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Notes 

(<Revista» (1952-1955) i la introducció 
Santamaria. 

L'ingrés en la decada dels anys cin- 
quanta enceta un nou penode dins la 
historia de la dictadura que ha estat 
titllat de «liberalitzador». L'abast real 
de la suposada obertura política s'ha 
discutit i relativitzat forca vegades i 
sembla provat que aquells cpetits re- 
ajustamentsn van servir, més que res, 
per consolidar el regim de cara a l'ex- 
terior. Tot i aixo, germinava una opo- 
sició intel.lectua1 de diversa índole qce 
maldava per manifestar-se d'una ma- 

del realisme social narratiu, per Núria 

bril de 1952 i una de les coses que més 
destacava en el primer numero, i que 
va esdevenir distintiva de la publica- 
ció, era l'eclecticisme dels seus parti- 
cipants procedents d'orbites socio-po- 
Iítiques ben diverses.' L'escrit editorial 
que obria el setmanari presentava l'he- 
terogeneitat com un acte voluntarista, 
com un gest constructiu de reconcilia- 
ció que demanava «sacrificar el carác- 
ter puramente local de nuestra revis- 
ta» i que es concretava en el servei de 

nera o una altra. Aquesta circumstan- tres ideals cohesionadors: cristianis- 
cia i I'aparent atmosfera d'incipient me, europeisme i hispanitat. Aquests 
distensió propiciaren, en certa mesu- 
ra, lleugeres transformacions en el pa- 
norama de la premsa escrita: algunes 
de les revistes existents -com ara «fn- 
dice» o «fnsula»- mudaren sensible- 
ment el seu enfocament i també en 
sorgiren d'altres («El Ciervo» o la ma- 
teixa «Revista») que representaren un 
cert desmarcament dels vunts de vista - a  - 

oficials. 
«Revista. Semanario de Actualidades, 

Artes y Letras» va aparkixer el 17 d'a- 

ideals, pero, tan en harmonia amb els 
dds mateix rkgim, derivaven cap a una 
opció etica i un compromís que els feia 
anar més enlla de les propostes oficia- 

l .  Per fer-se'n una idea puc dir que en els 
primers números hi van co1,laborar homes re- 
lacionats de lluny o de prop amb el falangisme 
(C~la,  Lain Entralgo, Rafael Manzano Leopoldo 
Panero etc.), catblics progressistes Ó en camí 
de ser-'ho (Aranguren, Lorenzo Gornis, José Ma- 
ría Valverde) orteguians (Julikn Marías) i gent 
de proced&nCia catalanista (Santiago Albertí, 
Rossend Llates), entre d'altres. 
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listes: «Nuestra visión de las cosas y 
los problemas -deien- será, si Dios 
quiere, múltiple en sus puntos de vis- 
fa, porque así se convoca a hombres 
que tienen opinión e independencia y 
que -cristianos y españoles- tienen 
una clarísima noción de la dignidad de 
su persona. 

»Comprendemos que será necesario, 
en ocasiones, mostrar nuestra discon- 
formidad con aquello que creamos 
honradamente, que debería ser enfoca- 
do desde ángulo distinto o realizado 
d e  otra manera para un  fin 
És evident que l'editorial assumia la 
necesaria multiplicitat d'opinions en 
funció d'un taranna marcadament hu- 
manista i liberal que també era pre- 
sent en el substrat de la seva reivin- 
dicacib del dret de crítica, una crítica 
tan de «bona fe» (expressió de res- 
sons evangklics que usaren sovint) com 
es vulgui, perb crítica al cap i a la fi. 
El desviament de l'ortodbxia quedava 
insinuat. 

