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Carles Sentís va ser redactor de ‘L’Instant’

Les cròniques
de ‘L’instant’
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Carles Sentís, L’instant abans
del 36. La Campana.

Barcelona, 2004.

E
l primer número de
L’Instant es va publicar
l’1 de gener del 1935.
El nou vespertí, que
responia a una inici-

ativa de Francesc Cambó, s’afe-
gia a l’àmplia oferta periodísti-
ca que va sobresortir a Catalu-
nya al llarg dels anys de la Re-
pública. Del nou diari, dirigit a
un públic catalanista i mode-
rat, en va ser fundador el polític
i historiador Ramon d’Abadal i
Vinyals. L’Instant, que tenia la
redacció a la rambla de Cana-
letes, ben a prop de l’Ateneu,
compartia impremta amb l’al-
tre diari de la Lliga, La Veu de
Catalunya. La Lliga afegia així al
seu tradicional diari del matí
una nova opció que es presen-
tava cada vespre amb tres edi-
cions i es volia moderna i in-
dependent, i dedicava els seus
esforços als espectacles, l’es-
port, la moda i les arts. La base
de la redacció eren quatre joves
periodistes: Modest Sabaté, Ire-
ne Polo, Ignasi Agustí i Carles
Sentís.

Sentís tenia llavors 24 anys,
però ja havia treballat a La Pu-
blicitat i Mirador, revista en què
havia publicat una sèrie d’arti-
cles sobre la immigració mur-
ciana que anticipaven molts
dels trets del documentalisme
contemporani. L’any 1932 Sen-
tís havia anat a Múrcia i, em-
barcat en un autobús clandestí,
havia fet el trajecte fins a la
Torrassa i va descriure l’extre-
ma pobresa d’aquells carrerons
de barraques on malvivia bona
part de la immigració dels anys
30. Són els coneguts reportat-
ges del transmiserià que re-
centment ha publicat La Cam-
pana (Viatge en transmiserià).
Aquesta mateixa autenticitat la
trobem en els reportatges i en-
trevistes que Sentís aniria pu-
blicant a L’Instant entre el 1935
i el 1936.

LA ‘COL·LECCIÓ SENTÍS’
El llibre que ressenyem, que
obre la nova Col·lecció Sentís, de La
Campana, n’ofereix una sèrie
que ha estat seleccionada per
Julià Guillamon, autor també
d’un rigorós pròleg que situa
l’activitat de Carles Sentís al
llarg d’aquella etapa immedia-
tament anterior a la Guerra Ci-
vil que va des del Sis d’Octubre
fins al 18 de juliol del 1936.

Els articles de Sentís són el
contrapunt als dies difícils d’u-
na Catalunya que té el govern
captiu després dels fets del Sis
d’Octubre, arran dels quals,
precisament, Sentís havia estat

empresonat en la seva condició
de secretari del conseller de Fi-
nances, Martí Esteve. A comen-
çament del 1935, després del
sobreseïment de la seva causa,
Sentís reprèn l’activitat com a
periodista des de les pàgines de
L’Instant. Les seves cròniques són
el fruit d’una impagable capa-
citat d’observació que sap cop-
sar, com recull el pròleg de Ju-
lià Guillamon, que “els fets més
determinants només tenen
l’actualitat de quatre minuts
mal comptats”.

El lector podrà capir, tal com
apunta Carles Sentís en l’epíleg
que clou l’obra, com la realitat
es filtra en aquests reportatges
a través d’uns ulls joveníssims.
Sigui des de Barcelona o des de
la seva corresponsalia a Itàlia o
França, Sentís ofereix uns tex-
tos que descriuen amb una
enorme vivacitat un fresc de la
difícil època que va precedir
l’esclat de la Guerra Civil i la
Segona Guerra Mundial. De re-
alisme desmitificador qualifica
encertadament Julià Guilla-
mon aquests articles, que sin-
tetitzen una observació precisa
que l’autor, des d’una crònica
d’aquells dies, concretava com
veure i escoltar. “Ulls i oïdes!”,
proclamava el periodista camí
de Roma, tot subratllant el seu
clar propòsit: “Voldria ser com
una criatura curiosa que no sap
res de res i que no es cansa de

