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PRESENTACIÓ

El VI Congrés de la CCEPC:
recerca i debat

a l’entorn del republicanisme
Josep Santesmases i Ollé

President de la CCEPC i vicepresident segon de l’IRM

L’origen del VI Congrés de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla 
Catalana cal cercar-lo en unes converses mantingudes amb el Centre d’Història 
Contemporània de Catalunya, per a establir un marc de col·laboració en diferents 
àmbits d’actuació. La idea inicial va anar bastint-se de programa tot incorporant 
altres entitats o institucions coorganitzadores i trobant el fi nançament necessari. 
L’Institut Ramon Muntaner, des que es va crear, ha treballat participant colze a 
colze en els congressos de la CCEPC i, amb el seu suport, n’ha fet possible una 
freqüència més alta. Per segona vegada el congrés de la Coordinadora trobava esce-
nari en les instal·lacions del Museu d’Història de Catalunya, que s’incorporava en 
la seva organització. Com també ho feia el Departament de Relacions Institucionals 
i Participació a través del Programa per al Memorial Democràtic.

Un congrés a cinc bandes jugat amb l’ànim de fer possible una raonada participa-
ció, com a resultat de la suma d’interessos de persones vinculades a centres d’estudis, 
centres de cultura i recerca, centres de secundària i universitats. La voluntat ha estat 
fer possible una participació interessada en la temàtica històrica proposada, a través 
de les conferències i ponències encarregades, les relatories, les comunicacions pre-
sentades, l’assistència a les sessions i els debats que es varen suscitar. Una confl uència 
d’interessos més enllà de les conveniències professionals, per entrar en la voluntat 
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de trobar camins per a compartir experiències originades per la recerca històrica. 
Segurament per això, els congressos de la CCEPC es distingeixen, entre altres coses, 
per uns debats vius, intensos, participats, que poden enriquir els coneixements i les 
percepcions personals de cadascú.

El resultat del congrés són les actes aplegades en aquest volum. En total recullen cinc 
conferències, vuit ponències, quatre relatories i trenta-nou comunicacions: una suma 
de cinquanta-sis textos nous. El congrés es va estructurar en els àmbits següents:

1. Republicanisme: pensament i projectes polítics.
2. Centres de sociabilitat. Mitjans de comunicació.
3. Els partits republicans i l’obra de govern.
4. Republicanismes, gènere i confl ictivitat social.

Són els mateixos àmbits que estructuren les actes contingudes en aquest llibre. 
Moltes gràcies a totes les persones que han donat forma al seu contingut. Gràcies 
explícites també a tothom que d’una manera o altra ha fet possible la bona marxa 
del congrés. Les persones són les que confi guren les administracions, les institucions, 
les entitats, els col·lectius. De la seva sensibilitat en depèn el progrés de la societat 
en una percepció més humana, més culta, més compromesa. Gràcies, doncs, per 
haver-ne tingut envers la nostra proposta.

El resultat ens obliga a continuar, a seguir emprant la fórmula de posar en 
contacte, de fer coincidir la recerca que s’elabora al voltant dels centres i instituts 
d’estudis amb la que té el marc de referència universitari. Sortosament, les coinci-
dències, les col·laboracions han deixat de ser una excepció i han entrat en el camp 
de la quotidianitat.

L’any 2008 serà any de nou congrés. El farem a València enfrontant-nos a la 
temàtica dels processos migratoris que s’han esdevingut ens els nostres territoris 
des de l’època medieval. L’emprenem amb la mateixa il·lusió de sempre, amb una 
experiència renovada i enfortida i una voluntat d’esdevenir una eina al servei de la 
comunitat cultural que des dels orígens de la CCEPC, ara fa quinze anys, denomi-
nem terres de parla catalana.

Les actes del VI Congrés de la CCEPC presenten una novetat amb relació a les 
altres cinc. S’ha elaborat una bibliografi a general basada en la suma de les referències 
bibliogràfi ques a peu de pàgina i en les bibliografi es de les ponències i comunicacions. 
A més a més, s’han elaborat diversos índexs. Un d’arxius i centres de documentació, 
en què els autors han trobat les fonts documentals; un altre de premsa i publicacions 
periòdiques citades o consultades, i, fi nalment, els índexs onomàstic i toponímic. 
Tot plegat, un esforç molt considerable que presentem amb el convenciment de la 
seva utilitat.
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Una llarga i singular
tradició republicana

Lluís Ferran Toledano
Universitat Autònoma de Barcelona. 