Aquesta vocació liberal és la que ex- 
plicaria, en pnncipi, la varietat ideo- 
lbgica dels collaboradors, la voluntat 
d'obrir un dialeg, pero probablement 
hi  devia haver altres raons concurrents. 
«Revista» era un producte conjuntural, 
un  espai en el qual, rere el difús idea- 
ri vresentat, devien bullir ambicions 
molt més particulars, reeixides o no, 
que poiser algun dia seria interessant 
ci.'analitzar. En tot cas, la gamma d'es- 
criptors que apareixia en els primers 
nGmeros, on es barrejaven estratkgica- 
ment noms tan afins a la dictadura com 
el de Serrano Súñer amb els d'homes 
més a-~iat silspectes com Rossend Lla- 
tes, per bé que traduia el to dialogant 
a que he al.ludit, també podria veure's 
com una tactica per asegurar-se una 
continuftat que en aquells anys sem- 
pre fou incerta. «Revista» es movia per 
terrenys argilosos i, a voltes, fa l'efec- 
te que jugava amb dues baralles. D'una 
banda, la publicació havia aconseguit 
el suport de l'aleshores ministre Joa- 
quín Ruiz Giménez, materialitzat en 
una minsa subvenció del Ministerio de 
Educación que fou breu; tampoc no es 
poden oblidar les sovintejades declara- 
cions &aquiescencia amb l'ordre insti- 
tuit que farcien molts editorials. No 
obstant aixb, la publicacib era poten- 
cialment subversiva i sofrí un marcatge 
implacable per part de la censura, que 
provoca la frustració i l'abandonament 
d'alguns col.laboradors. Albert Puig, me- 

2. Editorial, «Revistan {d'ara endavant citaré 
«Ru), núm. d (17-IV-1952), p. 1. 

cenes i director del setmanari, sembla- 
va apuntar la qüestió quan en el nú- 
mero cent feia repas de la trajectbria 
de la revista i deia: ~debenzos confesar 
que a pesar de nuestra buena volun- 
tad, no podemos presentar un  balance 
todo lo favorable que hubiéramos de- 
seado en cuanto aireamiento y discu- 
sión de diversos problemas concretos 
que en lo posible hemos planteado»? 

Forga articles de «Revista» eren opacs 
i ambigus, perb l'actitud que aparent- 
ment prevalia era la d'un vague revi- 
sionisme liberal-conservador (prengui's 
el qualificatiu amb totes les reserves 
que facin al cas) reclamador d'una evo- 
lució uolítica efectuada des de dins que 
permetés un eixamplament dels límits 
de tolerancia.' 6 s  clar que suggerir un 
rebuig total del rkgim polític per part 
de la publicació seria abusiu i absurd, 
entre d'altres coses perque molts dels 
qui hi escrivien havien ajudat a afer- 
mar-lo, encara que uns quants comen- 
cessin a sentir-se'n distanciats. Potser 
seria més adequat per referir-se a 
aquells inicis parlar de dissidencia o de 
conscikncia crítica, tot i que a efectes 
practics i de cara al poder era, igual- 
ment, una fórmula d'enfrontament i a 
la llarga desemboca en una tacita opo- 
sició. 

La composició heterbclita, la disper- 
sió i la indefinició han convertit «Re- 
vistan en una materia primera incb- 
moda per a l'estudiós que, de vegades, 
es troba submergit en un confusionis- 
me que abasta, fins i tot, la personali- 
tat del director, identificada -segons 
la font- amb la d'Esteve Molist i Pol, 
Albert Puig Palau i Dionisio Ridruejo? 

3. Cien semanas, eR*, núm. 100 (1.1/17-111- 
1954), ps. 1 i 3. 

4. <<En nuestra línea existe u n  principio con- 
ductor, y es la gran esperanza que tenemos en  
el destino de nuestra Patria. "Revista" no es 
una publicación jeremiaca, achaque demasiado 
frecuente en nuestros días, ni se escribe para 
desahogar la bilis de unos señores. o para lo- 
grar los fáciles éxitos de los vendedores de nu- 
bes tormentosas. Tampoco, claro estd, para exa- 
lar una uetulancia que busca salvarse en  el 
espejo del ocio y de las vcnidades. Aro ignora- 
mos nue los tiempos no son nada fáciles, pero 
también estamos se uros de que sólo en momen- 
tos difíciles de la ffistoria se templart los hom- 
bres y se capacitan para grandes empresas que 
vendrán. Con este ánimo "Revista" contempla 
sin lágrimas el presente' y avizora el futuro. 
(Revista. En  su primer año "Temas y Proble- 
mas", núm. 48 [17-1-19531, p. 1). El fragment 
només és un exemple dels molts que es poden 
trobar del vot de corifianca i d? l'acce~tació 
fins i tot que en aparenca'es donava a l'ordre 
instaurat tot esperant, perb, la transfomació. 

