
LLUMS DE 
SINCROTRÓ

LLUÍS BUSQUETS I GRABULOSA

LA GUERRA (IN)CIVIL  

DES DELS ULLS D’UN BATXILLER D’AVUI

Lluc Serrat, el jove  
protagonista i narrador, 
escull la memòria  
històrica com a TR,  
te-erra o Treball de  
Recerca de batxillerat, 
d’acord amb la seva 
tutora.

Estrella Coseriu,  
la jove i competent  

professora d’història  
de l’Institut, tutora  

de Lluc Serrat,  
que se n’acaba  

enamorant. 

Ella assenyalarà l’estudi de les fonts:  
les memòries inèdites del seu avi Pau Serrat el Coix, 

on apareixen cartes dels seus familiars i amics,  
la Causa General, els Arxius Municipals de  

la seva localitat, una selecta bibliografia i, a més,  
el relat esfereïdor de les sentències condemnatòries 

de l’Auditoria de Guerra de Girona,  
on es veu obligat a treballar.



Els Serrat són un matrimoni de classe mitjana nor-
mal, format per Climent, arquitecte, la muller Fran-

cisqueta i els dos fills, Eulàlia i Lluc, sense oblidar l’àvia 
Cecília. Tanmateix, plana sobre ells la memòria d’un fa-
miliar màrtir, Bartomeu, avi de Climent, assassinat per 
un escamot de milicians el 1936, en els inicis de la guerra 
incivil, fet del qual han responsabilitzat sempre un cone-
gut polític de la ciutat, el senyor Coll, avui exiliat a Xile.

Pau Serrat, fill de Bartomeu, pare de Climent –conegut 
com Pau el Coix per un incident a la rereguarda tot i 
servir com a auxiliar a les auditories postbèl·liques del 
franquisme–, és mort, però els seus escrits, des de les 
eleccions del 1936 fins acabada la guerra, en els quals 
cova una certa revenja contra Coll, perduren ordena-
dament arxivats en un ahir d’aigües estancades fins que 
Lluc –des de la distància d’una tercera generació– es 
proposa dedicar el seu treball de recerca de batxillerat a 
la Memòria històrica del conflicte bèl·lic i a les circums- 
tàncies que van portar al martiri del seu besavi i a la 
coixesa de l’avi. Tot plegat li suposarà una maduració 
afectiva i intel·lectual de la pròpia adolescència, ja que 
haurà d’acceptar no sols els límits del coneixement i la 
possibilitat d’existència de diverses perspectives o mo- 
dels mentals per afrontar la mateixa realitat, sinó també 
que l’estimació veritable de vegades exigeix el sacrifici 
de la renúncia.

Guiat per una jove i competent professora d’història 
d’Institut, de qui acabarà enamorant-se, anirà compre-
nent a poc a poc la complexitat d’una guerra començant 
per desmitificar la responsabilitat de Coll en la mort del 
seu besavi –ho provarà al pare documentalment– i, tam-
bé, que ser d’un bàndol determinat no eximeix ningú 
de responsabilitats. El treball el portarà a investigar tant 
en la vida de Coll, paradigma dels intel·lectuals exiliats, 
com en la del milicià Aurelio, el qual, acabada la guerra 
hispànica, esdevingué un anònim heroi de la resistèn-
cia entre els maquis francesos. Avui, un dels seus nets, 

Aurélien, que treballa al CNRS francès, ha esdevingut 
un qualificat professor de física de partícules a l’UAB, a 
més d’un dels experts a posar en funcionament el Sin-
crotró Alba de Cerdanyola.

El nostre protagonista anirà transitant per un vel de 
Maia cada vegada més revelador del relativisme de les 
visuals històriques, del despropòsit d’una guerra entre 
germans i de l’absurd d’una mort com la del seu besavi, 
la causa de la qual descobrirà atzarosament el dia del seu 
examen de Selectivitat.

L’autor, lluny d’elaborar cap novel·la a l’ús sobre la guer-
ra civil, ens ha teixit una història encarnada en la seva 
ciutat, però, de fet, ja que renuncia als localismes, uni-
versal, assumida des dels ulls i la distància d’una tercera 
generació –com Un home que se’n va, de Vicenç Villa-
toro– i, al costat de la desmesura tràgica dels tribunals 
franquistes, hi ha ordit una possibilitat de redempció a 
través d’un amor que, d’una banda, és renúncia heroica 
i, de l’altra, esperança incipient.

