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El segle XX català va ser convuls 
i passional, amarat de fortes 
tensions ideològiques, i mal-

grat el marasme de les dues dictadu-
res i la guerra, malgrat l’exili, la por 
i la divisió interiors, va ser també 
prodigiós i creador. Va ser un segle 
de mort i ressorgiment que no va 
deixar ningú indiferent: va treure el 
millor i el pitjor dels homes i dones 
que es van trobar enmig de la bata-
lla. I al cor de la batalla, des del com-
bat periodístic, hi trobem una figu-
ra tan polèmica com atractiva: Ma-
nuel Brunet (Vic, 1889 – Figueres, 
1956), a qui Francesc Montero ha 
dedicat un complet i mesurat retrat 
biogràfic publicat per Afers. 

Brunet ha passat justament a la 
història de les lletres pel seu únic 
text de ficció, El meravellós desem-
barcament dels grecs a Empúries, 
publicat el 1925 i que s’ha anat ree-
ditant. Però rere l’idealisme jovial 
d’aquella narració noucentista, hi 
ha, soterrada, la trajectòria abran-
dada d’un periodista d’extrems que 
va evolucionar des d’un obrerisme 
inicial influït pel seu amic Andreu 
Nin, amb qui va coincidir als diaris 
Las Noticias i La Publicidad (del 
qual el 1919 van ser acomiadats per 
bolxevics!), fins al conservadorisme 
catòlic de Destino, sota el franquis-
me. Enmig, els anys daurats com a 
firma més ben pagada i influent de 
La Veu de Catalunya, portaveu del 
catalanisme d’ordre de la Lliga. 

Assentat en una sòlida cultura, 
enamorat de França i Itàlia, polifa-
cètic i voraç, el seu va ser sobretot 

un periodisme d’idees, a cavall de la 
política internacional i la catalana, 
atent a la cultura. Això no impedeix 
que, per exemple, fos el primer a do-
nar la notícia del cop d’estat de Pri-
mo de Rivera. Les dues capçaleres 
més modernes del primer terç del 
XX, La Publicitat (portaveu d’Acció 
Catalana) i la revista Mirador, que 
va dirigir, van convertir-lo en un 
dels grans cronistes del període, es-
molat i enèrgic, catalanis-
ta radical, polemista nat 
i arrauxat, obsessiu i sin-
cer, punyent, mordaç. 

Si en l’etapa de formació 
va passar del marxisme in-
fluït per Nin al liberalisme 
progressista d’Acció Catala-
na, amb la República va ex-
perimentar el salt al con-
servadorisme, a causa de 
tres factors: un retorn al 
catolicisme (de jove s’ha-
via format al seminari 
vigatà), la derrota elec-
toral d’Acció Catalana i 
l’acostament d’aques-
ta a ERC, i l’afer Bloch, 
un escàndol financer 
destapat per ell i que 
p r e s u m p t a m e n t  
afectava els dipu-
tats Companys i 
Campalans, que 
sempre el van acu-
sar de tergiversar els fets. 
L’afer va derivar en una que-
rella contra seu i una estranya 
agressió a la sortida de casa. El 
1933 el seu sonat pas a La Veu 

va segellar el nou Brunet conserva-
dor, sense abandonar el seu estil cor-
rosiu i a voltes forassenyat que li va va-
ler tantes enemistats. 

Però les més sonades van venir al 
retorn del seu exili al servei de Cam-
bó, després de fugir per cames, ame-
naçat de mort. Amb 50 anys, la seva 
arribada a la Catalunya franquista 
com a vencedor vençut i arruïnat 
(també va patir un expedient de de-
puració), i la seva incorporació a 

Destino i a la premsa del règim 
gràcies a Ignasi Agustí –“l’ho-
me que em va treure de les es-

combraries”– i Carles Sentís, li 
van crear autèntics enemics, tant 

a l’exili interior –Carles Riba, per 
exemple– com sobretot a l’ex-

terior, des d’on va sobresortir 
l’implacable Eugeni Xam-

mar. Però un adversari in-
esperat i obsessiu per a 
Brunet va ser Salvador Da-

lí, que va arribar a qualificar 
els seus detractors de “bru-
nets”. Amic i mentor in-

tel·lectual d’Anna Maria Da-
lí, enemistada amb el seu 
germà, Brunet es va situar 
el punt de mira del genial 
pintor, que el va caricatu-

ritzar cruelment. 
Brunet, que el 1943 també 

va perdre el seu fill adolescent, 
no es va recuperar mai del cop 
de la guerra ni de les contradic-
cions de la postguerra, tot i no 
deixar de presentar batalla 
(també una batalla interna 
amb si mateix) fins al final.✒

Manuel Brunet, 
l’enemic de 
Xammar i Dalí
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¿Ara haurem d’escriure 
‘sub-director general’?

La pregunta del títol me la fa una 
lectora que no acaba de tenir 
clars alguns aspectes de l’Orto-

grafia catalana (OC) ratificada per 
l’IEC fa 13 dies. La meva intuïció em 
diu, d’entrada, que tant sub-director 
general com sub director general 
(com ja vaig dir en un tast recent, 
l’espai em sembla més clar que el 
guionet per indicar que el prefix 
afecta més d’un mot) no són formes 
defensables, però l’OC sembla que 
aboni sub-director general. 

