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BATALLA I GALIMANY, Ramon
Jaume Miravitlles i 
Navarra. Els anys de 
joventut (1906-1939) 
Ajuntament de Figueres i Diputació 
de Girona. Col·lecció Juncària
Figueres, 2016. 435 p.

Una biografia 
de referència

PERE BOSCH
Jaume Miravitlles (1906-1988) és una 
figura rellevant de la política catala-
na, que va viure en primera persona 
episodis com ara els fets de Prats de 
Molló o la revolta del 6 d’octubre de 
1934. I que va assolir un protagonisme 
especial durant la Guerra Civil, pri-
merament com a secretari del Comitè 
Central de Milícies Antifeixistes i, més 
endavant, com a cap del potent co-
missariat de propaganda. Però, al ma-
teix temps, es tracta d’un personatge 
complex, que va experimentar alguns 
canvis polítics abruptes; i al mateix 
temps, una figura força desconeguda, 
un fet que, molt probablement, cal 
atribuir a l’escassa tradició dels estu-
dis biogràfics al nostre país i al fet de 
no haver estat mai un home de partit.

L’historiador Ramon Batalla és, a 
hores d’ara, el millor coneixedor del po-
lític figuerenc. Va donar-ne una prime-
ra mostra el 2003, quan va dedicar-li la 
Beca de Recerca Ciutat de Figueres, i va 
acabar de confirmar-ho el 2010, amb la 
tesi doctoral. L’Ajuntament de Figueres 
i la Diputació de Girona, en el marc de 
la col·lecció Juncària, han tingut l’encert 
de donar el format de llibre a aquest in-
gent treball. La publicació representa 
un primer tast, centrat en «els anys de 
joventut» de Miravitlles, des del 1906 
fins el 1939. S’hi ressegueix la infància 
i l’adolescència a Figueres, la militància 

catalanista, l’exili a París, el pas del Bloc 
Obrer i Camperol a ERC i, finalment, els 
intensos anys de la Guerra Civil. Es trac-
ta, doncs, d’una etapa clau per al nostre 
país, i també per a Jaume Miravitlles, que 
va viure-la amb intensitat i passió.

Un dels principals mèrits de l’autor 
rau en la capacitat per dialogar amb 
paciència i intel·ligència entre el munt 
d’escrits que va generar el biografiat; i, 
al mateix temps, en l’habilitat i el rigor a 
l’hora d’afrontar i eludir les anècdotes i 
els rumors que han contribuït a entelar 
i distorsionar la seva imatge. El resultat 
final és un retrat multidimensional del 
biografiat, en el qual es tracta no només 
el seu pensament i trajectòria polítiques 
sinó també el vessant més íntim i per-
sonal, en bona part extret de les seves 
anotacions autobiogràfiques. L’autor 
assumeix, a més a més, un esforç cons-
tant per reproduir l’ambient en què es 
va moure en Met Miravitlles, amb al-
guns capítols que posen de manifest 
una notable maduresa com a historia-

Un dels principals 
mèrits de l’autor rau en 
la capacitat per dialogar 
amb intel·ligència entre 
el munt d’escrits que va 
generar el biografiat

dor. Resulten especialment reeixides, 
en aquest sentit, les pàgines dedicades 
al període de la guerra civil; una etapa 
que ja havia estat abordada en un llibre 
col·lectiu editat fa deu anys i en el qual 
va participar Ramon Batalla mateix. Si 
a tot això hi afegim una redacció fluida 
—una qualitat no gens habitual entre 
els historiadors—, el resultat final és un 
llibre que no només cal qualificar de 
biografia rigorosa, sinó també d’excel-
lent lliçó d’història. Certament, tal com 
apunta l’historiador Pere Gabriel en el 
pròleg, l’obra de Ramon Batalla està 
«cridada a convertir-se en un llibre clàs-
sic i de referència».

La història d’una nissaga familiar 
quedat mostrats i, sobretot, per aquesta 
voluntat de l’autora de voler ser literària 
que la fa caure en tòpics genèrics i en un 
barroquisme estilístic excessiu.

Malgrat tot això, la novel·la no deixa 
de ser interessant: narra les peripècies 

CASTAÑO, Montse
La dolça Caterina. 
L’última de les Malastruga 
Edicions Cal·lígraf 
Desembre 2015. 424 p.