LLUMS DE SINCROTRÓ?
Què és

Encara que no apareix pel seu nom, la identificació de la ciutat d’Olot es veu àmplia-
ment magnificada per les imatges davant de cada capítol, en una panoràmica ingent 
del radi d’acció de l’autor.

Inicialment hi trobem un implícit homenatge a l’exili català amb l’aparició del Palau 
de la Moneda de Santiago de Xile, on la revista Germanor aglutinà personatges de la 
talla de Josep Ferrater Mora, Xavier Benguerel, Joan Oliver o Domènec Guansé, que 
apareix a la novel·la. Tot seguit, el vell aparell de ràdio pren tota la potència melancò-
lica del canal de comunicació més pròxim a la gent normal dels anys de la República, 
un temps tallat amb rotunditat per la imatge del model d’avió Havilland DH. 89 Dra-
gon Rapide, que va fer servir Franco per volar fins a Àfrica i iniciar la revolta militar.

El terreny proper del Treball de Recerca ens parla del compromís cultural que encar-
na l’avui desapareguda Biblioteca Popular, obra de la Mancomunitat, inaugurada el 
1918 amb presència d’Eugeni d’Ors, o el reconeixement als elements paisatgístics en-
mig d’una Catalunya col·lectivitzada: la masia de la Quintana, camí del Corb, l’esglé-
sia de Santa Eulàlia de Begudà, les voltes de l’Hospital de Sant Jaume, la masia de can 
Joandillo, prop de l’església de Santa Bàrbara de Pruneres, en plena Alta Garrotxa, al 
municipi de Montagut i Oix, l’estació del tren d’Olot a Girona (inaugurada el 1911), 
que segons la cançó sortia quan volia i arribava com podia, l’estació del Viacrucis a la 
pujada del volcà Montsacopa. 

Finalment, el desenllaç ens porta a la Llotja de Mar de Perpinyà, on hi ha el cafè-res-
taurant Le France, en plena plaça de la Llotja, i un apunt sobre la cúpula del Sincrotró 
Alba, que impulsa els camins de multitud de llums de recerca i de futur.



Lluc Serrat, el jove protagonista i narrador, escull la me-
mòria històrica com a TR, te-erra o Treball de Recerca 
de batxillerat, d’acord amb la seva tutora,

Estrella Coseriu, la jove i competent professora d’his-
tòria de l’Institut. Ella assenyalarà l’estudi de les fonts: 
les memòries inèdites del seu avi Pau Serrat el Coix, 
on apareixen cartes dels seus familiars i amics, la Cau-
sa General, els Arxius Municipals de la seva localitat, 
una selecta bibliografia i, a més, el relat esfereïdor de les 
sentències condemnatòries de l’Auditoria de Guerra de 
Girona, on es veu obligat a treballar.

Bartomeu Serrat, besavi de Lluc i president local de la 
FJCC, i Pere Sureda, metge, tots dos fejocistes, detin-
guts i encausats pels milicians, executats el 31 de juliol 
de 1936, als revolts de Sant Cosme a tocar de Begudà. 
La família sempre n’ha fet responsable Joan Coll i Ge-
lat, un dels caps locals de les Milícies Antifeixistes, avui 
exiliat a Xile, que ordenà el canvi de presons dels encau-
sats, circumstància que els abocà a la mort.

Pau Serrat el Coix, avi d’en Lluc, i Hilari Sureda, met-
ge, conserven tergiversades, i amb ànims de revenja, les 
circumstàncies de l’assassinat dels seus pares respectius. 

Aurelio Fernández, milicià, un dels autors materials de 
l’execució dels fejocistes, exiliat a França, on lluitarà 
amb els maquis i esdevindrà heroi de la resistència fran-
cesa contra l’exèrcit alemany. 

Climent Serrat, arquitecte, fill de Pau Serrat el Coix i 
pare d’en Lluc, refractari a deixar-li la documentació 
dels seus avantpassats per poder fer un Treball de Re-
cerca de batxillerat en relació a la memòria històrica de 
la guerra (in)civil.

