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70 anys de l'afusellament del
president Lluís Companys
Isabel Alcalde

Portaveu del Grup Municipal d'ERC a l'Ajun-
tament de Granollers

Aquest quinze d'octubre fa setanta anys de
l'afusellament de Lluís Companys, el president
de la Generalitat de Catalunya. Companys
fou afusellat per un exèrcit que s'havia
alçat contra les institucions democràtiques
republicanes legalment constituïdes, va
desencadenar una guerra cruel i va instaurar
una dictadura que va durar 40 anys Í va sumir
el país a la misèria.

ERC vol fer memòria d'aquest fet perquè
veiem en la recuperació del nostre passat, i
en la reflexió lúcida dels fets, l'única forma
de fer-nos hereus de la nostra història, conèi-
xer d'on venim com a poble Í pensar cap a on
volem anar Í com ens cal fer-ho.

Cada any per aquetes dates, m'agrada conèi-
xer quins han estat els fets més rellevants en
referència a aquest fet històric i no m'amagaré
de dir-vos que m'hagués agradat molt poder
dir que l'Estat espanyol havia fet l'anul·lació
definitiva del judici al president Lluís Com-
panys, com a mostra de la rehabilitació públi-
ca que es mereix. Però no ha estat així.

Tenim, però, una molt bona notícia que
ve de la societat civil. Una troballa feta per
Joaquim Aloy, investigador i responsable d'un

dels portals més complets dedicats a la recu-
peració de la Memòria Històrica al nostre
país (www.memoria.cat). Aloy es va despla-
çar fins a l'Institut Internacional d'Història
Social d'Amsterdam per consultar el fons del
dirigent anarquista berguedà Josep Ester on
va trobar una seixantena de documents inè-
dits relacionats amb el president Companys i
amb Carme Ballester, segona dona del presi-
dent. Avui, gràcies al seu esperit divulgatiu,
tenim un web enllestit Í penjat a la xarxa que
conté un dossier especial de 36 pàgines dedi-
cat a Lluís Companys.

D'aquest arxiu en forma part una carta que
m'ha permès conèixer un pensament del pre-
sident, que vull compartir amb vosaltres. Un
pensament potser no tan cridaner com l'al-
locució que va fer des del balcó del Palau de
la Generalitat, i que tots coneixem, però que
demostra que Companys no va perdre l'espe-
rança fins a l'últim moment.

En una carta adreçada a Jaume Miravitlles,
menys de dos mesos abans de la seva deten-
ció, el president hi expressa la fe en una vic-
tòria dels aliats i li diu: "No és possible que
els valors morals de la humanitat siguin tre-
pitjats".

I sabeu què penso: avui, més que mai,
nosaltres hem de ser els garants perquè
aquest valors no tornin a ser trepitjats.

Joan Triadú de Cantonigròs estant
Ricard Torrents

Primer rector a la Universitat de Vic

Enterrat a Cantonigròs, Joan Triadú es perpetua-
rà com un far de llum des del cor del Collsacabra,
aquesta terra d'Osona on conflueixen la plana de
Vic, les Guilleries Í la Garrotxa. Una terra que ha
immortalitzat en el llibre El Collsacabra, on descriu
el seu Itinerari espiritual (1957). Un itine-
rari de diverses etapes que passarien totes
per Cantonigròs.

De fet, Cantonigròs fou per a Triadú el
lloc vital, existencial, des que hi arribà el
1943 fins al mateix estiu d'aquest 2010.
Fou aquí que, instal·lat a la Fonda de Ca la
Filomena, va passar un any Í mig de con-
valescència i va refer-se de la tuberculosi,
la maleïda malaltia de la postguerra. Aquí,
l'any 1944 va crear el Concurs Literari de
Cantonigròs, emparat per la parròquia i el
bisbat de Vic, quan la persecució franquis-
ta asfixiava la cultura catalana. Un concurs
que va anar evolucionant al llarg de 25 anys
Í convertí Cantonigròs en un dels llocs més
destacats del mapa literari català fins a
1868.

