
({Laye)): els intel-lectuals i el compromís* 

per Barry Jordan 

En coinengar la decada dels cinquanta a Espanya tot just es fa notar una 
nova oposició intellectual al regim, la qual trobava el camí obert per la di- 
guem-ne liberalització empresa el 1951. Tant el desenrotllament d'aquesta nova 
intelligentsia en l'oposició com els efectes d'una conjuntura favorable per a la 
seva aparició han estat analitzats en altres llocs i no em sembla oportú de re- 
petir la feina feta.' Tanmateix, hi ha alguns factors connectats amb I'emer- 
g5ncia d'aquesta oposició intellectual que em semblen pertinents per a I'anh- 
lisi de <tLaye,> i per al que aquesta representa en la seva epoca. 

Un primer punt és que l'oposició intellectual naixent --deixo de banda 
l'oposició política com un tot- no estava en condicions d'expressar-se ober- 
tament ni de fer ús de plataformes prbpies. En paraules de Ridruejo, <tlos 

* Aquest article forma part originalment del capítol 111 d'una tesi, en curs d'ela- 
boraci6, sobre la novella espanyola de postguerra. Dins el conjunt de la tesi, el propb- 
sit bisic en estudiar ctLayea és oferir lm:; anhlisi de les formes mitjancant les quals els 
intellectuals joves i rebels (ara en diríem contestataris) dels anys cinquanta palesaven el 
seu refús del sistema polític i cultural del regim establert i provaven d'obrir-se camins 
instrumentalitzant una publicació oficial. El meu estudi és més aviat una lectura de la 
seva evolució ideolbgica i no pretén sinó encetar un tema fins ara poc explorat. No ofe- 
reixo, doncs, una histbria convencional i erudita de ctLaye, amb tots els detalls de ri- 
gor, per la qual cosa demano la indulgencia del lector. Com la hi demaco per les insu- 
ficiencies de l'adaptació del material original a les exigencies naturals d'un lector ca- 
tali; el text conserva encara bona part de les característiques d'un treball acadkmic, amb 
una orientació determinada que no deixa massa lloc als temes específicament catalans. 

1. Vegeu, per exemple, Gino GERMANI, Political socialization of youth in fascist re- 
gimes. Italy and Spain, a HUNTINGTON i MOORE (eds.), Authoritarian politics in  modern 
society (Nova York 1970), ps. 339-379; també José MARAVALL, Dictatorship and poli. 
tical dissent. Workers and students in Franco's Spain (Londres 1978), capítols 5-7, ps. 
98-164; i Joan Lluís MARFANY, Notes sobre la novella espanyola de postguerra. I I ,  <(Els 
Margesa, núm. 11 (1977), ps. 6-12. 
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órganos de difusión que no eran oficiales estaban oficialirados de hecho, como 
Jo estaban las escuelas, 10s colegios y la uniuersidad)>.' En aquesta situació, no 
ens ha de sorprendre de trobar publicacions <(oficial(itzade)s)>, sobretot re- 
vistes, en les quals s'infiltra gent no identificada amb el sistema a fi d'uti- 
litzar-les. Es a dir, gent que era en el procés d'evolucionar cap a actituds 
d'oposició o bC que ja era a I'oposició. Aquesta tendencia va trobar facilitats a 
les publicacions oiicials, en particular a les revistes del SEU, perque els je- 
rarques del SEU, per la seva condició de promotors d'una cultura jove, dini- 
mica i oficial, de la qual depenia el seu kxit en el chrrec, havien d'acceptar 
i de permetre un cert marge de maniobra a les revistes i als seus collabora- 
dors. No pas cegament, aixb és ben clar, sinó a base de laboriosos pactes 
i dificultoses concessions.' El problema era que tal espai de nianiobra perme- 
tia també la desviació j. la dissidkncia. N'és una prova, em sembla, la curta 
vida que sovint menaven algunes revistes oficials, quan ensopegaven amb els 
límits de l'heterodbxia ideolbgica permesa pel regim. Quant a les altres publi- 
cacions, la situació era prou diferent, perque havien de sotmetre als capricis 
del censor extern les línies i els objectius de la seva política editorial. Allb 
que preocupava la censura dels anys cinquanta i encara fins a la llei de Fraga, 
i fins i tot després, era per damunt de tot mantenir l'ortodbxia.' g s  clar que, 
exceptuades algunes zones intocables forca bbvies, l'ortodbxia era molt inde- 
finida i, com a consequencia, susceptible d'interpretació, la qual, al seu torn, 
depenia en darrer terme de I'actitud particular de cada censor. Precisament 
en aquesta incoheritncia i inseguretat rau la forca de la censura, per6 també 
una possible feblesa. L'arbitrarietat produ'ia una mena de port franc, el qual 
fet permetia als editors d'arriscar-se i posar a prova els limits oficials publi- 
cant material <{difícil)> en potkncia. Aixb no ens ha de fer cblidar els efectes 
paralitzadors de l'autocensura o de les sancions oficials; només ens ha de per- 
metre de fer evident que a les revistes hi havia un petit marge de maniobra 
pel que feia a la política editorial. 

Aquesta mateixa capacitat de maniobra en publicar té relació amb I'ano- 
menada liberalització del 1951, la qual la va fer possible, segons sembla. Mar- 
fany ha comentat amb molta agudesa aquesta relació i no tinc cap intenció 
de repetir la seva anilisi en detall aqui.Warfany sosté que el mateix terme 
és bbviament perillós i molt desorientador, ates que només es pot aplicar 
amb precisió als canvis efectuats en el terreny econbmic al comencament de 
la decada dels cinquanta i que representa, en una perspectiva més Amplia, la 
consolidació del regim, la qual cosa li permet de jugar la carta <{liberal)>. Perb, 
al seu torn, aquesta carta només fa sentit en la realitat si pensem en l'entrada 
de Ruiz Giménez al ministeri d'educació, el desplagament de I'Opus de la 
seva posició de domini en la jerarquia educativa i I'intent d'escometre un cert 
nombre de petites reformes de manera molt gradual. Sense que puguem par- 

2. Dionisio RIDRUEJO, La vida intelectual española en el primer decenio de la post- 
guerra, ctTriunfo,, núm. 507, extra (17-VI-1972), p. 72. 

3. MARPANY, Notes, p. 11, nota 21. 
4. Vegeu F. AREAL, La libertad de prensa en Espafia (1938-1971) (Madrid 1971), 

sobretot ps. 35-36; J. HOLLYMAN, The pren and censorship in Franco Spain, ctIberian Stu- 
dies>>, 111, núm. 2 (1974), ps. 60-69; Manuel L. ABELL& Censura y práctica censoria, 
ctsisteman, núm. 22 (1978), ps. 29-52; Análisis cuantitativo de la censura bajo el franquis- 
mo (1955-1976), ctSistema)>, núm. 28 (1979), ps. 75-89; i també Sobre censura. Algunos 
aspectos marginales, ctcuadernos de Ruedo Ibérico>>, núms. 49/50 (1976), ps. 125-139. 

5. MARFANY, Notes, p. 8. 
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lar de liberalització en termes zbsoluts, el ministeri Ruiz Giménez i les seves 
bones intencions, més que no els resultats prlctics, poden explicar-nos un cert 
ambient, més psicolbgic que no real, en qu2 els responsables d'algunes publi- 
cacions van gosar d'arriscar-se una miqueta. Naturalment, aixb ja no sembla 
tan clar si recordem que, quan Ruiz Giménez era nomenat ministre d'educa- 
ció, Arias Salgado era nomenat ministre d'informació i turisme. 

En la situació tot just descrita, s'escau una evolució pel que fa a les re- 
vistes, evolució que Mainer potser exagera en qualificar d'ctuna brillante ofen- 
siva cultural de publicaciones liberalizadorasv.' Gs cert que en acabar-se la 
decada dels quaranta algunes revistes havien comenGat a temptejar, amb mol- 
ta cautela. els límits de I'ortodbxia oficial i a restablir contactes amb la tra- 
dició cu1t;ral fins aleshores suprimida. Revistes com <tfnsula>> o <tfndice>> es 
proposen aquest objectiu.' Els primers anys cinquanta veuen I'aparició de dues 
revistes, totes dues de Barcelona, que s'afegeixen a !'operació de rescat en 
procés i demostren preocupacions noves. <(El Ciervo>>, sufragada per la secció 
juvenil de 1'AsociaciÓn Católica Nacional de Propagandistas i dirigida per Lo- 
renzo Gomis, va sortir al carrer per primera vegada el 30 de juny de 1951. 
Aglutinava una s&rie de joves catdics amb preocupacions socials molt consi- 
derables i un cert inconformisme tolerat. Destinada sobretot als estudiants d'u- 
niversitat, la revista volia oferir-10s <tel testimonio del catolicisme exigelzte, 
antibeato, inconformista, abierto a todos 10s problemas del momento)>. Alhora 
que es feia ressb de les frustracions dels militants del SEU davant d'una uni- 
versitat apitica i rígida, l'inconformisme d'<tEl Ciervon anava <{en contra de 
la falta de neruio de nuestros actuales universitari os^?. Representava, doncs, 
<(la grafi cruzada de 10s católicos>> per a la consecució de la justícia social." 
Feina per a la qual reconeixien la necessitat d'una élite universitiria amb in- 
quietuds socials i, com a conseqü2ncia, la superació de l'abisme entre l'intel- 
lectual i el <(poble)>. La preocupació d'<(El Ciervon pels problemes de la clas- 
se obrera, la cziestión obrera, també és constant; la revista prepara i publica, 
per exemple, enquestes sobre les actituds dels obrers en la vida quotidiana; 
fins gosa sostenir la necessitat d'una tímida reforma agriria.' No cal insistir 
gaire en el fet que <(El Ciervo)> resulta més aviat contradictori en els seus 
propbsits, ates que no acaba d'adir-se la seva visió paternalista de la classe 
obrera amb la retbrica i els principis del nacionalcatolicisme. 

6. José Carlos MAXNER, Falange y literatura (Barcelona 1971), p. 62. 
7. afnsulan (fundada el 1946) és un bon exemple. Del 1948 en~B va alliberar-se len- 

tament de les servituds ideolhgiques i va emprendre la feina de recuperar i divulgar els 
inteliectuals republicans, fins aleshores condemnats al silenci (per exemple, JosC Domingo 
i Ricardo Muñoz Suay). L'afany de reconciliació es fa pales amb la veneraci6 creixent 
per la generació del 27 i en els homenatges que dedicaren als poetes exiliats. No és 
menys remarcable i'atenció prestada a la literatura catalana al número 95 (15-XI-1953), 
que li estava dedicat i incloya collaboracions de Carles Riba, Vicente Aleixandre, J. M. 
Castellet, Julián Marías, Salvador Espriu, Paulina Crusat, Josep Carner, Joan Ferraté i 
Gabriel Ferrater. ctfndice de Artes y Letrasn (fundada el 1945) va esdevenir des del 
setembre de 1951, en qu t  va adquirir-la Fernández Figueroa, una revista més o menys 
critica i inconformista, la qual cosa no va impedir que el seu confusionisme ideokgic fes 
impossible una línia coherent; vegeu ELias DÍAz, El pensamiento espaffol, 1939-1973 (Ma- 
drid 1974), p. 58. 

8. Editorial, <{El Ciervoa, núm. 1 (30-VI-1951), p. 1. 
9. Dier puntos programúticos, <<El Ciervo,, núm. 2 (15-XI-1951), ps. 1 i 5. Per a les 

enquestes, vegeu el núm. 9 (XI-1952), p. 4. 
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<{Revista,, pagada i en els primers temps dirigida per l'industrial Albert 
Puig i Palau, va apareixer per primera vegada el 17 d'abril de 1952; i es 
basava sobretot en la constant collaboració professional de Dionisio Ridmejo 
en la seva producció. <{Revista)> va ser (i com a document és encara) impor- 
tant perque va aglutinar en la mateixa publicació uns quants intellectuals fa- 
langistes, alguns dels quals eren en curs de revisar les seves posicions poiíti- 
qu~es i d'evolucionar cap a posicions més obertes i tolerants. Aquest sembla que 
és el cas, si més no, de Ridruejo, el qual, des de les pigines de <{Revista)>, va 
provar de llansar ponts als venwts de la guerra civil, inclosos els catalanistes. 
Aquesta actitud de mii oberta es palesa a diversos articles, per6 sobretot en 
I'eloqüent expressió del primer número de <{Revista)>." L'editorial de Ridruejo, 
intitulat Excluyentes y comprensivos, ha estat considerat per Elias Dfaz com la 
declaració fonamental d'un moviment liberal encapsalat per un dels intellec- 
tuals més importants del regim, en plena rebellia ja quan comensava a publi- 
car-se <{Revista)>." 