5. Torrent i Tasis afirmen que fou Puig Pa- 
lau qui dirigí ~Revistar aquesta primera etapa 
(TOXRENTS-Tnsrs, Historia de fa premsa catala- 
na, I [Barcelona 19661, p. 891); Fanny Rubio esta 



Pel que he pogut saber, el primer di- 
rector d d  setmanari fou Molist, advo- 
cat i periodista amb carnet, que cokla- 
borava també a «El Correo Catalán» i 
que de seguida va ser sancionat i ex- 
pedientat pels conflictes que la polemi- 
ca entre Ridruejo i Jorge Vigón va 
provocar. Després d'aquest afer la seva 
tasca dins la revista es limita a les 
feines de composició i a la crítica lite- 
raria, que a partir del 1953 exercí pa- 
rablelament en el «Diario de Barcelo- 
1iax6 Tot plegat fa la impressió que 
Molist esdevingué a la practica una 
mena de «director de palla» i el cap 
de turc que va permetre a d'altres de- 
fugir alguns obstacles inicials. <¿Revis- 
ta» va ser essencialment un projecte 
engegat i sufragat per l'industrial Al- 
bert Puig i tots els indicis apunten cap 
al fet que comanda el setmanari d'una 
manera efectiva i eficient fins al 1955.7 
El darrer dels candidats, Ridruejo, 
mereix un capítol a part. 

convencuda que el timó el portava Ridrue'o (F. 
RUBIO Las revistas poéticas espanolas (1j49-75) 
[ ~ a d i i d  19761, P. 201) i la GEC consigna Mqlist 
i Po1 com a primer director (Gran enctclopedta 
ca:aIana, ,vol. 10, p. 173). 

6. Molist Dingué una secció setmanal fixa a 
partir del número 16 i Eins al 1953 que es deia 
«El Autor y su Tema,>. La columna atenia l'o- 
bra d'aquells escriptors que eren noticia. Usual- 
ment se centrava en un sol llibre. presentava 
a grans trets la biozrafia de l'autor. esmentava 
obres anteriors o iñfluencies, glosava el tema 
i dedicava unes línies a l'estil. L'esquema era 
flexible. ~ e r b  en general Molist se cenvia a allb 
que el 'thol de la-seva secció pron~etiá i el seu 
metode no varia mai substancialment. Els crite- 
ris valcratius que es desprenen dels escnts a 
.Revista» sembla que estaven bastant en Eunció 
d'una certa consciencia etica derivada d'un ca- 
tolicisme abrandat; d'aqui que prengiiés relle- 
vancia tot el món ideologic de l'autor i la seva 
p , m a c i ó  a la literatura. En poques paraules, 

olist reiusava la tra icitat, el «pesimismo lu- 
terano y jansenistan, fintellectualisme i el ma- 
terialisme radicals. que oposava a l'optimisme 
catblic, a una fe integral i concreta el centre de 
la qual era la persona; er aixb es mostrava 
reticent davant Thomas Eann. Francois Mau- 
riac o Aldous Huxley i, en canvi, apreciava els 
nove1.listes catblics o afins (Chesterton, Malraux, 
Maurice Barine. etc.). Desurés d'aauesta secció 
el periodista cEntinu& escribint per espais menys 
específics (.Nuestra Estantería,,. «El Libro de 
la- Semana; etc.) 