Exdirector de projectes del Centre d’Història Contemporània de Catalunya, 2005-2006

[…] puesto que las dos últimas Cortes que han concluído
 los deja más Repúblicos que el Parlamento alusivo a ingleses.

 Felip V, sobre el caràcter polític dels catalans,
als seus plenipotenciaris a Utrecht (1713). 

Més enllà de felicitar els organitzadors del congrés, fonamentalment la 
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana i el Centre d’Història 
Contemporània de Catalunya (CHCC), per la qualitat de les aportacions fetes pels 
ponents i comunicadors, el capital principal d’aquesta trobada d’investigadors ha estat 
la de posar en valor la història del republicanisme català. Per al CHCC, participar 
en el congrés de la Coordinadora ha format part d’un projecte més ampli d’impuls 
de la recerca i de la difusió de la tradició històrica del republicanisme català, en la 
mesura que és una part indestriable de la nostra cultura política.

Entre els anys 2005 i 2006, el CHCC ha llançat iniciatives com ara la publica-
ció i traducció de textos de prestigiosos experts en teoria republicana, en el cas dels 
treballs de Maurizio Viroli. Hem acollit excel·lents propostes com la presentada pel 
professor Francesc Bonamusa com a director dels dos volums titulats Generalitat 
de Catalunya. Obra de Govern, 1931-1939. També l’edició de textos inèdits de 
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l’historiador i intel·lectual Antoni Rovira i Virgili, preparada pel seu principal biò-
graf, Xavier Ferré, a banda dels valuosos estudis del professor Pere Gabriel sobre el 
federalisme català de fi nals de segle xix, dels quals esperem una propera publicació. 
De fet, hem establert un ambiciós programa de revitalització dels estudis sobre el 
republicanisme català, ampliats amb l’encàrrec de recerca fet a la doctora Silvina 
Jensen, sobre l’exili republicà català a l’Argentina, el disseny i realització de la pri-
mera pàgina web acadèmica sobre el republicanisme català, coordinada pel professor 
Alejandro Andreassi, així com la realització d’un exhaustiu estudi sobre el Centre 
Nacionalista Republicà, amb motiu del seu centenari, dirigit per Santiago Izquierdo 
i Gemma Rubí, entre altres projectes.

Tot això no ha estat fet per casualitat. Es deu, en primer lloc, a l’interès i l’es-
forç esmerçat durant anys pels diversos investigadors. Però també a la voluntat 
del CHCC per donar cos a una cultura política, a una tradició històrica, extraor-
dinàriament diversa, rica i perllongada en el temps. I per aquesta raó el congrés 
va prendre una molt bona decisió en obrir-se a altres tradicions, a altres republi-
canismes. Aquest és el sentit de treballs modèlics com el presentat pel professor 
Manuel Súarez Cortina, de les aportacions sobre democràcia i jacobinisme de la 
mà de la professora Florence Gauthier, més enllà dels estereotips i reduccionismes 
sobre el seu centralisme, o la visió comparada realitzada per un dels màxims ex-
perts en republicanisme europeu, Maurizio Ridolfi . Aquests investigadors, el món 
acadèmic i el conjunt d’estudiosos, han de saber que el republicanisme català, de 
manera complexa, sens dubte, ha pogut dibuixar un recorregut que parteix no 
del segle xix, sinó com a mínim del segle xvii, a partir de les contribucions dels 
juristes i d’un sistema legal de substrat civicorepublicà, centrat en la defensa de les 
lleis i constitucions enfront de la legalitat unitarista impulsada per la monarquia 
hispànica, primer, i consolidada pel règim borbònic, després. Aquella modernitat 
política, expressada en termes essencialment polítics, jurídics i econòmics d’una 
«República coronada», esclafada de forma defi nitiva el 1714, va ser substancialment 
renovada en el context del sorgiment del liberalisme polític radical a principi del 
segle xix, i de les diverses interpretacions constitucionals, de les nocions de políti-
ca, de participació i representació política, sorgides al caliu de la revolució liberal. 
Coexistint amb identitats polítiques diverses, és clar.