En aquest text, Ridruejo s'ocupava del problema de superar les divisions 
creades per la guerra civil. En oposició a la imentalidad excluyente)> dels reac- 
cionaris intransigents (exemplificada per un Calvo Serer i la seva defensa 
d'una Espanya sin problema), Ridruejo proposa itla comprensión del aduersa- 
rioh> a fi de <{salvar todo lo salvable C . . . ] ,  incorporar todo 10 positivo y va- 
liosou. Intencions semblants, ens recorda Marfany, les havien exposades ei 
mateix Ridruejo i d'altres intellectuals falangistes al comens dels anys qua- 
ranta. Aleshores havien buscat de itrecuperar al enemiga)>, perb, com Marfany 
observa, <<no com a representants d'ideologies diferents de la seva --com a 
tals, els recusaven de manera expiícita-, sinó estrictament com a intellec- 
tuals)>!' El 1952, tot remarcant <dos valores del adversario)>, el procés de re- 
cuperació sembla que vol incorporar fins i tot la dimensió ideolbgica. Ara bé, 
de quina manera i en quins termes podien ser integrats i compresos els ene- 
mics del regim? Ridruejo sosté que aquesta <{actitud comprensiva)> ja era evi- 
dent el dia de l'alliberament, com ell l'anomena, el 18 de juliol de 1936. Més 
encara, personificava aquesta actitud el mateix Franco, el qual, <{vencedor, re- 
dentor, hereda 10s problemas de sus enenaigos para resolverlos y no para es- 
canzotearlos)>. Si ho entenem al peu de la lletra, no pot sinó resultar incre'i- 
ble i a penes tolerable aquest retrat de Franco com a redemptor messiinic 
enviat per a perdonar els pecats dels seus enemics i concedir-10s 1'absolució. 
Tanmateix, atesa la posició de Ridruejo en tant que intellectual influent, perb 
en desgricia amb el regim i exiliat a Catalunya, fa l'efecte que l'article és 
una crida, astutament elaborada, als cercles oficials. Diríem, doncs, que l'e- 
xa11:ació de les qualitats sublims de Franco és una imposició tictica, la im- 
prescindible disfressa retbrica sota la qual era possible de proposar toIerincia 

10. Per a una síntesi breu, vegeu TORRENT-TASIS, Histhria de la premsa catalana 
(Barcelona 1966), vol. 11, ps. 891-892. 

11. Dionisio RIDRUEJO, Excluyentes y comprensiuos, ((Revista),, núm. 1 (17-IV-1952), 
p. 5; tambt? Conciencia integradora de una generación, ((Revistan, núm. 50 (26-111-1953), 
p. 1; i La culpa, a 10s intelectuales. Carta a Juan Aparicio, <(Revista>>, núm. 65 (9-VII- 
1953), p. 5. Trobareu una represa estrident dels ideals primers de Jose Antonio i una 
vindicació de la revolucidn pendiente a José Antonio presente, ctAlcalá~, núm. 21 (25- 
XI-1952), p. 1. 

12. Elias D f ~ z ,  Pensamiento, p. 89. 
13. Joan Lluís MARFANY, Notes sobre la tzovella espanyola de postguerra. I ,  <(Els 

Marges)>, núm. 6 (1976), p. 54. 
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i comprensió per a l'altre bhndol. Aixb no obstant, és prou difícil de judicar 
fins a quin punt la thctica de Ridruejo -si és que és una tictica- representa 
el rebuig del seu falangisme. Allb que, al capdavall, compta és la crida al rt- 
gim perqut reconegui la posició i els valors dels vencuts. Ridruejo, dins en- 
cara d'una ideologia falangista que ja fa crisi, és prou prespicag en aquest res- 
pecte, perque <tasumir e incorporar 10s valores del adversari0 [. .. I es menos 
peligroso qtle aplastarle o echarle al fuego con su razón enteran. Ridruejo es 
refereix, és clar, als efectes contraproduents de la repressió, bé que la seva 
proposta d'acceptació i incorporació (a quE.?) dels valors de l'enemic és forca 
ambigua. Vol dir, potser, que cal permetre que existeixin diferents actituds i 
ideologies i que es disputin l'escena política? O vol dir, potser, que cal re- 
contixer-les per tal de buidar-les de contingut i de passada reforgar el status 
quo? Es difícil respondre; perb el que no podem negar és la disposició a con- 
temporitzar i comprendre de Ridruejo, com quan, per exemple, va encetar un 
dihleg amb Carles Riba a les phgines de <(Revista)>, qualificat per Joaquim 
Molas com <(un mínim reconeixement paraoficial de la situació catalana)>." 

Els objectius i les iniciatives que trobem a revistes com <(El Ciervon i <(Re- 
vista)> suggereixen un corrent puixant de liberalització cultural. Aixb, fins a un 
cert punt, és veritat, sempre que ens referim en exclusiva als intents d'am- 
pliar les opcions intellectuals a disposició de les revistes, les quals, al seu torn, 
proporcionarien la limitada base que faria possible la radicalització d'alguns 
joves intellectuals. Estimularia aquest procés el suport ticit de figures com 
ara Ridruejo, encara influents i prestigioses en cercles oficials. Alhora, la ra- 
dicalització dels joves acabaria actuant com a catalitzador de collegues més 
grans a l'hora de revisar idees i posicions. 

El primer número de <tLaye)> va sortir pel marg de 1950 en forma de bo- 
letin cultural. Era una publicació oficial, dependent de la delegació provin- 
cial d'educació nacional del districte universitari de Catalunya i Balears. En 
tant que butlleti professional anava destinat als ensenyants de l'assetjat sector 
estatal; els lectors previsibles serien llicenciats en ciencies o en lletres de la 
Universitat de Barcelona, tot i que arribh a aconseguir una petita auditncia 
a la resta de I'estat, sobretot a Madrid. Tanmateix, <tLaye)> no va ser mai un 
simple butlleti professional; l'adjectiu <(cultural)> descriu probablement millor 
qu2 representava la revista a l'inici i, ben cert, qut va ser després. 

<tLaye)> va comencar essent una publicació mensual, perb després del nú- 
mero 4 (juny de 1950) va perdre la regularitat i la seva aparició va fluctuar 
entre intervals d'un o dos mesos, excepte els números 19, 20, 22 i 23, que 
abastaven tres mesos. En conjunt, dels vint-i-quatre números de <tLayes, vint- 
i-tres cobreixen un període de tres anys i mig; el número 24, corresponent 

14. Joaquim MOLAS, Presentaci6, a La li te rat ur^ catalana sota el franquisme, 1939- 
1953, ctL'Avenp, núm. 6 (1977), p. 21. Pel que fa s1 dideg entre Ridruejo i Riba, ve- 
geu RIDRUEJO, Poetas en la unidad, <<Revista)>, núm. 14 (17-VII-1952), p. 3; RIBA, Carta 
abierta a Dionisio Ridruejo, ibid., núm. 16 (31-VII-1952), p. 3 ;  RIDRUEJO, En conversa- 
ci6n con Carles Riba, ibid., núm. 20 (28-VIII-1952), p. 1. També val la pena de tenir 
en compte i'entrevista que va fer a Riba Santiago Albertí, publicada al núm. 38 (1-I-1953), 
p. 6. 
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als mesos de juliol-agost de 1953, va sortir el 1954. Fins al número 10, com- 
pr@s aquest, la revista tenia 12 pigines a tres o quatre columnes i un format 
de 35 x 25 cm, impresa en un paper de poca qualitat. A partir del número 11 
el format esdevé el d'un quadern (20 x 13 cm, més o menys), amb pagines 
a dues columnes i cobertes de paper més gruixut; amb la reducció de les di- 
mensions va tenir un increment en el número de pagines i una millora en la 
qualitat del paper; així, per exemple, el número 11 té més de 40 pigines i els 
darrers números arriben a les 100. 

Pel que fa a la distribució del material, és ben clara ln divisió e11 dues 
parts fins al número 10: primer l'editorial i els articles importants, i a coa- 
tinuació una serie d'articles més curts sobre temes culturals diversos, als quals 
s'afegien collaboracions externes i material <(oficialn. Després del número 10, 
en esdevenir un quadern, es va mantenir el mateix tipus d'organització, ara 
amb una titulació i estructuració més clares. Les dues seccions centrals eren 
numerades 1 i 2;  una secció 3 aparegué a partir del número 16. La secció 1 
reunia els articles més importants, el nombre dels quals oscillava, segons el 
número, entre quatre i nou; articles sobre educació, és clar, per6 ja des del 
principi també sobre filosofia, literatura, art, música i política. La secció 2 
acclllia notes més o menys fixes sobre les novetats de teatre, pintura, música 
i, més tard, cinema, a part ressenyes de llibres. En els últims números apa- 
regué també creació literiiria (poesia i prosa originals i algunes traduccions), 
així com de tant en tant dibuixos i reproduccions de quadres (en relació amb 
algun article o amb total independhcia). La secció 3 constava en general de 
dues parts, amb els seus títols corresponents, Entre Sol y Sol i La Sal hace 
la Espuma, totes dues de contingut prou heterogeni: des de textos satírics 
i comentaris polítics a resums de discursos papals. Finalment, després del nú- 
mero 10, el material oficial (és a dir, la reproducció de discursos ministerials, 
d'articles d'altres publicacions, notícies de borses, premis, subsidis de viatge, 
etc.) fou relegat a les ben anomenades páginas axules, confinades al darrera de 
tot de la revista i molt diferenciades de les altres seccions. 

A niveli local, la responsabilitat de la revista requeia en Eugenio Fuentes 
Martín, director nominal i delegat provincial d'educació a Barcelona. De fet, 
la iresponsabilitat de reunir i preparar el material per a la publicació corres- 
ponia a Francesc Farreras (i Valentí), falangista, cap del Seminari0 de Estu- 
dies Políticos a Barcelona i burbcrata del SEU. Per a la seva feina i per a de- 
terminar l'orientació política de la revista, disposava de l'ajuda de Ramon 
Viladiis; tots dos, segons Barral, <tconstituian entonces el misterioso motor 
de la inspiracidn politica de la publicaciÓn~>." 

Per a la formació de l'equip de collaboradors, Farreras va dur a gLayes 
gent que, en alguns casos, tenia connexions falangistes forqa clares. Aquesta 
és certament la situació de Manuel Sacristán i Jesús Núñez i, encara que ell 
ho nega, penso que també la de Josep Maria Ca~teUet.'~ Amb tot, en d s  pri- 
mers moments de la revista, aquests només tingueren el paper de collabora- 

3.5. Carlos BARRAL, Azos de penitencia (Madrid 1973), p. 225. 
16. Barral parla de <(tos jdvenes pensadores de procedencia más o menos falangis~cl, 

Mano10 Sacristá~l y José Marh Castelleta, AEos, p. 206; a la mateixa piigina, en una 
nota, Barral assegura que aJ. LM. Castellet desmiente tal hipdtesis por 10 que a 61 res- 
pecta. Pero yo tenia esa impresidn entoncesu. 
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dors, fins que més tard passaren a formar part del comiti: de redacció.'' Cas- 
tellet ho confirma i observa que, al número 17, la redacció, a més de Farre- 
ras, Viladhs, Sacristán, Núñez i ell mateix, comprenia també Juan Carlos Gar- 
cia Borrón, Gabriel Ferrater, Joan Ferraté, Ramón Carnicer, Pedro Gómea 
de Santamaría i Josep Casanovas.'" 

