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C
arles Castellanos
(Barcelona, 1942) és
enginyer industrial i
lingüista. En el camp
professional ha dut a

terme una àmplia tasca com a
sociolingüista i lexicògraf. Ha
publicat, entre d’altres, Els pro-
blemes lingüístics del món actual
(1967), Diccionari Català-Fran-
cès/Francès-Català (1979), Diccio-
nari d’informàtica (1986) i Llen-
gua, dialectes i estandardització
(2000) i ha estat director del
departament de Traducció de
la UAB. A banda del treball
com a lingüista, Carles Caste-
llanos destaca com a activista
polític, militant actiu de l’in-
dependentisme català.

Reviure els dies, subtitulat Re-
cord d’un temps silenciat, és un
relat autobiogràfic en què la
militància política de l’autor es
barreja amb la seva vida per-
sonal i professional. El llibre,
tal com assenyala Josep Maria
Terricabras en el pròleg, no
són pròpiament unes memòri-
es, sinó un memorial, en què
l’autor mostra el panorama
polític i social del seu temps,
l’interès del qual va més enllà

de les qüestions estrictament
personals de Castellanos. Re-
viure els dies relata la crònica de
la militància independentista
de l’autor que inspira la tota-
litat de la seva vida i que li ha
costat persecució, presó i exili.

Carles Castellanos, fill de
classe mitjana barcelonina, de
la barriada de Sant Andreu, als
9 anys va ingressar com a in-
tern al col·legi del Collell de la
comarca de la Garrotxa. Als 15
anys es va afiliar al Front Na-
cional de Catalunya al mateix
temps que iniciava els estudis
d’enginyeria a l’Escola d’Engi-
nyers de Barcelona. Paral·lela-
ment s’havia interessat per la
investigació de les llengües i
dialectes romànics. L’any 1968,
després de separar-se del FNC
amb un grup d’universitaris
del partit, va participar en la
fundació del Partit Socialista
d’Alliberament Nacional (P-
SAN). Entre el 1969 i el 1974
fou redactor d’Enciclopèdia
Catalana i posteriorment va

treballar com a tècnic a IBM.
L’any 1974 va ser empresonat i
l’any següent passà a la clan-
destinitat i es refugià a la Ca-
talunya Nord. El seu radicalis-
me el portà a fundar el PSAN-P
i després va ser un dels diri-
gents d’IPC en temps que apa-
reixia Terra Lliure.

Ja com a professional del
Centre de Càlcul de la Univer-
sitat Politècnica de Barcelona
va tornar a ser empresonat
amb altres independentistes el
1982. Tres anys després apa-
reixia com a dirigent de l’MDT
i el 1988 ingressava a la presó
Alcalá-Meco. En la dècada dels
90 Castellanos es va tornar a
exiliar i, quan va tornar a Ca-
talunya, va participar en els
moviments populars del cata-
lanisme radical, en la militàn-
cia a l’Assemblea d’Unitat Po-
pular, a l’MDT i en diverses
instàncies culturals en defensa
de la llengua catalana. El 1998
defensava la seva tesi doctoral
i al nou segle iniciava una vida
més assossegada com a profe-
sor universitari, però sense
abandonar les seves inquietuds
i preocupacions polítiques de
joventut i maduresa.

Carles Castellanos a Reviure
els dies fa una crònica del temps
silenciat, des de la perspectiva
d’un lluitador actiu de l’inde-
pendentisme, una opció polí-
tica que no va acceptar la
Transició ni el catalanisme po-
lític dels partits parlamentaris,

de l’oposició o del govern. En
aquest sentit el llibre de Cas-
tellanos constitueix un testi-
moni poc habitual, atès que
narra l’evolució històrica dels
darrers 25 anys del nostre país
des d’una visió crítica i ens
acosta a fenòmens poc cone-
guts, com ara el de Terra Lliure
i l’acció d’ETA a Catalunya, i el
de les lluites ideològiques del
mateix independentisme. Des
d’aquesta perspectiva l’obra de
Castellanos omple un buit
considerable en relació amb la

nostra història contemporà-
nia. Encara que només sigui
per això, Reviure els dies és un
llibre remarcable, com també
ho és perquè l’autor intenta
ser objectiu en la mesura del
que és possible, narra uns fets
i deixa que els fets explicats
parlin per si mateixos, inclo-
ent-hi la tortura, la presó i l’e-
xili. Tal com diu el professor
Terricabras al pròleg, “fer me-
mòria no és pas mirar enrere,
sinó que és mantenir viva l’a-
lerta i mirar endavant”.