Però avui en dia seria difícilment sostenible no singularitzar el republicanisme 
català, per molts aspectes comuns que tingui amb altres republicanismes, com passa 
arreu, sense tenir en compte el context particular que li va donar vida: el confl icte 
social propi d’una societat industrial, la relació amb l’obrerisme, l’oposició aguda 
entre lliurepensament i clericalisme, la força de la contrarevolució carlista o les 
distintes concepcions sobre estat i nació existents en el nostre país que també es 
manifesten a través del federalisme.
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En un altre ordre de coses, em sembla important parar atenció en el gir manifestat 
per diversos ponents (Gabriel Janer Manila, Àngel Duarte), pel que fa al pas del 
republicanisme sentit com a «paradís perdut», o com a «regne de la melangia», a la 
necessitat d’estudiar l’obra concreta del republicanisme, la utopia materialitzada en 
la ciutat republicana. En aquest sentit es van formular diverses demandes (Maurizio 
Ridolfi , Ramon Arnabat, Joan Serrallonga), que es podrien concretar en l’impuls 
d’estudis comparats a escala local sobre les pràctiques polítiques i socials municipals. 
Des d’aquest punt de vista, Barcelona, València i Catalunya en general podrien ser 
enteses com un privilegiat observatori de la història del republicanisme europeu, 
precisament gràcies a la diversitat i singularitat del nostre republicanisme.

El treball que ens queda és enorme, però la manca de reconeixement de la nostra 
historiografi a cap al subjecte mateix ha estat encara més alarmant. Aquest ha estat, 
repeteixo, un dels gran actius del congrés, en no fi xar-se de manera exclusiva en 
l’experiència republicana dels anys trenta del segle xx, i proposar per a un futur, 
que no desitgem llunyà, la realització de projectes col·lectius com podrien ser un 
diccionari biogràfi c (proposat per Albert Pérez Bastardes), l’estudi exhaustiu i més 
sintètic de la sociabilitat republicana o bé la comparació entre les diverses pro-
clamacions republicanes del 14 d’abril de 1931, tal com ha proposat el professor 
Pere Anguera.
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Era en temps de la Segona República
Gabriel Janer Manila

La Segona República fou per a la família de la meva mare, i també per als meus 
pares, el paradís perdut. Un temps d’efervescència social i esperançada eufòria que 
havia desaparegut per sempre amb la guerra. Tots eren conscients que aquella gran 
tragèdia col·lectiva els havia capsegat la vida, que els havia omplert el cor de res-
sentiment, perquè els odis s’havien desfermat i les ferides que s’havien obert no es 
clourien mai. El paradís perdut, la memòria d’una passió clara i transparent que 
acabà en una tragèdia. Tinc entre les mans un exemplar de la Constitució de 1931. 
La bandera de tres colors a la coberta, l’escut constitucional, el paper una mica en-
fosquit pel temps. En veure-la, la bandera, em revénen a la memòria unes paraules 
de menyspreu que vaig sentir en una classe de «Formación del Espíritu Nacional», 
devers la meitat dels anys cinquanta del segle passat. El professor s’atreví a trescar 
els camins de l’humor: «A la bandera espanyola, li van fer un ull de vellut, durant la 
República». Ningú no va riure. Aquell professor s’havia contat l’acudit a si mateix. 
Però jo vaig pensar que un ull de vellut només apareix si et peguen un cop de puny 
o et tiren una pedra i t’endevinen. Vaig cloure les parpelles. Ningú de la meva família 
havia tirat pedres a la bandera, ni havia pegat cap cop de puny. La dialèctica dels 
punys i les pistoles, el llenguatge de la pedrada a l’ull, era l’estratègia dels altres, de 
la bona gent que havia guanyat la guerra. Potser us agradaria saber de quina manera 
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em va arribar aquest exemplar de la Constitució que tinc a les mans. Me’l deixà en 
heretatge la padrina Llúcia. Quan esclatà la guerra, la padrina el va amagar dins el 
matalàs. Obrí un esvoranc, hi va afi car el llibret i alguns diners i el va tornar a cosir. 
Me’n record, d’aquells diners: uns pocs bitllets de cent pessetes i algun, potser, de 
cinc-centes. Tot el que havia pogut arreplegar, l’estalvi de molts anys. També la tia 
Antonina i la tia Maria de can Serral n’havien amagat. Estaven convençudes que 
tornarien a valer, que els diners dels feixistes no eren legítims, que un dia o l’altre 
la República, aquella utopia que havia sorgit de les urnes, arribaria a triomfar de 
bell nou. I els diners que tenien amagats en un recolze del matalàs tornarien a 
circular. Per més de quaranta anys, la padrina va jeure sobre aquest exemplar de la 
Constitució i aquells quatre diners. Per més de quaranta anys, mentre constatava 
lentament la derrota.

