-
plotats” van afrontar el judici de París i, posteriorment, els 
viatges a moscou i als casals catalans de l’amèrica Central 
i del Sud, a fi de cercar recursos per fer possible la fi de la 
monarquia i la instauració de la república.

mentrestant, murià havia començat a escriure (a la re-
vista Borinot) i va haver-se d’empassar el gripau del servei 
militar a una bandera que no era la seva. allí —diu a Vi-
vències d’un separatista (op. cit., p. 21)— “vaig experimen-
tar amb tota la seva cruesa l’abast del colonialisme, però 
com a cosa bona se m’hi va enfortir l’esperit de rebel·lia”.
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17Josep M. Murià i Romaní: resum biogràfic

aquest esperit va trobar un primer arrenglerament po-
lític a acció republicana, liderat per l’historiador antoni 
rovira i Virgili, de qui murià era seguidor. aquesta orga-
nització, el març de 1931 (quan es creava esquerra repu-
blicana de Catalunya), es fusionà amb acció Catalana, i en 
sorgí acció Catalana republicana, també dita Partit Cata-
lanista republicà, però la seva acció militant, allí, fou de 
segon ordre, donades les diferències —i no només d’edat— 
entre les perspectives polítiques de la direcció i ell mateix. 
Trobà una solució momentània i acceptà dirigir la Joventut 
del Partit, al costat d’altres joves com ell —rafael Tasis, 
rossend Llates i Josep m. Planes, dramàticament assas-
sinat per la Fai l’agost de 1936—, amb els quals intentà 
forçar, sense aconseguir-ho, la màquina del partit cap als 
ideals de la independència política de Catalunya, aspiració 
que un dels dirigents, el reconegut Lluís Nicolau d’olwer, 
deia que era “una utopia”. igualment, la proclamació de la 
república Catalana per Francesc macià, el 14 d’abril de 
1931, de la qual va haver-se de desdir tres dies més tard, va 
ser d’immediat considerada una altra “utopia” pel govern 
provisional de la república a madrid, que envià a Barcelo-
na tres ministres, dos d’ells catalans —marcel·lí domingo 
i, justament, Nicolau d’olwer— i l’altre Fernando de los 
ríos, en considerar que “Catalunya, a través dels homes 
d’esquerra republicana, havia actuat per damunt de l’au-
toritat central”. (Vegeu la nota 3.)

un altre desencís d’aquells moments —ja proclamada la 
república— fou veure com el vell CadCi, que havia recu-
perat l’edifici i altres béns confiscats per la dictadura, perdia 
—segons murià— “aquell esperit abrandat que imperava 
abans de la confiscació i que li havia donat grandesa”. dis-
posat a recatalanitzar-ho tot, murià fou nomenat vocal del 
comitè de rem del Club de mar, que formava part d’una de 
les seccions, la d’esports i excursions, dintre del CadCi, 
però després de dos anys en aquest comitè i en no presen-
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18 Xavier Garcia

tar-se a la reelecció, el juny de 1933, es va veure obligat, en 
consciència, a protestar enèrgicament davant la candidatu-
ra única que presentaren un grup de membres que havien 
pertangut a unión Patriótica, la qual havia combatut tota 
mena de catalanisme. en l’assemblea de presentació de la 
candidatura, la cosa acabà a cops de puny i de cadira, en no 
tolerar murià que uns anticatalanistes degradessin l’esperit 
de la institució. 

al cap dels anys, la conclusió a la qual arribà després 
d’aquells incidents fou que “jo no tenia ni he tingut mai 
cap condició política”, entesa, és clar, aquesta “condició” 
com l’han entès gairebé sempre tots aquells que han accedit 
a la “política” per estar-s’hi sense canviar gaire res, és a dir, 
limitant al màxim les “vehemències ideals”, noble impuls 
sorgit de l’ànima que murià no va sacrificar mai. Tant era 
el seu desig d’independència i llibertat —tant personal com 
col·lectiva— que no tenia cap inconvenient a manifestar 
que era preferible limitar o anul·lar les relacions comercials 
amb espanya —tan importants per a Catalunya— abans 
que veure’s privats de llibertat. 

era evident que entre l’anomenada “gent de seny” (que 
incloïa les dretes i les esquerres del Parlament) i els joves 
com murià, que després, el 1933, engruixirien el Partit 
Nacio na lista Català i, un mes abans de l’inici de la guerra, 
estat Català, hi havia un fossat ideològic que ni uns ni 
altres van poder salvar. els primers, solidaris des de Ca-
talunya, van voler salvar la república espanyola, mentre 
contra aquesta es preparava la dreta més reaccionària, tam-
bé espanyola, causant gran desesperació entre les joventuts 
nacionalistes radicals, en les quals militava murià, que ve-
ien com el moment que vivien s’anava decantant cap a un 
desenllaç fatal: la pèrdua i derrota de la república i… de 
Catalunya. 
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