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ELOGI DE LA CIUTAT 
DE BARCELONA 

“Visca Catalunya” Picasso, 28 de febrer de 1939.

Escrit en una dedicatòria a Jaume Sabartés sobre un full
de “Sueño y mentira de Franco”.

A l’hora en què la mort entrava en la ciutat aquests dos
mots formen l’elogi més preuat dels molts que han sigut
adreçats a Barcelona. 

Car Barcelona és Catalunya. “Barcelone n’est pas l’Espag-
ne. Barcelone est la Catalogne...” [Barcelona no és pas
Espanya. Barcelona és Catalunya] escr ivia Romain
Rolland en una carta datada a Barcelona el 12 de març de
1907. El gran humanista francès acordava a la Ciutat de
Barcelona“ el valor greco-llatí d’Estat o entitat política
constitutiva”. Joan Corominas desenvolupa aquest concep-
te en el seu “Diccionari etimològic complementari de la
llengua catalana” (vol. II, p. 719). A continuació cita per
testimoni la poesia que Màrius Torres adreçà a la ciutat
bombardejada (1938): 

“Ara que el braç potent de les Fúries aterra/ la “Ciutat”
d’Ideals que volíem bastir:/ Catalunya, no temis el flagell
de la guerra:/ poble que com tu lluita, no sabria morir”. 

És per apreciacions culturals, especialment, que Romain
Rolland fa el seu elogi de Barcelona. “Et la Catalogne est
bien un peuple, un peuple fort, intelligent, vivant. Quelle
vie dans Barcelone... C’est une vie materielle qui se tradu-
ït par la richesse... C’est une vie politique... qui s’exprime
par l’effervescence de ces derniers jours d’elections, le
mouvement passionné pour obtenir l’independence de la
Catalogne...” [I Catalunya es ben bé un poble, un poble
fort, intel·ligent, vivent. Quanta vida a Barcelona… És una
vida material que es tradueix per la riquesa… És una vida
política… que s’expressa per l’efervescència aquests
darrers dies d’eleccions, el moviment apassionat per obte-
nir la independència de Catalunya…].

Picasso havia començat “Sueño y mentira de Franco” el vuit
de gener del 1937 com una caricatura del general. Eren
nou vinyetes, impreses en un sol full, destinades a ser

venudes com a postals en benefici de la República. Picasso
donava al general espanyol la figura grotesca d’Ubú. El 28
d’abril de 1937 els aliats de Franco destruïren la vila de
Guernica. Picasso manifestà la seva commoció amb la
immensa pintura que esdevindrà l’expressió universal de la
consciència revoltada.

Pel gener del mateix 1937 el govern de la República espa-
nyola havia demanat a Picasso una obra per al seu pavelló
a l’Exposició Internacional. Picasso havia acceptat. L’obra
serà Guernica. No li ha donat nom, ni la data, ni la firma.
No és un manifest polític. És el monument al Silenci. La
sofrença, l’horror i la incomprensió ofeguen el crit. Les
cares dels humans i dels animals s’adrecen al cel més que
no pas als avions. L’enigma etern del mal absurd, omnipo-
tent i el silenci del cel.

Picasso posarà en un full que inclourà en la carpeta de
Sueño... els crits de Guernica: “gritos de niños, gritos de
mujeres, gritos de pájaros, gritos de flores, gritos de made-
ras y de piedras, gritos de ladrillos, gritos de muebles, de
cazuelas, gritos de olores...”.

Al mateix temps que enllestia Guernica, Picasso elaborava
la segona meitat de Sueño y mentira de Franco, tràgica
aquesta. La figura grotesca de la primera planxa esdevenia
el personatge sanguinari de la realitat. Dissenyà una carpe-
ta en la qual inclogué les dues làmines i el facsímil del
manuscrit. Després de múltiples versions i variants Guerni-
ca pren la forma definitiva el 4 de juny de 1937 i el 7 de
juny enllesteix Sueño y mentira de Franco.

És necessari considerar el transcendental entrellaçament de
les dues obres per copsar el pensament i les intencions de
Picasso quan escollí un full de Sueño... per expressar al seu
amic barceloní el sentiment d’aquesta hora. 

És perquè el botxí de Guernica entra a Barcelona que
Picasso crida “Visca Catalunya” I és perquè esta escrit sobre
el full de Sueño... que “Visca Catalunya” vol dir també
“Visca Guernica”, “Visca Euskadi”, “Visca l’Espanya de
Lorca”. Tu estimes per solidaritat, li deia a Picasso Paul Elu-
ard, el poeta de la La Victoire de Guernica i de Liberté.

L’exemplar en el qual Picasso hi escriví la famosa dedica-
tòria no figurava en la col·lecció que Sabartés oferí a la

ciutat de Barcelona i que serví per fundar el Museu
Picasso.

És amb una intenció deliberada que Picasso empra la llen-
gua catalana per expressar la seva identificació amb Cata-
lunya en una dedicatòria que havia començat en castellà i
que datà en francès perquè es trobava a París.