Per a molta de gent, la República havia obert expectatives de renovació i progrés 
social, alhora que s’havien contagiat de l’alegria de viure que exhalava el nou temps. 
El catorze d’abril de 1931, la meva mare només tenia onze anys; el meu pare, en 
tenia setze. Podria dir-se que deixaren la infantesa i visqueren l’escassa joventut que 
els va tocar durant aquell temps. Es casaren el dia de Sant Pere de 1939, tot just 
acabada la guerra, frisosos de barallar-se amb la vida. Fou com tornar a aixecar el 
cap enmig d’un camp de runes. Eren uns altres temps. Tot havia canviat: el poble, la 
gent, la vida quotidiana, les mirades, els gestos. De sobte s’adonaven que els havien 
arravatat els somnis. Els havien devastat la vida i mai no s’hi resignaren. Per això, 
en parlar d’aquells anys, varen fer-ho sempre amb eufòria. Hi ajuntaven el record 
d’aquella època breu d’adolescència efímera, quasi un instant, en què varen creure 
que el món era a les seves mans. La meva mare explicava que havia fet teatre amb 
un grup de comediants del poble: mestre Jaume de can Toledo, en Pere, el seu fi ll, 
mestre Jordi Poloni, l’amo en Magí de son Dulei, en Bernat Serral, en Joan Godó… 
Representaren un drama de caràcter religiós, Vida i mort de Santa Margalida, que 
havia escrit amb els versos heptasil·làbics dels vells entremesos el glosador Bartomeu 
Montserrat Mudoi, a les darreries del segle xix. Es basava en una llegenda popular i 
contava la vida apòcrifa d’aquella santa. Cert és que la meva mare, amb quinze anys 
escassos, interpretà el paper de la protagonista i va esser la primera dona del poble 
que feia teatre, juntament amb n’Apol·lònia Blaia, que representava el paper de la 
dida. Totes dues varen trencar un antic tabú. No era ben vist que les dones pujassin 
a un escenari. Aquells comediants, anys enrere, havien representat el drama de la 
santa i altres obres de mestre Tomeu Memes, perquè aquest era el malnom amb què 
era conegut aquell autor, amb els papers de les dones representats per homes. El 
meu avi matern, el padrí Antoni, havia representat el paper de la santa. Però l’avi va 
morir-se molt jove —només tenia vint-i-vuit anys—, i ja no tornaren a fer la comèdia 
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fi ns que la fi lla, la meva mare, ocupà el seu lloc. Era una nit d’estiu al Luna Park, un 
espai per a balls i festa a l’aire lliure que havien obert al carrer del Teatre. Tingueren 
un gran èxit, aquella nit, sota els estels blaus del camí de Sant Jaume. Algú va veure 
en la glorifi cació de santa Margalida la personifi cació de la República. «Margalida 
hermosa / has guanyat victòria…», cantaven els àngels, alhora que la gent aplaudia 
d’entusiasme. Molts d’anys després, la meva mare recordava aquella nit d’estiu al 
Luna Park amb una certa emoció als ulls: els colors de les bombetes, l’aire festiu, els 
seus quinze anys escassos, l’alegria de la gent que no estalviava l’ovació i celebrava 
la fantasia dels temps nous.

