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sense anar més lluny) i haver aconse-
guit un equilibri i una exhaustió certa-
ment lloables, a les veus sobre escoles,
tendències historiogràfiques, etc. —ela-
borades majoritàriament per historia-
dors del Principat— em fa la impressió
que els diferents territoris de cultura
catalana no estan suficientment repre-
sentats. Així, i només com a exemple,
la veu «Historiografia del catalanisme»
(anterior i posterior al 1936, pp. 658-
662) està molt ben resolta, però hom hi
troba a faltar les corresponents a la del
«valencianisme» o la del «mallorquinis-
me», que l’anterior no inclou, o no ho
fa suficientment.

D’altra banda, ens trobem davant
d’una obra viva que cal mantenir al
dia, cosa que obliga a disculpar petits
e rrors fàcilment corregibles en pro p e-
res edicions: per exemple, la re v i s t a
A f e r s no fou fundada per Enric
Sebastià («La renovació metodològica
de la història local», p. 644), sinó per
Sebastià Garcia Martínez; Benvingut
Oliver i Esteller (pp. 871-872) va néi-
xer a Catarroja (l’Horta Sud i no
l ’ H o rta del Sud), a més que en molts
casos consta la comarca i en d’altre s
no; algunes remissions internes a altre s
veus de la mateixa obra no hi figure n ;
s’hi poden trobar a faltar alguns per-
sonatges de tanta rellevància com la
d’alguns que sí que hi són: em vénen
al cap, per exemple, els noms de
C a rme Caruana i Tomàs (historiadora
del Dret i amb un llibre import a n t
s o b re l’Albufera de València), Ramir
Reig i Arm e ro (historiador del movi-
ment obre r, amb una obra d’història
social realment apreciable, nascut el
1936), Albert G. Hauf i Valls (historia-
dor de la literatura nascut el 1938),
etc.; Juan José Barcia Goyanes i Pere
J o f re i Bosch han mort aquest any i no
hi consta la circumstància, com és
natural, com no hi figura tampoc l’en-
trada referida a l’historiador Alfons
Cucó i Giner (nascut el 1941 però des-
a p a regut enguany, un estudiós pioner
i imprescindible del valencianisme
polític)... Amb les possibilitats inform à-
tiques actuals, tots aquests (i d’altre s )
possibles afegits i petites esmenes no
seran cap problema si els editors els
tenen en compte en les pro p e res edi-
cions d’una obra —val a dir que li
n ’ a u g u re moltes— que, per molts anys,
serà un re f e rent inqüestionable i
i m p rescindible de la historiografia
catalana lato senso. I no només per a
la catalana.

Vicent Olmos

Molt abans que A. Gómez començara
a considerar la possibilitat de fer aquest
l l i b re, ja estava treballant-hi. Tot i que,
això, encara no ho sabia. La seua acti-
tud cívica l’havia portat, quan a penes
era un adolescent, a venerar la figura
de Bru i Vidal, a resseguir els seus pas-
sos i a ressenyar els seus versos. Amb el
temps, aquella veneració esdevindria
g a i rebé obstinació, que és, pro b a b l e-
ment, una forma de manifestar l’agraï-
ment, la decència, si més no. Ben aviat,
A. es va convertir en un dels principals
activistes pel que fa al re c o n e i x e m e n t
públic del qual va ser objecte Bru i Vi d a l
en vida, que tingué la màxima expre s s i ó
en el Premi de les Lletres Valencianes de
l’any 2000. Abans d’això, la re v i s t a
A b a l o r i o (1999), que ha dirigit amb la
tenacitat del capità Ahab, li va dedicar
un monogràfic amb l’èmfasi en la ves-
sant poètica d’en Bru i Vidal, sense igno-
rar el seu testimoni cívic. Res és atzarós
en A. Gómez. Si repassem les seues pet-
jades constatarem que vénen de lluny.
Hi tro b a rem la pulsió del poeta, però
també la fredor cartesiana. En altre s

paraules, hi tro b a rem un passió atàvica
(«atàvic» és l’adjectiu que més es re p e-
teix en la introducció que fa al llibre el
mateix autor).

Dit tot això, aquesta no pot ser, de cap
manera, una ressenya neutral. Seria
impossible. D’aquest llibre, i de tot el que
l’envolta, n’he sentit parlar abans que
existira; no només un primer esborr a n y,
sinó, fins i tot, el mateix propòsit d’es-
c r i u re’l. Durant molts dies de tenebror he
c o m p a rtit amb l’autor l’excitació intel·lec-
tual d’aquest projecte literari, d’aquesta
passió atàvica. També he compartit, per
tant, les dificultats i les decepcions corre s-
ponents. Finalment, però, els déus han
estat genero s o s .

A. Gómez feia molts anys que covava
aquest llibre. Però ell no ho sabia. De fet,
no ho va saber fins fa ben poc. Per això,
el dia en què va considerar seriosament
la possibilitat de fer-lo no ho hagué de
pensar massa. El fruit estava madur. Ta n
madur que només li calgué transcriure
les vora quaranta hores de converses,
sense trair la memòria de l’entre v i s t a t .
Una tasca no massa complexa per a
l’autor gràcies a l’ofici de periodista que
e x e rceix. Ofici que també li ha perm è s
o rganitzar un text que raja amb energ i a ,
com un riu acabat de nàixer, i que, tot i
les dificultats que re p resenta navegar per
les aigües tèrboles de la memòria, li ha
s e rvit per ordenar el treball d’acord amb
els criteris de rellevància, importància i
noticiabilitat, sense renunciar a la basti-
da cronològica que caracteritza els lli-
b res d’aquesta col·lecció.

El resultat no és més que el fruit de la
passió atàvica amb què A. Gómez ha
a b o rdat aquest projecte. La mateixa que
des de fa anys ha mantingut per Bru i
Vidal; el poeta i intel·lectual, primer, i el
ciutadà discret, després. Al capdavall,
aquest llibre no és més que un acte d’a-
graïment envers qui ha re c o rregut abans
el camí i, en un gest d’infinita genero s i-
tat, ens ha assenyalat les fites per a no
p e rd re’ns, envers qui ens ha anat re m a r-
cant els perills i ens ha insinuat els racons
més bells i més ocults. Agrair això és el
que ha estat fent sempre A. Gómez.
També, en aquest darrer tre b a l l .

Amb aquest títol, el que fa vuit, la
col·lecció «Tàndem de la Memòria»
avança en el camí de recuperar les veus
dels protagonistes del nostre passat més
recent. Naturalment, la que també n’ix
reforçada és la figura de Bru i Vidal, en
s i t u a r-se en aquest retaule laic que pre s i-
deix el seu amic de l’ànima, Joan Fuster,
i al qual fan companyia, a un costat i a
l ’ a l t re, uns altres bons amics: V. Ve n t u r a
i J. L. Bausset.
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