preguntar com un inquisidor”.
Certament, aquesta intenció

–com també la de moure’s
“sense prejudici de cap ordre,
polític, patriòtic, sentimen-
tal”– la podem resseguir, pàgi-
na a pàgina, en unes cròniques
que no pretenen ni oferir les
darreríssimes notícies ni encara
menys farcir un periodisme li-
terari i edulcorat.

La pretensió de Sentís tan
sols és proposar una crònica
quotidiana a partir de projectar
la més punyent actualitat que
troba al carrer. Les seves fonts
poden ser des d’un barbiere fins

a la veu sensata d’un abissini
que tan encertadament remar-
ca, en una de les cròniques
barcelonines incloses en aquest
llibre, el significat de la paraula
civilització. Opinions aquestes
que diuen molt més a Sentís i,
a través d’ell al seu lector, que
no els severs comunicats de la
Lliga de les Nacions i l’inflat
discurs d’un sotssecretari del
ministeri italià de propaganda.

Aquesta aproximació a la re-
alitat la trobem tant en la pa-
noràmica que ens ofereix de la
plaça Catalunya de Barcelona
–que perfila com una pantalla

de cinema en què tot hi passa i
tot s’hi esborra– com en la
semblança de tipus curiosos
–com ara Pere Roca, el boxeador
literato, i l’italià Spadaro, que
troba a l’illa de Capri– i, enca-
ra, en retrats destacats, com el
que traça de la figura de Benito
Mussolini que ens fa veure el
Duce en carn i ossos. Una ve-
gada i una altra els arguments
de Sentís es repeteixen: un rà-
pid cop d’ull es conjuga amb
una aguda ironia per destriar
els replecs que tan sovint em-
mascaren la realitat.

TESTIMONI D’UNA ÈPOCA
El seu és un estil contraposat
als que, volent dir-ho tot, no
diuen res, o als que, encara
pitjor, omplen els seus repor-
tatges amb “fantasies d’aigua
de roses”. Les cròniques que
transmet Sentís des de la Fran-
ça del Front Popular ho són tot
menys això. L’ascens revolucio-
nari i la radicalització social
que Sentís viu a França s’as-
semblen molt a la situació que
es viu a Catalunya. Són el pre-
sagi diàfan de l’enfrontament
armat. Sentís torna a Catalunya
el 16 de juliol del 1936. Tan sols
dos dies després, amb l’aixeca-
ment militar del general Fran-
co, esclatava la Guerra Civil. Els
dies de L’Instant també eren
comptats, tot i que seguiria
sortint fins al desembre sota
el control d’un Comitè Obrer
vinculat a la CNT. El 20 d’a-
gost del 1936 Sentís sortia cap
a Gènova per posar-se al ser-
vei de Francesc Cambó. De la
seva activitat com a reporter
de L’Instant en queda no tan
sols el valuós testimoni d’una
època, sinó sobretot, com re-
marca Julià Guillamon, la se-
va capacitat per copsar els
signes del temps i descriure
l’ànima moderna millor que
cap novel·lista.

El soroll de l’aigua
N A R R A T I V A

J O A N A G U T

Robert Harris, Pompeia.
Traducció de Mar Albacar i
Lluís Delgado. Edicions 62.

Barcelona, 2004.

R
obert Harris va néi-
xer a Nottingham,
Anglaterra, el 1957.
Ha exercit com a pe-
riodista dels serveis

informatius de la BBC, ha fet
de redactor de política al diari
Observer i ha estat columnista
dels periòdics Sunday Times i
Daily Telegraph. Com a narrador
ha publicat Selling Hitler, una
crònica sobre la falsificació
dels diaris del Führer, i les no-
vel·les Fatherland, Enigma i El fill
de Stalin, aquesta última edita-
da per Edicions 62. Pompeia és
la seva darrera novel·la.