També per al meu pare, la República tingué el gust de les petites llibertats guanya-
des. Havia estat molt ballador i havia ballat amb les dones més guapes del poble i de 
fora poble. Havia anat als balls de Montuïri, de Sant Jordi. Havia arribat a ballar a 
Porreres i a Vilafranca, però la bicicleta no donava per arribar més lluny. Havia gua-
nyat premis, per la gràcia que hi posava i per la resistència. Perquè també es valorava 
la duració del ball. Tant ballava de pagès: copeos, mateixes, jotes i boleros; com el ball 
modern: el tango, el vals, el pasdoble. Havia ballat molt i, encara que, quan va esser 
vell, li dolien els genolls i tenia el menisc fet malbé, mai no va penedir-se d’aquells 
balls a les festes del carrer de can Reus, a sa Tanqueta Vella, al carrer Nou, amb na 
Maria Tòfol, cosina, perquè era fi lla de l’oncle Cristòfol Capellà de can Tropell, 
germà de la padrina Antònia, amb na Catalina Monceba, la més plantosa, perquè 
tenia els pits ufanosos com codonys, amb na Joanaina Gina, amb la tia Margalida 
Cabdella, la germanastra de la meva mare. L’any que la seva quinta portava la doma 
de la festa —devia esser l’any 1934— aconseguiren que els permetessin de fer el ball 
a la plaça. Els capellans, les beates i la dreta estantissa ho havien impedit durant anys 
i no ho consentien. Però ara es deia plaça de la Constitució i aquells joves pensaren 
que hi tenien dret a ballar. I acudiren a mestre Llorenç Capellà de can Batle perquè 
els facés unes gloses que els servissin per convidar el poble: «A es ball que s’ha de 
fer, / heu de venir tots en massa, / el farem enmig de plaça / perquè puguem ballar 
bé…» Fou la seva gran nit: s’endugué tots els premis i les dones que ballaren amb 
ell se n’anaren a ca seva carregades de mocadors de seda, d’ampolles de perfum i 
rudes atapeïdes de caramels i avellanes. Però tots els diumenges d’estiu n’hi havia, 
de ball, pes Call Vermell, per Can Fideu… En Pep Miraies tocava l’acordió durant 
tota la tarda, mentre durava el ball, i cobrava un duro. Hi anava a peu, com a la 
feina de la pedrera, perquè llavors no tenia bicicleta. A vegades em deia: «La’m vaig 
haver de guanyar a part, després d’entregar el jornal a ca nostra. I vaig comprar-la 
amb el manillar fi x, perquè era cinc duros més barata. Tanmateix, quan me’n vaig 
anar a Palma i em vaig posar a aprendre de sastre amb el meu germà, el meu pare 
la’m va vendre per comprar el porc magre».
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Llavors participava amb altres sis joves amb la dansa ritual dels cossiers. Ens 
n’ensenyava mestre Llorenç Batle, però ell ja estava cansat de fer de dama i féu que 
el rellevàs en Llorenç Poloni. Els assajaven durant els mesos d’hivern i els ballaven, 
seguint el vell costum, en ocasió de la festa major. Sortien l’horabaixa de la vigília 
de Sant Jaume i feien el Quadrat, els carrers que tanquen el poble vell i dibuixen 
un rectangle desigual i tortuós. De la creu des Colomer, a la creu d’en Massot, pel 
carrer de la Roca fi ns a la creu de Can Vicó i per amunt, pel carrer de l’Amargura, 
ballen pels cantons, fi ns que el sol es pon. Poques hores abans que sortissin, perquè 
llavors els carrers no estaven asfaltats i el poble agonitzava entre polsegueres, partia de 
la casa de la vila un carro amb una bóta d’aigua a fi  de regar l’espai per on havien 
de passar els cossiers, perquè aquest dia, tot i que nosaltres érem gent de secà, ens 
permetíem l’excés de tirar l’aigua al carrer.

