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PERE BOSCH
L’Ajuntament d’Olot acaba de publicar 
el desè volum de la Nova Biblioteca 
Olotina, Temps de consignes, dedicat a 
Gabriel Pujiula, la vida d’un militant 
del POUM. L’interès del llibre no només 
rau en la trajectòria del biografiat, que 
va viure des d’una atalaia privilegiada 
la República, la Guerra Civil i la llarga 
postguerra, sinó en el fet que qui as·
sumeix el repte de reconstruir·la és el 
seu fill, l’historiador Jordi Pujiula, autor 
d’alguns llibres de divulgació sobre la 
República i la Guerra Civil a Olot.

El llibre no és només una excel·lent 
biografia, escrita de forma atractiva. 
També és un diàleg diferit entre fill i 
pare, entre narrador i protagonista; un 
diàleg, val la pena remarcar·ho, que no 
es fonamenta en  l’elogi, sinó en la va·
lentia. L’autor no eludeix cap episodi i 
s’interroga constantment sobre el pa·
per i la responsabilitat que va assumir 
el seu pare, com a dirigent del POUM, 
durant els anys de la Guerra Civil, ja 
fos a la rereguarda o al front de guerra. 
Les morts violentes dels primers dies, 
l’ostentació de la força o la matança del 
Triai (que va comportar la mort d’onze 
olotins) hi són analitzats sense conces·
sions ni subterfugis. En aquest darrer 

Un diàleg 
amb el propi passat

cas, per exemple, Jordi Pujiula recorda 
l’explicació que li donava el seu pare 
(«Tothom sabia el que passaria aque·
lla nit, són coses de les guerres»), però 
immediatament afegeix que es tracta 
d’una «mena de justificació d’uns fets 
de difícil justificació». El relat, a més a 
més, és ple de petites lliçons d’història, 
d’episodis en els quals l’autor demos·
tra el seu ofici i la voluntat de convertir 
la biografia del seu pare en una his·
tòria d’Olot i, per extensió, del nostre 
país. Resulten especialment recoma·
nables, en aquest sentit, els capítols 
dedicats a la repressió i a la vida a les 
presons de Franco.

La biografia de Gabriel Pujiula (en 
Biel, tal com l’anomena el seu fill) és, 
doncs, un petit tresor que ens ensenya 
un munt de coses sobre el passat més 
recent i és, al mateix temps, una dis·
secció sobre aspectes consubstancials 
de la condició humana, com ara la vi·
olència, la por o la solidaritat; sobretot 
quan aquests valors es posen a prova 
en l’escenari d’una guerra i una post·
guerra sense concessions. Jordi Pujiula 
va deixar escrit aquest llibre poc abans 
de morir i va demanar expressament 
que no es publiqués fins que hagués  
mort la seva mare. Els principals pro·

Testimonis 
de la nostra història

l’esforç de tots els que han viscut al nos·
tre país abans que nosaltres, que podem 
apreciar el valor d’aquest recull. L’autor 
ha tingut la sort de poder conversar amb 
alguns dels homes i dones més significa·
tius del nostre passat recent o del nostre 
present. Alguns són importants pel que 
han fet, d’altres pel que han viscut, o tot 
alhora. S’han convertit en referents per 
la seva vàlua, però el seu testimoni tam·
bé és important perquè han conegut i 
reflexionen sobre altres referents, potser 
encara més significatius en la nostra his·
tòria (Prat de la Riba, Ferran Soldevila, 

llibre que ha publicat, ho fa a través de 
la veu i dels records d’algunes de les 
seves personalitats més destacades, 
nascudes durant la primera meitat del 
segle xx. Hi recull quaranta entrevis·
tes, realitzades entre el 2005 i el 2015, 
que es converteixen així en testimoni 
d’un temps que ens ha de servir per 
construir el nostre futur.

Com diu Joaquim Ferrer en el text 
de presentació d’aquest llibre, «el pro·
grés d’un poble és el resultat del treball 
sistemàtic i creatiu de molts», i és partint 
d’aquesta filosofia, del reconeixement a 

Ventura Gassol, Francesc Macià, Pau Ca·
sals, Pompeu Fabra...).

Josep Maria Ainaud de Lasarte afir·
mava que «no es pot viure sense volun·
tat de ser. Ni una persona, ni un país». 
I és precisament aquesta voluntat de 
ser, de ser ciutadà dels Països Cata·
lans, el que va portar David Pagès a fer 
aquestes entrevistes i a recopilar·les en 
aquest llibre. Ens ofereix així un docu·
ment interessant i amè, que esdevé en·
cara més valuós si pensem que alguns 
dels personatges entrevistats ja no són 
entre nosaltres.

tagonistes d’aquesta història no es 
troben, doncs, entre nosaltres. Però el 
llibre que va deixar escrit Jordi Pujiula 
és, de ben segur, el millor homenatge 
que podia fer al seu pare i a tota una 
generació que ni tan sols va tenir la 
possibilitat de fer sentir la seva veu.


