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ELS 80 ANYS DE L'HOMENOT JOSEP BENET 

Isidor Consul 

Quan el veus llarg i escardalenc, prim com un feix de canya xisca, 
carregat d' espatlles, cara-xuclat i de veu escassa, diries que Josep Benet 
només respira aires de fragilitat i que el seu cos, fet d'un nervi eixut i 
lleuger, a més de resumir les adversitats d'una historia personal amb deix 
elegíac, esdevé al mateix temps com una metafora de les febleses i el 
malfat col·lectiu cata1a d'enr;a 1939. Pero tot plegat és una trampa: 
1' aparenr;a trencadissa disfressa el coratge d' una gran energía interior, els 
guanys d'una enorme capacitat de treball, 1'equilibri d'una actitud etica 
enlla de les estrategies de partit, la tossuderia d'un esperit acostumat a 
jugar en camp contrari i una lucidesa inqüestionab1e que ens ajuda a 
entendre la Catalunya actual. Per saber d'on treu la forrya, cree que n'hi 
ha prou concentrant-se en la intensitat de la mirada i les traces que li 
dibuixen un rostre presidit perla noblesá d'un front generós, base supe
rior a un triangle cap per avall que busca el vertex en la delicada punta de 
la barbeta. El centre del triangle, rere unes ulleres de fina munturametal ·lica, 
s'il·lumina amb la forr;a d'un esguard acostumat a mirar de cara els 
problemes per poder-los vencer amb imaginació i tenacitat. Sobretot amb 
tenacitat, com en els versos de Miquel Martí i Poi: 

UN MILITANT INCOMODE I IMPRESCINDIBLE 

A J osep Benet li plau recordar 1' essencia del se u bressol segarrenc (va 
néixer a Cervera e114 d' abril de 1920), pero ha tendit a una certa discreció 
en els punts que recullen aspectes de la propia biografía. D'infant es 
forma en l'Escolania de Montserrat i visqué una adolescencia marcada 
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per la precarietat economica familiar que el va dur a fer de "Htmul" per 
poder estudiar al Col·legi dels Jesu'ites de la Bonanova; ésa dir, afer de 
criatd'altres escolars rics del mateix centre. 1 tot seguit l'ensulsiada de la 
Guerra Civil que li deixa la fonda cicatriu de la perdua del pare, 
!'experiencia, als divuit anys, d'haver-se d'incorporar a l'exercit de la 
República ambla coneguda "lleva del biberó" i la penyora d'una ferida 
de guerra al front de Balaguer. Al marge dellaberint d'ombres d'una 
joventut condemnada a la precocitat, J osep Benet va sentir aviat la passió 
per Catalunya, va participar en la dinamica deis primers moviments 
nacionalistes i milita en la Federació de Joves Cristians de Catalunya. 
Acabada la guerra, i sense altra treva que poder-se eixugar les llagrimes 
pel daltabaix d'una patria ven9uda i ocupada, es lliura a la feina de mirar 
de refer una malmesa identitat catalana sotmesa a un sistematic procés de 
genocidi lingüístic i cultural. Des dels primers anys quaranta, el nom de 
J osep Benet esdevé familiar en la majoria de les iniciatives endegades en 
la clandestinitat per recuperar les llibertats democratiques i nacionals. 
Fins al punt que la seva actitud en defensa de la cultura catalana i a favor 
de les llibertats polítiques sota el franquisme 1' han convertit en un referent 
on, sovint, el tra9 de la biografia personal es confon amb la historia 
col· lectiva del país. Albert Manent ha deixat escrit que, en els anys més 
durs de la dictadura, Josep Benet va desplegar un cúmul d'habilitats com 
a conspirador i un estil malabar en la manera de fer que el duia a moure' s 
com un talp entre diferents plataformes de resistencia. Podia ser present 
en una agrupació sardanista i en la fundació clandestina d'una editorial, 
organitzant campanyes populars com la concentració a Montserrat de 
l'any 1947 i ser actiu, al mateix temps, en plataformes d'unitat estatal 
contra el franquisme. Qualsevol acció era valida mentre servís per afirmar 
la reconstrucció de Catalunya i contribuís a erosionar el poder del regim. 
No és l'objectiu d'aquest paper ferel currículum de !'activista ni enume
rar el detall de les accions on va intervenir. N' hi haura pro u amb 1' esment 
d' alguns punts de 1' expedient que 1i tenia obert la Brigada Social, cos de 
la policia política franquista encarregat de reprimir les activitats contraries 
a la dictadura: ( ... ) -Durante su época de estudiante (1943) fundó una 
Organización clandestina, de tipo político, de inspiración cristiano-de
mócrata, de marcado cariz catalana-separatista, titulada "Frente Uni-
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versitario Catalán ( FUC ), y un periódico como su portavoz: "Orientació" 
( ... ) -Cuenta con un significativo historial por su marcada filiación 
catalanista, circunstancia que el interesado no se recata de ocultar(. .. ) 
-En Septiembre de 1947 detenido por sus relaciones con el "Gobierno 
vasco en el Exilio". Amigo personal del presidente separatista José An
tonio Aguirre y de su sucesor Leizaola ( ... )-Desapareció de su domicilio 
tras la detención de Jordi Pujol So ley ( 1960 ), de quien fue cómplice en 
los incidentes del Palacio de la Música( ... ) -Abogado de diversos diri
gentes comunistas, separatistas y anarquistas: entre ellos, Rosa Santacana 
de Comorera, Guillermo Sánchez Julianchs, Juan Sales, Juan Oliver, 
Juan Corominas y Mauriccio [sic] Serrahima. Ha actuado en numerosas 
ocasiones ante el TOP ( ... y 

