
!Nascut a Barcelona el 1874, Joan Solé i Pla es va llicenciar en Medicina l’any 1899 per la
Universitat de Barcelona, especialitzat en homeopatia. Va ser president de la Unió Catalanista
(UC), formació nacionalista radical, entre el 1917 i 1919.

!Va ser president i màxim impulsor del Comitè de Germanor amb els Voluntaris Catalans durant
la Primera Guerra Mundial.

!L’escriptor Josep Maria de Sagarra va dir d’ell, en les seves memòries, que era conegut “per
donar aires d’importància a les coses més planeres i trivials”, però va afegir: “era, en el fons i
en la forma, un cavaller molt decent i posseïa un cor com una casa”.

!El 1932 fou escollit diputat per Esquerra Republicana sense abandonar, però, la seva militància
a la UC. Després de la Guerra Civil, va exiliar-se a Barranquilla (Colòmbia), on va morir el 1950.

UN DOCTOR QUE “DONAVA IMPORTÀNCIA A LES COSES TRIVIALS”

JOAN ESCULIES

En diverses ocasions s’ha es-
peculat sobre la complexa
personalitat del president
de la Generalitat Lluís

Companys, i fins s’ha posat en
entredit la seva salut mental. En
les seves conegudes memòries,
l’advocat Amadeu Hurtado diu
d’ell que era “bipolar” i el perio-
dista Claudi Ametlla afirma que
per comprendre la seva vida “des-
concertant” calia tenir en
compte “els dolorosos antece-
dents psicopatològics de la famí-
lia”. Més recentment, l’assaig
del també periodista Enric Vila
La veritat no necessita màrtirs
fins ha suggerit que no estava en
condicions psicològiques per go-
vernar. Ara, la descoberta d’un
retrat inèdit de Companys en el
fons de l’Arxiu Nacional de Cata-
lunya del metge i diputat al Parla-
ment Joan Solé i Pla s’afegeix a
la delicada qüestió.

! Dues menes de fòbies. A
les quatre de la tarda del darrer
dia de l’any 1933, el doctor Solé i
Pla anota en una quartilla la con-
versa mantinguda al matí amb el
doctor Lluís Sayé, director del
Servei d’Assistència Social dels
Tuberculosos, amb qui ha coinci-
dit durant una visita a la família
de Francesc Macià, mort el dia
de Nadal. Parlen del difunt i dels
polítics que volen succeir-lo:
“Abracadabrants facècies que
són tèrboles en excés per a publi-
car-se i per a recordar-les tan
sols”. En les notes, Solé i Pla ex-
pressa: “En Companys en el fons
és un malalt de la ment, un anor-
mal excitable i depressible cíclica-
ment; té fòbies violentes d’enveja
i de grandesa violenta, arravata-
da, seguides de fòbies de por, de
persecució, d’aclaparament ex-
traordinari i a voltes ridícules.
Quantes voltes el Sr. Macià, amb
energia, renyant-lo, excitant-li
l’amor propi l’havia tingut
d’arrencar d’aquest aplanament
en què plorava i gemegava com
una dona enganyada!”. I apunta:
“A més diuen que la família és
tèrbola. Al fill dissortadament la
follia el té pres; i encara que mol-
ts homes siguin poc escrupulosos
en relacions, ell ho fa i ha fet a
l’estil gitanesc i sens escrúpols i
amb cert abarraganament. Mala
família per succeir a la d’en Ma-
cià en aquella Casa dels Canon-
ges. No plau ni tant sols de pen-
sar-hi, lo massa per ell [sic] i la
vergonya per nosaltres”.

L’historiador Josep Termes
considera que el testimoni de So-
lé i Pla “és important perquè co-
neixia els principals actors polí-
tics del moment de primera mà”
i admet que no havia llegit cap
retrat de Companys tan dur, “un
retrat psiquiàtric que lliga amb el
seu passat bohemi”. De la seva
banda, l’historiador Josep Maria

Solé i Sabaté creu que “de Com-
panys s’ha dit, tot i que no de
forma tan brutal i sagnant, que
era ciclotímic, que passava estats
d’enfonsament i que tenia una vi-
da personal desordenada”. Per
Solé i Sabaté, “el doctor era ins-
truït i representava el món virgi-
nal, més pur, del catalanisme, en-
front Companys que era un ho-

me intuïtiu i seductor, però era
poc llegit, i per això el menyste-
nia”.

En les seves anotacions, Solé i
Pla descriu també el pas de Com-
panys pel ministeri de Marina,
durant el darrer semestre de
l’any 1933. “Per ésser ministre,
—diu— botava, plorava, sospira-
va (...). Arribà a la fi a ésser mi-

nistre a Madrid, de cop quedà
tant parat i aixafat que res el feia
tornar en si”. I afegeix: “Què feu
ell a Marina? Sols posar en ridí-
cul als catalans i a Catalunya per
llocs de distracció i amb les dame-
tes amb qui anava”.