Quant a collaboradors habituals i ocasionals, trobem: Sacristán i Garcia 
Borrón s'ocupen de fdosofia; Castellet, de crítica literhria; Gabriel Ferrater, 
de crítica i histbria de I'art; Joan Ferraté, de filologia, filosofia i poesia; Es- 
teban Pinilla de las Heras (sovint amb el pseudbnim d'<tArévaco)>), de socio- 
logia; Alfonso Garcia Seguí i Jesús Ruiz, de cinema; José Montagut, asses- 
sor religiós del Movimiento, i Ramón Roquer, pvre., de religió. A més a més, 
<tLaye)> oferí un lloc a diversos poetes joves: Carlos Barral, Jaime Gil de 
Biedma, Jaime Ferrán, Alfredo Costafreda, Lorenzo Gomis i, al número 24, 
José Agustín Goytisolo. Les illustracions i els dibuixos eren de Josep Maria 
de Martín, Albert Rifols Casamada, Josep Guinovart, Carme Serra i d'altres. 

Politica editorial 

En termes de política editorial, <tLayen era conscient que la seva sortida 
era un repte i acceptava clarament un compromís amb el possible públic. A 
I'editorial del primer número llegim: <(La delegación de distrito de educa- 
ción de Cataluña y Baleares, que recoge el importante sector de la enseñanza, 
C . .  . I tiene hoy una feliz oportunidad para, a través de este nuevo elemento 
de comunicación con 10s profesionales afiliados [ . . . I  absolutarnente indepetz- 
diente en su linea de expresión, proseguir la tareu de apoyar y defender sus 
intereses.)," En primera instincia, la revista actuaria com un vehicle de les 
opinions i en particular de les queixes dels ensenyants del sector públic, que 
es consideraven oblidats pel Collegi Oficial de Doctors i Llicenciats. Posava, 
en aquest sentit, un interks especial a demostrar que promovia una política de 
co~laboracions que podríem denominar (no sense imprecisió) de portes ober- 
tes a fi de mantenir la seva pretesa imatge <(independent)>. Que alguna cosa 
hi havia, podem deduir-ho d'una nota, publicada al número 10, destinada a 
replicar a les sospites sobre l'ortodbxia de <tLaye)>; la nota admetia que el 
material publicat era molt divers i no sempre coherent, perb defensava aques- 
ta barreja, en aparega contradictbria, amb I'argument que la direcció no vo- 
lia imposar cap línia als collaboradors: <t["Layen] publica todos 10s articules 
que se le remiten [...I siempre que no contengan ataques a la religión, la pa- 
tria o los principios fundamentales del estado)>." Aquesta expressió tapica de 
l'ortodbxia editorial podia tranquillitzar o no els suspica~os, perb és clar que 
<tLaye)>, sempre dependent en darrer terme de <<las directrices de las jerarquías 

17. Aixb 6s el que Castellet diu a Sergio Vilar, Protagonistas de la Espaffa demo- 
crática. LA oposicidn a la dictadura. 1939-1969 (París 1969), p. 297. 

18. Segons escriu el mateix Castellet a Breu histbria de la revista <cLaye)>, <tLtAven~n, 
núm. 6 (1977), p. 46. He respectat en general la grafia dels noms, perb en aquells casos 
en qu2 un ús posterior m'ho permetia, he adoptat la grafia més recent; es, per exemple, 
el cas dels germans Ferraté o Ferrater: Joan Ferraté i Gabriel Ferrater. 

19. ccLaye>>, núm. 1 (marc 1950), p. 1. A partir d'ara citaré la revista amb I'abre- 
viatura L, seguida de les dades corresponents. 

20. L, núm. 10 (desembre de 1950), p. 7. 
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peamanentes)>, aconseguí per a la seva política editorial un marge de maniobra 
significatiu. Podem comprovar-ho en el tipus de crítica que determinats col- 
laboradors van realitzar dels mals del sistema educatiu: clericalització i priva- 
tització. Incansablement es refereixen a la <tconcesión catastrójica de la ley 
Sdinz Rodriguezn, una inacabable font de greuges per als mestres de l'estat 
i en particular per als falangistes militants." Recalquen la degradació de l'e- 
ducació pública en benefici dels interessos de l'Església, a la qual se'n fa cla- 
rament respon~able.~ Cal no sorprendre's de trobar aquestes crítiques a <tLaye)>: 
la revista es presentava com a butlletí professional, i els seus components i 
la ideologia es remetien al falangisme triomfant; és simptomitic, d'altra ban- 
da, que no es faci cap crítica seriosa del sistema d'ensenyament en si. Dit 
d'una altra manera, la intenció crítica d'alguns articles troba el seu contrapes 
en el dogmatisme i conformisme palesos d'altres, en els quals, per cert, 1'6- 
nica base de veritat i l'última fonamentació addu'ides són les paraules de 
José Antonio; a propbsit de les quals no deixa de ser interessant d'observar 
que eren usades com a segura font d'autoritat i legitimació, tant pels proba- 
bles dissidents com pels més entusiastes defensors del regim. 

21. El nomenament de Sáinz Rodríguez com a ministre d'educació al primer govern 
de:l general Franco (gener-agost de 1939) va suposar cl principi de la influencia clerical 
en l'educació de 1'Espanya franquista. A El Opus Dei et2 España. 1928-1962 (Paris 1971), 
Daniel Artigues afirma: ((Durante su paro por el ministerio, Súinz Rodríguez chocó con 
algunos elementos de Falange a causa de  su política sistemúticamente favorable a la Igle- 
sia en materia de enseñanra; por su parte, ciertos falangistas se preocupaban de  defender 
1o.r derechos del estado contra una clericalización que considernban excesiva, (ps. 44-45). 
Una ten&ncia que no va fer sinó afermar-se amb el ministre que, per l'agost de 1939 
i fins el juliol de 1951, el va reemplacar, José Ibáñez Manin, que Artigues descriu 
així: ((Un católico incondicional [...I que iba a nzanifestarse como un personaje verda- 
deramente providencial para el Opus Dei)> (p. 45). El ministeri Ibriñez Martin va crear 
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas pel novembre de 1939, va promulgar 
la llei d'ordenación Universitaria el 1943, va manipular sense cap vergonya els tribu- 
nais d'oposicions i va permetre l'assalt de l'Opus a les places docents. Aixl 6s com els 
anys quaranta són els del predomini ascendent de I'Opus a l'educació i la parauela do- 
mesticació i difuminaci6 de la Falange combativa, impotent davant de SEsglésia i els 
seus aliats. Vet aquí, doncs, la situació en el món de l'ensenyament quan ctLaye)> va apa- 
rkixer; d'aquí prové l'orientació que va prendre en la materia que justificava la seva 
raó de ser. 

22. Els problemes de l'educació que els co~aboradors falangistes de ctLaye)> es plan- 
tejaven són curiosament semblants als que afecten l'ensenyament a l'Espanya d'avui. Les 
queixes sobre la inestabilitat laboral dels docents (renovaci6 de contracte, contractes ad- 
ministratius, sous, hores, etc.), les deficiencies de l'ensenyament secundari i del superior 
(de la massificació a la irracionalitat dels eximens i la selectivitat), la discriminació del 
slector públic en benefici del sector privat mitjan~ant subvencions a l'escola privada, re- 
ligiosa o no, tots són problemes la semblanca dels quals amb els d'avui ha d'alarmar 
per forca; tant com és significatiu que la dictadura els permetés o, encara més, els 
fomentes. Tanmateix, no sé si pot consolar gaire avui constatar que van ser falangistes 
els qui llavors van cridar l'atenció pública sobre aquests problemes. Vegeu, per exem- 
ple, A.C.T., De enseñanm nzedia, L, núm. 1 (marc de 1950), p. 3; F. L., Notns sobre 
ltz enseñanza superior, L, núm. 5 (juliol-agost de 1950), p. 5; A.C.T., Notas a la prima- 
vera universitaris, L, núm. 2 (abril de 1950), p. 12; J. DÍAz, Ordenación Laboral de 
Licenciados, L, núm. 3 (maig de 1950), p. 12; 0. GALINDO, En torno a las nuevas ba- 
ses de tvabajo y algo mús, L, núm. 11 (gener-febrer de 1951), ps. 5-7. 

23. Dr. Ramón ROQUER, La significación del ateísnro contempordneo, L, núm. 3 (maig 
de 1950), p. 1. Roquer ataca i'ateisme i els seus mals en base als principis de José 
Antonio i Jesucrist. Uns arguments semblants usa Jesús Núñez a L, núm. 4 (juny de 
1950), p. 1. Eugenio Frutos, en un article intitulat La significación del existencialisme, 
JL, núm. 5 (juliol-agost de 1950), p. 7, ataca les malvestats i contradiccions de l'existen- 
cialisme i arriba a demostrar, a cbpia de rethrica, que és un frau. 



Aquí correspon de remarcar que els textos de caire més doctrinari i par- 
tidista no formen sinó una part petita del total de <tLaye)>. Van sortir, a més, 
als primers números (fins al 10), i desaparegueren gairebé del tot després. 
En proporció inversa, els textos més inquisitius i verament crítics aconseguei- 
xen el predomini. Un procés que té lloc, no a desgrat de l'orientació falan- 
gista de <tLaye)>, sinó, precisament, a causa seva. 

Si bé la preocupació central, i inicial, de <tLaye)> era d'actuar com a por- 
taveu dels ensenyants i de mantenir-se a <(sa disposición para todo 10 que re* 
presenta directa o indirectarnente a la enseñanra)>, també es declarava molr 
preocupada per temes culturals: <(Estas púginas quieren ser estandarte de Zr 
inquietud cultural espan"~la.)>~ Amb tot, és prou notable que, oblidant ~b 

declaracions dels editorials primerencs i el compromís contret, la quantitat 
d'espai destinada a temes culturals supera de molt la que es concedeix a edu- 
cació en el curs d'una evolució que, a la fi, representa la practica eliminació 
d'aquest tipus de material. La funció de <tLaye)> com a butlletí per als pro- 
fessionals de I'ensenyament, primer contrarestada i després esborrada, només 
fou retinguda com una formalitat necesshriaP 

El grup de <tLayen 

Per tal d'explicar-nos el fet obvi que itLaye)> de butlletí professional es- 
devé una revista cultural cada vegada més activa, i a fi de descobrir les raons 
d'aquest canvi, convé prestar atenció a alguns punts d'informació bhsica. 

