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Costa una mica de creure que 
l'adveniment de la República 
no hagi générât a la literatura 
catalana un dolí important i po-

tent de ficcions que facin creíble la rea
litat, que els escriptors no hagin aprofi-
tat amb alegría creativa les anecdotes 
de la historia per reconvertir-Íes en ar
guments imaginatius. El panorama, al 
capdavall, coincideix de pie amb la 
descripció que feia Valent! Puig quan 
deia que Barcelona era una metrópoli 
sensé gaires novel-Íes: "No sé si enyo-
rar les novel-Íes sobre Barcelona que 
ningú no ha escrit correspon en certa 
manera a la nostalgia per la Barcelona 
que no hem viscut: la veritat es que en 
tenim noticia per memóries i 
cróniques, pero la novel-la catalana 
sembla patir una gran al-lèrgia a la 
metrópoli. D'Agustí a Juan Marsé, 
també la trobaríem mes en novel-Íes en 
castellà que en la novel la en cátala, 
sempre mes decantada —segons una 
vella polémica— per la vida rústica, 
refractaria ais nous personatges i les 
noves relacions socials, a les individua-
litats i paisatges de la gran ciutat que fa 
immensos salts evolutius i creix cada 
dia amb la intensitat d'un maelstrom". 
Es cert que la Segona República va 
representar una ventada d'aire nou i 
net en l'obra i la política cultural de la 
Generalitat, que alguns escriptors van 
poder assolir el rang de professional de 
l'escriptura, que les publicacions de 
diaris i revistes en cátala van augmen
tar considérablement, i que el movi-
ment editorial de l'época va arribar a 
les xifres mes altes que mai no havia 
conegut el llibre cátala, pero no es 
menys cert també que el reflex de la 
realitat del moment no acaba de con-
cretar-se de debo i amb pes estétk en 
cap text narran u. 5 
UallUa sUlloTR fflas's'á distant o tímida 
en novel-Íes com Hores en blanc, de 
Sebastia Juan Arbó. en Una mena 
d'amor. de César-August Jordana. en 
la trilogía Els anys tèrbols, de Caries 
Soldevila, en Aloma, de Mercé Rodore-
da i, sobretot, en Vida privada, de Jo-
sep Maria de Sagarra, uns títols on hi 
figura com a rerefons el dibuix de l'am-
bient psicológic i el neguit col-lectiu 
que es respirava a l'época. pero son 
majoritàriament pinzellades secunda
rles, talment com si els esdeveniments 
de la realitat fossin unes 
circumstàncies que passessin en un al-

Al-lèrgia a la realitat 
PONÇ PUIGDEVALL 

- espete Josec P a 

JüMÓBJUMi l in rtifrrrm 

te les idéologies. No és 
menor la malicia amb 
qué Eugeni Xammar 
retrata la Barcelona re
publicana a les seves 
memóries, Seixanta 

•anys d'anar peí man, 
com tampoc ho és la 
desolació que vene al 
sempre poc recordat 
Caries Cardó i que es-
criu a Les dues tradi-
cions frases tan con-
tundents com aques
ta: "Era cosa clara 
que la República, 
àdhuc vista en la ment 
deis seus homes mes 
illustres, no era mes 
sensata ni mes visible 
que la Monarquía; 
que era, en pocs mots, 
una continuació de la 
Dictadura, amb canvi 
de signe". Hi havia 
il-lusió i entusiasme, 
pero ja avisava Joan 
Estelrich, a Fénix o 
l'esperit de la Re-
naixença que els dos 
grans enemics a com
batte eren el diletantis-
me i el pessimisme. 

Mes enllà de les 
grans recapitulacions 
de la memoria, la quo-
tidianitat deis anys re-
publicans es troba en 
els articles immensos 
de Sagarra, en les 
cróniques enlluernado-
res de Josep Maria Pla
nas, en els Fulls de die-
tari de Caries Soldevi-

yen i expliquen els llibres d'história. 
Sobre les peculiaritats deis anys re-

publicans a la literatura catalana s'hi 
pot apücar el mateix que observa Va-
lentí Puig al voltant de les Barcek 
possibles que cap escriptor ha recollit: 
"Es un símptoma mes que un episodi 
clàssic com és Penterrament de r 
sen Verdaguer ara per ara estigui mes 
ben contât a les memóries de Gaziel 
que a cap novel-la d'ahir o d'avui". És 
en el terreny de l'experiéncia personal i 
el periodisme on cal buscar la 
descripció deis batees de l'época, el di
buix précis i just deis fénómens 

m uuutulJLU' la núi\ ei—taren elsreportatges de Caries Sentís, 
vil i política. A Els exiliáis de la Dicta
dura, de Francesc Madrid, no es parla 
del moment, pero sí que hi surten tots 
els futurs protagonistes de l'aventura 
republicana i és un bon magatzem 
d'anecdotes que permeten imaginar-se 
l'atmosfera que permetrà que es pro-
dueixi el canvi de rumb polític. És, en 
tot cas. una bona introducció abans de 
submergir-se en el millor text escrit so
bre el tema. Madrid, l'adveniment de la 
República, de Josep Pía, un prodigi 
d'ironia. humor i parodia d'un sôlid 
antirepublicà fascinât pels moviments 
de la historia i escèptic absolut respec-

en l'obra de Gaziel, o en el periodisme 
que escrivia Irene Polo. 
Contràriament a l'al-lèrgia a la realitat 
que domina el gruix de la narrativa, 
les pagines de la premsa compleixen 
amb la seva funció. i el desarrelament 
col-lectiu, la vida bohemia i el desor
dre de les multituds de l'época viuen 
en paraules gracies a la feina deis pe-
riodistes, vertaderament els últims ¡Il
lustrais, tal com els veu Xavier Pericay 
al prôleg d'un llibre imprescindible 
per copsar des de dins que va ser el 
période república, Cuatro historias de 
la República. 
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