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És inevitable que en èpo-
ques de perplexitat i de
manca de línies d’actuació
col·lectives clares, les soci-

etats avançades com la nostra pre-
fereixin els succedanis, les males
imitacions, els aficionats a la gent en-
tesa, la narració banalitzadora i su-
perficial al relat històric i historiogrà-
fic ben fet, solvent. Per aquest motiu,
l’excel·lent treball d’Àngel Duarte
passarà completament desaperce-
but en els mitjans d’aquest nostre
país, mentre els tutòlegs de guàrdia
ens intenten fer combregar amb
rodes de molí pseudopropagandís-
tiques i obretes de vol gallinaci.

El lector mínimament interessat en
lesculturespolítiquesde lanostrahis-
tòria contemporània, encuriosit per
saber què va passar amb aquella pri-
mavera republicana –el record de la
qualhaestat forçamalmèsperalguns
dels neocons nostrats–, més enllà de
les tragèdies humanes i polítiques de
l’exili, trobarà nombroses respostes,
però també moltes preguntes, en
aquest magnífic treball.

La que explica Duarte és una his-
tòria trista. Ho escriu l’autor amb una
emoció continguda (o, almenys, això
és el que m’agrada imaginar d’ell, es-
crivint aquestes ratlles a l’ombra del
sol andalús): “Es, la de este libro, una
historia triste. Si logro mi propósito,
los lectores de estas páginas se en-
contrarán ante el relato de la lenta
agonía de una generación de espa-
ñoles y, con ellos, frente a la pérdida
de una pretensión de ciudadanía. El
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Pirates i vampirs

Per començar, deixeu-me dir que
escriptors tan prestigiosos com ara Maria
Barbal, Jaume Cabré i Vicenç Villatoro,
entre d’altres, van començar la seva
carrera amb una primera obra destinada
a un públic juvenil. Pedra de tartera, de
la Barbal, ara gran èxit a Alemanya en
una col·lecció d’adults, va ser premi
Joaquim Ruyra de l’editorial Laia fa una
colla d’anys i van fer el mateix camí
altres escriptors, títols i premis anys
abans i després. En sóc testimoni de
primera mà, perquè en aquell temps
dirigia la col·lecció El Nus destinada al
públic adolescent, de Laia, que havia
heretat el fons editorial de Nova Terra, a

la vegada successora de l’Editorial Estela,
on havia començat part del catàleg, que
va passar d’una militància catòlica
estricta a una de social, per no dir
catolicomarxista, amb la influent
personalitat d’un dels refundadors o
renovadors, Alfons Carles Comín, i altres
noms, com ara Josep Ventura i un Nani
Riera que no em deixarà mentir.

Un altre petit –i gran en entusiasme i
personalitat– editor, Romà Dòria, havia
començat a La Galera una col·lecció
infantil, amb el premi J.M. Folch i Torres
com a estímul, per oferir obres originals i
amb temes propis als nostres petits

lectors. En aquells temps la invasió
d’obres de ficció infantil i juvenil de fora,
sobretot traduïdes de l’anglès, era total i
els esforços d’aquests editors, i alguns
més, va ser important. Pep Vallverdú,
Oriol Vergés, Sebastià Sorribes, Joaquim
Carbó... van enfrontar-se a Enid Blyton,
Roald Dalh i clàssics com l’Alícia i el Peter
Pan. La invasió continua però ara els
autors del país surten a competir amb
bona companyia i una història al darrere,
gràcies als esforços de la gent citada i
més que mereixen el reconeixement. Ara
els invasors es diuen J.K. Rowling i Harry
Potter, C.S. Lewis i Les cròniques de
Nàrnia i Philip Pullman i la trilogia de La

materia oscura, que és una mena d’anti
Nàrnia antiidealista, que els adults
llegiran amb plaer.