El dictador que duu la dèria d’extirpar les arrels d’un poble
començarà arrencant-li la llengua. Multes, exilis, empreso-
naments i execucions. “Una llengua és l’acte major de la
civilització” (Claude Lévy-Strauss). Són els mots tant com
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els aliments que desenvolupen la criatura humana i creen i
afaiçonen un poble. Visca Catalunya vol dir senzillament
“Catalunya viurà”. Salvar l’idioma és salvar Catalunya;
emprar el català serà el nucli de la resistència. Picasso hi
col·labora donant a les edicions catalanes fundades a Paris
per Ferran Canyameres i l’escultor Joan Rebull, l’obra de
Raventós Dos contes il·lustrada amb quatre gravats al burí.
Els germans Cinto i Ramon Raventós, dos dels primers
grans amics de Picasso (des de finals del segle XIX) li
comunicaren, Ramon sobretot, la passió per Grècia. Picasso
els vol mostrar l’agraïment i, malgrat els perills de l’ocupa-
ció alemanya, va a la Biblioteca Nacional de Paris a copiar,
dia rere dia, el text de Dos contes, ja que enlloc no ha acon-
seguit trobar un altre exemplar.

La destrucció de Guernica, l’anunci que Europa no sabé
entendre, no s’atura a Barcelona el 1939; travessarà els Piri-
neus i omplirà Europa. “La funeste prudence de nos gouver-
nements sacrifie l’avenir au répit trompeur d’aujourd’hui”,
havia escrit Romain Rolland el 1936 [La funesta prudència
dels nostres governs sacrifica el futur al fals respir d'avui].

Barcelona n’ha patit moltes d’escomeses. Dels 250 gravats
dels segles XVII i XVIII que figuren en l’Atles, més de 200
relaten episodis de guerres, o són trets d’una obra militar.

“Els habitants de Barcelona estan tant acostumats als com-
bats de carrer... (The people of Barcelona are so used to street-
fighting....) George Orwell. Hommage to Catalonia”. “Tan-
tes mans juntes de companys el botxí ha separat”. Els cata-
lans l’han recitat prou sovint la complanta de Sèneca. Però
la tragèdia de 1939 serà la més gran devastació que Barcelo-
na haurà sofert després de l’Onze de Setembre de 1714. 

I no obstant aixó, sí “quelle vie a Barcelone!”. L’afirmació,
emperò, es pot convertir en pregunta: “quina és la vida de
Barcelona?” Romain Rolland s’admirava davant “la inva-
sió de cultura francesa” que trobava a Barcelona: Hugo,
Balzac... Les màximes de La Rochefoucauld a tots els
quioscs...”.

Avui és l’arquitectura, el modernisme, el disseny... Estereo-
tips discutibles, ja que de meravelles arquitectòniques i
urbanístiques en surten a tot el món. En veritat l’autèntica

meravella fóra retrobar a la ciutat “el silenci musical de les
coses” que Lorca “sentia” en els bells indrets tranquils. No
és precisament la cultura ni el silenci ni el gust de l’har-
monia que interessen a les agències que han venut al món
una Barcelona agitada i en realitat falsa. 

Dante adverteix que les agitacions d’una ciutat poden ser
els moviments amb els quals un cos sofrent intenta canviar
de postura. Sota la pretesa agitació de Barcelona hi ha la
sofrença de l’antiga ferida mai curada que és sobretot una
antiga utopia, bella i dura, pacifica, irreductible; altiva com
Montserrat. 

Els artistes que integraren en el gravat de Barcelona la mun-
tanya de Montserrat, tot i que la n’allunyen trenta quilòme-
tres, no podien pas preveure amb quin encert resumien així
gràficament la realitat d’un poble. 

“Tothom, per trobar la pau, ha de tenir el seu Montserrat
interior” (Goethe).

Utopia de la llibertat i de la pau; “la melodia de la pau neix
de l’ànima del meu poble”, deia Pau Casals a l’ONU el 4
d’octubre de 1971. No és una pau bucòlica, sinó constituti-
va. Catalunya fou la nació inventora del pacte. El Consolat
de Mar, (1484) que fundà les bases de la bona entesa en la
Mediterrània, seguia la llarga tradició de decisions polítiques
preses pel poble per resoldre els conflictes amb la paraula. El
pacte suprimia la guerra, la falsa necessitat de la guerra.
L’extraordinària instauració de la Treva -Pau i Treva- Tolu-
ges, 1027; Olèrdola, 1108; Cerdanya, 1118; Cervera, 1202;
especialment Girona, 1068. I, sobretot, Barcelona, 1064, que
donà naixença als Usatges de Barcelona.

La Treva, que comença sent l’obligació d’aturar els combats
un o dos dies a la setmana -el diumenge-, era en veritat el
principi de la pacificació i la imposició de pactar. Pactar, dis-
cutir, dialogar foren el fonaments de la idiosincràsia catalana
que el Consell de Cent representa políticament d’una
manera tant evident. És així que s’ha fet essència del tarannà
català el cèlebre “parlem-ne”. Un conflicte? Parlem-ne!

Tanta saviesa presa d’una profunda cultura popular, del gust
per la tolerància i la fidelitat a uns orígens han disposat el
poble català a creure que “neguna libertat finida pot cons-
trènyer infinida libertat” i que “cap desfeta no és definitiva
per un poble que canta l’Onze de Setembre”: traducció al
català del segle XXI del bell proverbi que Ramon Llull
escriví a finals del segle XIII i que Picasso segellà el 28 de
febrer de 1939.

Dionís Jerònim de Jorba, Descripción de las Excel·lencias de la muy insigne ciudad
de Barcelona, 1589.