7. Els indicis de que parlo són, d'un costat, 
el Eet aue el1 va ser l'autor d'editorials Eorca 
significais, com ara els dels aniversaris de la 
publicació etc. D'altra banda, hi ha el testimo- 
ni incontgstable dels que van treballar amb el1 
(Albertí Castellet etc.) i que desmenteixen el 
tbpic dé1 mecenes' que pagava i callava. Pel que 
fa a la data m'he refiat de TORRENTS-TASIS, op. 
cit. i d'A. CARMONA, Elogio de un millonario, 
S L ~  Vanguardia Española. (6-x-1962). p. 15. ,Qui 
el succeí en la direcció sembla que fou Riera 
i ClavillB, que acaba comprant-li la revista i que 
fins aleshores s'havia dedicat als comentaris $e 
política internacional i a les tasques admms- 
tratives. 

Els Marges, 39. 1989 

Dionisio Ridruejo i els coflaboradars 
espanyols 

«Revista» s'elaborava íntegrament a 
Barcelona. Amb tot, rebia una nodridís- 
sima contribució d'intellectuals es- 
panyols que amb els seus escrits den- 
sificaren els continguts culturals de la 
publicació i hi aportaren prestigi. D'en- 
tre aquests participants, destaquen per 
la seva continuitat noms com els de 
José Luis Aranguren, Ramón Gómez de 
la Serna, César González Ruano, Luis 
Ponce de León, Luis Rosales, Luys San- 
tamarina, Antonio Tovar, Luis Felipe 
Vivanco o el del mateix Ridruejo, que 
coordina i estimula personalment una 
gran part d'aquestes collaboracions. La 
relativa afinitat ideologica del grup 
(majoritariament acostada a les direc- 
trius falangistes), la seva cohesió, el 
pes qualitatiu i quantitatiu que tingue- 
ren dins del setmanari i el liderat que 
Ridruejo desenrotlla en relació amb 
ells han fet que Fanny Rubio conside- 
rés «Revista» com un intent avortat de 
recuperar I'esperit d'«Escorial» direc- 
tament impulsat per Ridruejo, que és 
qui, de fet, hauria dirigit la publicació.' 
Certament, un bon sector dels escrip- 
tors citats havien participat a « E s c ~  
rial» i mantenien una serie d'inquietuds 
comunes que abonaven la seva vincu- 
lació, discutida sovint en els termes de 
«generación. Laín Entralgo en fou un 
dels maxims teoritzadors i Ridruejo 
se'n va fer resso especialment en un 
article on revisava els trets generacic- 
nalment definidors, que eren -segons 
ell- l'experiencia desoladora de la 
guerra i una actitud críticament inte- 
gradora que es proposava de superar 
escissions i construir una nova unitat.' 
L'a~ruvació s'havia sedimentat sobre 
una  tradició intellectual legitimadora 
bastida originalment des d'«Escorial» 
amb la intsnció d'equipar ideologica- 
ment el regim. Tot just enfilats els cin- 
quanta, potser s'hi comencaven a ad- 
herir intencions divergents. En qualse- 
vol cas, uns dels antecedents més re- 
clamats van ser els noventayochistas i 
Ortega y Gasset, assíduament esmen- 
tats tamb6 a les pagines de «Revista». 

Els autors del 98 foren l'objecte de 

8. F. RUBIO. ov. cit.. DS. 33, 174 i 201-232. 
9. D. RIDRÚÉJO' Condehcia integradora de una 

generación, <R., 'núm. 50 (26-11r/1-IV-1953). p. 1. 
Per lleeir més sobre el tema dins de .Revista* 
amb u& altre enfocament J. L. ARANGUREN, El 
curso de Pedro Laín sobre la Espera y la Es- 
veranza. SRD. núm. 50 (26-11r/l-1~-1953). ID.. A uro- 
Pósito- de nuestra genefacidn. =Rn, núm.' 56-(7/ 
13-v-1953). p. 7. 