En efecte, entre els exemples que 
l’OC dóna de derivats amb prefix hi 
ha subaquàtic al costat d’antireligi-
ós o exdiputat, i és normal que qui hi 
busca una guia pensi que si anti- i ex- 
passen a escriure’s amb guionet 
quan afecten un sintagma (anti-cas-
cos blaus, ex-director general), el 
mateix ha de passar amb sub-. 

Però hi ha una diferència impor-
tant entre anti-, ex- o vice- i sub- que, 
al meu parer, permet als tres primers 
prefixos una autonomia que no té 
sub-. I això potser explica que mitjans 
castellans com El País o El Mundo 
escriguin ex director general però 
subdirector general. 

I la diferència és que, mentre que 
anti-, ex- o vice- són prefixos tònics, 
sub- és un prefix àton. No és evident,  
perquè no és alterat per la reducció 
vocàlica. Però ho sabem per la prosò-
dia i els diccionaris de pronúncia. I el 

fet que sigui àton el fa també proclí-
tic, és a dir, l’obliga a formar una uni-
tat fònica amb el lexema que prefixa. 
Per això resulta tan violent separar-
lo d’aquest lexema amb un guionet 
o un espai, tret que es faci per raons 
estrictament tipogràfiques (com és 
el cas de sub-21). I és potser també 
per això que subdirector es percep 
més com un mot que exdirector. De 
fet, el DIEC té entrades amb el prefix 
sub- i no en té amb el prefix ex-. 

 No sé, doncs, si és la semàntica, la 
fonètica o una barreja de totes dues, 
però no sembla que sub- pugui ser 
separat del lexema al qual s’afegeix 
com ho pot ser ex-, anti- o vice-. Si 
això fos cert, la casuística d’aquesta 
norma seria més complexa que la 
que exposa l’OC, que diria que en 
aquest cas no resulta útil per resoldre 
el dubte de la meva lectora.✒

ALBERT PLA 
NUALART

UN TAST  
DE CATALÀ

HI HA UNA DIFERÈNCIA 
IMPORTANT ENTRE 
‘EX-’ I ‘SUB-’ QUE FA QUE 
‘SUB-’ NO SIGUI TAN 
AUTÒNOM COM ‘EX-’

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Els hereus de la terra 
IILDEFONSO FALCONES 
Penguin Random House 

896 pàgines i 22,90 €            1/9 
 
[ 2 ] Argelagues 
GEMMA RUIZ 

Proa 
288 pàgines i 18,50 €            2/6 
 
[ 3 ] Allò que va passar... 
RAMON SOLSONA 

Proa 
464 pàgines i 20 €                 3/9 
 
[ 4 ] La noia del tren 
PAULA HAWKINS 
La Campana 

400 pàgines i 19,50 €         6/74 
 
[ 5 ] Em dic Lucy Barton 
ELIZABETH STROUT 

Edicions de 1984 
216 pàgines i 16,80 €             7/9

[ 1 ] Homo Deus 
YUVAL NOAH HARARI 
Edicions 62 

576 pàgines i 23,90 €           3/4 
 
[ 2 ] Els secrets que mai... 
ALBERT ESPINOSA 
Rosa dels Vents 

386 pàgines i 15,90 €            2/2 
 
[ 3 ] 14. L’autobiografia 
JOHAN CRUYFF 
Columna 

336 pàgines i 19,90 €            1/4 
 
[ 4 ] Curs de feminisme... 
NATZA FARRÉ 
Ara Llibres 

168 pàgines i 17,90 €             7/9 
 
[ 5 ] La màgia de l’ordre 
MARIE KONDO 
Ara Llibres 

208 pàgines i 14,90 €         6/53

RRànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura 
Posició setmana anterior / Setmanes en el mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Falco 
ARTURO PÉREZ-REVERTE 
Alfaguara 

296 pàgines i 19,90 €            2/2 
 
[ 2 ] Los herederos de... 
ILDEFONSO FALCONES 
Grijalbo 

896 pàgines i 22,90 €            1/9 
 
[ 3 ] Patria 
FERNANDO ARAMBURU 
Tusquets 

648 pàgines i 22,90 €           3/8 
 
[ 4 ] La chica del tren 
PAULA HAWKINS 
Planeta 

400 pàgines i 19,50 €         5/74 
 
[ 5 ] La carne 
ROSA MONTERO 
Alfaguara 

216 pàgines i 18,90 €            9/9

[ 1 ] Los secretos que... 
ALBERT ESPINOSA 
Grijalbo 

384 pàgines i 15,90 €             1/2 
 
[ 2 ] Cuando pintábamos... 
JOSEP LÓPEZ DE LERMA 
ED Libros 

250 pàgines i 20 €                  -/2 
 
[ 3 ] La República Catalana 
RAMÓN COTARELO 
Now Books 

208 pàgines i 18,90 €            7/8 
 
[ 4] La magia del orden 
MARIE KONDO 
Aguilar 

308 pàgines i 14,90 €         6/60 
 
[ 5 ] Homo Deus 
YUVAL NOAH HARARI 
Debate 

528 pàgines i 23,90 €            -/4
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