El dia de Sant Jaume, els cossiers acudien a la missa de festa. Encara avui ho fan i 
puc dir que ho he vist gairebé tota la vida. Ballen dins l’església la dansa de l’Oferta, 
mentre el dimoni es queda a fora. Diuen que no pot entrar en lloc sagrat i, si un veí 
li treu una cadira, descansa mentre dura l’espera. A la gent li agradaven, els balls dels 
cossiers: sa Flor de Murta, sa Titoieta, es Margansó, sa Dansa Nova, sa Mitjanit, el 
ball des Mocadors… El dimoni marca la rotllana amb la barrota: l’espai inviolable de 
la dansa ritual. Tot déu s’arreplega, els al·lots l’estiren i el punyen, perquè s’atreveixen 
a escometre la mica de por que la festa posa al seu abast. En la indumentària dels 
cossiers —el capell d’ala grossa i plegada folrat de tela, els calçons, blancs, cenyits 
just abaix dels genolls, la capa vorejada de randa, la falda curta— destaquen les re-
líquies: unes petites estampes religioses cobertes de vidre i guarnides amb cintes de 
colors que s’ajusten al capell i a la capa, just davant el pit. El meu pare contava que, 
un d’aquells anys, anaren a ballar a Ciutat, al barri de sa Calatrava, en ocasió d’una 
festa que presidia el cònsol d’Anglaterra. Els havia llogat don Guillem de can Sant, 
els portaren en un cotxe, els feren pujar a l’empostissat, però el sonador no podia 
estar-s’hi, perquè amb els salts dels cossiers, el fl abiol li fugia de la boca i decidiren 
que tocaria enfi lat en una cadira. Quan feia poc temps que ballaven, començaren a 
sentir tirs a l’aire. Es varen espantar i acabaren el ball. La gent fugia, sobresaltada. Els 
estiraven les relíquies. «Què és això?, què és això?», cridaven. Partiren escapats. «Si 
s’enduen les relíquies, que se les enduguin», deien. Els xiulaven. Aquella gent cridava 
embogida. Un partí per aquí, l’altre per allà i arribaren al cotxe. Hi eren tots, però 
el fl abioler i el xeremier tardaven a venir. Tots portaven les relíquies mig descosides, 
per causa de les estirades d’aquells exaltats. Finalment, partiren. Així mateix, al cap 
de pocs dies, acudiren a pagar-los, quatre duros per hom.

En una altra ocasió, els reclamaren perquè ballassin a la revetlla de Llucmajor, 
per Santa Càndida. Però ningú no els volia veure, perquè la gent s’estimava més 
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ballar d’aferrat que no veure els cossiers. Fins que va pujar al cadafal un representant 
de la comissió de festes, va calmar el personal i els recomanà que, si els venia de gust 
moure una al·lota per ballar, no s’estassin de fer-ho. No sé quin any era que obriren el 
Teatre Principal, però fou en aquell temps de la República. Hi feien cinema —molta 
de gent no n’havia vist mai, encara—, algun combat de glosadors, el teatre de les 
companyies foranes que recalaven al poble, una nit de ball pels darrers dies i, adesiara, 
algun espectacle de varietats. Els capellans llançaven anatemes contra les ballarines 
que mostraven les cuixes i qualifi caven aquelles representacions de profanes, perquè 
era el dimoni que sortia a l’escenari disfressat. Però la gent retenia en la memòria el 
nom de l’actor que dirigia la troupe i, en saber que actuaria al poble en ocasió de la 
fi ra, o pels Reis, o per Carnaval la companyia d’en Montano, o que vindria En Pep i 
la Resta, corrien a comprar les entrades, no fos cosa s’exhaurissin massa prest. Però 
sempre havien de posar cadires supletòries a les voreres i als passadissos. Passats els 
anys i en plena postguerra —llavors jo era un al·lot pucer carregat de pors—, encara 
acudien al teatre del poble aquells mateixos artistes, més vells i vigilats per la cen-
sura. En Pep probablement ja no venia; però la gent continuava posant el seu nom 
a qualsevol espectacle de varietats. Els capellans tornaven a dir que era el dimoni 
que es vestia de dona i mostrava les cuixes; però el teatre s’omplia novament. A mi 
em feia gràcia, me’n fa encara ara, el nom d’aquell grup de varietés franceses que la 
gent coneixia amb el nom d’En Pep i la Resta. Un dia arribaren a les meves mans 
alguns programes de mà de les actuacions d’En Pep i el seu elenc d’artistes, un full 
imprès a la impremta Independència d’es Mascle Ros. En realitat, el nom amb què 
es presentava la companyia era el de Gran Bonnín, de Pepe Bonnín i altres dues 
al·lotes que potser eren germanes seves. Tres artistes xuetes, com tants d’altres n’hi 
ha hagut a l’illa, divertien la gent i la feien riure. Tots tres, Les Bonnins, així, en 
francès, acudien als pobles i cantaven cuplets, ballaven fl amenc i feien paròdies. En 
un d’aquests programes, d’una funció que feren al teatre Reina Victòria d’Esporles, 
es deia que són els «ases del arte frívolo», i en un altre, al de Can Moreno de Génova, 
el mes de maig de 1924, s’hi afi rmava que el Gran Bonnín representaria els seus 
monòlegs de més èxit, sobretot aquell que més agradava a la gent en què feia de 
marieta. En l’imaginari dels homes i les dones del meu poble va quedar el nom d’En 
Pep i la Resta com a sinònim de verdor procaç, de llibertat insolent i desvergonyida, 
d’atreviment franc. Probablement, després de la Guerra no tornà a recórrer l’illa amb 
les seves descarades procacitats. Eren uns altres temps i, a més, probablement ja era 
vell. Tinc un programa d’una «grandiosa función» en homenatge seu al Teatre Líric 
de Ciutat, el mes de març de 1944. Més de quaranta artistes —guitarristes, dives 
locals del cant fl amenc, els nostres particulars reis del tango, uns balladors de claqué 
que vivien al barri de La Soledat, altres que cantaven cançons ranxeres, màgics que 
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transformaven un mocador de seda en un conill— es reuniren per festejar-lo. Els 
organitzadors esperaven que tothom acudiria al teatre. I en un racó discret del full 
s’hi deia que l’actor reapareixeria només per a una breu actuació.