múltiples articles, perb Azorin, per da- 
munt de tots, rebé una atenció persis- 
tent, i la revista, l'any 53, li dedica un 
número extraordinari codirigit per Ri- 
druejo i Albert Puig. El propbsit, en 
paraules de Ridruejo, era fer ((un estu- 
dio completo, aunque no apurado, de 
todos 10s aspectos de la obra de Azo- 
r-in,,." Aquest era, aleshores, un perso- 
natge emblematic: havia couaborat 
activament en els diaris i havia fet 
una apologia oberta del r6gim.11 Pero, 
és que, a més, encarnava el lliurador 
del testimoni generacional que passa- 
va així Cels del 98 als del 35, i aquest 
era un t r ~ ~ m f o  legitimador que no es 
van voler deixar perdre. De fet, aui va 
fer més via en la tasca de recuperació 
dels intel.1ectuals de tombants de segle 
va ser, sens dubte, Lain Entralgo. An- 
teriorment Lain ja havia demanat, des 
de la seva columna aVivir para ver,,, 
un homenatge per a A~orin,'~ perb al10 
que rebla el clau dins la publicació va 
ser el seu llarg article sobre la Gene- 
racion del 98. Aquest escrit revisava 
alguns components generacionals dels 
escriptors del 98 tot subratllant que 
l'element unificador d'aquells intel-lec- 
tuals havia estat ala sensación de has- 
tio y desencanto y atonia que la vida 
española de Fin de Siglo stlscitaba en 
10s espiritus sensibles y exigentes,, que 
els va conduir a l'edificació d'una obra 
literaria que contemplava dues ves- 
sants: upor una parte criticaran ace- 
radamente la realidad presente y pre- 
térita de su patria; por otra parte in- 
ventaran e2 mito de una posible vida 
e s p a ñ ~ l a ~ ~ . ~ ~  

En general, la lectura i la vindicació 
que es proposava del 98 passava --com 
ha explicat Joan-Lluís Marfany-l4 per 
una concepció nacionalista i aristocra- 
titzant de I'intellectual ineludiblement 
oposat o, com a mínim, allunyat de la 
resta de la societat. Ara bé, aquesta 
opció era una capsa de doble fons: 

10. D. R~DRUETO, Azorín e:? su siglo. Carta a 
Alberto Puig en Revista, .R>,, núm. 68 (30-VII/ 
5-v111-~1953) o. 3.  

11.  omé és cal recordar alguns dels parhgrafs 
d'E1 escritor (1941) llibre que per cert dedica 
a Ridrueio. ~aro ja '  tambC era' dels s'havia 
incorporat a la nueva España i <Revistan li ator- 
ga  algun espai, pero des del punt de vista tac- 
tlc, probablement, no era tan rendible atesa la 
seva trajectbria i els seus estirabots de darrera 
hora. 

12. P. L A ~ N  ENTRALW, Notas azorinescas, .R., 
núm. 40 (15/22-1-1953). p. 3. 

13. ID., Nuevo retablo de la Generacidn del 
98, <R>> núm. 53 (16/22-IV-1953) ps. 10-11. 

14. J.'-LI. MARFAW, Notes sob;e la novePa es- 
pany@?-de postguerra, I ,  <Els Marges>>, núm. 6, 

d'una banda, els empenyia a la critica, 
és a dir, a un cert compromís etic amb 
el seu temps i, d'una altra, ainventa- 
ven el mite d'una possible vida es- 
panyola~. No era dir gran cosa perqu& 
la gracia dels noventayochistas anava a 
raure en el fet que les seves crítiques 
no estaven sotmeses a cap pragmhtica, 
eren abstractes i limitades. Grupalment 
la seva inoperativitat encara es podria 
considerar superior, perqut: com a age- 
neración eren una fallacia que servia, 
substancialment, per avalar des d'un 
punt de vista inteklectual el ressorgi- 
snent nacional que els falangistes creien 
que havien d'haver dirigit:, 

