
uaranta anys enrere jo en te-
nia vint-i-set i era pare de la
Mireia. Tres anys abans, el
mes de gener de 1965, la IV
Brigada de Investigación

Social, adscrita a la Brigada Político-So-
cial (BPS) ens havia detingut a Sabadell
a Carles Castellanos i a mi per haver re-
partit propaganda obrera. Durant quatre
dies amb les seves llargues nits sense
dormir rebérem les atencions dels fun-
cionaris de la BPS en forma de pallisses a
les nits, i de dia sense poder seure. De la
comissaria de la Via Laietana passàrem a
la presó Model, on poguérem descansar i
se’ns afegí l’advocat Joaquim Ferrer
Mallol. El Tribunal de Orden Público
(TOP) ens acusava d’associació il·lícita i
de propaganda il·legal; el nostre delicte
era ésser militants del Front Nacional de
Catalunya (FNC).

A causa del nostre delicte estàvem fit-
xats com a «rojo-separatistas y anties-
pañoles». Per tot això no em van voler
donar el passaport. De fet jo només volia
ésser català i actuar en conseqüència.

Necessitava el passaport perquè mal-
grat que, esmorteït per la censura, el res-
sò del Maig del 1968 ens havia arribat,
sabíem de la matança d’estudiants el 24
de juliol a la plaça de les Tres Cultures de
Ciutat de Mèxic, havíem participat el
març d’aquell mateix any en l’escissió
per l’esquerra del Partit Socialista
d’Alliberament Nacional (PSAN) del
FNC, que representà el pas del vell sepa-
ratisme d’Estat Català al modern inde-
pendentisme forjat amb les aportacions
dels moviments d’alliberament nacional
d’Àsia, Àfrica i l’Amèrica Llatina, les
experiències i les teoritzacions de la llui-
ta del poble vietnamita, primer contra els
colonitzadors francesos i després contra
els ianquis, la Segona Declaració de
l’Havana del febrer de 1962, els textos
teòrics del psiquiatre martiniquès Frantz
Fanon, les experiències de la revolució

Q

algeriana... Alguns d’aquests planteja-
ments teòrics tenien punts de contacte
amb les tesis que havien elaborat orga-
nitzacions polítiques catalanes dels anys
trenta que es reclamaven hereves d’un
marxisme heterodox, com ara el Partit
Obrer d’Unificació Marxista (POUM) i
el Partit Català Proletari de Jaume
Compte, tots dos amb unes línies clares
sobre l’exercici del dret democràtic a
l’autodeterminació. És a dir que, malgrat
la dictadura, força coses es movien.

Em sembla que fou a l’Enciclopèdia
Catalana, on jo havia començat a col·la-
borar, que m’arribà la informació que el
Grup Cultural de la Joventut Catalana i el
Grup Rossellonès d’Estudis Catalans
(GREC) celebraven del 26 al 31 d’agost
de 1968 unes Diades de Cultura Catalana
a Prada. En el programa s’esmentava el
professorat i entre d’altres hi havia: Pere

Verdaguer, que mantingué una llarga fi-
delitat a la UCE, el professor occità Ro-
bert Lafont, Pere Ponsich, Lluís Serrahi-
ma, Francesc Vallverdú, en l’apartat
d’espectacles hi trobem Lluís Llach i
Dolors Laffite, i l’equip organitzador es-
tava format, entre d’altres, per Miquel
Mayol, Andreu Balent, Joan Pere Pujol i
Reinald Dedies.

Jo vaig creure que la Brigada Político-
Social no havia de decidir si jo podia o no
podia anar a les Jornades Culturals de
Prada, que, de fet, aquesta era només una
decisió meva. El problema a resoldre era
com podia passar a l’altra banda de la
frontera sense passaport, i com sovint
s’havia fet a la nostra terra vaig optar per
passar la frontera a peu.

Jo sense cap mena d’experiència com
a muntanyenc, em vaig plantar al mones-
tir de Núria amb un mapa de l’editorial

Alpina, amb la idea de travessar el Piri-
neu pel Nou Creus. Vaig aconseguir de
carenar el Nou Creus i arribar als Estanys
de Carançà, vaig trobar un muntanyenc
de debò que es va plànyer de la meva go-
sadia i em va guiar per tot aquell munta-
nyam, fins deixar-me sa i estalvi a l’esta-
ció de Toès, on vaig agafar el tren que em
permeté d’arribar a Prada després d’unes
onze hores de caminar i amb els peus for-
ça malmesos, resultat de la caminada.

A Prada hi vaig trobar Roser Latorre,
fidel assistent a la UCE com a professora
de llengua catalana i amiga meva de
l’Enciclopèdia Catalana, una persona
sensible i de tracte exquisit, el pare de la
qual, Domènec Latorre i Soler
(1893-1939), fou afusellat pels feixistes
espanyols el maig del 1939 per la seva
militància independentista.