Dins la complexa trama de les diverses línies argumen-
tals, destaquen el Dietari del viatge a Xile de Climent 
Serrat i Hilari Sureda per acusar Joan Coll i Gelat –tí-
pica figura de l’intel·lectual exiliat–, de l’assassinat dels 
seus pares; els episodis narrats en les cartes del Min-
go de cal Flequer des del front de l’Ebre a Pau Serrat 

el Coix; la condemna a mort pels tribunals franquistes 
d’un parent dels Serrat, en Pep, campaner del Santuari 
de la Mare de Déu del Bou, membre de la CNT i, tan-
mateix, capaç d’acollir els Serrat i d’amagar capellans 
a casa, cosa que provocarà el suïcidi de la Carmeta, la 
seva dona; l’amor de la Filomena Serrat, la tieta, i en 
Ramon de ca l’Armer, una parella informal avançada al 
seu temps, que, malgrat tot, amaguen els seus secrets; 
l’atemptat de revenja contra Aurelio Fernández, en el 
qual morirà el seu fill petit, Aurelito Fernández, fet 
que el portarà al manicomi; l’exili d’aquest i del seu fill 
Eusebio Fernández, un dels nens deportats a l’URSS, 
i els estudis del fill d’aquest, Aurélien Fernández, que 
acaba essent un investigador del CNRS francès, un qua-
lificat professor de física de partícules de la UAB i un 
dels experts triats per posar en marxa el Sincrotró Alba. 
La tendríssima història d’amor entre Estrella Coseriu i 
Lluc Serrat representa el contrapunt emotiu de les vicis-
situds intel·lectuals exigides pel Treball de Recerca, cosa 
que permet seguir el dia a dia de maduració interior del 
mateix narrador, així com la confrontació intergenera-
cional que exigirà una heroica renúncia amorosa. Entre 
aquestes vicissituds hi ha dies d’amor i dies de ruptura, 
pèrdues i trobades, cartes pòstumes dipositades a cal 
notari que revelen incògnites, els fils que apareixen i 
desapareixen de l’exili a França, així com la crucial vi-
sita al Sincrotró Alba, cosa que permet la coneixença 
entre Elisabeth Fernández i Lluc Serrat: els dos besnets 
repassaran les trajectòries dels seus besavis, descobriran 
el relativisme de les visuals històriques i aniran transi-
tant per un vel de Maia cada vegada més revelador fins 
a ressituar les responsabilitats de cada protagonista i po-
sar els fonaments d’una esperança incipient.

Els protagonistes  
de la trama



Qui és Lluís Busquets i Grabulosa?

El periodista

Polièdric escriptor, professor i periodista, 
va començar a la premsa amb entrevistes a 
literats catalans, algunes d’elles aplegades 
en dos volums: Plomes catalanes contem-
porànies (1980), amb pròleg de Salvador 
Espriu, Premi Baldiri Reixach, i Plomes ca-
talanes d’avui (1982), amb pròleg de Joan 
Vinyoli. Signà un article diari en tota l’eta-
pa autogestionària del Diari de Barcelona i 
encara col·labora assíduament al Diari de 
Girona.

El narrador 

Com a narrador aquells anys vuitanta publi-
ca (Qu)eixalades, amb pròleg de Pere Cal-
ders (1982), Assassinat al Pati dels Tarongers 
i altres contes polítics (1995), amb pròleg de 
Joan Perucho, així com alguns relats per 
a infants i joves com ara Viatge fantàstic  
i Històries de debò (1981), El rei de la ba-
nyera/Crònica de Pere el Gran (1985), Elda 
i el cavall de l’Emperador (1986), Ja no tinc 
por (1989) i De Hyde Park a Plaça Catalu-
nya (1989), El viatge fantàstic de Griselda 
(1989), alguns dels quals han tingut diverses 
edicions, i també les novel·les per a adults: 
El llimerol / Papers d’un ionqui (1984) –amb 

versió castellana– i Carn robada al paradís, 
amb pròleg de Xavier Benguerel (1988). 