Tal com ho veig, la nocio sacramen- 
tai de la cultura alimenta, també, i'a- 
tracció per un pensador com Ortega, 
que havia parlat en els seus assaigs 
d'una minoria autoescollida, agressiva, 
eiitista i culta, enfrontada amb la pre- 
skncia de la massa. I crec que les ma- 
teixes variables explicarien parcialment 
les divagacions culturalistes de Rosa- 
les, les notes diletants sobre pintura 
de D'Ors i, segons com, les humoris- 
tiques elucubracions de Gómez de la 
Serna que sovintejaven a ((Revista,,. 
Malgrat tot, les intervencions dels es- 
panyols -ja fos en el terreny de la 
creació o de l'assaig- cobrien un am- 
pli espectre tematic i, més enlla dels 
exemples citats o de les freqüents evo- 
cacions paisatgistico-regionals o de les 
digressions esteticistes, s'escriviren for- 
ca articles de reflexió sbcio-cultural. En 
aquest sentit són remarcables els ar- 
ticles d'Aranguren, que assenyalaren el 
cornenGament del que ell ha anomenat 
la seva ((politització religiosa,, i del seu 
gir cap a l'op~sició,'~ els de Lain, els 
de Tovar -molt més ortodoxos- i, 
sobretot, els de Ridruejo. 

Dirimir el paper real que Ridruejo 
tingué dins de ((Revista,) exigiria un 
treball d'investigació dilatat que escapa 
dels modestos objectius d'aquestes no- 
tes. No m'estaré, pero, d'apuntar qua- 
tre idees elementals. El mateix escrip- 
tor va descriure algun cop la seva feina 
dins del setmanari i els seus mots el 
presentaven com un convidat d'excep- 
cio, un coklaborador fidel, un dinamit- 

15. n...yo tendria que decir que mi politi-a- 
cidn ha sido primeramente una especie de po- 
litizacidn reli~iosa mas que... Es a través del 
andlisis del catolicisrno por dotzde llego a una 
politizacidn mas directamente [...I. Hice una 
critica y una autocrítica del catolicisrno. Conro 
conlprendi que era inseparable una cosa de otra, 
llegué a tomar actitudes mds propiamente pnli- 
ticas ... n (extret d'unes declaracions d'kanguren 
a S .  VILAR, La oposicidn a la dictadura [Bar- 
celona 19761. ps. 157-158). 

Notes 



zador carismatic, com un ambaixador 
de la publicació a Madrid.16 Obviament. 
devia-ser més que aixo, perque forca 
de les seves idees van vertebrar la fi- 
losofia «integradora» del setmanari que 
abans he resumit. 

E'esperit harmonitzador i «compi-en- 
siua va scr la medul.la d'una serie d'es- 
crits ridruejistes que el famosíssim 
Excluye?ltes y conzprensivos va encetar 
tot formulant una contraposició entre 
«los homb1,es de la "España sin pro- 
blevrzu", reuccionarios y restauradores» 
ancorats erl un tradicionalisme cec i 
privatiu i «los hombres de la "revolu- 
ción pendiente" herederos de todos los 
problemas y enderezadores -porque 
las comprenden- de todas las subver- 
sio!z~s», '~ que, esperancats, pretenien re- 
fer la unitat espanyola. Barry Jordan 
ha fet veure -seguint Marfany- que 
aquesta actitud conciliadora tenia 
punts de contacte amb la que s'havia 
expressat a «Escorial» els anys quaran- 
ta. Amb tot, hi havia una diferencia 
reilevant que qüestiona les assevera- 
cions de Rubio. A «Escorial», la recu- 
peració de l'adversari es feia única- 
ment des de l'aspecte inteklectual, no 
com a exponent d'unes conviccions que 
n~d ien  ser oposade~.'~ En canvi, el 1952 
kidruejo semblava voler incorporar la 
dimensió ideolbgica també. El quid de 
tot l'assumpte residia en la forma com 
s'havia d'efectuar la integració i en la 
seva significació. Afirmacions del tipus 
d'«nsu?nir e incorporar los valores del 
adversario, [...], es, en todo caso, me- 
nos peligroso que apIastarlo o echarlo 
al fuego con su razón entera» que s'in- 