El meu pare explicava amb cert entusiasme, però tenia un punt de nostàlgia a 
la veu, que, en inaugurar-se el teatre del poble, projectaren Nobleza baturra, la pel-
lícula de Florián Rey, amb Imperio Argentina, Juan de Orduña i Miguel Ligero. 
Tot i que potser és una mala pel·lícula —la història de la manya calumniada i del 
baturro que la redimeix de les males llengües—, el magnetisme d’Imperio, el seu 
estil popular, la simpatia i l’atractiu del seu somriure captivaven el públic. També 
va seduir els meus pares i, per sempre, aquella jove plena d’energia es convertí en 
el seu ídol. És clar que no sabien que havia festejussat amb José Antonio Primo de 
Rivera, ni que Adolf Hitler, que havia vist vint-i-quatre vegades aquella mateixa 
pel·lícula, l’havia fet anar a Berlín perquè hi facés cine. Tot això no ho sabien. Els 
quedava el mite de la fi lla del poble que, lluny del tipisme fals i vulgar, fascinava els 
espectadors i els comunicava l’esplendor de la llibertat. Anys després, llavors ja eren 
casats, els tornà a seduir Morena clara, que s’havia estrenat a Madrid dia 14 d’abril 
de 1936 en ocasió del cinquè aniversari de la República. Es recordaren sempre 
d’algunes de les cançons que hi cantava: «Échale guindas al pavo», «Falsa moneda», 
«El día que nací yo…». També la meva mare pensava que, el dia en què va néixer, 
la mala estrella havia guiat el seu destí. Havien succeït massa coses tristes i el dolor 
havia soscavat la seva vida. Em contava que va néixer de nit, que féu una tempesta. 
L’aigua va caure a barrals i els carrers davallaven plens d’aigua. De sobte un carro 
envelat conduït per un carreter que s’havia desviat del camí de Ciutat va entrar al 
poble per si trobaria qualcú que li donàs posada. Enfi là el carrer de la Roca i arribà 
a la casa on vivien els meus avis, en un cap de cantó. Va veure una llum blava, quasi 
minúscula, a través de la fi nestra i s’atreví a tocar a la porta d’aquella casa, per si 
voldrien ajudar-lo. El padrí Antoni va sortir a obrir i en veure que el carreter i la 
bístia anaven tan banyats, els féu entrar dins la portassa, desenganxaren l’animal i 
l’eixugaren. Després, féu entrar aquell home a la casa i el convidà a asseure’s ran de 
la foganya perquè la roba s’assecàs. Mentre parlaven, el padrí li va dir que aquella nit 
els havia nascut una nina. I va pensar que l’home desconegut que arribava al poble 
remull fi ns a la pell potser els portava una incerta fortuna. A mi m’agradava que la 
mare m’explicàs aquesta petita història, que la’m contàs de nit, i la’m repetís moltes 
vegades; però sobretot, que la’m contàs les nits de tardor en què l’aigua tornava a 
caure desfermada i davallava impetuosa pels carrers. És evident que no era la mateixa 
aigua. Però m’agradava imaginar-me que aquell carreter era un vell savi, gairebé un 
astròleg que anava de camí i llegia les enigmàtiques cal·ligrafi es dels estels. Passats 
molts d’anys, el meu pare encara s’emocionava cada vegada que sentia alguna de les 
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cançons que havia cantat Imperio Argentina. Sobretot, aquella que el convidava a 
recordar «las dulces horas del ayer…», perquè sabia, ho sabien tots dos, que havien 
estat escasses i excessivament breus.