En primer lloc, molts dels coilaboradors habituals i ocasionals de la re- 
vista s'havien conegut abans a la Universitat de Barcelona entre el 1945 i el 

24. L, núm. 3 (maig de 1950), p. 1. 
25. L'obligació de publicar articles sobre educació era coberta a base de collabora- 

cions de professionals interessats, de seccions de cartes al director i de reproduccions de 
discursos oficials, textos del ((BOEP i avisos. Aixb no obstant, aquest material no suma 
més del 30 o 40 % d'un número; predomina, altrament, l'hmbit cultural en la distri- 
bució d'espai. Per exemple, al .lÚm. 1 (marc de 1950), d'un total de 12 pagines, només 
quatre concerneixen realment l'ensenyan~a; és clar que són la phgina 1 i les pagines 2-4; 
ocupen la resta de l'exemplar: Juan Eugenio BLANCO, La política y la formación uni- 
uersitaria (p. 6); [CASTELLET i SACRISTÁN], Política sí, politica no (ps. 6-7); Jesús RUZ, 
Intelectuales enrolados (p. 7); una ressenya $El problema de España, de Pedro LA~N 
ENTRALGO (p. S); J. F. S., El método histórico de las generaciones (ps. 9 i 11); les res- 
senyes de cinema, teatre i liibres són a la pigina 10. La distribució de l'espai del núm. 3, 
per exemple, és molt semblant encara. Perb ja amb el núm. 11 (gener-febrer de 1951), 
el primer amb un format nou i més pigines, predominen els temes no relacionats amb 
l'ensenyament; així, trobem: 0 .  GALINDO, En torno a las nuevas bases de trabajo y algo 
mis (ps. 5-7); Carlos IGLESIAS, LOS visigodos y 10 hispánico (ps. 17-24); Francesc FARRE- 
RAS, Ante un articulo inoportuno y mal intencionado (ps. 25-30); M .  SACRISTAN, Un mes 
de Barcelona (ps. 37-39); J. RUIZ, El hombre acosado: Orestes (p. 39). El material so- 
bre educació desapareix del cos de la revista i roman confinat a les phgines blaves a par- 
tir del núm. 19 (maig-juliol de 1952). En aquest número trobem: Joan FERRAT& Arpec- 
tos de la obra de arte (ps. 5-10); José Maria CASTRO Y CALVO, Filosofia del dinero (ps. 
11-22); José MILICUA, La <<Mostra)> del Caravaggio en Milán (ps. 23-36); ARÉVACO [Es- 
teban PINILLA DE LAS HEMS], Honor a quien cultiva su hacienda-III (ps. 37-46); Jaime 
FERRAN, La piedra más reciente (ps. 47-50); ressenyes de liibres (ps. 51-59); Gabriel 
FERRATER, Sobre el expresionismo, ante 10s paisajes de Benjamin Palencia (ps. 59-64); 
José CASANOVAS, Crónica musical (ps. 65-67); bibliografia (ps. 68-79); J. VELARDE FUER- 
TES, Trabajos sobre la economia española (ps. 80-84); Entre sol y sol i La sal hace la 
espuma (ps. 85-99); notes religioses (ps. 100-104); i les pigines blaves (19 ps.). 
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1950, i constitui'en el grup que després trobarem a <(Laye)>, on va dur-Ios 
Farreras per tal que l'ajudessin a llangar la revista. Formaven part del grup 
Castellet, Sacristsin, els germans Ferraté, Jaime Gil de Biedma, Carlos Barral, 
Jdme Ferrin, Alberto Oliart i Alfonso Costafreda; '"a seva cohesió provenia 
en bona part d'una experikncia universitiria i d'un origen de classe comuns: 
fills de la burgesia, membres de l'élite universithria, compartien, perb, una 
barreja d'indiferkncia i menyspreu per les desoladores limitacions de la uni- 
versitat. També els acosti l'afany de realitzar la seva vocació com a escrip- 
tors i intellectuals. Com que tenien la vida resolta, podien passar-se les ho- 
res al bar de la facultat exhibint les seves qualitats en les discussions, im- 
pressionant els amics amb les darreres lectures, desenrotllant una sofisticació 
i una agudesa en el seu aprenentatge que el desolat ambient cultural en qui: 
vivien els negava. Tanmateix, com observa Barral, la colla no era gaire uni- 
da en termes personals: <(Las afinidades selectivas dividían aquel partido del 
ocio literari0 en fracciones puco acumulables. [. . .] Oliart y Gil de Biedma 
se apreciaban poco. Costafreda no congeniaba ni con uno ni con otro. Caste- 
llet y Sacristdn s610 se producían en sesiones magistrales y a partir de la exis- 
tencia de "Laye" en las de la redacción de la revista, 10 rnismo que los Fer- 
rater [. . .], o 20s tíltimos llegados, 10s Goy t i~o lo , .~  

Les relacions de Sacristán i Castellet amb el SEU els facilitaren, a ells 
i als seus col.legues, una mica d'experikncia de treball en una revista juvenil 
oficial, en la qual Barral veu la precursora de <tLaye)>: <(El embrióta de la 
inoloidable "Laye" [era] una revistilla que aún no se llarnaba Laye -ese ho- 
menaje a las tribus prerromanas del Llobregat fue un  hallazgo posterior de 
Sacrista'n-, flaca, con texto en negro y grabados en uerde, que m i  memo- 
ria relaciona directarnente con Castellet.)> a Barral, en un altre lloc, afegeix que 
era {(una revistilla universitaria, finataciada por el SEU y aprovechada básica- 
mente por Castellet para sus primeros desplantes críticos, en 10s an'os univer- 
siturios>>P Aquesta revista, el nom de la qual no recorda Barral, hauria pro- 
porcionat al grup la seva primera i breu possibilitat de publicar, mitjan~ant 
Castellet i, és de suposar, la seva relació (estreta?) amb les oficines culturals 
del SEU a Barcelona. De nou ho corrobora Barral: <(En aquellas páginas pre- 
Layetanas insertó Castellet un  poema de cada uno de nosotros, 10s frivolos 
del bar Juanito, y apareció su escandalosa texto acerca de  "Le deuxieme sexe" 
de Mme. de Beauuoir.)> Sobre el qual Castellet recorda que i<estuvo a pun- 
to  de motivar qzre se retirara la revista r estilo"^." <(Estilo)>, doncs, va ser la 
revista juvenil a que Barral es referia, la qual cosa confirma Castellet quan 
parla d'on van sortir els primers col.laboradors de <tLaye)>: <(En Farreras ha- 
via convocat, per tal de formar el cos de redacció de la revista, alguns dels 
antics redactors de la revista del SEU "Estilo", entre els quals hi havia Ma- 
nuel Sacristiin, Jesús Núñez i jo mateix.)> 31 

L'amenaga de tancar <(Estilo)> a causa de l'article de Castellet pot ilhs- 
trar dihfanament les dificultats i limitacions d'operar des d'un brgan del SEU. 

26. Segons BARRAL, Años, p. 219. 
27. BARRAL, Azos, p. 219. 
28. BARRAL, Años, p. 224. 
29. BARRAL, LOS años sin exclcsa. Memorias I I  (Barcelona 1978), p. 42. 
30. BARRAL, Años, p. 225. 
31. Sergio VILAR, Protagonistas, p. 297. 
32. CASTELLET, Brea histbria, p. 46. 
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Com a consequincia, és molt probable que tant Castellet com el grup cer- 
quessin des d'aquest moment una publicació que oferís menys problemes i 
que fos també <{utilitzable)>: <tLayen els en brindava I'oportunitat. Recordem 
que <tLaye>> no passava censura prkvia, sinó que era controlada des de dins 
per Fuentes Martín. Barral escriu que la feina de censura interna corresponia 
a <(un cojo cuyo nombre he oluidado y que asistia a ciertas reuniones desti- 
rzadas a examinar el material listo para la publicación~>; " tanmateix, l'objec- 
tiu real d'aquestes reunions <(parece que era el de engan'ar cal cojo e intentar 
pasarle gat0 por liebre, oficio que ejercian, además de Castellet y Sacristán, 
10s presocialistas Viladás y far rera^)>.^ 

El coix en qüestió era, sense dubte, Fuentes Martín; I'objectiu era utilit- 
zar o manipular la revista d'acord tant amb els projectes del grup ja existent, 
com amb els dels encara falangistes de nom -pe& ja pre-socialistes segons 
Barral- Farreras i Viladis. 

Ni abans de comencar <tLaye)> ni mentre aquesta va existir no podem en 
justícia descriure el grup com a polititzat. La consci2ncia de les limitacions 
i del reaccionarisme de l'ambient cultural i polític podia fer-10s girar poc o 
molt contra el r2gim, per6 res més lluny d'ells que una alternativa cohe- 
rent. Ja ens ho diu Barral de Sacristán i Castellet: <(doctrina no tenian to- 
Qvia [,] eran corno todos nosotros conscientes de qué significaba ya su fa- 
langismo irzfantil, de que nos movíamos en un mundo intelectual miserable 
[ . . . ] el ético izquierdismo de Castellet estaba por formar y Mano10 no había 
ido todauia a Munster a ilustrarse en esa lógica matemática que 10 conuerti- 
ria prirzcipalmente en marxista militante.)> 3s A 1'2poca de <tLaye)> el grup que 
m'ocupa, alguns dels membres si més no, eren en un període de transició polí- 
tica, perb transició des d'on? Marfany ens recorda que una de les plataformes 
més importants per als joves del SEU eren els sindicats verticals, <(la qual cosa 
conferí als seus militants una categoria de representants tebrics dels interessos 
proletaris que d'alguna manera havia de reflectir-se en la seva ret bri ca^.'^ To- 
cant a aixb, Castellet diu: ctProbablemente habia cierta tendencia hacia el 
sindicalisme que nos venia mis o menos insuflada por parte de gente como 
Francisco Farreras.)> 's ben digne d'observar que la retbrica de! sindicalis- 

33. BARRAL, AZOS, p. 225. 
34. BARRAL, Años, p. 225. Ens pot servir de corroboració el que escriu Joan Ferraté 

sobre <<Laye)>: <<Una de les raons que vaig tenir per voler publicar-hi la meva traduc- 
ció del que aleshores tenia el títol catala de La terra eixorca era posar a prova la capa- 
citat de resistsncia del seu director, un falangista professional (la revista era pagada per 
la Falange) prou chndid com per fer-se la Uusió que protegint el grup de galifardeus 
que érem tota la colla dels redactors aconseguiria de fer-se un nom, si més no a nivell 
local, entre els jerarques del partit. Don Eugenio va saber encaixar com cal, i no va 
objectar res a l'extravagantíssim text catali que tots vam ajudar a encolomar-li, i la meva 
traducció de The waste land va ser, doncs, impresa>>, <(Prefaci>> a Lectura de aLa terra 
gastada>> de T .  S. Eliot (Barcelona 1977), p. 7. 

35. BARRAL, AZOS, p. 210. En tornar á'Alemanya i com a reflex de la seva apro- 
ximació a I'existencialisme, Sacristán va comencar a publicar ressenyes i comentaris de 
les obres de Jaspers, Kant i Heidegger; vegeu el núm. 17 (gener-febrer de 1952), ps. 55- 
59, on ressenya la Introducció a la filosofia de Jaspers i El ser y el tiempo de Heidegger, 
en la traducció de José Gaos; al núm. 23 (gener-marc de 1953), ps. 5-24, publica El 
concepto kantiano de la historia. Es interessant de comprovar l'atenció que llavors atreia 
Heidegger, tractat també per Joan Ferraté a Hesiodo y Heidegger, núm. 13 (maig de 
1951), PS. 15-17. 

36. MARFANY, Notes, p. 11. 
37. Sergio VILAR, Protagonistas, p. 298. 
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me, una vegada despullada dels himnes a El Ausente i del dogmatisme cor- 
porativista, podia ser sovint ambigua i ambivalent, fins al punt de perme- 
tre una lectura d'esquerres; a més, cal no oblidar alguns ideals <td'esquerresn 
del primer falangisme, a desgrat de la seva distorsió i confusió. En resum, 
la retbrica falangista contenia simultaniament les bases de posicions incompa- 
tibles i, per tant, permetia l'expressió més o menys dissimulada d'actituds crí- 
tiques; ambigüitats i ambivalhncies esdevenien, doncs, fins a un cert punt, 
camp adobat per a una evolució ideolbgica. Aixb és important si recordem 
que, per a un militant, la Falange no oferia gran cosa més que una p l a~a  a la 
burocracia estatal, on la milithncia, en la practica, es veia reprimida. Per aixb 
aquells militants crítics respecte al rhgim i rebels a transigir només trobaven 
una direcció cap a la qual podien avangar en termes ideolbgics: I'esquerra, 
l'única posició que presentava una alternativa cre'ible. Va ser el cas de Sa- 
crisrán, tal com deia abans Barral; va ser també veritat, segons que sembla, 
de Castellet, el qual, com ja he dit, nega cap origen falangista. Al capda- 
vall, aquests dos casos no són sinó indicadors de l'evolució ideolbgica que 
efectuaran més tard els col.laboradors més significatius de <tLaye)>. 