Aquí va establir les bases del seu activis-
me cultural i una densa xarxa de relacions
amb intel·lectuals osonencs: els poetes del
Seminari de Vic, d'Antoni Pous i Segimon
Serrallonga a Josep Grau; el grup d'Inqui-
etud, d'Armand Quintana a Miquel Martí
i Pol, de Maria Àngels Anglada a Joan Sunyol i
Anicet Altés. Les Festes Populars Pompeu Fabra
van néixer del Concurs de Cantonigròs. Moltes
activitats d'Òmnium Cultural Í de la Junta d'Ense-
nyament del Català varen tenir les primeres proves
de foc a Cantonigròs.

Nascut a Ribes de Freser i arrelat al Ripollès en
la infantesa, Joan Triadú va fer a Vic "el meu pri-
mer contacte amb l'ensenyament" a l'acadèmia del
senyor Bertran, Josep Bertran Í Sorribas, que "es va

casar a Vic i va posar-hi una acadèmia, al carrer de
la Fussina. Aquella acadèmia va ser el meu primer
contacte amb l'ensenyament", escriu a les Memò-
ries d'un segle d'or. També a Vic, al col·legi de Sant
Miquel, va figurar com a professor, per deixar-hi
el títol oficial de llicenciat als professors que no en
tenien.

A Vic Joan Triadú acompliria la seva vocació

d'ensenyar. Va començar de "mestre adolescent"
a Granollers durant la Guerra Civil i va fer moltes
classes de llengua Í de literatura catalanes a moltes
institucions fins a crear la pròpia Escola Tau, on va
aplicar els seus programes, inspirats en la millor
tradició pedagògica catalana. Per això es definia
mestre professionalment i vocacionalment i con-
fessava que l'activitat que li agradava més era fer
classes.

També apuntava a ensenyar a la Universitat, on

va estudiar Filologia Clàssica, però la universitat
de l'època el va rebutjar. En canvi, la Universitat
de Liverpool el va acollir dos anys com a professor
lector de català. I fou justament la Universitat de
Vic, acabada de formar-se, que el convidà a impar-
tir les que serien les seves primeres Í últimes clas-
ses de professor universitari. Per això a les Memò-
ries s'hi refereix dient "em van nomenar professor

associat de la Universitat de Vic, d'una
universitat que estimo més que la pròpia".
La UVic va acollir l'homenatge que en els
seus 80 anys li retíem a la biblioteca que
porta el seu nom una colla d'amics, encap-
çalats per Jordi Pujol Í l'alcalde de Vic
Jacint Codina.

Aquí, a Vic, Triadú va crear els lligams
més fondos, quan es va casar amb Pilar
Vila-Abadal i Vilaplana, i junts, amb els
fills i els néts varen fer de Cantonigròs
més que el lloc de la segona residència, el
lloc vital on connectar amb les arrels de
Can Fidel, una caseta d'obrers a Ribes de
Freser, d'on vénen els Triadú, i les arrels
del Cavaller de Vidrà, el casal de Vidrà d'on
provenen els Vila-Abadal.

L'agost passat vaig fer la visita estival de
cada any a en Joan i la Pilar a Cantonigròs.
La llarga conversa va versar sobre llibres.
L'últim d'ell, Textos i Pretextos de Pedago-
gia 1938-2008, que completa la seva obra
de memorialista, i l'únic d'ella, Amb el pare
i sense el pare, breu recull de cent pàgines

centrat en el pare, Lluís Vila i d'Abadal, al qual el
fill Jordi dedicà l'estudi biogràfic Lluís VilaAbadal
i el seu temps. La conclusió que en trèiem és que el
temps històric sovint no coincideix amb el temps
existencial, com l'espai de vida no coincideix pas
sempre amb el de residència.

No vaig poder assistir a l'enterrament de Joan
Triadú a Cantonigròs, al cor del Collsacabra. Tant
se val. Sento la llum Í l'escalfor del far que hi crema
perenne.

Divendres, 15 d'octubre de 2O1O


