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Al comen^ament deis anys 30, el saltenc lu Bohigas, amb poc mes de 

20 anys, escrivia els articles editorials de VAutonomista. A la meitat 

deis anys 50, en pie franquisme, ensenyava cátala per correspondencia 

i es convertía en el precursor deis professors de cátala a Tarea de Giro-

na. Ara, ais 86 anys, recorda els entrebancs que havia de superar el ca-

talanisme en aquells moments difícils de la historia del pai's. 

Sempre m'ha agradar molt escriure. Un 
dia em va venir a veure l'Agustí Cabriija. 
No el coneixia, pero de sefíuida ens vam 
fer amics. A ell cambé li agradava escriu
re i era catalanista, com jo. Tots dos vam 
tirar endavant una revista en cátala, 
Poblé de Salt, en la qual coMaborava en 
Pau Masó i aigiines altres persones de 
Salt mole actives en aqueíl moment. El 
primer número de la revista va sortir e! 
13 de desembre del 1930. Jo tenia 19 
anys i hi escrivia una secció en la qual 
parlava d'aspectes de la nostra Uengua. A 
la redacció de la revista, el 14 d'abril del 
¡931 hi va onejar la bandera republica
na, en un moment en qué a Girona en
cara no s'havia proclamat la República. 
Llavors a Salt hi havia una gran efer
vescencia d'activitats culturáis i poííti-
ques. Acabada la guerra, l'Agustí Cabru-
ja se'n va anar després a Méxic i el vaig 
perdre de vista, ja no vam tomar a teñir 
contacte mai mes. 

—Vosee es va vincular í)eti íii'ínt al 
Centre República de Salt... 

•—El meu sogre porcava el café 
d'aquest centre, que era a la p!a(;a de Sant 
Pere. Era un nucli molt dinamic. S'hi 
feien moltes activitats: cinema, teatre, 
cursos, conferencies... Recordó que hi ha-

ambicni que va viure en la 
seva infantesa va ser favura-

ble al desenvohipameni del se» 
catalanisme! 

—En certa manera, sf. Vaig néi-
xer a la part de Salt que toca a 

Santa Eugenia. Els meus pares eren hor-
talans. Cada dia anaven a Girona a 
mercar a vendré amb el carro, jo era el 
quart de sis germans. Primer vaig anar a 
coMegi al Veinat de Salt i mes tard em 
van portar al Grup Escolar de Girona, 
on vaig teñir de mestre el senyor Silves
tre Santaló. Era un gran mestre, com el 
seu germá, que vaig conéixer mes tard. 
Ens deixava que féssim les coses al nos-
tre gust i a mi aixó m'anava molt be. 
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lu Bohigas i Blanch va néixer a 
Salt el día 1 de maíg del 1911. 
Va cursar estudis de Magisteri i 
va trehallar de mestre a Bonma-
tí. Va fundar la publicació Poblé 
de Sah i va escriure, especíal-
ment arricies edicorials, per a 
L'Autonomista. Diirant un breu 
períodc del 1936, va ser regidor 
de Cultura de rAjuntament de 
Salt, ahans d'anar-se'n al front 
amh l'exércit popular. 

A la meitat deis anys 50, es 
va convertir en el precursor deis 
professors de cátala a Tarea de 
Girona. Va ser el primer que en 
va ensenyar per correspondencia 
i el primer que en la postguerra 
en va fer classes a Girona, al 
local de la Unió Excursionista 
de Catalunya, i a Salt, a la guar-
deria de la fabrica Gasol. 

Coincidint amb la cetebra-
ció deis actes del II Congrés In
ternacional de la Llengua Cata
lana, I'Ajuntamenc de Salt li va 
retre un bomenatge i li va con-
cedir una placa de plata el 8 de 
maig del 1986, en reconeixe-
ment de la seva fidelitat en la 
defensa i la divulgació de la 
llengua catalana. 

vien vingut a ter conferencies en Trabal, 
en Comorera... Vaig aprendre esperanto 
pe! incu compre i fins i toe en vaig en
senyar al centre. Em vaig anar implicant 
molt en ractivicat del Centre Repú
blica. Vaig arribar a ser el president 
d'ERC de Sale. A casa, eren mole cato-
lics i de vegades no sabien res de les ac-
rivieats en les quais jo participava. De 
tota manera, el meu pare ana\'a a missa 
perqué l'hi feia anar la marc, que era la 
que tenia un esperit mes religiós. De 
petit, jo Uegia el Paiitfet i bi vaig co
mentar a publicar versos ais catorze o 
quinze anys. Mes rard, vaig escriure els 
arricies edirorials de L'Antonoínista, per
qué m'ho van demanar els germans Ra-
hola, que s'encarregaven d'editar aques
ta publicació. Devia ser a partir del 
1932 o el 1933. Prácticament vaig ser el 
primer a escriure en cátala a L'Aiftono-
misia. També bi publicava versos, per
qué sempre m'ba agradar la poesía. 