Crec que aquest és el moment adient per a extreure unes conclusions 
provisionals del que he analitzat fins ara. En primer Iloc, és obvi que de 
bon comeng <tLaye)>, publicació de la delegació provincial d'educació, és zlti- 
Zitzada per un grup de gent jove amb ambicions intellectuals a fi d'aconseguir 
un mitji d'expressió. En segon lloc, aquesta utilització no implica, d'entrada, 
la propagació de cap ideologia específica, sinó, d'una manera gradual, la dis- 
cussió de les propostes ideolbgiques i culturals del rSgim i la jmportació i acli- 
matació d'alternatives possibles. Perb, admetent que nixb sigui cert, la tria 
de la delegació amb preferhncia al SEU suggereix que el grup, en escollir un 
<(mecenes)>, volia: a) un marge més considerable de llibertat intel.lectua1 en In 
seva feina, i b)  la garantia que ningú no els prendria fhcilment el control 
directe de la publicació. En tercer lloc, aquest marge més ampli de llibertat 
intelrlectual i editorial esdevingué una condició prtvia per a la transformació 
de (:tLaye)> en un brgan actiu, crític, relativament independent i vagament d'o- 
posició. 

Els elements responsables d'aquesta transformació no pertanyen, en prin- 
cipi, als nous arribats d'aEstilo)>. La funció correspon als fnndadors de la re- 
vista, a falangistes decebuts i potser penedits com Farreras i Viladis. Ells 
eren, de fet, els únics capagos d'efectuar aquest canvi cap a una posició po- 
lítica d'esquerra, precisament perqu? ja estaven polititzats. Ara bé, si ells van 
crear les condicions per a una revista més aviat heterodoxa, són els qui ara 
entren, no pas polititzats, els qui les aprofiten i transformen <tLaye)> er, una 
publicació cultural de gran vitalitat. Més encara, el seu desacord amb el 
clima inhibit i esclerbtic de la postguerra, la seva recerca d'alternatives de de- 
senrotllament cultural dellh eIs Pirineus o, en$, en les ttadicions locals, 
fan que <tLaye)> esdevingui una publicació de tirat <(progressiu)> i en pot?n- 
cia subversiva. Aquest procés trobh estímul -és prou paradoxal- en una 
strie de polhmiques i crítiques, directes o indirectes, provinents les unes de 
les mateixes phgines de ctLaye)> i les altres de diferents publicacions, a les 
quals respongueren els collaboradors d'una manera cada vegada més radical. 

Un dels catalitzadors va ser una shrie d'articles que José Montagut, asses- 
sor religiós del Movimiento, va publicar a <tLaye)>; hi condemnava el principi 
de divisió que representaven el regionalisme i el separatisme i tractava el na- 
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cionalisme ca ta l  amb una severitat extrema.= En conversa amb Castellet, Ser- 
gio Vilar recorda l'incident i el fet que Castellet i els seus amics van ser cri- 
ticats en privat per certs elements catalanistes a causa de la seva collabora- 
ció en una publicació falangista i, atesa la seva associació amb Montagut en 
aquelles pigines, de la seva complicitat amb una actitud tan hostil al catala- 
nisme. Castellet ratifica els fets i fa constar que en aquella epoca el grup de 
<(Laye)> trobava el catalanisme, en termes polítics, <tmuy conservador, muy 
tradicionalista, muy poc0 avanzadon; " una actitud primerenca que Castellet 
atribueix en bona part a la ignorhncia, tot manifestant que, a diferhncia de la 
tradició política, la cultura catalana mereixia el seu respecte. Tocant a l'efecte 
de l'atac, Vilar li pregunta a Castellet: <{Estos ataques ¿no os despertaron la 
conciencia en cuanto a la vinculacidn indirecta con el régimen?),; i Castellet 
respon que aevidentemente que si, como posteriormente se vios. 

Poc després de l'afer Montagut i potser a tall de reparació d'ofenses, 
trobem que Farreras reacciona amb molta duresa contra un article de Rafael 
Olivar i Bertrand, publicat a <tArbar)>, que conté un atac maliciós contra Prat 
de la Riba." Farreras defensa, sense entrar a discutir amb detall el problema 
del separatisme, el catalanisme de Prat, deformat i desacreditat al seu enten- 
dre pel tractament que en fa Olivar i Bertrand. Els comentaris de Farreras 
són vagament positius; la seva defensa de Prat de la Riba es basa en l'hon- 
radesa intelrlectual i en una sincera <~comprensidn del adversario)> més que no 
en una acceptació política. 

La replica de Farreras a <tArbors va suposar que d'altres collaboradors 
adoptessin una actitud més critica davant les publicacions oficials. Gabriel 
Ferrater, per exemple, escrivint sobre la Bienal de Arte Contemporáneo del 
1951, retreu a <(El Alcázar)> el report tan filisteu que n'ha fet; consternat per 
la idiotesa, I'extremisme i la ignorhncia infinita del periodista, resumeix amb 
prou ironia l'opinió d'aquest amb les paraules <(todo señor que no pintase 
tina patata donde viera una patata era declarado comunista, ateo y enemigo 
del régimen>> ." 

Els efectes dels atacs de fora i de les actituds, cada vegada més critiques, 
envers la premsa oficial cresqueren fins a I'esclat de I'article que <tLaye)> va 
publicar sobre Miguel Hernández. En efecte, al número 18 de <{Laye)>, Enrique 
Badosa va publicar un article intitulat La conciencia de la muerte en la poe- 
sia de Miguel Hernández, un text més aviat superficial, gairebé innocu, so- 
bre un tema no gens conflictiu." No va ser aquesta l'opinió del diari <{Madrid)>, 
que amb tota rapidesa va denunciar I'article, estupefacte per la freqiiencia crei- 
xent amb quP el nom i l'obra d'Hernández eren esmentats en papers públics. 
L'editorial del número 19 (obra de Farreras, potser) replici defensant la pu- 
blicació de l'article i refusant del tot l'acusació d'intencions tkrboles; 43 hom 

38. Castellet diu que Montagut va publicar ctunos textos notablemente anticatala- 
nistus),, a Sergio VILAR, Protagonistas, p. 297. Per la meva part, reconec que només he 
sabut trobar-ne un a L, núms. 8/9 (octubre-novembre de 1950), p. 1. 

39. Sergio VILAR, Protagonistas, p. 297. 
40. Francesc FARRERAS, Ante un articulo inoportuna y mal intencionada, L, núm. 11 

(gener-febrer de 1951), ps. 25-30. 
41. Gabriel FERRATER, Bienal de Arte Contemporrineo, L, núm. 16 Inovembre-de- 

sembre de 1951), p. 49. 
42. L, núm. 18 (margabril de 1952), ps. 7-12. 
43. L, núm. 19 (maig-juliol de 1952), p. 3. 
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subratlla que el text de Badosa era un estudi literari que s'ocupava d'Hernán- 
dez en tant que poeta i no en tant que comunista, es tractava d 'wn análisis 
que por su carácter estrictamente literari0 no contenia -ni le era precisa- 
la rnenor alusión a sus actividades politicas, ni menos aún, justificaciones o 
apohgias de este tipa,. D'altra banda, sortint al pas de l'atac de <(Madrid)> 
en ailb que tenia de polític, l'editorial recordava al diari que Hernández havia 
estat jutjat per un tribunal i condemnat a una sentencia de presó que el 
poei:a complia en el ,Foment de la seva mort: el seu deute envers el regim 
estava pagat; <(pero Madrid", acuso por creer que la sentencia fue liviana, 
parece desear que a la pena temporal de la cárcel se aiiada una condena eter- 
nu de silencio para su obra -que conocemos a través de ediciones legalmente 
autarizadas)>. L'actitud del diari emmeni a la fi la inclusió de la literatura 
dins el codi penal, declara l'editorial, tot afegint (a tall de contrapes irbnic, 
imagino): <(Cosa que en ciertos casos -hay que reconocerlo- no estaria mal 
del todo.)> 

La funció de l'intellectual 

En prendre la defensa de figures com Prat de la Riba i Miguel Hernán- 
dez, <tLaye)>, com altres revistes de l'epoca, palesa uns tendtncia devers una 
ampliació dels horitzons intellectuals. Tanmateix -i aixb la diferencia de les 
altres-, a <tLaye)> trobem, de fet per primera vegada, que hom fa declara- 
cions i que hom pren posicions que evidencien amb forca claredat una pro- 
funda insatisfacció davant de la vida cultural, claustrofbbica i desnerida, del 
pal's. Com a reacció contra aquest estat de coses, els collaboradors de aLaye)> 
esdevenen més radicals; adopten un radicalisme que es reveIarh en la mesura 
en que, sempre amb discreció, s'examinen alternatives polítiques i culturals. 
Podem observar-ho en el tractament d'un tema específic amb el qual es va 
inaugurar <tLaye)>. Als tres primers números trobarem una skrie d'articles que 
s'ocupen del que Sacristán considera <tel traido y llevado asunto del alista- 
miento de 10s intelectuales baio banderas politicas)>.@ Obren el debat, al nú- 
mero 1, tres articles breus: un de Juan Eugenio Blanco, l'altre de Jesús Ruiz 
i el tercer sense signar, perb -com sabrem després- atrib~iible a Sacristán i 
Castellet. 

L'article de Juan Eugenio Blanco defensa sense ambages, contririament als 
altres dos, la integració de l'intellectual en l'activitat política, sempre que 
aquesta sigui la del falangisme. En efecte, l'article és una mena de cri de 
ceur en demanda d'una resposta més activa i compromesa a certes <tcuestio- 
nes capitales inherentes a nuestra condición de católicos y de españoles: nues- 
tra saluación, la castodia y expansión de 10s valores espirituales de que somos 
todos portadores y el destino de nuestra patria)>. La indiferencia davant d'a- 
quests problemas, afirma Blanco, seria una greu abdicació de la responsabili- 
tat dels intellectuals; cal emprendre la feina d'<tahondar en el cimiento y la 
raiz de 10s problemas, exponerlos sin paliativos por muy desagradables que 
puedan aparecer y aplicarles, en su síntesis finalista, la solución española),. 

44. Juan Eugenio BLANCO, La política y la formacidn universitaris, L, núm. 1 (marc 
de 1950), p. 6 ;  [CASTELLET i SACRISTAN], Política si, política no, ibid., ps. 6-7; J .  Rv~z, 
Intelectuales enrolados, ibid., p. 7. 
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La qual solució, com era d'esperar, no és sinó !a del nacionalsindicalisme, 1'6- 
nica que pot ressuscitar 1'Espanya eterna! 

En contrast amb la beEcositat falangista, els altres dos articles acumulen 
arguments contra la implicació de l'intellectual en el món de la política. L'ar- 
ticle anbnim, intitulat La traición de 10s intelectuales, s'alsa en defensa de l'in- 
tellectual, acusat alhora de traydor i covard pel polític. En pro del raonament 
i en concordanca amb el to general difús i abstracte de l'article, els conceptes 
d'intellectual i de polític, simplificats fins a l'extrem, són entesos com a 4- 
pológica y éticamente puros)>; se'ls distingeix amb cura dels anomenats <(tipos 
intermediarios)>, és a dir, l'intellectual esdevingut polític i l'intellectual en- 
g~gé,  vistos com a probables pertorbadors de I'andisi empresa. En el seu es- 
tat pur, l'intellectual i el polític són dues formes de vida vocacional, regides 
per codis de conducta diferents, amb uns propbsits i uns mitjans d'aconseguir 
aquests propbsits ben distints. Per un costat, se'ns diu, el polític viu en un 
món repartit entre amics i enemics; dedicat a trobar solucions prhctiques a 
les circumstincies canviants, no pot aturar-se i considerar les seves accions 
d'una manera distanciada i analítica. Per l'altre, l'intellectual és I'observador 
neutral per excellkncia, <(para quien 10 decisivo es servir a la verdad y ésta 
puede oponerse a las corrientes impetuosas, dominantes e históricamente jus- 
tificada~ de su época)>. Tot allb que aparta l'intellectual de la seva feina i el 
confina a una doctrina determinada és considerat com una negació de la seva 
funció, d'on ve que <(la verdadera traición del intelectual serta perder 10s es- 
tribos de la inteligencia para dejarse arrastrar por la pasión de la lucha po- 
litica)>. 