! La deriva ideològica. En
el moment de succeir Macià,
Companys, pel seu passat no na-
cionalista, necessitava canviar la
seva imatge i oferir-ne una que
esborrés el recel cap a ell dels
sectors catalanistes més radicals.
De qui, segons l’historiador En-
ric Ucelay Da Cal, “l’opinió del
doctor és representativa”.

I precisament, mentre Solé i
Pla, en el Cafè de Catalunya, ano-
tava la conversa matinal, va apa-
rèixer Companys. La reunió ex-
traordinària del ple del Parla-
ment per a l’elecció del nou presi-
dent de la Generalitat era convo-
cada a les cinc d’aquella mateixa
tarda. Quan s’adonà de la presèn-
cia del doctor, el cridà, però
aquest va fer veure que no el sen-
tia. Quan a la fi el doctor l’anà a
trobar, Companys li explica les
seves intencions més immediates.
Anota Solé i Pla: “Em parla de
les ganes que té d’ésser president
de la Generalitat, que ell té les
eleccions i les masses a les mans,
que ell amb son nom pot gua-
nyar, que vol que ens convencem
d’ésser cada dia més nacionalis-
tes, que ell serà si cal separatista,
que no li fa por la república cata-
lana. Que ha vingut per parlar
amb mi, a qui votaré (vol que
voti a n’ell com després es
veurà), que ell és nostre amic,
que ell necessita dues crosses per
caminar, que ell ja té la republica-
na, que nosaltres podem propor-
cionar-li la Nacionalista, que ell
es traurà de dins el passat i do-
lent, que son interior serà nou,
bo, honorable”. Minuts després,
Lluís Companys va sortir elegit
per 56 diputats (ERC) a favor, 6
paperetes en blanc, i l’abstenció
dels representants de la Lliga.

Ucelay Da Cal considera que
el doctor Solé i Pla “no és el pri-
mer, ni l’últim, en valorar així en
Companys perquè, en petit comi-
tè, molts dels qui el varen
conèixer en parlaven malament.
Altra cosa és que ho fessin per
escrit, sobretot després del seu
afusellament”. Aquest podria ser
el motiu, segons els historiadors,
pel qual retrats com el de Solé i
Pla sobre la figura del president
de la Generalitat siguin escassos.

Les dues fòbies de Lluís Companys
Un retrat inèdit fet pel metge i diputat Joan Solé i Pla s’afegeix a la discussió sobre la personalitat del president

Manuscrit del doctor Solé i Pla on reflecteix els suposats problemes psíquics de Companys. / FONS SOLÉ I PLA, ANC
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La fortalesa de Montjuïc es
va construir a mitjans segle
XVIII, formava part del dis-
positiu defensiu Figueres-

Barcelona, però era també un ins-
trument explícit per subjectar la ciu-
tat. Gràcies a Montjuïc i la Ciutade-
lla l’exèrcit dels Borbó va poder re-
primir diverses revoltes urbanes del
segle XIX. Encara a finals del XIX
i durant la primera meitat del XX
Montjuïc esdevingué un espai re-
pressiu. Ferrer i Guardia, i Com-
panys, entre d’altres, van ser afuse-
llats als seus fossats. El castell va ser
cedit a la ciutat pel General Franco
a principis dels anys 60. El recinte
es va enjardinar i part de les depen-
dències es van arranjar com a Mu-
seu Militar. Al centre de la Plaça
d’Armes es va col·locar una prepo-
tent estàtua eqüestre del Cabdill,
obra de Josep Viladomat. La his-
tòria del museu no va resultar reeixi-
da. Gestionat per un patronat amb
participació de l’Exèrcit i l’Ajunta-
ment, no va experimentar cap remo-
delatge museogràfic des del mo-
ment de la seva creació. Fins i tot el
seu esperit patrioter, i els seus es-
pais, van créixer quan el ministre
Narcís Serra i l’adroguer de Sarrià,
el sr. Reverter, van organitzar la llus-

trosa diada de les Forces Armades
de 1981. Moviments cívics van de-
manar repetidament a Narcís Serra
i Pasqual Maragall que l’oprobiosa
estàtua del general fos retirada. Tot
va ser inútil, s’hi van negar argu-
mentant que la peça formava part
de la història i que no s’havia de
tocar. Finalment, però, l’escultura
va ser retirada el 1986, després de
patir continuats sabotatges i pinta-
des. General i cavall van anar a rau-
re a l’interior del museu. Allí els van
habilitar una mena de capelleta
amb ofrenes diàries de flors. Tanma-
teix, aquella immoralitat no era res-
ponsabilitat única de l’exèrcit que,
usualment, fa el que li dicta el po-
der civil, i que és una institució que
no té com a tasca principal la pro-
moció de la museologia. La princi-
pal responsabilitat de la pervivència
de l’humiliant i anacrònic Museu

Militar va ser de l’Ajuntament de
Barcelona, que, tot i ser d’esque-
rres, va tolerar la situació des del
1979 fins als nostres dies, això sí,
amb al consentiment o inhibició de
la Generalitat. Res impedia l’Ajun-
tament denunciar el patronat i reti-
rar les peces procedents dels mu-
seus municipals, de la col·lecció Fre-
deric Marés, i demanar igualment
la retirada de les peces de la Diputa-
ció. Sense aquest patrimoni, deter-
minant en la composició de l’exposi-
ció permanent, el Museu Militar ha-
gués fet fallida amb immediatesa.