Cal des triar que fou un deis pares de 1' "Assemblea de Catalunya" i un 
militant del dialeg entre el cristianisme postconciliar i el marxisme. Tot 
i la seva formació cristiana i haver militat un temps a Unió Democratica, 
el pensament de Josep Benet no ha acabat d'encaixar ambla tradició 
conservadora del país. Va jugar a fons el paper d'un catalanisme integrador 
per damunt de les estrategies de partit i, el mes de juny de 1977, dins de 
la candidatura "En tesa deis Catalans", es va convertit en el senador més 
votat en unes eleccions espanyoles. Fidel a la mateixa trajectoria es va 
presentar a les eleccions de 1980 al Parlament de Catalunya coma candidat 
pel PSUC. La seva llibertat ideologica, la franquesa de les seves posicions 
crítiques i la radicalitat de molts dels seus plantejaments l'han convertit 
en un intel·lectual incomode, bé que fonamental i imprescindible. 

FISCAL I DEFENSOR DE LA HISTORIA 

Historiador, polític i advocat, Josep Benet pertany a 1' escola deis que 
han assumit 1' ofici com a eina de combat que ajudés al redre~ament de 
Catalunya. Com apuntava Josep Fontana era obligat assumir, coma his
toriador, no pas el paper de jutge d'apel·lació, sinó el d'acusador dels 
opressors i defensor deis oprimits2

• Per la mateixa raó, la seva obra 

1 Antoni Batista, La Brigada Social. Empúries. Barcelona, 1995. Pags. 85-87. 
2 Josep Fontana, Josep Benet, rigor i combat historie. AVUI (14 d'abril del2000) . 
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historiogratica s'inscriu en una línia militant ambles obligacions de la 
ciutadania. No és solament historia de Catalunya, sinó historia per 
Catalunya. Perque el vessant combatiu deis !libres de Benet, convé deixar
ho ciar, té coma objectiufonamental, no pas una afiliació de partit, sinó 
la lluita per les llibertats de la nostra terra. 

