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a més audaç iniciativa
d’una promoció d’es-
criptors de postguerra
la constituí la revista

Ariel. Fou fundada per Josep
Palau i Fabre l’any 1946, i tam-
bé cal considerar-ne fundadors
Joan Triadú, Josep Romeu,
Frederic-Pau Verrié i Miquel
Tarradell. Tots ells eren escrip-
tors –com digué Carles Riba,
“incerts del futur i dubtosos
del propi passat”–, universita-
ris d’una generació que oscil·la-
va, en el moment d’iniciar-se la
revista, entre els 25 i els 29
anys, però una generació sense
una definició d’objectius, no-
més empesa per la voluntat de
dur un “missatge”.

A LA REVISTA ‘ARIEL’ –explica
Triadú– no hi hagué manifest,
llevat que el fet de no haver-
n’hi no en sigui ja un. Però tam-
poc el grup que es féu respon-
sable de la revista no volgué fer
una revista de grup. I així fou
com una iniciativa de proce-
dència reduïda a tan poques
persones esdevingué una crida
i, per ella i pels seus resultats
efectius prop de diverses gene-
racions anteriors i de la imme-
diata posterior, esdevingué un
repte, el primer, de la literatu-
ra catalana a la situació creada
el 1939. Fer una sensació de
continuïtat a la literatura cata-

L lana i a la cul-
tura expressa-
da en català
–que malgrat
no haver estat
eliminada era
ignorada de
les majories i
desconnecta-
da de les noves
generacions–
era el “missat-
ge” de la revis-
ta Ariel.

EL PRIMER NÚ-
MERO de la re-
vista porta da-
ta de maig del
1946 i, el dar-
rer Ariel dis-
tribuït, és de
desembre del
1951. En total
formen una
col·lecció de
23 números
apareguts en
dues èpoques.
Amb el subtí-
tol Revista de
les Arts (no-
més fins al nú-
mero divuit),
per forces ma-
jors se n’interrompé la publi-
cació durant un any i mig i, en
reaparèixer, per raons de se-
guretat, se’n van suprimir el

títol i el subtítol, i es va fer
constar només en la portada
el número del fascicle. Ariel
–explica Triadú– era, al cap-

davall, un repte al règim.
S’havia de repartir a mà i
costejar per subscripció,
sense local social –impen-
sable!–, sense comprovant.
El número u tenia 16 pàgi-
nes i la primera signatura
era la de Bartomeu Rosse-
lló-Pòrcel (mort el 1938) i,
la darrera, de J.V. Foix, la
síntesi més jove de poesia i
de pensament de la Catalu-
nya d’aquella hora. Però el
règim, com veurem, no po-
dia admetre aquell repte.

LA DIVERSITAT dels col·labo-
radors no es podria imagi-
nar més gran: de genera-
cions (almenys dues), de
procedències (universitats
i autodidactes), de posi-
cions polítiques (unides,
però, en la reivindicació fo-
namental i en l’antifran-
quisme) i de tendències es-
tètiques (sovint divergents
o pràcticament oposades,
sobretot quant a la concep-
ció del paper de la plàstica).
En estimular la creativitat
dels joves escriptors cata-
lans, “Ariel s’assegurà una
vida llarga. Les noves incor-
poracions –explica Triadú–

consolidaran la revista, i la in-
sistència en la catalanitat
ideològica i combativa provo-
caren les circumstàncies més

adequades per a “justificar”
les intervencions de la policia.

ENTRE ELS NÚMEROS divuit i
dinou de la revista Ariel es van
publicar dos suplements. El
Suplement constava de vuit
pàgines, era del mateix for-
mat que Ariel, imprès en pa-
per senzill i amb dibuixos a
ploma. El primer número es
va publicar amb el subtítol No-
ticiari d’actualitats culturals
i amb data d’agost del 1946. El
Suplement intentà trencar
amb el to suposadament mi-
noritari de la revista Ariel. Po-
dia complementar la seriosi-
tat de la revista donant sorti-
da de manera periodística a
temes d’interès més puntual o
de denúncia. Però quan hi ha-
gué el número dos –i darrer!–
del Suplement –explica Tria-
dú–, una acció policial inter-
rompé la publicació de la re-
vista i engegà a rodar tot el seu
fràgil muntatge, fins a la re-
presa, tossuda, amb el nom de
Dinou (corresponent al nú-
mero dos) dos anys després.
La revista Ariel sempre exhibí
tots els noms dels seus col·la-
boradors, tret del nom de l’im-
pressor. Vegeu que els darrers
números indiquen: “Redacció
i administració: 78, rue Maza-
rine, París VIème”. (No cal pas
que us cregueu l’adreça.)

Triadú, ‘Ariel’ i ‘Suplement’
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Els col·legues opinaires ja
tenen una nova entrada al
diccionari del tòpic. Anti-
sistema: dit d’aquell nen de
papà sense ofici ni benefici
que, aprofitant qualsevol
contingència, profana i

destrossa l’espai públic en
nom d’una revolució vio-
lenta contra el capitalisme.
Seguint la banalitat, els
manifestants que van as-
saltar el centre de Barcelo-
na –coincidint amb la dar-
rera aturada sindical– se-
rien el paradigma de nou
consentit de la societat lí-
quida, uns bojos que allibe-
ren libido cremant contai-
ners sufragats pel poble. I
tot per sortir a la tele...

Evidentment, qualsevol
persona té el dret d’equi-

parar aquest moviment
amb la filosofia antisiste-
ma de la imprescindible
Imma Mayol. També es
pot relacionar l’aparició
d’aquests grups amb la
permissivitat llibertina de
l’Ajuntament o amb l’as-
sistència del conseller
Saura a manis integristes,
entre molts altres despro-
pòsits innegablement pre-
ocupants. Però, lamento
defraudar-los, la jugada no
va per aquí; i em temo que
la descripció tan folklòrica

com irreal d’aquests mani-
festants denota que molts
cranis privilegiats estan
més interessats a cercar
enemics fàcilment carica-
turitzables per legitimar
l’statu quo que no pas fer
una anàlisi seriosa
d’aquest fenomen.

Dins els antisistema hi
trobem amants del gos
flauta i gamarussos amb
temps lliure, això no és
nou, però també hi ha pa-
pàs de nens, joves de for-
mació universitària amb

un grapat d’idees incòmo-
des al sarró i una capaci-
tat envejable de convoca-
tòria a través dels nous
mitjans. Els manifestants
de Barcelona no volien
sortir a la tele (de fet, van
inhabilitar a consciència
les unitats mòbils dels
mitjans) i la majoria d’ells
no només cridaven contra
el capital, sinó també con-
tra els sindicats, acusant-
los de flirtejar d’amagat
amb ZP. La realitat és
sempre més complexa.

Critico els seus actes de
violència, però em sem-
blen molt més honestos
que els d’aquells sindica-
listes amb una idea ben
curiosa del verb infor-
mar, als quals mai no
hem sentit disculpar-se
per cap excés coactiu. Vo-
lem entendre els vàndals?
Doncs comencem inda-
gant per què hi havia
moltes més faltes d’orto-
grafia a les pancartes sin-
dicals que no pas a les
dels antisistema.
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