Ara es diu que, un altre cop, el

Castell de Montjuïc serà entregat a
la ciutat (les entregues son cícli-
ques), tot i que no sabem com que-
darà la guerra de les banderes que
tant preocupava al ministre Bono.
Tampoc sabem si els militars conti-
nuaran dins el recinte garantint la
seguretat d’antenes i bandera... El
que sí que sabem és que ara el Mu-
seu Militar serà el boc expiatori i,
en definitiva, cal pensar que el seu
tancament és l’única cosa real que
es celebra. El Museu és, des de fa
anys, una resta cadavèrica, ara desa-
pareixerà com a institució tot aug-
mentant l’experiència del país

quant a tancament de museus. Però
el greu és que també liquidaran les
col·leccions, la qual cosa és un acte
d’ignorància sense justificació. Fa
pocs dies van ser retirades peces ar-
queològiques d’artilleria, singulars i
úniques que, pel que sembla, s’en-
vien fora de Catalunya. És a dir, es
liquida una part del nostre patrimo-
ni vinculat a la guerra 1936-1939.
La magnífica col·lecció d’armes del
museu, amb peces extraordinàries
per comprendre la història de Cata-
lunya, com ara els canons de bron-
ze dels segles XVII i XVIII; les ar-
mes portants piro balístiques, amb
una Fontbernat inclosa; o la magní-
fica i única divisió Llovera de solda-
dets de plom; aniran a raure a algu-
na cavorca municipal. I tota aques-
ta follia es presentarà, a més, com
una victòria de la cultura de la pau.
En realitat, el problema no consis-
tia en l’existència d’un Museu Mili-
tar, sinó en què aquest fos obsolet,
ideològic i acientífic. La guerra for-
ma part de la història, i la compren-

sió científica de la història exigeix
conèixer i musealitzar, també, els
fenòmens bèl·lics. Pensar que l’ocul-
tació de la història de la guerra con-
tribueix a la cultura de la pau és
una insensatesa reaccionària. Un
museu d’història militar pot ser tan
“normal” com qualsevol altre. N’hi
ha que estan plantejats des d’una
òptica estrictament democràtica,
científica i civil i, per tant, civilitza-
dora, racional i antibel·licista. Si els
nostres polítics fossin una mica viat-
jats ho podrien comprovar a l’Impe-
rial War Museum (Londres-Man-
chester); a l’Historial de la Grande
Guerre (Peronne); al Flanders

Fields (Ypres), o al Memorial de
Caen, un centre per la pau confegit
en base a una inquietant presenta-
ció dels darrers conflictes mun-
dials... El problema són els vells mu-
seus militars, fets per militars per
enaltir els valors militaristes, mas-
clistes i/o patrioters. Aquest era el
cas del Museu Militar de Montjuïc,
paradigma desigual d’espanyolisme
provocador, tolerat durant tres de-
cennis per un govern municipal de-
mocràtic. De ben segur que es po-
dria haver trobat una solució tècni-
ca per garantir la continuïtat de les
valuoses col·leccions en el marc
d’un nou museu o en un parc his-
tòric. Res impediria una musealitza-
ció global i congruent amb el que és
Montjuïc, una magnífica mostra
d’arquitectura militar del XVIII, es-
cenari d’importants contexts i fets
històrics: cementeri jueu; batalles
de 1641 i 1706; explotació de pedre-
res; bombardeigs d’Espartero y
Prim; repressió del moviment obrer
i popular, etcètera.

Un Centre Internacional de la
Pau, en abstracte, al marge de la
història real i el patrimoni tangible,
corre el risc de convertir-se en una
invitació naïf a la desmemòria i en
factor d’aculturació. La pau mai es
pot fonamentar ni en l’oblit ni en la
ignorància.

Francesc Xavier Hernàndez Cardona.
Museòleg. Universitat de Barcelona.

Montjuïc. 30 anys d’incongruència

A dalt, imatge actual dels
canons de la fortalesa, la
setmana pasada. A sota,
detall del dibuix Vista de
Barcelona des de
Montjuïc, d’Anton Van
den Wyngaerde, datat el
1563, encara sense el
castell. / JOAN SÁNCHEZ
/ AUSTRIAN NATIONAL LIBRARY

Per l’amor i no la guerra

FRANCESC XAVIER HERNÀNDEZ

“Un Centre de la Pau,
en abstracte, corre el
risc de ser una invitació
naïf a la desmemòria”

“La comprensió
científica de la història
exigeix musealitzar,
també, els fets bèl·lics”

Gravat del bombardeig de Barcelona des del castell de Montjuïc per ordre del general Espartero, el 1842, publicat a l’Atlas de Barcelona que va editar el COAC. / INSTITUT MUNICIPAL D’HISTÒRIA
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