El pedagog

La seva feina de professor el va dur, durant 
els vuitanta, a escriure Literatura catalana/ 
Textos d’orientació universitària (1983, am-
pliat el 1986) i, a partir dels noranta, a do-
nar a conèixer diferents lectures de caire 
pedagògic i didàctic –Ramon Llull, Lope de 
Vega, Antonio Buero Vallejo, Jacint Verda-
guer, Joan Oliver, Salvador Espriu, Miquel 
Martí i Pol, Benet i Jornet...–, diferents anto-
logies –Salvat-Papasseit, Joan Oliver...– i els 
epistolaris de X. Benguerel –de qui havia es-
crit al monografia Xavier Benguerel, la màs-
cara i el mirall (1995)– amb Calders, Carner, 
Riba i altres autors, molt especialment amb 
Joan Oliver/Pere Quart (Epistolari, 1999). 
D’aquell temps, la novel·la per a joves Plan-
tar cara (1996) assolirà diverses edicions. 

El biògraf de Xirinacs: 
de coautor a biògraf

L’any 2000 publica, juntament amb Lluís 
M. Xirinacs: Plantem-nos! Temes vius i 
pendents per al tombant de mil·lenni; ben 
aviat dedicarà al tres vegades candidat al 
Nobel de la Pau el llibre Xirinacs i l’esta-
fa de la transició: la Constitució i l’Estatut 
(2013) i la biografia Xirinacs, el profetis-
me radical i noviolent (2017), a més d’ha-
ver-lo enaltit al costat de Verdaguer i Llull 
amb el llibre: Amic i amat: tres homes de 
Déu en diàleg (2016). 

El debat nacional

Amb el canvi de segle, a més d’oferir-nos 
el poemari Els ulls en la font (2004), amb 
pròleg de Jordi Sarsanedas i epíleg de Car-



les Duarte, dedicarà alguns esforços al tema nacional. 
Així, juntament amb Carles Bastons publica Castilla en 
la literatura castellana (2002), Castilla y Catalunya frente 
a frente. Antología para un debate cultural (2003) i El pro-
cés nacional català. Història del debat sobre la identitat de 
Catalunya entre intel·lectuals castellans i catalans (2015). 

La passió per la Bíblia

Una vessant de la seva línia assagística ha estat el tema 
bíblic. Amb Última notícia de Jesús el Natzarè (2006), 
aconseguí en poc temps quatre edicions, a més de la ver-
sió castellana. Han seguit Els Evangelis secrets de Maria 
i de la Magdalena (2009) –també amb una versió caste-
llana–, Carta al Papa d’un creient crític (2010), Jesús era 
un heretge (2014), Heretges, perseguits i excomunicats. 
La cara oculta de la història de l’Església (2015) i Déu, 
el mal i el meu càncer (2017), entre d’altres. Actualment 
treballa en un magne projecte de cultura religiosa popu-
lar, provisionalment titulat Els enigmes de la Bíblia, on 
vol oferir amb senzillesa textos sagrats de les diverses 
tradicions religioses i analitzar i comentar, un per un, 
tots els llibres de l’Antic i el Nou Testament.

El novel·lista i la seva obra recent

Tanmateix no ha oblidat mai la novel·la com ho testimo-
nien títols com ara El Testament de Moisès (2007) –sobre 
els enrevessaments de les nul·litats matrimonials eclesi-
àstiques i les disputes religioses davant les troballes ar-
queològiques bíbliques–, Albada a Lisboa (2011), el relat 
amb el retaule de la revolució portuguesa dels clavells, La 
mirada de l’auriga (2014), que ens trasllada a Delfos i al 
món de la Magna Grècia del qual som hereus, i aquesta 
que tenen a les mans, Llums de sincrotró (2017).

Coordinació editorial 

Una faceta ben desconeguda del nostre autor és la co-
ordinació editorial de llibres per a adolescents, des de 
l’any 1984, per a La Gaya Ciencia, amb la col·lecció 
«Lectures Moby Dick», que abraçaria mig centenar de 
títols començant per Petites proses blanques, de Salva-
dor Espriu; El gat negre i altres relats, d’Edgar Allan 
Poe; Tres per cinc, quinze, de Pere Calders; La crida sal-
vatge, de Jack London; Canigó, de Jacint Verdaguer; El 
crim de Lord Arthur Saville, d’Oscar Wilde; Els patafis 
d’un patagó, d’Andreu Sotorra; Contes de les tragèdies 
de Shakespeare, de Charles i Mary Lamb. Des d’aquest 