I no parlem dels crepuscles i els
vampirs! Però compte, perquè els nous
autors parlen als joves de Guantánamo,
del conflicte del Pròxim Orient, de la
sida a l’Àfrica, d’immigració i racisme...
S’han acabat els pirates i els vampirs?
Com a mínim queden enrere, i els
nostres autors n’han de prendre nota
per lluitar amb temes més
compromesos... i guanyar! Els noms
que han tornat del passat que dèiem
són forts, bons i poden.❋
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Àngel Duarte ens
proposa una nova
lectura del patrimoni
polític, doctrinal,
memorialístic...,
dels republicanismes
hispànics, i de la seva
voluntat de
sobreviure a tots els
obstacles, amb uns
coneixements
solidíssims de les
fonts bibliogràfiques
i hemerogràfiques
i amb un bagatge de
recerca en aquest
camp immillorable
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otoño del republicanismo es algo
muy parecido a la muerte de un ideal
cívico, liberal en sus orígenes y de-
mocrático en buena parte de sus ex-
presiones; que no en todas” (p. 18).
Extraordinari. Només un intel·lectu-
al de llarg recorregut i formació sòli-
da, un professional que porta dèca-
des explorant, estudiant, coneixent
el món republicà català i espanyol,
pot escriure aquestes ratlles i oferir-
nos un llibre d’aquesta categoria.

L’arbre de la llibertat
Hi ha un altre fragment que el lector
d’aquesta crònica ha de conèixer: “El
árbol de la libertad republicana for-
maba parte del ecosistema político,
social y cultural de este país. Nacía y
se nutría de las experiencias vecina-
les y laborales; de las prácticas de

poder, de sumisión y de revuelta. Era
inseparable de las manifestaciones
más variadas de relación social. Ello
fue siempre así hasta 1939. El fran-
quismo, en efecto, arrancó de raíz
dicho árbol. Lo expulsó, parecía que
para siempre, del solar hispano. Un
número significativo de españoles
procuró mantenerlo vivo en otras ti-
erras, aunque fuese en los inverna-
deros” (p. 19). Doncs bé, a aquest
arbre i les seves múltiples branques
Àngel Duarte hi dedica pàgines
excel·lents, a les quals cal afegir un
altre element extraordinari: des de
la historiografia catalana més sòlida
i seriosa –i només cal recordar els di-
versos treballs de Duarte sobre el re-
publicanisme català–, l’autor es llan-
ça a explorar un territori –el del re-
publicanisme espanyol– que, fins fa

quatre dies, ens era poc atractiu o, si
voleu, ens feia una certa tírria –so-
bretot perquè, com el catalanisme
en les seves diverses variants, el na-
cionalisme espanyol és un fenomen
transversal, des de l’extrema dreta
als revolucionaris més eixelebrats.

Des de la perifèria hispànica
Sense manies ni complexos, des de
la perifèria hispànica –geogràfica,
intel·lectual, historiogràfica–, Duarte
ens proposa una nova lectura del pa-
trimoni polític, doctrinal, memoria-
lístic..., dels republicanismes hispà-
nics, de la seva voluntat de sobreviu-
re a tots els obstacles. Amb uns
coneixements solidíssims de les fonts
bibliogràfiques i hemerogràfiques,
amb un bagatge de recerca en
aquest camp immillorable, l’autor
ens porta per territoris fins ara poc
trepitjats: la construcció d’una me-
mòria històrica republicana, la medi-
atització de la Guerra Freda, l’erosió
que provoca el pas del temps... Evi-
dentment, hi ha alguna mancança
(penso, per exemple, en l’absència de
referències als treballs d’Albert Ma-
nent sobre la psicologia dels exiliats,
una mancança menor), però ens ho
hem de prendre com un estímul per-
què algú, al nostre país, assumeixi la
responsabilitat d’explicar-nos què
se’n va fer de l’arbre republicà català
i les seves branques, més enllà dels
camps de concentració, del testimo-
ni personal o de la literatura de l’exili.

De fa uns quants anys, els histori-
adors seriosos s’han posat a treballar,
amb molta cura, en el terreny sem-
pre delicat de la memòria històrica i
personal. Aquest no és el lloc des
d’on oferir una guia bibliogràfica.
Senzillament, comencin per aquesta
història trista d’Àngel Duarte.❋

Àngel Duarte
ens parla del
republicanisme

AVUI