L’amor i l’estraperlo
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N
o sé si, entre les
pretensions inicials
de Vicent Pallarés
(Barcelona, 1951), fi-
gurava en lloc pree-

minent la de bastir un retrat
fidedigne dels anys immediats
a la fi de la Guerra Civil. Potser
sí. Almenys, aquesta és la sen-
sació que es desprén de les
primeres pàgines del llibre,
aquelles en què l’autor assenta
les bases sobre les quals, des-
prés, erigirà la trama. A poc a
poc, però, d’aquest paisatge
–recreat amb traços sobris, es-
parsos, però suficients per di-
buixar-ne amb trets ferms les
línies mestres– van emergint
les dues figures principals del
retaule: Ramon Aulet, llaura-
dor benestant i, sobretot, bon
jan, potser massa. De caràcter
una mica innocent i, en tot cas,
massa tímid. Treballador com
pocs i sacrificat com ningú. Un

tros de pa, en definitiva. I Fidel
Artero –el cognom ja n’apunta
els trets del caràcter–, poc
amic de suors innecessàries
(més enllà de les que exigeix la
pràctica del sexe), fidel servi-
dor de qualsevol poder, amant
dels cotxes de luxe. Un ésser
ambiciós, egoista, informal.
Un carota sense escrúpols, ni
més ni menys. Tots dos són fills
del mateix poble, amics fins i
tot d’infantesa. En els darrers
anys de la guerra, sense parti-
cipar directament en el front,
cadascú optarà per un camí
diferent, tot i que mai no per-
dran contacte. Fidel marxarà a
ciutat, a fer possible el somni
de dones, privilegis i riquesa.
Ramon restarà lligat a la terra,
paint en silenci la seua condi-
ció de vençut, ni que siga ide-
ològic. I, enmig de tots dos,
una dona: Maria Victòria. Filla
de militar. De personalitat
contradictòria: a voltes ferma;
de tant en tant, massa voluble.

Promesa de Fidel en els pri-
mers moments del llibre,
mentre Ramon l’estima en si-
lenci. Ja tenim, doncs, servit el
conflicte.

La novel·la comença com
una narració en què la trama
sembla estar al servei de la
descripció del marc en què
transcorre. Però el miratge du-
ra ben poc: el temps impres-
cindible perquè els personat-
ges guanyen la nitidesa sufici-
ent per reclamar l’atenció.
Aleshores, qüestions com l’es-
traperlo –fins aleshores cen-
trals– van supeditant-se cada
vegada més a les necessitats
d’uns personatges a cada pas
més rellevants. El retrat d’èpo-
ca esdevé conflicte sentimen-
tal. I, perquè aquest funcione,
Pallarés sap que ha de lligar el
lector a la sort dels personat-
ges, fer que s’entusiasme amb
ells i amb ells patisca quan
l’atzar els gire l’esquena. I juga
aquesta carta sense concessi-

ons. Tirant pel dret. Prescin-
dint de tota digressió –formal
o argumental– que puga alen-
tir el lliscar natural de les es-
cenes, que puga distraure l’a-
tenció del lector. Mostrant-nos,
de cada personatge, la cara que
més li convé. Sense matisos.
Apel·lant directament al cor
dels lectors. Plantejant, en el
fons, una pugna oberta entre
el bé i el mal. I oferint-nos que
prenguem partit.

DESCRIPCIONS BEN VIVES
I, de tant en tant, ens disposa
descripcions ben vives d’al-
guns ambients significatius:
un prostíbul de luxe, un ball
popular, un casori burgés... És
especialment intens el mo-
ment en què, després d’aques-
tes noces tan rimbombants,
Maria Victòria –aleshores pro-
mesa de Fidel– i Ramon, als
quals les múltiples ocupacions
del cràpula han deixat sols,
van adonant-se, gairebé sense

paraules, que s’estimen. És el
punt culminant de la carcassa
argumental, l’instant més re-
eixit del llibre. Una escena de
tensió creixent que Pallarés
resol amb la contenció neces-
sària per commoure el lector.

Després els fets aniran
avançant inexorablement. Re-
apareixerà un vell cadàver i la
maquinària repressiva fran-
quista es mostrarà implacable
(tot i que Pallarés la presenta
molt més respectuosa amb les
formes que no fou en realitat).
I és aleshores que el marc re-
cupera el protagonisme que li
havien arrambat els personat-
ges. Emergeix de nou l’època,
un panorama de misèria mo-
ral generalitzada, en què el
poder és, més que mai, cor-
rupte. En què els vençuts no es
poden traure de sobre la igno-
mínia d’haver fracassat en la
seua aspiració a la utopia i els
vencedors fan valer, sense dis-
simular, el dret de conquesta.
Un paisatge amarat d’una lò-
gica implacable que serà la
que, al capdavall, determine la
sort dels personatges. Un des-
enllaç que, si ens hem deixat
seduir pel plantejament de
l’autor, no podrem deixar
d’esperar amb impaciència.