moment i fins al 1995 anà a càrrec de l’Editorial Gra-
nica amb títols tan singulars com aquests: Les nostres 
rondalles; El rei Artús i els cavallers de la taula rodona; 
Les nostres llegendes; Contes del modernisme; Contes 
del noucentisme i obres de Gérard de Nerval, Nathaniel 
Hawthorne, Heinrich von Kleist, Xosé Neira Vilas, Da-
niel Defoe, Nicolai V. Gogol, Xavier Benguerel, Jacob 
i Wilhem Grimm, Charles Dickens, Vercors (Jean Bru-
ller) i Lleó Tolstoi, entre d’altres.

De 1986 a 1988 coordinà per a ASESA la col·lecció 
«Herois de ficció», on destaquen El Quixot a Barcelo-
na (adaptació de Marta Giràldez), Cyrano de Bergerac, 
d’Edmond Rostand (adaptació de Jordi Anaud), Antí-
gona, de Sòfocles (adaptació de Joan Gonyalons), El lli-
bre de Blanquerna, de Ramon Llull (adaptació d’Antoni 
Taltavull), El comte Arnau, de Joan Maragall (adapta-
ció de M. Mercè Toll), Carlemany a Girona (adaptació 
d’Helena Soler i Puig), i amb adaptació de diversos au-
tors, Personatges de la Bíblia: de Noè a Jesús de Natzaret. 

Darrerament també coordina alguns volums de l’As-
sociació Cristianisme al segle xxi, de la qual forma part, 
entre els quals Com viure la fe en un món en crisi / Espi-
ritualitat de frontera (2013), Models alternatius de caràc-
ter econòmic i ecològic (2016) i Espiritualitat i ecologia 
entorn de la «Laudato si’» (2017).

Col·laboracions cinematogràfiques i videogràfiques.

Autor de Para leer la imagen: mass-media y educación 
(1977), urant l’any 1985 formà part de l’Equip Garrotxa 
amb el director cinematogràfic Pep Callís, per a la sèrie 
«Pobles de Catalunya»; s’encarregà de Beget, Sant Pau 
de Segúries, Tortellà, Vall de Bianya, Vall d’En Bas, Vidrà, 
Riudaura, Sant Joan Les Fonts, Lles de Cerdanya i Bagà.

Amb el mateix director, col·laborà en el guió del film 
sobre oficis que es perden Sempre és demà, estrenat a 
Olot l’octubre de 1985, editat per TV3 el setembre de 
1987. Va obtenir una menció honorífica del Ministeri 
de Cultura en el marc dels premis d’Artes y Tradiciones 
Populares 1988; reeditat pel Canal 33 la tardor de 1989.
També formà part de l’equip de guionistes per a la sè-
rie «Viure i Escriure. Els grans noms de la Literatura 
Catalana». Per al realitzador Josep Oller, va escriure el 
guió del vídeo Caterina Albert/Víctor Català: el jo contra 
l’entorn (2011)

Darrerament també ha participat en el guió de Xiri-
nacs, a contracorrent, de Zeba Produccions-TV3, sota la 
direcció de Sergi Guix.



Qui és Jordi Junyent?

(Sabadell, 1946)

«He vist sortir el sol a diversos indrets. 
Mestre de plàstica, professor de tallers, 
encuriosit de la vida i pel camí, m’he anat 
fent. Impactes: Viatge a ITÀLIA, 1970. 
Viatge a GRÈCIA, 1974. Viatge a PARÍS, 
1976.» Nòmada per vocació, resumeix així 
una experimentació artística que va poant 
al llarg de les seves singulars experiènci-
es que van des de disseny i realització de 
joguines i escenografies, fins a l’aterratge 
al món de l’ensenyament, a primària com 

a mestre de plàstica i a secundària com 
a professor de taller. Home de mil oficis 
artesanals, la seva obra artística és de ra-
dicalitat extrema, i només treballa amb 
materials reciclats, dels quals extreu una 
rara sintonia amb l’univers i la poesia, que 
transforma en una escultura subtil plena 
d’emoció vital i de càrrega crítica. La seva 
expertesa i la seva sensibilitat el van fer col-
laborador de diverses obres de Joan Bros-
sa, que li és un referent inseparable.