16. <En el año .1952, rin amigo mío de Bar- 
celona el indíistnal Alberto Puig me comuni- 
có su'deseo de Innzu~ en su cit!d;d una revista 
de formato popular y colaboración selecta para 
trabajar genéricainente por la liberación del país. 
Interesaba tatnbiért dar nzleva y oportuna expre- 
sidn a las exigencias de la vida catu!ana y co- 
municar alguna esperanza de resrtrgimiento a 
las masas sindicalistas. Me interesé por el pro- 
yecto y participé en 61 consiguiendo la colabo- 
racidrt decisiva del grupo intelectt~nl de Madrid 
que me era más prdximo y cuyas determzna- 
cioizes liberales se hacían de día en dia m á s  
explicitasr ( D .  RIDRUEJO, Escrito en Esparla [Wue- 
nos Aires 19641, p. 27). 

17. D. R l n ~ u ~ r o  Excl~tyentes y compre?isivos, 
.R. num. 1 (17-Ív-1952) p. 5. 

18: Llegin: el Manifieito editorial d'sEscoria1~~ 
és suficien: per apreciar-ho: elos llamamos así 
a todos porque a la hora de restablecer una co- 
munidad no nos parece posible que se establez- 
ca con equívocos y despropósitos; y si nosotros 
queremos contribrrir al restablecimielzto de una 
comunidad intelectual, llamamos a todos los in- 
telectuales y escritores en funcidn de tales. y 
para que ejerzan lo mejor que sepan su oftczo. 
no para que tomen el mando del país, ni tra- 
cen su camino en el orden de los sucesos dia- 
rios y de las empresas concretas0 (Manifiesto 
editorial, ~ E s c o r i a l ~ ,  núm. 1 1x1-19401, p. 9). 
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cloien en el text projectaven ombres 
sobre les darreres intencions dels «com- 
prensius)) que Jordan sintetitza molt bé 
yuan es pregunta: «Vol dir, potser, que 
cal permetre que existeixin diferents 
actituds o ideologies i que es disputin 
l'escena política? O vol dir, potser, que 
cal recaneixer-les per tal de buidar-les 
de contingut i de passada reforcar el 
SIO. I I IS  qu0?»19 

Tarimatrix, rnalgrat l'ambigüitat d'Ex- 
clt~yentes y comprensivos, l'article pro- 
voca una vehement polemica amb Jor- 
ge Vigón que evidencia els Iímits de 
la utopia del dialeg. El debat es va 
malmetre per la reiterada intervenció 
de la censura, que va suprimir com a 
rnínim dues repliques senceres de Ri- 
diuejo. L'eilvestida oficial devia ser for- 
c;a dura i el setmanari brinda un su- 
port total al seu cotlaborador a través 
d'uns quants editorials, un pare11 dels 
quals -Fecundidad en el diálogo i Bue- 
na voluntad, ante todo- van ser pre- 
sumiblement elaborats per Ridruejo. 
D'entre tots cal destacar un escrit de 
Jordi Rubió, molt significatiu, no sols 
pel que deia i per qui ho deia (un home 
marcat per al regim), també pel lloc on 
es deia: l'espai editorial, cedit -segons 
aclaria una nota- perque els comen- 
taris s'avenien plenament amb l'espe- 
rit de la publicació. Rubió meditava 
basicament sobre la possibilitat que els 
esforcos de «Revista» quedessin en foc 
d'encenalls, insistia en els principis de 
tolerancia i critica amb un grau de con- 
tundencia i agosarament admirables i 
no descarto que els mots que segueixen 
fossin una referencia a la situació que 
Ridruejo i «Revista» havien de patir: 

«Una revista que quiera provocar re- 
sonancias profundas y sentirse íntima- 
mente acompañada, habría de buscar 
para sus velas el viento de  la crítica, 
casi diría de la oposición, y habría de 
tener el valor de provocarla. 