Sempre, en parlar de la República, els meus pares varen fer-ho en veu baixa. 
D’infant, em contaren històries d’aquell temps proscrit, dels republicans que la mare 
admirava en secret. Ella havia après que la formació intel·lectual i l’estudi eren les eines 
amb les quals aquells homes i dones volien transformar la vida, combatre la misèria, 
reordenar la història. Sabia també que, per molt temps que passàs, les propostes d’aquell 
gran esforç col·lectiu per la formació de les classes populars encara tindrien validesa. 
Els primers anys, després de la Guerra, quan els meus pares començaven a construir la 
botiga de roba i merceria, alguns dels representants que venien a casa per vendre’ns el 
gènere eren mestres que havien estat apartats de l’escola i sancionats per haver cregut 
massa en els plantejaments de transformació social que la República havia posat a 
mans de l’escola. El règim sorgit de la insurrecció de 1936 els havia considerat els 
pitjors enemics. Per això era necessari perseguir-los i assassinar-los, si era necessari per 
netejar l’univers nou que sorgia del Movimiento Nacional. Hi havia massa escoles. 
Havien de tancar-ne i fotre fora els mestres. I llançar els llibres de les biblioteques al 
foc que purifi ca. La lluita a sang i foc contra els valors que l’ensenyament republicà 
havia defensat: la tolerància, la raó, el projecte de construir un món més just, més 
solidari, tot fent servir els recursos que la intel·ligència posa a les nostres mans. 
A la meva mare li agradava escoltar aquells mestres depurats que el franquisme havia 
transvestit en representants comercials, sentir-los parlar de literatura, de política, de 
religió. Era com si, a canvi que els féssim una bona comanda, vinguessin a fer-nos 
una mica de classe particular. A molts els havien tret de l’escola a la força, els havien 
fet comparèixer davant un tribunal, els havien suprimit el sou i els havien tancat a 
la presó. I havien vist com s’emportaven alguns dels seus companys a afusellar.

També el meu pare contava que havia assistit —just a punt de complir els 
devuit anys— a un míting de José María Gil Robles a la plaça de toros de Ciutat, dia 
24 d’abril de 1932. No recordava qui l’havia empès a acudir a aquell acte polític; 
però deia que hi havia molta gent, més de deu mil persones, vingudes de totes bandes 
de l’illa, amb cotxes, amb el tren, amb carros. Fou una concentració organitzada 
per la dreta més reaccionària, en ocasió de presentar la Unión de Derechas, el partit 
que aglutinava l’oligarquia, els aristòcrates i els empresaris que se situaven fora de 
l’òrbita de Joan March. Combatien els partits obrers, els republicans, els socialistes, 
els nacionalistes… Defensaven la religió, la família, l’ensenyament privat, la unitat 
d’Espanya, la propietat privada… Un grup de joves intentà rebentar el míting. 
Hi va haver tirs enlaire. Potser només varen ser quatre petards; però la gent corria 
embogida i fugia. El pare deia que ell també va córrer.




