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Parlar de la la República 
és com parlar d'un 
avantpassat que no vam 
conèixer. Hi ha fotogra

fíes i testimonis i, de tant en 
tant, algú ens diu que ens hi 
assemblem o que sense ella no 
existiríem. Ens ho creiem pero 
passcir; p«̂ r époques d'antipa-
tia rebel, de passoñsmc, d« 
riositat sana i, fínalment, 
quan ja fa setanta-cinc anys, 
de respecte. A les fotografíes, 
la República té una personali-
tat multitudinaria, idealista i 
arrauxada. Fa moites coses 
per primera vegada i al seu vol-
tant la gent hi canta, hi bere-
na, hi baila i hi treballa. En 
historia, la hiperactivitat inten
ta recuperar les décades de 
paràlisi i aprofitar les oportu-
nitats per reparar injusticies. 
No sé si queda massa frívol 
dir-ho pero per a mi la Repú
blica és com un dibuix de 
l'Opisso: un món animât i 
atapait, d'humanitat popular i 
participativa unida per un 
traç que provoca simpatía i 
que va permetre que moltíssi-
ma gent accedís a conceptes 
com educació i treball quan 
l'educació i el treball encara 
eren instruments de creixe-
ment. 

De l'ús idéologie que se'n 
fa, m'estimo mes no parlar-ne, 
pero observo que es confon 
respecte amb devoció. Que el 
républicanisme provoqui nos
talgia en aquells que el van co
nèixer és cohérent. De la nos
talgia prefabricada que con-
verteix la República en l'únic 
gran qué possible (un ideal 
acrític, tan maquillât que sem
bla dissecat), no me'n refio. 
Amb les fotografíes d'aquella 
época també passa. Ens agra
den com son: rialleres, en 
blanc i negre o color sepia, 
mes i menys nítides, pero amb 
una força auténtica que resu-
mim en l'expressió: "fets 
d'una altra pasta". Per aixô, 
quan arriba el moment d'ho-
menatjar-la, sempre hi ha algú 
que proposa retocar la foto
grafía (peí seu bé), fer servir el 
photoshop (per embellir-la) i, 
de passada, modificar el rigor 
deis records mes fàcils de ma
nipular: els no viscuts. 
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