Pompeia és una novel·la molt
remarcable, que reuneix una
sèrie de factors que la fan molt
atractiva. La narració transcor-
re al llarg de quatre dies

d’agost de l’any 79 dC, des de
dues jornades prèvies a l’erup-
ció del Vesuvi fins a l’endemà
de l’explosió volcànica. Marc
Atili és un jove enginyer que
té cura del manteniment de
l’Aqua Augusta, sistema de
canals i aqüeductes que abas-
teixen les poblacions de la
Campània i de la badia de
Nàpols. L’acció s’inicia en una
luxosa vil·la, propietat del
plutòcrata Ampliat, que fa sa-
crificar un esclau al qual culpa
de la mort dels peixos de la
seva piscifactoria. La causa de
la mortaldat dels peixos, però,
és una altra: les conduccions
de l’aigua estan obstruïdes i el
grau de sofre resulta letal per
als animals aquàtics. Atili re-
brà l’encàrrec de localitzar i
reparar l’avaria, que se suposa
que és en un dels vessants del
Vesuvi. L’expedició, però, no
resultarà fàcil. El jove tindrà
l’oposició larvada de Còrax, el
seu capatàs, misteriosament
vinculat a la desaparició de
l’anterior enginyer responsa-
ble de l’Aqua Augusta.

A Pompeia, Atili haurà de
vèncer la resistència dels nota-
bles de la ciutat, polítics cor-
ruptes al servei del poderós
Ampliat. Finalment, el jove
enginyer podrà fer la seva fei-
na, sense saber, però, que algú
ha tramat un conxorxa per tal
d’assassinar-lo. La filla d’Am-
pliat, Corèlia, s’assabentarà del
complot contra el jove aquari i,
revoltada contra el seu pare,
intentarà salvar-lo.

Ningú, però, no compta que
el Vesubi esclatarà en una or-
gia de foc i destrucció que
modificarà el destí de tots. Els
perversos moriran i la jove pa-
rella, Corèlia i Atili, se salvaran
gràcies a l’aigua d’Aqua Au-
gusta.

GRAN ENCERT I VIVESA
Si Pompeia es limités a narrar
solament les peripècies d’Atili i
Corèlia ens trobaríem davant
d’una novel·la d’intriga ben
escrita, que manté l’enjòlit fins
al darrer moment. Però la no-
vel·la és alguna cosa més. Ro-
bert Harris retrata la societat

romana de províncies del segle
primer de la nostra era i ho fa
amb un gran encert i vivesa.
Un dels personatges secunda-
ris més suggerents és Gai Plini,
almirall de la flota imperial
varada a Misè. Un intel·lectual
obès que pren nota de tots els
fenòmens naturals que obser-
va i que posa en perill la pròpia
vida per salvar la biblioteca
d’un amic. El mateix Ampliat,
exesclau i milionari, també re-
sulta un personatge d’una
gran força, prototip del plutò-
crata romà. L’aigua i el vulca-
nisme són també elements
cabdals de la narració, aspectes
que l’autor tracta en unes en-
certadíssimes citacions que
encapçalen els vint-i-un capí-
tols de la novel·la. Mereix una
menció especial la descripció
de la vida dissoluta de la ciutat
de Pompeia, lliurada a tots els
excessos.

Pompeia és una novel·la d’in-
triga, amor i brutalitat que
manté l’atenció del lector fins a
la darrera pàgina. És una obra a
mig camí entre el thriller i la
novel·la històrica, en els seus
millors sentits, per la trama
que desenvolupa i per la ver-
semblança de l’època i la socie-
tat que descriu. La traducció de
Mar Albacar i Lluís Delgado no
desmereix en cap moment de
la qualitat literària del text.