—¿Voste rolia ser periodista^ 
—Jo vaig estudiar a la Normal per 

fer de mestre. Vaig anar a fer el ser\'ei 
miliear molt jove, pero vaig ereballar 
un temps de mestre a Bonmatí. També 
bavia fet classes parciculars a Salt i a 
Girona. A mes, com que m'agradava 
escriure, col-laborava en diverses publi-
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Vaig ser el primer 
a ensenyar cátala 

per correspondencia, 
l'any 1956. 

9f 
cacions. Em sentia catalanista i em com
prometía políticamene en el que fes 
falea. Vaig ser regidor de Culeura de Salt 
al comenfament de la guerra, el 1936, 
abans d'anar al front. Pero me'n vaig 
anar de seguida al front d'Aragó amb 
Texércir popular. Llavors jo era del 
PSUC. Al front, bi ensenyava cátala ais 
companys analfabers. Va ser una etapa 
molt dura. Vam anar reculant cap a Ca
talunya tins que vam arribar al camp de 
concentració de Setfonts, prop de Mon-
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tauhan. V;im cstar-hi un [trmps llarg, 
sense fer-hi res de profic. En vaig poder 
sortir el dia que es va declarar la guerra 
europea. Llavors vaig anar a parar a Re-
sigueres, prop de Perpinya. Alia hi vivía 
una meva germana. Vaig treballar a la 
vinya i mes tard vaig entrar d'adminis-
traciu a una oficina. El 1945, vaig anar a 
viure a Estagell. Vaig aprendre a anar en 
bicicleca, per poder-me desplanar amb 
aquest vehicle amunt i avall. El 1948, 
em vaig retrobar amb la meva companya 
i ens vam casar per poders. Des del 
1939, només ens havíem pogut veure 
una hora i mitja, una vegada que ella es 
va escapar per venir-me a veure. Aquells 
anys van ser duríssims. 

—¿Quíin van tomar cap aquC 
—El 1953, quan el nostre fill petit 

tenia tres mesos, vam tomar cap aquí. Ni 
a mi ni a la meva dona no ens agradava 
viure allá i pensávem que si trigávem 
gaire a tomar la mainada no voldria venir 
cap aquí, perqué ja se sentiría arrelada a 
aquella tetra, amb el seu nucli d'amistats. 
El meu cunyat tenia unes oficines d'asse-
gurances a Girona i em va poder donar 
teína. Després vaig treballar a la gestoría 
Paulí, fins que em vaig jubilar. 

—¿No va pnder excrcir pro/es.síonaí-
meni la seva vacado de jjiesiri.',' 

—No. A part de fer classes de cátala, 
també n'havia fet d'esperanto i de 
francés. Pero no podía viure de fer clas
ses. M'hauria agradar poder víiire profes-
sionalment del magisterí. Tenía vocació 
de mestre. Pero ais de la meva generació 
la guerra ens ho va espatllat tot. Hem 
tingut molts problemes per viure i hem 
patit for^a maldecaps per arribar al final 
del mes. La guerra va ser molt dolenta, 
pero la postguerra encara va ser pitjor. 
No ceníeni res per menjar. 

—¿Cam va aprendre el cátala? 
—El \-aig aprendre peí meu compre, 

a la Normal. El 194S, vaig patir una 
pleura i també vaig aprofitar el temps 
per treure'm el títol de mestre de cátala. 
En Pompeu Fabta, que vivía a Prada, re-
lativament a prop d'on m'estava jo, me'l 
va donar I em va posar una molt bona 
nota. Jo volia que ell em íes classes. pero 
justament llavors ell es va morir. 

—¿Quan va comengar a ensenyar 
cátala? 

—Vaig comentar a ensenyar cátala a 
la meitat deis anys 50. Vaip demanar 
permís a les autoritats franquistes del 

moment i no me'l van pas negar. Posava 
anuncis ais diaris de Tépoca oferint unes 
lli(;ons practiques de cátala per corres
pondencia. "Aprenda a escribir correcta
mente el catalán, en casa, sin esfuerzo y 
en poco tiempo. Le informará Ivo Bohí-
gas. Unión, 16. Salt (Gerona)", deía 
i'anuncí que vaig posar a La Vanguardia, 
justament el 18 de juliol del 1956, coin-
cidint amb el vinte aniversari de l'al^a-
ment de les tropes franquistes. Llavors 
em sembla que no hi havia ningií mes 
que fes classes per correspondencia, al-
menys a la banda de Girona. Fins i tot 
vaig arribar a teñir un alumne de Nova 
York. Tambe em va escriure una vegada 

un autor de teatre de Cervera perqué 
li corregís una obra que després es va 
representar al Teatre Municipal de Gi
rona. Vaig teñir relació amb l'Albert 
Manent, en Miqticl Arimany i altres 
intel-lectuals de Barcelona que es \'an 
posar en contacte amb mí en assaben-
tar-se que jo feía classes per corres
pondencia. Tambe vaig fer classes al 
veínat de Salt i ais locáis de Girona de 
la Unió Excursionista de Catalunya, 
on vaig teñir d'alumnes en Francesc 
Ferrer i altres persones inquietes que 
treballaven i treballen pe! país. 

Xevi Planas 
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