Les tites més importants d' aquesta historiografia s' iniciaren fa prop de 
quaranta anys amb un estudi excel·lent, Maragall i la setmana tragica 
(1963), que mostra el silenci complice de la burgesia catalana davant els 
precs de perdó, els retrets de lucidesa i 1' analisi de caritatiu capteniment 
catolic de Maragall. El poeta no va dubtar a encarar-se críticament a la 
ciutat de Barcelona davant la barbarie de la Setmana Tragica: no acusa 
directament ningú perque no podia fer-ho, pero tampoc no va eximir de 
culpa els estaments de la burgesia barcelonina. Els tres articles que va 
escriure (Ah! Barcelona, L'església cremada i La Ciutat del Perdó), així 
com la segona part d'Oda nova a Barcelona demostren, sobretot, l'alta 
consciencia cívica i crítica de Joan Maragall. L'historiador ho remarca 
puntualitzant que el poeta complí amb el seu deure: era escriptor, i va 
escriure al servei de la veritat. 

S'ha comparat la metodologia emprada per Josep Benet coma histo
riador a la d'un fiscal o a un advocat defensor, segons el cas, que té molt 
avan9ada la so lució del problema que ha de resoldre. N o es tracta, dones, 
de raonar a partir d'hipotesis més o menys versemblants, sinó de poder 
acusar, o defensar, a partir de la documentació acumulada, posant ordre 
al gavadal de proves de que disposa perque del procés de recerca en surtin 
veritats que es poden contrastar i verificar. 1 no hi fa res que les proves 
cremin o deixin de cremar: allo que importa és, sobretot, la veritat. Peral 
paper d' advocat defensor es poden adduir els estudis dedicats a la mort 
de Lluís Companys i de Caries Rahola: Exili i mort del president Companys 
(1990) i Caries Rahola, afusellat(l999). En tots tres, !'historiador Benet 
es posa la toga de 1' advocat defensor i aplega la documentació que cal per 
presentar-la al tribunal de la historia. Peral cas contrari, el paper de fiscal, 
es poden rastrejar tres volums tan emblematics com són Catalunya sota 
el regimfranquista (1973), Marxisme catala i qüestió nacional catalana 
(1974) i El president Tarradellas en els seus textos (1992). En tots tres 
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treballs acumula documen
tacíó per demostrar, en el pri
mer, que un dels objectius del 
franquisme fou liquidar 
Catalunya i el catalanisme; 
per argumentar, en el segon, 
que els partits marxistes dels 
anys trenta assumiren 
plenament el fet nacional 
cataUt, i per demostrar, en el 
tercer, els fraus i clarobscurs 
del president Terradellas. A 
Catalunya sota el regimjran
quista detallava el genocidi 

cultural endegat pel govern El President Jordi Pujollliurant la medalla d'Or de la 
del general Franco; a Generalitat a Josep Benet 

Marxisme catala i qüestió nacional catalana desmuntava els tapies que, 
de manera erronia, identificaven el catalanisme i la burgesia a partir de 
l'esquematisme de Jordi Solé Tura a Catalanisme i revolució burgesa 
(1967). En el tercer, finalment, el treball potser més polemic de Josep 
Benet, presentava l'estudi del pensament de Josep Tarradellas i la seva 
controvertida actuacíó política en els trenta-quatre anys que van des que 
fou nomenat president de la Generalitat de Catalunya a 1' exili, 1' any 1954, 
fins a la seva mort, el1988. D'un costat, l'estudi va obrir els plecs i les 
contradiccíons d'un personatge cabdal en la historia recent de Catalunya 
i va ajudar, de 1' altre, a comprendre algun deis secrets de la transició 
política espanyola. El pacte del retorn signat entre Tarradellas i Adolfo 
Suárez no fou, de cap manera, ni positiu ni possibilista. Es va fer sota tots 
els mínims possibles i va trinxar les il·lusions i la for~a del catalanisme 
de finals dels setanta. Com va definir-ho bé un velllluitador nacionalista 
«Esperavem un De Gaulle i vam trobar un Pétain». 

Per tot plegat, i ara que Josep Benet ha fet el cim deis vuitanta, es 
continua dibuixant comuna personalitat poliedrica d' enorme importancia 
que ha estat senzillament fonamental per a la historia contemporania de 
Catalunya. 
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