Jesús Ruiz defensa també la imatge de l'intellectual com a cercador de la 
veritat, bC que d'una manera molt diferent de la que hem vist. A base de 
citar José Antonio, Ruiz dóna suport a la concepció de l'intellectual olímpic, 
reclbs a la torre de vori, i remarca que la independencia és el requisit previ 
a l'activitat intellectual. Altrament, procura treure importhncia a I'imperatiu 
de cercar la veritat, alhora que ataca el compromis ideolbgic de manera dog- 
matica i superficial. El compromís representa, per a Ruiz, la inevitable sub- 
missió a la línia del partit, com ho demostra en forma extrema la Rússia 
sovistica, on, si no és depurat o purgat, l'intellectual es veu redui't a la fun- 
ció de mer burbcrata, les idees del qual han de dur sempre l'aprovació ofi- 
cial. Breu, per a Ruiz, el compromís polític de I'intel~lectual comporta conse- 
qükncies desastroses perquk nega el pensament i l'activitat independents. 

Aquests dos articles són interessants per diversos conceptes. En primer 
lloc, perquk en el tractament respectiu del problema de la funció de l'intel- 
lectual introdueixen en la discussió el concepte de compromís (engagement), la 
qual cosa, atss el clima cultural dels anys cinquanta, era un pas significatiu. 
En segon lloc, és clar que el que diu Ruiz és I'expressió genuina de l'estetica 
falangista militant, una concepció que sembla oposada a la que avancen Sa- 
cristán i Castellet. Quan Ruiz defensa I'intellectual olímpic, els altres defen- 
sen l'intellectual de la interferhcia de l'Estat, perb mantenen la necessitat del 
compromís al servei de la veritat, fins i tot si li cal enfrontar-se en la seva 
feina als corrents histbrics dominants. Indirectament, Sacristán i Castellet in- 
sinuen, penso, un atac implícit contra els constrenyiments que el r2gim fran- 
quista imposava als intellectuals. 

Un article de Castellet al n6mero 2 (en el qual s'excusa per les anhlisis 
ofertes al número 1) confirma en part la hipbtesi esbossada a dalt. Castellet 
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lamenta que els articles del número anterior oferissin una visió de I'intellec- 
tual i del polític com a tipus en aparenga antagbnics, considerant l'intellectual 
com a moralment superior, i, en una espkcie de retractació, passa a defensar 
ara, en bé de l'harmonia individual i collectiva, la seva collaboració, perqut 
aquestes <(formas de vida vocacionales no pueden tener antagonismo entre si. 
Su oposición -cuando se produce- no es la de una lucha abierta en un 
mismo terreno. IntelectuaZ y politico operan en planos distintos y su misión, 
en ámbitos diversos, es, sin embargo, del mismo tipo~." Pel seu costat, Jesús 
Núfiez sosté encara que l'inte~lectual no s'hauria de lligar activament a cap 
moviment o partit polític, si vol conservar la seva independsn~ia.~ 

Sacristán es demana quin és el sentit d'aquesta independtncia al número 3; 
perb, a causa de les limitacions que ell mateix s'imposa (estudia els fona- 
ments filosbfics de l'allistament de l'intellectual) i d'<totras vaguedades no fun- 
darnentales en que estamos obligados a incurrirs (una probable refertncia a 
la censura), declara de manera categbrica que no pot oferir cap resposta a 
la pregunta." El que ens ofereix, en canvi, és una llarga nota de peu de pi- 
gina sobre Sartre i alguns comentaris abstrusos, profundament encastats en el 
text, que suggereixen una funció crítica i activa de l'intellectual. De fet, Sa- 
cristán creu que aquest pot considerar-se compromb en la mesura que duu 
a terme la feina de cercar la veritat, una feina que <(no es que baga covo en 
un concierto destinado a acallar todo ruido que no sea el de la lucha por la 
substancia vegetativa, sino que le informe [al ciutadi] cdrno son tos cielos 
y crcántos)>. Si aixb és el que l'intellectual fa, aleshores <c jno se enrola a dia- 
vio de insuperable manera?)>. Sacristán manlleva aquest compromís &tic de 
revelar la realitat directament de Sartre, precisant que <(por 10 demás, en el 
terreno de 10s principios filosóficos, es difícil encontrar en Sartre algo qtde 
fundamente el postulado de la colaboración politica)>. Amb tot, Sacristán re- 
coneix que, en el pensament polític de Sartre, el compromís té una relació 
especial amb el problema de la revolució; en aquest sentit, valora, sense ac- 
ceptar-la del tot, la funció que Sartre atribueix al filbsof revolucionari: fer 
explícites les direccions essencials de l'activitat revolucioniria. Entesos aquests 
efectes filosbfics com una <(acció)> i amb la finalitat de fer-10s ben clars, el 
filbsof s'ha d'integrar en el moviment que els ha produ'its, és a dir, el mo- 
viment revolucionari. Llavors, Sacristán planteja la pregunta que tantes vega- 
des han fet els crítics marxistes de Sartre: <tBien, hay que comprometerse, 
pero ¿comprometerse a que'? -s'engager h quoi?)>. I Sacristán escriu: <(A 
lo que el filósofo, creemos, no podria contestar sino: "a vuestro partido o. .. 
al que funde yo". N esto Último nos parece 10 mhs verosirnil. A fin de 
cuentas, un filósofo no se enrola más que bajo su propia bandera; aunque, eso 
si, llevada ya, en este caso, al terreno de 10 pol%tico.)n Tot i mantenir la seva 
posició <(independent)>, trobem en Sacristán i, més notable encara, a les pi- 
gines de ctLayen, un tractament seriós i receptiu de Sartre, escamotejat en 
una nota de peu de pigina. Per a Sacristán, l'activitat intellectual inclou, en 
potencia, la dimensió política; si més no suposa -ho dedueixo del text de 
Sacristán- una idea d'engagement, de compromís, ent6s com una dedicació 

45. J. M. CASTELLET, Intelectual y politico, L, núm. 2 (abril de 1950), ps. 6-7. 
46. J. NÚÑEz, Campo de accidn del politico, L, núm. 2 (abril de 1950), p. 7. 
47. M. SACRIST~N, Antístenes y la policia política, L, núm. 3 (maig de 1950), ps. 6-7 
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etica a estudiar la realitat de manera crítica. Més encara, aquesta idea i aques- 
ta feina esdevingueren un punt de referhcia bhsic en I'obra de la majoria dels 
collaboradors de la revista. 

Critica cultural i politica 

Potser com a aplicació prhctica de la funció de I'jntellectual compromes, 
potser com a política editorial, trobem crítiques de I'aparell cultural del re- 
gim cada vegada més explícites. Entre altres coses, Pinilla de las Heras re- 
pren els periodistes i els crítics per la seva espantosa ignorhncia i man:; de 
professionalitat i els reclama una mica de preparació i de responsabilitat. Pel 
seu costat, Sacristán ridiculitza la visió oficial de la tradició filosbfica del país 
en un article intitulat Filosofia e higiene, a base d'analogies entre els ali- 
ments, les divisions socials i els efectes nocius de la filosofia.4g També publica 
un comentari divertit i suggestiu del problema de la intolerhncia en la vida 
política i renya l'extrema dreta d'una manera discretissima." Anihilada l'es- 
querra, I'extrema dreta va aconseguir una posició preponderant, perque va 
poder atreure's un gran contingent de gent jove i combativa; <<una temible 
fuerza polémica)>, en diu Sacristán. Tanmateix, hi ha un problema: l'extrema 
dreta no té ara cap enemic real, la qual cosa fa inevitable que n'inventi un, 
<<siri recordar que ella misma 10 suprimió>,. D'aquí ve la seva intolerhncia en 
tot allb que es refereix a intellectuals, cartells de propaganda de peHícules, 
esthtues més o menys nues! Perb, tot aixb destniit o amagat, pregunta Sa- 
cristán, aleshores, <(¿contra quí! va a definirse esta polémica derecha?)>. Fins 
i tot, mig dissimulant una declaració en favor de l'oposició reprimida, a jno 
pide su propio bien que mimen un poco a las victimas? Aprendan del gato 
qzie deja larga vida al ratón porque sabe que su actiuidad y la del roedor son 
polémicamente solidarias)>. L'extrema dreta és -podem deduir-ho del raona- 
ment- incapag de sobreviure com a mera forca polemica; li cal una opo- 
sició real que li impedeixi d'esvanir-se. 

Hi  ha també articles que demanen la fi del que hom considera l'aislamien- 
to estéril d'Espanya i que proposen que s'intenti seriosament la integració a 
Europa; hom sent la necessitat de deslliurar-se de la llosa, protectora i sufocant, 
del patriotisme i del nacionalisme i d'obrir un període d'autoexamen en el 
país. L'autoritat d'una citació de José Antonio és adient en aquest cas: <(Con 
sólo el ingreso de España en la UNESCO permitiera ampliar el ámbito de 
esa honrada fórmula joseantoniana -no hay más patriotisme fecundo que el que 
se logra por el amargo camino de la criti~as.~' Una crítica que és aspiració 
i reivindicació constant en un article que s'ocupa de Is necessitat d'un tracta- 
ment de la histbria més objectiu tant a les escoles com als manuals. Hom re- 
comana a I'historiador que subscriu la interpretació oficial de la histbria d'Es- 
panya que ometi <<de 10s manuales toda complacida alusión a una misión his- 

48. Esteban PINILLA DE LAS HERAS, ressenya #A. Muñoz Alonso, Andamos para 
las ideas, L, núm. 20 (agost-octubre de 1952), ps. 68-72. 

49. M. SACRISTAN, Filosofia e higiene, L, núm. 20 (agost-octubre de 1952), ps. 117- 
120. 

50. M. SACRISTAN, Entre sol y sol, L, núm. 19 (maig-juliol de 19521, ps. 85-87. 
51. L, núm. 21 (novembre-desembre de 1952), p. 3. 
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tdrica encomendada a un pueblo cualqzsiera)>; la crítica velada a la histbria 
oficial posa en qüestió les bases ideolbgiques del franquisme, la idea de cru- 
zaala i, fins i tot, la mateixa ituddad de destino elz 10 universal>>.o 

En  aquestes circumstincies van comencar els joves collaboradors de <tLaye)> 
a elaborar la seva actitud en relació amb el debatut compromís. A causa de 
la censura, la falta de material de primera mi, la preciria assimilació de lec- 
tures asistemadques i la seva prbpia immaduresa intellectual, molts dels pri- 
mers articles que hi tenen a veure són superficials, coi~fusos i farcits d'una 
erudició amb pretensions. Aixb 110 obstant, hi trobem el compromís tractat 
d'una manera seriosa, per bé que mínima i obliqua; compromís que, en els 
números posteriors, es concret& en: a) la literatura i la crítica literhria, b) 
l'art i la crítica d'art, i c)  el cinema. 

La literatara i la critica literriria 

Tocant a la critica literhria, és Castellet qui es planteja el problema del 
compromís i es dedica a divulgar les seves lectures de Sartre, Simone de 
Beauvoir i Claude Edmonde Magny a una audsncia local no gens iniciada. 
Que la vida intellectual i literiria de Franca esdevé el punt de referencia 
obligat de Castellet, ho podem comprovar en la seva primera critica, una 
cornparació entre dues novelles premiades: Weekend d Zuydcoote, de Robert 
Merle, guanyadora del premi Goncourt del 1949, i Las u'ltimas horas, de Suá- 
rea Carreiio, guanyadora del premi Nadal del mateix any." Castellet fa palesa 
la seva admiració per la novella francesa, en un comentari que no pot amagar 
el  que deu a Sartre i a Magny; la novella de Suárez Carreño li fa expressar, 
ben al contrari, decepció i fins una mica de menyspreu. La mateixa reacció 
li provoca la monotonia del panorama de la literatura espanyola contcm- 
porhia, amb l'excepció de Cela, l'únic novellista al dia digne d'aquest nom. 
En un altre article, Castellet ataca l'organització i els productes d'un nombre 
creixent de premis literaris. Referint-se en concret al premi Ciudad de Bar- 
celona, el compara amb un partit de futbol: joc mediocre i Arbitres venuts." 

