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Cucurull, el patriota

Arenys de Mar homenatja l'escriptor i ideòleg polític Fèlix Cucurull coincidint amb el desè
aniversari de la seva mort. Els actes donaran a conèixer fins a l'abril aquest divulgador del
nacionalisme català

Fèlix Cucurull durant la manifestació que es va fer l'11 de setembre de l'any 1985.
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Aquest febrer fa 10 anys que Fèlix Cucurull (Arenys de Mar, 1919-1996) va morir. L'ideòleg
arenyenc va dedicar més de mitja vida a l'estudi i la difusió, en les precàries circumstàncies
de la dictadura i de la incipient democràcia, del nacionalisme català. De fet, la projecció com
a historiador ha fet que quedés en un segon pla la seva obra com a poeta, novellista i
assagista, malgrat ser un autor traduït a deu idiomes.
Fèlix Cucurull es va formar com a mestre, però no va poder accedir a la universitat perquè
va ser represaliat. Un dels seus quatre fills, Jordi Cucurull, explica que el que va motivar el
seu pare, a qui considera un «autèntic humanista», a empendre el camí com a historiador va
ser la necessitat de donar a conèixer allò que es negava públicament. «Que Catalunya era un
país amb una història i que era més que una provincia ocupada», diu. És perquè «els pobles
dominadors falsifiquen la història dels pobles dominats, tot procurant de justificar
l'anormalitat de l'estatus polític que volen perpetuar» que Cucurull es va enclaustrar als
arxius i biblioteques per carregar-se de raons que justifiquessin aquesta realitat.

La bíblia del nacionalisme
D'aquest esforç neix el 1975 Panoràmica del nacionalisme català, una obra editada a París en
sis volums que va ser introduïda al país de manera clandestina i que aviat va quedar
exhaurida. Aquest treball es considera la gran base de dades documental sobre la identitat
de Catalunya i de la seva construcció com a poble des del segle XIV fins al segle XX. «El més
important del missatge polític és que propugnava el mateix tracte d'igual a igual que hi ha
entre les persones també entre les nacions», comenta el seu fill. L'activitat política en
defensa de l'independentisme el va portar a participar en diversos partits d'aquesta
tendència i a ser un dels fundadors de l'Assemblea de Catalunya.
El seu fill reivindica l'actualitat de l'obra del seu pare, sobretot ara enmig de les negociacions
per aprovar un nou Estatut. Cucurull va viure intensament la redacció del primer i va parlar,
fa més de vint-i-set anys, com ho fan ara els polítics, de traspàs de competències i de
desunió entre partits catalans.
L'obra literària abasta 23 llibres de novella, poesia i assaig i nombrosos treballs periodístics.
Destaquen Vida terrana (1948), en poesia, i les novelles L'últim combat (1954), El silenci i
la por (1962) i El desert (1975).
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L'homenatge d'Arenys de Mar

L'homenatge que l'Ajuntament d'Arenys de Mar i la biblioteca Pare Fidel Fita han fet per
commemorar el desè aniversari de la seva mort inclou una exposició que proposa un viatge a
la vida i l'obra de Cucurull, tertúlies de novelles, taules rodones i conferències amb la
participació d'amics personals de l'escriptor. A més, s'editaran dues publicacions per
mantenir viu el seu record: Llibertat per a la democràcia, un recull d'articles publicats al diari
Avui i a La Hoja del Lunes, i Fèlix Cucurull: allò que no diuen els llibres, de Míriam Fabregà i
Raquel Vidal, dues alumnes de l'institut d'Arenys de Mar que van aconseguir fer-li la darrera
entrevista un dia abans de morir. L'homenatge està previst que el tanqui el 28 d'abril el
president d'ERC, Josep-Lluís Carod-Rovira.
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Jordi Cucurull, Mercè Cussó i Miquel Guardiola, ahir durant la presentació de l'homenatge.
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L'Ajuntament d'Arenys de Mar i la biblioteca Pare Fidel Fita van presentar ahir l'homenatge
que el municipi farà a l'escriptor i ideòleg polític, Fèlix Cucurull (Arenys de Mar 1919-1996),
coincidint amb el desè aniversari de la seva mort. Els actes, en què collabora la família
Cucurull i que comencen dissabte, inclouen una exposició que proposa un viatge per la vida i
l'obra del polític català, però també tertúlies de novelles, taules rodones i conferències.
La directora de la biblioteca, Mercè Cussó, va explicar que les activitats programades, que
s'allargaran fins l'abril i que tancarà el diputat al Parlament Josep-Lluís Carod-Rovira, volen
«acostar la figura literària i històrica de Cucurull i donar a conèixer l'obra a les noves
generacions». Cussó va destacar que aprofitant la commemoració de la mort de l'escriptor,
l'Ajuntament editarà dues publicacions: Llibertat per la democràcia, un recull d'articles
publicats al diari Avui i a La Hoja del Lunes, i Fèlix Cucurull: allò que no diuen els llibres, de
Míriam Fàbrega i Raquel Vidal. Aquest últim llibre, segons va explicar ahir un dels fills del
polític, Jordi Cucurull, és el resultat d'un treball de dues alumnes de l'institut Els Tres Turons,
d'Arenys de Mar. Es dóna el cas, també, que les noies van fer-li l'entrevista un dia abans que
morís. Durant la presentació de l'homenatge, l'alcalde, Miquel Rubirola, va destacar que
Cucurull va ser un patriota català «sense escletxes ni fissures». El fill de Fèlix Cucurull també
va reivindicar l'actualitat que encara té l'obra del seu pare, que el qualifica de profund
«humanista».