Roser Latorre em confirmà que la me-
va inscripció a les Diades de Cultura Ca-
talana amb el pseudònim de Pere Màr-
mol era a la llista dels inscrits, suposo
que subconscientment havia triat el
pseudònim de màrmol per definir la fer-
mesa de la meva decisió.

Durant molts anys vaig ésser un assidu
de la UCE de Prada, de manera continua-
da tots els anys setanta i la meitat dels
vuitanta, fins i tot hi vaig impartir alguna
classe i vaig participar en la presentació
de llibres. D’aquells anys em vénen a la
memòria les classes d’història dels Pa-
ïsos Catalans que impartia el patriota Fè-
lix Cucurull, que em descobriren la nos-
tra història nacional, i també el record
dels amics. Ara vinc a Prada amb el meu
fill petit de nou anys, l’Oriol, vull que
s’empelti dels aires del Canigó i de l’es-
perit de Prada.

Per a tota una generació d’indepen-
dentistes, la UCE de Prada ha estat un re-
ferent, un espai de debat en llibertat, es-
perem que continuï realitzant aquesta
funció per contribuir així a la construcció
nacional dels Països Catalans.

La meva primera UCE de Prada
L’autor rememora les seva assistència a la Universitat Catalana d’Estiu de 1968, i la defineix com un «referent» i «un

espai de debat en llibertat»
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Aspecte de la jornada d’inauguració de la Universitat Catalana d’Estiu de 1996, al Liceu
Renouvier de Prada. / EL PUNT

esulta que, abans de morir, Na-
bokov va demanar a Vera, la se-
va dona, que cremés la novel·la

que havia estat escrivint. Es diu L’origi-
nal de Laura i la seva dona, natural-
ment, no el va creure. Va guardar L’ori-
ginal fins que, quan va morir, va passar
manuscrit i responsabilitat al seu fill
Dmitri. «Fes el que vulguis», va dir-li.
Potser perquè una mare és una mare i un
marit només un marit, Dmitri l’ha cre-
guda des del primer dia. Durant anys, ha
estat dient que no pensava publicar
aquest llibre perquè volia respectar l’úl-
tima voluntat del seu pare. Ara, que ja és
gran, ha recordat l’última voluntat de la
seva mare per justificar que ha canviat
d’opinió. Ha estat, doncs, fent sempre el
que ha volgut i, si no és que canvia de

R parer un altre cop, L’original de Laura
arribarà d’aquí a poc a les llibreries. Un
dels que han assegurat que la compra-
rien ha donat suport a Dmitri tot recor-
dant que, abans de morir, també Virgili
va demanar que cremessin L’Eneida, i
Kafka, tots els seus papers que trobes-
sin. No els van fer cas, però. Cosa que
ens permet confirmar un cop més que,
contra el que es diu tot sovint, la història
és plena de gent que no ha respectat l’úl-
tima voluntat d’un difunt. Dmitri Nabo-
kov tampoc, perquè, posats a filar prim,
a qui ha anat fent cas és a la difunta. Però
a mi em queda un dubte. Què ha de fer
un fill en un cas així? Tirar pel dret i triar
l’opció que li vagi millor? Embolicar
encara més el cas, passar la pilota al seu
fill i encarregar-li que acabi el llibre?

Crema-ho abans no et moris
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quest dia 8 del mes 8 de l’any 8,
segons l’il·lusionista Xevi
(pioner dels mags més nos-

trats) era un dia màgic, en el qual convo-
cà més d’un miler d’amics i admiradors
al seu poble de Santa Cristina d’Aro.
S’hi celebrava la Novena Nit de la Il·lu-
sió, aquest any al pavelló municipal,
perquè els jardins de la Casa Màgica ja
han quedat petits per als seguidors
d’aquest personatge anomenat Xevi. Jo
no sé si la coincidència de vuits creava
màgia o no. Els antics pitagòrics tenien
el vuit en gran estima, perquè simbolit-
zava la llei natural que iguala tots els ho-
mes. I com que és el primer número cú-
bic, era símbol de justícia, de puresa i de
bon encert. Qui sap si per aquest caire
simpàtic, la Santa Mare Església establí

A les octaves en les seves festes més im-
portants... El cas és que aquest 8 d’agost
a Santa Cristina d’Aro, els assistents
(almenys un servidor i els que venien
amb mi) vam quedar bocabadats davant
l’actuació de set personatges autèntics
mestres del món de la màgia i la il·lusió,
que en Xevi va reunir per a oferir un es-
pectacle sense parió en aquests nostres
verals. A la sortida, sentia gent intrigada
per saber com s’ho feien els mags, quin
truc hi havia, com aconseguien aquells
efectes (alguns, autènticament especta-
culars). Jo, en canvi, penso que això no
s’hauria de demanar mai, sinó simple-
ment deixar-se portar i emportar per la
il·lusió del moment. Destruir la màgia,
de què serveix? No hi ha prou decep-
cions en la vida quotidiana?

Oh, Santa Cristina!...

la galeria | JOSEP VALLS