A ctJ2aye)> publici Castellet tres articles més aviat llargs que constit~iiren 
el nucli de textos posteriors; hi forneix una base programhtica per al metode 
d'anhlisi de la literatura predominant en el moviment dels noveBistes socials 
de la decada dels cinquanta. Aquests articles són: Técnicas de la literatura sit2 
autor, Notes sobre la situación actual del escritor en EspaZa i El tiempo del 
lector." El primer i tercer articles van ser recollits després a La hora del lec- 
tor (1957); el segon, amb altres articles i notes publicades a <<Revista)> i <(Al- 
caIB)>, fou reproduit a Noias sobre literatara espaiiola corztemporinea (1955). 

52. Las relaciones franco-alcnaarias y la ensel-ianza de la hislovia, L, núm. 22 (gcner- 
marS de 1953), ps. 33-50. 

53. J. M. CASTELLET, DOS prernios 31 dos momentos literarios, L, ním. 4 (juny dc 
1950), p. 70. 

54. J. M. CASTELLET, Premios Ciudad de Barcelona, L, núm. 22 (gener-marc de 1953), 
PS. 97-100. 

55. J. M. CASTELLET, Tkcnicas de la literatura sin autor, L, núm. 12 (mate-abril de 
1951), ps. 39-46; Notas sobre la sitr4ación actual del escritor en España, L, núm. 20 (agost- 
octubre de 1952), ps. 10-17; i El ttiernpo del lector, L, núm. 23 (abril-juny de 19.53)' ps. 
39-45. 
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Com que els articles citats van ser reimpresos sense canvis substancials, sem- 
bla legítim de suposar que a I'6poca de <tLaye)> Castellet ja havia elaborat les 
bases del programa literari que faria d'ell el tebric del <(realisme histbric, que 
ja s'anunciava a l'horitzó. Un dels aspectes fonamentals d'aquest programa és, 
Ibgicament, la funció atorgada a l'escriptor, el qual (vist en una oposició 
prou simptomhtica al polític reaccionari), apor su condición de revelador de 
la verdad y de miembro dinhmico del proceso histórico, es un revolucionavio 
nato que propone al pu'blico lector [ .  . .] el perfeccionamiento de su libertad 
personal, muckas veces contra dogmes y sistemas)>. Gairebé sempre fidel al 
Sartre de Qu'est-ce que la littérature?, Castellet exclou el poeta de la feina 
de <(revelar el món)>, que correspon al prosista, i estableix com a requisit 
essencial per a <(un escritor consciente -nouelista, dramaturga, ensayistd- 
[...I conocep a fondo la tradición literaria de su lengua y estar al corriente 
de las técnicas literarias de su tiempo)>.5" Coherent amb les seves premisses, 
Castellet s'esforga a construir una tradició que s'adigui amb el seu programa, 
i la troba en el realisme que uneix, per exemple, la picaresca i Baroja; la 
preocupació per la tecnica literhria el duu a plantejar-se el problema de la 
modernitat i la relació autor-lector. En efecte, les tecniques de la literatura 
sense autor, abundosament documentades en la literatura estrangera contem- 
porhiia, són les que més atenció reben: la narració en primera persona, el 
monbleg interior i la tecnica objectiva o behaviourista, de clara filiació sine- 
matogrhfica. Zs el temps del lector: <(El arte literario ya no [és] sólo zin 

simple acto creador del escritor, sino ante todo una doble operación que se 
realizará según el siguiente esquema: el escritor crea para el lector una obra 
que éste acepta como una propia tarea a realizar. CÓncretamente, en el caso 
de la novela, el autor revelavá un mundo que el lector se comprometeri a 
poblar acti~amente.)>~ De la seva prhctica crítica, combativa i agosarada, en 
són proves, per exemple, declaracions com: <(La noria [de Luis Romer01 es 
C. . . ]  un lamentable bluff, un erzgafio más para el lector espafiol de novelas, 
tan sufrido, tan desarnparado)>; o la defensa d'una novella, aleshores prohi- 
bida: <(Con La colmena Camilo José Cela ha escrit0 la primera, la única no- 
vela española que, en 10s u'ltimos quince años, lleva consigo la problemática 
del hombre espafiol actual, la zínica novela espafiola que se expresa en un 
lenguaje literario cuya técnica y espiritu están al dia, dentro de su tiempo.)>" 

Castellet era. certament. l'es~ecialista de <(Lave)> en critica literhria.  erb 
r L 

no va monopoli;zar-ne l'exercisi. Manuel sacristin, per exemple, publica una 
complexa, densa i potser massa generosa lectura d'Alfanhui, de SBnchez Fer- 
losio. En contrast amb les preocupacions de Castellet per la relació entre no- 
vella i societat, Sacristán remarca l'admirable qualitat formal de l'obra de 
Ferlosio i conclou que <(la naturaleza del arte es el artificio)>." Una afirmació 
que resulta capital en un article de Barral, Poesia no es comunicación, replica 
a les anhlisis i conclusions de la Teoria de la expresión poética de Carlos Bou- 
~ o ñ o . ~  Segons Barral, <(la teoria de la poesia como comunicación constituye, 

56. Notas sobre la situacidn actual del escritor en Espafia, DS. 13-14. - - - . -  
57. El tiempo del lector, p. 42. 
58. <(La colmenaa, notas con estrambote, L, núm. 18 (marc-abril de 1952), ps. 81-88 

i 93, i <<La noria),, L, núm. 19 (maig-juliol de 1952), ps. 55-59. 
59. M. SACRISTAN, Una lectura del aAlfanhub de Rafael Sánchez Ferlosio, L, núm. 24 

(juliol-setembre de 1953), ps. 11-31; la citació correspon a la phgina 31. 
60. Carlos BARRAL, Poesia no es comunicación, L, núm. 23 (abril-juny de 1953)' ps. 

23-26. 
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curzndo se formula cientificamente, una simplificación peligrosa del proceso 
y del hecho poético, simplificación que desconoce la autonomia del momento 
creativo. [.. .] Se pretende que la poesia sea una comunicación de estados 
afectiuos, intimos, religiosos o de convivencia social que, por darse en poe- 
tas con mensaje, adquieren proporciones trascendentales. De este modo tiende 
la poesia tristemetzte a convertirse en temática, afectiva y directa, se cierra 
el horizonte al desarrollo y a la vigencia de poéticas más complicadas y se 
follzentan vocaciones de poetas que en otras ocasiones no asomarian a la luz 
por el mero hecho de que se sancionen como tales la viveza emotiva de su 
mensaje y la específica comunicabilidad de su verbon. Fa poc ha escrit Barral 
a propbsit del seu atac contra Bousoño: <(Aparte de la boba teoria de la fun- 
ci6n poética, 10 que a m i  me  alborotaba era la total ausencia en el ejemplario 
de muestras de poesia no castellana y la absoluta falta de referencias a las 
grmdes experiencias poéticas no españolas de las que, en cambio, dependia 
directamente m i  vocación y yo creia la de todos 10s demás aspirantes a poeta.)> 6' 

Que la literatura estrangera els interessava, ho prova, per exemple, no so- 
lament l'article de Barral sobre Rilke, sinó que Joan Ferrat6 traduí al caste- 
l l i  el capítol XIX de Stephen Hero i, cal remarcar-ho, al catalh The Waste 
Larzd, de T .  S .  Eliot, completa." Gs el mateix Joan Ferraté qui, als darrers 
números de la revista, s'ocupa una mica de la literatura catalana: un memo- 
rable text sobre El carrer estret, de Josep Pla, en el qual intenta de demos- 
trar que es tracta d'una noveua; un esplkndid estudi sobre les Elegies de 
Bieruille, de Carles Riba; i ressenyes del Cant espiritual, de Blai Bonet, i de 
Les hores retrobades, de Joan Vinyoli." 

<tLaye)> no oferí gaire creació literhria, tampoc. A part les traduccions de 
les obres mencionades, la creació publicada es redueix a poesia, publicada no- 
més als darrers números, obra normalment de poetes que componen el nu- 
cli de collaboradors de la revista. Al número 14, per exemple, Barral publica 
Noche, i al número 18 una selecció de Las aguas  reiterada^;^ Jaime Gil de 
Biedma publica Alguien que duerme al número 16;" Jaime Ferrin publica un 
recull de sonets, La piedra más reciente, inspirat en Aleixandre;" Alfonso Cos- 
tafreda va publicar, en lloc d'uns poemes sobre la llibertat que li havia en- 
carregat la revista, una mostra de la seva producció al número 23. Tanma- 
teix, qui sap si per complir potser en part amb la comanda, reclama l'atenció 
del lector per a poemes com La catedral y tiempo o Poema religioso, que 
contenen <tal menos alusiones explicitas a 10 que de la libertad -ya desde 

(51. Carlos BARRAL, LOS azos sin excusa, p. 72. Sobre Rilke, vegeu L, núm. 21 (no- 
vembre-desembre de 1952), ps. 23-30. 

(52. Joan FERRATÉ, cdtephen Hero,, por James Joyce, L, núm. 23 (abril-juny de 1953), 
ps. 105-116, i ccLa terra eixorca*, por T .  S. Eliot, L, núm. 21 (novembre-desembre de 
1952), ps. 44-54 (de la qual ha sortit una versió revisada amb un comentari; vegeu Ia 
nota 34). 

(53. Introduccidn a las <(Elegies de Bierville)>, de Carles Rzba, L, núm. 23 (abril-juny 
de L953), ps. 47-56 (en catali a Carles Riba, avui, Barcelona 1955); eccant espiritual* de  
Blai Bonet, ibid., ps. 117-119; <(Les hores uetrobades~ de Joan Vinyoli, L, núm. 19 (maig- 
juliol de 1952), ps. 51-55 (reprodult a Dinámica de la poesia, Barcelona 1968); ccEl carrer 
estret),, novetla, L, núm. 7 (setembre de 1950), ps. 41-48. 

154. Carlos BARRAL, Noche, L, núm. 14 (juny-juliol de 1951), p. 27, i Las aguas rei- 
terardas, L, núm. 18 (marc-abril de 1952), ps. 47-50. 

65. Jaime GIL DE BIEDMA, Alguien que duerme, L, núm. 16 (novembre-desembre 
de 1951), p. 38, i Pedro Salinas en su poesia, L, núm. 17 (gener-febrer de 1952), ps. 11-19. 

66. Jaime FERRÁN, La piedra mi s  reciente, L, núm. 19 (maig-juliol de 1952), ps. 47-50. 
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nuestro origen y por catlsas bastardas- se nos niega, deforma o /alsi/i~a)>.~' 
En la catedral, en la seva dura pedra i en els seus fonaments enganyadors, 
Costafreda veu un símbol de la petrificació de la societat i de la negació de 
la realitat, de la histbria i de la llibertat; de la mateixa manera, la catedral 
es relaciona amb l'actitud de l'Església Catblica, contemplativa i indiferent als 
problemes de la gent i del món; una idea que, molt tknue, és present també 
i Poema ueligios¿i 

Excepció feta d'aquestes ripides allusions al tema de la llibertat en aquests 
dos poemes de Costafreda, l'obra de Barral, Gil de Biedma i Ferrin, si bé 
relacionada vagament amb la poesia realista dels cinquanta, difereix amb cla- 
redat de la branca més compromesa del moviment." La qual cosa no és obs- 
tacle perqui: <tLaye)>, sense proporcionar una plataforma pública a la poesia 
social, li concedeixi un reconeixement thcit i un suport discret. Per exemple, 
al número 15, Victoriano Crémer té un poema intitulat Friso coa obreros, en 
el qual les esperances i els temors dels obrers reben un tractament digne perb 
abstracte." Aquest poema, d'altra banda, destaca dintre del recull de Crémer 
Nzlevos cantos de vida y esperanza, que va obtenir el premi Boscán del 1951. 
Si recordem que la seva administració i adjudicació era en mans del grup de 
~Layen, sobretot Castellet i Barral, la concessió del premi a Crémer sembla 
que indica un encoratjament a la poesia social. Barral mateix, en ressenyar el 
llibre premiat, no amaga la seva desconfianga per ala poesia de programa, de 
arenga, de sujetos plurales)>, tot i valorar l'obra de Crémer com a mereixe- 
dora amb tota justícia del premi." 

