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A
mitjans de gener es presentava
a la Universitat Oberta de Cata-
lunya un Treball Fi de Carrera de
l’advocada –i ara també nova lli-
cenciada en Humanitats– Judith

Martínez i Almendros que porta per títol: La
revista Biofília i el seu entorn a la Catalun-
ya dels anys 30, que va rebre la qualificació
d’excel·lent per unanimitat d’un tribunal
format per Laura Solanilla, (UOC), Àngel
Puyol (UAB) i jo mateix que per a l’ocasió
vaig oficiar, a més, com a tutor acadèmic
del treball. Fins aquí res d’extraordi-
nari: un treball més dels que cada
semestre es presenta a les nostres
universitats, coherent, ben fet i ex-
pressió d’unes llargues hores d’estudi
que sovint no reben la recompensa
necessària. A Catalunya es presen-
ten cada any un munt de tesis i te-
sines valuoses en filosofia i huma-
nitats que, per a dissort i misèria
del nostre entorn cultural, gairebé
mai no arriben a ser editades –ni tan
sols conegudes més enllà del petit nucli
dels interessats. Però més enllà de la feina
acadèmica el que m’impressionà en aquest
cas del treball de Judith Martínez era la for-
ma tan elemental amb què començà una
investigació quasi detectivesca i el que hi
pot arribar a haver d’implícit en un treball
acadèmic sobre un tema que confesso des-
conèixer molt més que la meva «tutorada»
ocasional. 

En aquest cas, la Judith comparegué al
meu despatx per a iniciar el treball amb
dos números, només dos, de la revista lli-
bertària Biofília dels anys 1930, autènti-
ques relíquies laiques conservades a casa
seva al llarg d’anys i panys perquè hi havia
estat subscrit, o hi tenia simpaties, el seu
avi, mort al front durant la Guerra Civil. I al
cap de quasi 70 anys, passats els silencis i
les pors, la néta que mai no havia conegut
l’avi ni havia pogut esquinçar els silencis
de l’àvia, volia saber més sobre aquella
estranya Biofília a la qual algun cop es feia
referència en sobreentesos intrigants a les
sobretaules familiars. Hi havia alguna co-
sa de terrible sota l’aparença avui aparent-
ment inofensiva però extraordinàriament
subversiva d’aquests textos biòfils publi-
cats en castellà a Catalunya, com, a un al-
tre nivell, hi havia alguna cosa de molt se-
riosa en llibres aparentment innocents i
introbables com  Els amics del Sol que he
pogut consultar després quasi per atzar.
Allò que hi havia de perfectament seriós
era la fidelitat de tantes i tantes famílies a
«l’ideal» que més d’un cop els havia portat
a la presó, i a suportar denúncies i discri-
minacions de tota mena, perquè, com
deien els falangistes: «Al enemigo se le da
por c... y al indiferente se le aplica la legis-
lación vigente». En el naturisme (integral
o no, vegetarià o no) sembla que s’hi ama-

gui un secret que tot just ara es comença
a desvelar. 

La repressió tan espessa i continuada
al voltant del naturisme català i la seva
tradició té alguna cosa d’incomprensible.
És com si més que silenciar una opció cul-
tural i social es volgués amagar alguna
cosa de molt òbvia i clara: el dret a la feli-
citat personal, expressada en el gaudi del
propi cos. Com és possible que el naturis-
me, al cap i a la fi una doctrina hedonista i
partidària de la felicitat i l’harmonia, sigui
considerat encara gairebé com un vici se-
cret i inconfessable? Fins on ha arribat la
desmemòria històrica que l’ha ocultat du-
rant tants anys? Vet aquí algunes pregun-
tes que caldria fer en veu alta i que potser
tindrien mala resposta. Aquest país pro-
dueix pocs epicuris autèntics, potser per-
què pateix un excés de cínics.  

Excuso dir que el treball de Judith Mar-
tínez i Almendros fou, en la seva investiga-
ció bibliogràfica, una autèntica odissea.
Fonts patèticament insuficients, protago-
nistes d’una època desapareguts sota una
capa d’oblit pesada com el marbre i difi-
cultats de tota mena (fins i tot la proble-

màtica distinció entre nudisme i altres ca-
ràcters del moviment) estigueren a punt
de fer fracassar la recerca, àdhuc quan es
pogué determinar la identitat de l’editor de
Biofília, Joan Sanxo Ferrerons, que s’ama-
gava sota el pseudònim de Laura Brunet i
del qual a hores d’ara encara no sabem ni
el seu ofici ni el lloc de naixement: 

La localització de l’autèntica identitat
de l’autor i editor de la revista Biofília
«semblava que hauria d’obrir molts ca-
mins però no fou així, -diu Judith Martí-
nez- atès que per a la meva sorpresa i de-
cepció, en molts dels Arxius i Biblioteques
visitats i consultats no es tenia cap conei-
xement documental “positiu” d’un autor
que semblava haver estat empassat per
les ombres del temps. A la Biblioteca Pú-
blica Rosend Arús no n’hi havia notícia. A
la Biblioteca de Catalunya hi restaven tan
sols un parell o tres d’exemplars del con-
junt de tota l’obra –Desnudismo integral i
Aventuras Galantes de Pigault Lebrun. N°
2. El buen ladrón. A l’Arxiu Municipal de la
Ciutat de Barcelona, Casa de l’Ardiaca,
únicament es trobà l’exemplar número 1
de la revista Biofília, que ja sabia que havia

tingut una
vida molt més

llarga per les
mateixes informa-

cions facilitades en
les contraportades

dels llibres consultats.
No hem localitzat tam-

poc, ni sabem si es va arri-
bar a publicar mai, el seu llibre Dios
y el hombre, de Pedro Bushner i
Laura Brunet (Formidable alegato
contra toda religión), que s’anuncia
al número 1 de Biofilia (1935)». 

Malgrat el bon treball de la Judith,
Biofília no ens ha revelat gairebé cap
dels seus secrets (per cert: si en sabeu
algun ens podeu ajudar!). Ens falten un
munt de testimonis –especialment
gràfics– sobre les seves activitats, per-

què les fotografies de la revista eren re-
produïdes de publicacions germàniques.
Ens falta també –i segurament per a sem-
pre–  el testimoni personal de molta gent
que van viure el període de la República. 

Però, amb tot, el nudisme, el vegetaria-
nisme i altres formes d’expressió de l’ide-
al epicuri en la vida quotidiana han existit,
tingueren força i mai, malgrat presons i
exilis, no s’han pogut desarrelar del país.
La recerca de la nostra història cultural no
estarà completa fins que no es recuperin
les formes del que Judith Martínez al seu
treball anomena «positivisme popular».
Textos com el seu i llibres com Cos i revo-
lució. L’espiritisme català o les paradoxes
de la modernitat (2004), de Gerard Horta, o
articles com «Anarquistes sense roba. Els
pioners de l’anarquisme català», signat
per Ricard de Vargas-Golarons i Jordi Fi-
nestres a la revista Sapiens (núm. 25, no-
vembre de 2004) són algunes fites a as-
senyalar –i en aquest número d’Userda en
trobareu més. Però perquè l’ecologisme
sigui una doctrina finalment introduïda en
el món cultural i en la vida quotidiana és
important –i està encara pendent– re-
construir amb el màxim detall possible
l’anarcoindividualisme, el naturisme i el
vegetarianisme de preguerra. Benvingu-
des siguin les noves investigacions.    
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