E
qu

ip
 C

rò
ni

ca
, 2

01
6.

 F
us

ta
, g

ui
x,

 fe
rr

o 
i c

ui
r. 

55
 x

 7
5 

x 
7 

cm
.



Jordi Junyent ha realitzat i ha triat 
per a Llums de sincrotró un con-

junt d’obres que subratllen la nuesa 
dels protagonistes davant el vertigen 
de cada història personal, el despu-
llament que suggereix la roba dels 
camps de concentració, les maletes 
buides dels trens de la mort.

El pilot de roba de la portada, que 
s’estén fins al llom, lliga molt bé 
amb el vagó de bestiar que s’utilit-
zava per al transport dels presoners, 
que forma part de la contracoberta. 

En absència, la imatge potent de les creus de Terra cre- 
mada dialoga amb una marca de proximitat com seria 
la creu del Triai d’Olot –Tríade, en la novel·la–, que re-
corda un lloc d’infausta memòria per l’execució gratuïta 
d’olotins, component funerària i martirològica, subrat-
llada pel munt de roba capaç de dialogar igualment tant 
amb el front bèl·lic de l’Aragó i els camps de refugiats 
de la novel·la com amb la desolació  que comporta tota 
guerra.

La línia argumental de les imatges de Jordi Junyent ens 
apropa al nucli de la novel·la: d’entrada tenim la repro-
ducció litogràfica Equip Crònica, que és una presència 
vívida d’objectes recollits directament sobre els camps 
de batalla del front de l’Ebre no gaires anys enrere. Una 
reflexió lacerant incrustada sobre la lava volcànica del 
record de les víctimes: unes espardenyes, una forquilla, 
una ferradura, filats i claus, roba i terrissa destrossada 
i, en un racó, una evocació de rotllana humana en mi-
niatura.

La primera línia d’imatges de la novel·la va des de la 
Combustió del país amb l’incendi de la guerra, passant 
per l’Equipatge de la derrota i la Roba bruta que genera 
la ruta cap al front, fins arribar al paisatge sarcàstic del 
Pendó de cada batalla i la sensació d’Empalats que recor-
re tots els protagonistes i que acaba fulminant tots els ca-
bles de la Desertització imposada per la contesa bèl·lica.

La Desolació de la derrota gairebé com un pierrot es-
capçat, la munió dels morts de la Terra cremada, els va-
gons de bestiar de Despòtic que transporten presoners 
cap als camps de concentració, i el missatge de la Carta 
a ningú o la carta al monstre del no-res contrasta amb 
els llums de sincrotró de l’esperança, l’aigua de La font 
de vida. 

Terra cremada, 2017. Fusta, guix i cànem. 58 x 100 x 30 cm.

Empalats, 2009. Fusta, guix i cànem. 58 x 100 x 30 cm.



Ocnos i el parat esglai 

de Salvador Espriu.

La Càbala i Espriu.

Una poètica de la llum, 

de Rosa Delor i Muns,

amb fotografies de Julia Mehls.

Amic i amat. 

Tres homes de Déu en diàleg, 

de Ramon Llull, Jacint Verdaguer 

i Lluís M. Xirinacs.

Xirinacs. 

El profetisme radical i noviolent,

de Lluís Busquets i Grabulosa.
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original de Jordi Junyent, signada i numerada per l’artista, és de 50 €. 
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comprador/a.)
Enviar full de comanda i comprovant de pagament a info@balascheditor.cat. Si l’adreça d’entrega és diferent de la que apareix en l’apartat de 
Dades de la comanda, cal indicar-ho en el correu electrònic.
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LLIBRES PUBLICATS

Hem volgut promoure a través d’una edició singular la vella complicitat entre l’art i la societat civil. Amb aquest fi s’ha 
comptat amb la realització d’obra original i gràfica de Jordi Junyent que acompanyarà aquesta edició en les seves dues 
modalitats.

En l’edició especial, numerats de l’1 al 101 exemplars gran format de 24 x 17 cm, relligats en tela, i signats pel novel·lista  
i l’artista, s’ha triat la reproducció litogràfica titulada Equip Crònica, que s’ha construït amb restes del front de la batalla 
de l’Ebre, per tal que simbolitzés un crit de dolor a favor de la pau i la llibertat.
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