L'art i la critica &art 

L'atenció prestada a l'art i a la critica d'art és limitada perb molt simpto- 
mitica. Al costat d'articles que estudien artistes determinats, com ara Gabriel 
Ferrater sobre José Maria de Martin o Benjamín Palencia o José Milicua so- 
bre I1 Caravaggio, trobem articles d'abast tebric considerable, sobretot obra 
de Gabriel Ferrater i Joan Ferraté." Aquest darrer, a Aspectos de la obra de 
arte, aplica els principis sartrians a la relació entre artista i receptor, explica 
l'obra d'art en termes de proposta i operació i remarca la funció crucial del 
receptor en la <cformaciÓ)> i translació de l'obra d'art sobre la base de la seva 

67. Alfonso COSTAFREDA, Antologia para ccLaye,, L, núm. 23 (abril-juny de 1953), 
PS. 97-103. 

68. Tocant a la poesia social, el realisme i els seus problemes, remeto el lector a 
J. M. CASTELLET, Veinte azos de poesia española. 1939-1959 (Barcelona 1960), reeditat 
més tard amb el títol d'Un cuarto de siglo de  poesia española (Barcelona 1965). En el 
món literari catala el lector disposa de l'antologia-estudi de CASTELLET-MOLAS, Poesia ca- 
talana del segle X X  (Barcelona 1963). 

69. Victoriano CRÉMER, Friso con obreros, L, núm. 15 (setembre-octubre de 1951), 
p. 3. 

70. L, núm. 19 (maig-juliol de 1952)' ps. 72-73. 
71. Gabriel FERRATER, La pinttrra de José Maria de Martin, L, núm. 22 (gener-marc 

de 1953), ps. 110-117, i núm. 23 (abril-juny de 1953)' ps. 144-153; Sobre el expresionismo, 
ante 10s paisajes de Benjamin Palencia, L, núm. 19 (maig-juliol de 1952), ps. 59-64; José 
MILICUA, La <(Mostra>> del Caravaggio en Milán, L, núm. 19 (maig-juliol de 1952), ps. 
23-36; Joan FERRATS, Aspectos de la obra de arte, L, (maig-juliol de 1952)' ps. 5-10 (re- 
produ'it a Dinámica de la poesia, edició citada). 
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experiencia i comprensió del món. Gabriel Ferrater emprkn, en un assaig so- 
bre la possibilitat de la critica d'art, la tasca d'eliminar l'impressionisme i e1 
misticisme de l'activitat critica i de fonamentar-la sobre bases més rigoroses 
i científiques, per tant, exempta de la necessitat de formular judicis de valor, 
reservats com són per al connaisseur. Així mateix, una critica de base cien- 
tífica estudiar& els artistes (i l'art) com a productes histbrics, <{una critica 
científica abordar6 el estudio de 10s artistas individtiales desde arriba, consi- 
derándolos como puntos de aplicación, no mayormente definidos, de fuerzas 
que existen con zndependencia de ellos; no podrá verlos como manantiales 
o centros de creación o de expresión  individual^." Resulta una mica sorpre- 
nent de veure fins a quin punt les observacions de Ferrater s'acosten al que 
podria ser una concepció materialista de l'art. 

El cinema 

:D'acord amb la línia d'interks per I'exterior i amb l'ampliació de perspec- 
tives empresa per <{Layel>, Jesús Ruiz ofereix, als números 17 i 18, dos ar- 
ticles informatius i ben documentats, encara que de gran prudi:ncia, sobre 
els antecedents histbrics del neorealisme italikT3 D'una manera molt semblant 
a com Sacristán es limitava a tractar la tradició filosbfica de l'engagement, 
sense referir-se per res a la seva probable rellevan~a actual, Ruiz es concentra 
en els primers documentalistes anglesos, els primers realitzadors francesos i 
l'anomenada escola russa. L'interks dels seus articles rau no només en el fet 
que proveeixen el lector d'una informació novissima, sinó en el tractament 
positiu i obert de directors com Pudovkin o Eisenstein, figures poc grates 
a la cultura oficial i redu'ides al circuit dels cine-clubs i de la bibliografia es- 
~ecialitzada. 

En contrast amb les precaucions de Ruiz, Alfonso Garcia Segui, crític de 
cinema titular, es fa notar per la seva iconoclistia i pel seu falangisme pom- 
pós. No amaga, per exemple, les seves reserves a Viva Zapata, d'Elia Kazan; 
considera que les seves possibilitats com a drama sobre la lluita collectiva 
contra l'opressió estan viciades del tot. Acusa el guió de Steinbeck de superfi- 
cial i carrincló; renya Kazan perqui: presenta una imatge de Mkxic per a 
<cturj.stes)>, perqui: empra grans estrelles (per exemple, Marlon Brando) i per- 
qui: li falla <crealidad espontcineal>. En resum, <tel film abunda en concesiones 
inadmisibles a un público  elemental^>." Un to com aquest, si no més Bcid, el 
trobarem a les ressenyes d'algunes de les pellicules neorealistes de l'kpoca; 
ressenyes en qui:, a part critiques més o menys justificables a la degradació 
i al convencionalisme, es fa evident un refús decidit del corrent en termes 
polítics. 

72. Gabriel FERRATER, Sobre la posibilidad de una crítica de arte, L, núm. 23 (abril- 
juny de 1953), ps. 27-37. La citació correspon a la p. 35. 

73. J. RUIZ, Notas sobre el neorrealismo, L, núm. 17 (gener-febrer de 1952), ps. 51- 
54, i núm. 18 (marg-abril de 1952), ps. 42-46. 

74. A. GARC~A S E G U ~ ,  aviva Zapata)>, L, núm. 22 (gener-marc de 1953), p. 83. Ve- 
geu tmbé L, núm. 23 (abril-juny de 1953), ps. 131-143, on hi ha uns comentaris forga 
icids sobre el cinema realista frances. 
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El tancament de <tLaye)> 

Em penso que ara és lícit d'afirmar que l'horitzó intelrlectual i cultural de 
<<Laye>> s'eixampla amb el temps d'una manera apreciable, tant com avanga 
la seva capacitat crítica. Ens dóna una idea de la distancia recorreguda en 
aquest sentit una declaració de Castellet al número 2, quan es refereix a la 
política com <(la visión intuitiua y creadora del destino histdrico de un pue- 
b l~)>, '~  GS cert que durant la primera tpoca <tLaye)> va fer serioses i clares 
concessions a la mitologia oficial, per6 també és cert que a l'última etapa do- 
mina l'actitud contriiria; una actitud crítica i heterodoxa que va suscitar preo- 
cupació en les autoritats. En efecte, diu Castellet, <tel to progressiu d'incon- 
formisme que va caracteritzar els darrers nún~eros de "Laye" va despertar 
els recels d'alguns dels elements oficials que la financaven),; Fuentes Martín 
i fins Ruiz Giménez van intentar de defensar la independhcia editorial de 
la revista, per6 se'ls va imposar la disposició contraria d'Arias Salgado, que 
<<va exigir que "Laye" passés a ritgim de publicació no oficial i que, en con- 
seqiitncia, s'atengués a les normes de censura prit~ia)>.'~ El consell de tedac- 
ció es va negar a sotmetre's a cap control exterior i, doncs, va decidir de 
plegar la revista amb el número 24; a tall de comiat, aquest darrer número 
duia un vers de Garcilaso: desapareixia <tLaye)> ctsztfriendo aquell0 que decir 
no puedo>>. 

Després de tancada la revista, el grup de <tLaye)> continua en certa ma- 
nera actiu, ara en relació directa amb 1'Instituto de Estudios Hispánicos de 
Barcelona, una avangada cultural infiltrada al mateix temps que <tLaye)>, com 
explica Barral: <(La apropiaciólz de la revista "Laye" C...] venia a ser estric- 
tamente paralela de la ocupación del Instituto de Estudios Hispdnicos de Bnr- 
celona, filial bastante autónoma de la casa grande madrileña.)> " Dirigien for- 
malment 1'Instituto un parell de funcionaris, un dels quals era <tel sociólogo 
Marsal C. .  .I, en aquel entonces venenosamente fascista)> i després de vint 
anys d'exili a Amitrica dembcrata fervent. Les activitats de 1'Instituto es con- 
centraven sobretot en els seminaris: el de política, dirigit per Farreras, el de 
ciitncies socials, dirigit per Juan Eugenio Blanco, el d'economia, dirigit per 
J. Alba Aroca, i el Boscán, on s'agrupaven els poetes del grup de <tLayes. 
Aquests seminaris atragueren gent de fora també i actuaren com a nucli de 
les activitats intelrlectuals i literaries d'una sitrie de protegits, no relacionats 
amb <tLaye)>, com ara Ana Maria Matute i Mario Lacruz, entre d'altres. 

Conclusió 

Em sembla oportú, a tall de conclusió, d'insistir en una skrie de punts que 
considero de gran importhncia. En primer lloc, <tLaye)> ens ofereix un bon 
exemple de la manera com es podia manipular una publicació oficial amb 
una finalitat progressivament d'oposició i crítica. Ho permetia la circumsth- 

75. J. M. CASTELLET, Intelectual y politico, L, núm. 2 (abril de 1950), ps. 6-7. 
76. J. M. CASTELLET, Breu histbria, p. 46. Castellet mateix va confirmar-m'ho en una 

entrevista el 7 d'abril de 1976. 
77. Carlos BARRAL, LOS azos sin excusa, D.  42. 
78. Carlos BARRAL, LOS años sin excusa, p. 43. 
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cia que la revista havia estat fundada per falangistes de provada militincia 
i una certa preparació política, aleshores gairebé desencantats del regim i, com 
a conseqü&ncia, amb contradiccions entre la teoria i la prictica polítiques. Són 
ells els responsables directes de la incorporació a <tLaye)> d'un grup de gent 
en la seva major part no polititzada, perb amb una mica d'experitncia del tre- 
ball en una publicació oficial. Aquests són, amb el suport dels primers, els 
responsables que <(Layen esdevingués una revista cultural dinhmica i comba- 
tiva a la fi d'un procés que desplaci la seva funció primera ( i  legal) de but- 
lletí professional. 

En segon lloc, els atacs i les polemiques exteriors no feren sinó estimular 
les possibilitats de radicalització de <tLaye)>; en accentuar-se la pressió als 
darrers números de la revista, s'intensifica la resposta del grup pel que fa 
a la selecció, natura i orientació dels temes, nacionals o estrangers. 

En tercer lloc, <tLaye)> no presenta cap posició ideolbgica elaborada i co- 
herent. Certament, fa l'efecte que abandona el seu. falangisme moderat del 
principi i adopta una actitud més inconformista i crítica. No podem parlar, 
per6, encara d'una alternativa d'esquerres al regim establert, a desgrat de la 
simpatia per Sartre, l'existencialisme, el neorealisme, la filosofia alemanya, 
etc. La censura és, segurament, en part responsable d'aquesta mancansa, en- 
cara que en part n'és responsable també el fet que l'equip (així I'anomena 
Barral amb prou encert) passava una fase de transició en la seva evolució 
ideolbgica. <(Laye)> és, doncs, una mena de camp de proves per a les noves 
opcions polítiques i culturals en mans d'intellectuals que, més o menys com- 
promesos, es desplasaren en la seva major part cap a l'oposició. 

Finalment, des d'un altre punt de vista, <tLaye)> 6s un bon exemple de la 
incapacitat del feixisme espanyol de promoure un moviment juvenil ampli, 
lleial i amb consciencia política. Són nombroses les contradiccions que duen 
l'intent d'estimular aquest moviment mitjancant revistes i institucions al fra- 
c L  i, en el cas dels més polititzats, a la dissidencia. El control d'aquesta és 
pales en el tancament de <tLaye)), una revista, si no d'esquerres, prou hetero- 
doxa i crítica com per a desvetllar sospites de subversió i haver de pagar-ne 
les conseqü~ncies. 

BARRY JORDAN 
traducció d'Enric Sulli 
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