ASSUM GUARDIOLA
Podria ser una bona novel·la si no fos per 
la trama sovint previsible, pels personat-
ges sobreactuats, per algunes escenes 
gratuïtes, per la intrusió del narrador a 
opinar i a explicar sentiments que ja han 
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ALBERT BOU
El dia 21 d’octubre de 1969, a les anti-
gues casernes de Girona, seu del regi-
ment d’infanteria Ultònia, en Joan Ga-
sull i en Miquel Dídac Piñero van ser 
jutjats i absolts en Consell de Guerra 
sumaríssim per terrorisme. Se’ls acu-
sava d’encobriment de l’intent de po-
sar una bomba a la discoteca Tiffany’s 
de Platja d’Aro per part de Francesc 
Tubau, l’altre acusat, que sí va ser con-
demnat, a divuit anys de reclusió me-
nor. En va complir més de sis.

A tots tres, en diferent mesura, els 
va afectar aquell fet, i ara en Joan Ga-
sull l’ha explicat, tot i que, com diu ell 
mateix, «com un gra de sal en una feri-
da, encara fa mal en el record». El títol 
de la novel·la és El pacifista que prete-
nia volar una discoteca, i l’ha publica-
da l’editorial gironina Llibres del Segle 
en la col·lecció «Què us diré».

Com un gra de sal 
en una ferida

Però la novel·la és molt més que la 
relació d’aquell fet. En Joan Gasull ens 
explica la trajectòria vital d’uns joves 
que es troben a l’escola de l’Escala i 
després estudien a l’Institut de Figue-
res. Descriu fets viscuts, com ara l’en-
terrament dels escriptors Caterina Al-
bert i Carles Fages de Climent; recorda 
persones que els influeixen, com el 
notari Rocha, que va ser regidor a Pala-
mós, com en Joan molts anys després; 
i evoca fets com ara el maig francès de 
1968, l’execució de Grimau o la mort 
d’Enrique Ruano a mans de la policia.

Però sobretot ens fa viure l’ambi-
ent asfixiant d’aquells anys foscos de 
franquisme, de repressió sexual i polí-
tica, i com van adquirint una conscièn-
cia social a través de lectures, de con-
tactes amb militants clandestins o de 
capellans que volien, com diu l’autor, 
modificar els aspectes més negatius de 
la realitat.

L’autor no vol justificar l’acció del 
seu amic sinó que intenta que enten-
guem el context en el qual té lloc l’in-
tent d’atemptat i, a través d’una con-
versa entre el protagonista i una antiga 
companya d’institut, ens explica la du-
resa de les presons franquistes a través 
de records de tots i de les cartes d’en 
Tubau que, de manera legal o clandes-
tina, envia des de les diverses presons.

El 1969, en Francesc Tubau, el 
protagonista, volia canviar el seu món. 

GASULL, Joan 

El pacifista que pretenia 
volar una discoteca 
Llibres del Segle.  
Col. Què us diré, 38. Girona, 2016 
253 p.

<

Al cap de poc temps confessa que la 
seva actitud va ser un error estratègic 
i una acció contrarevolucionària. Avui, 
als seus coetanis, que no vam tenir el 
valor que ell va tenir fa molts anys, ens 
complau saber que continua defen-
sant causes nobles, que és una manera 
diferent de canviar el món.

I en Joan Gasull, l’autor, ens ho 
explica tot plegat de manera amena 
i amb un domini magistral de la llen-
gua, eficàcia en el relat i una riquesa lè-
xica notable. Molt recomanable per la 
forma i per l’argument, testimoni d’un 
temps passat i no millor, per cert.

el passat i aquestes formes de vida que 
s’han perdut. I l’estructura està treballa-
da a consciència: tres parts que recullen 
la trama del passat protagonitzada so-
bretot per l’Antònia, l’àvia de la protago-
nista, i, en menor mesura, per la mare, la 
Maria del Mar i la línia del present prota-
gonitzada per la Caterina, l’última de les 
Malastruga. Tot això en un món narratiu 

amoroses d’una nissaga familiar originà-
ria de les Guilleries i que, pels avatars de 
la vida, s’estableix a l’Escala. En aquest 
sentit, la novel·la emmiralla el decurs 
de la història del segle xx en aquests es-
cenaris: entenem el present si revisem 

que, com ens recalca l’autora al final de 
la novel·la, és la principal raó d’aquesta: 
l’entorn feréstec que determina l’esdeve-
nir dels personatges i l’omnipresència del 
mar que atrau i que espanta.

En definitiva: una primera novel·la 
millorable pel que fa a l’estil i a la tècni-
ca narrativa però en què es poden trobar 
punts d’interès que n’avalin la lectura.