19. B. JORUAN ~Layen: els inteMecttrals i el 
compromis, a ~ l i  Marges., núm. 17 ('1979). p. 10. 
DI :nta manera, cal puntualitzar que Jordan 
ai!~!itzs l'article tal i com va ser publicat a 
.Revista,, sense tenir en compte I'original. No 
crrc aiie rixb afecti la seva lectura. tret de les 
concl3'siocs a u& arriba quan pada del frag- 
nrent que es re?ereix a Franco. Aquest fragment 
que li fa tanta angíinia és possible que no fos 
1-esponsabilitat de Ridruejo, sin6 d'algú altre. 
M'ho fa sospitar el fet que a I'original que es 
pot llegir a D. RIURI~EJO, Con fuego y con rai- 
ces. Casi memorias (Barcelona 1976), ps. 301-303, 
el fraqment no hi és i també una observació 
que el mateix Ridruejo inclogué dins del llibre 
(rcferit als S-us treballs per a .Revista»): .Se 
me tachaba, sobre poco más o menos, un tercio 
de lo que escribía. A veces incluso el censor 
ariadía un párrafo de su piuma» (ps. 435-436). 
Caldria verificar-ho, pero. 



»Ahora bien, y no nos engañemos, 
el diálogo a que me refiero no será in- 
fructuoso, sino que será impracticable, 
si la oposición que necesita casi bio- 
lbgicamente para sustentarse, no acep- 
ta el primer postulado de la conviven- 
cia que es admitir la buena fe del con- 
trincante. Ctrando esta buena fe es ne- 
gada, lo que se hace con el otro inter- 
locutor no es atacarlo, sino literalmente 
denunciarlo. Y entonces la respuesta ha 
de ser el silencio, pues no siempre las 
circunstancias consienten una réplica 
e~uivalente . )»~~ 

EX conjunt d'editorials convertiren en 
emblematica la distincib entre ~excel- 
lents i comprensius~ dins del setmana- 
ri i emfasitzaren la necessaria confluen- 
cia de la sinceritat, la claredat i la mo- 
destia per «la sana confrontación de 
los punl'os de vista».2' El que compta 
és que tota aquesta filosofia del dialeg 
i la comprensió entre vencedors i ven- 
cuts cristallitza en uns fets concrets: el 
Congreso de Segovia i la conversa en- 
tre Carles Riba i Ridruejo que d'alli 
en deriva. «Revista» proporciona una 
amplia informació sobre la trobada po- 
lítico-poetica i l'erigí con  a senyera de 
la comprensió i la bona fe que predi- 
cava. Des dels primers números la pu- 
blicació havia comparegut com un pont 
entre inteklectuals de Madrid i Barce- 
lona. «"Revistan -declaraven- ha na- 
cido, vive ( y  si fuera preciso sucumbi- 
ría) por el ideal de "las dos ciudades" 
conzs sim,bolo de superación definitiva 
de la Vida y de la Historia españolas.»" 
La traducció més evident d'aquest pos- 
tulat fou la inserció d'una secció fixa 
titulada, precisament, «Las Dos Ciuda- 
des». El Congreso i el dialeg entre els 
dos poetes reactivaren l'interes per tot 
plegat i afavoriren l'addició d'un nou 
matís, que consistia en la implícita 
identificació svencedors-vencutsn amb 

20. J .  RUBIO, (Vale la pena?, .R., núm. 6 (22- 
v-1952) n 1 

Z;-'ÉL. &crits de la polbmica que he pogut 
localitzar són els següents: D. Rio~üE.10, Exclu- 
yentes y comprensivos, .R., núm. 1 (17-IV-1952), 
p. 5. J. VIG~N. [Viva Cartagena!, .La Vanguar- 
dia Española» (27-IV-1952), p. 7. D. RIDRUEJO, 
A don Jorge Vigón (suprimit per la censura, es 
pot llegir a Con fuego y con raíces ..., ps. 303- 
304). ID. Fecundidad en el diálogo aR», núm. 10 
(119-VI-1952) p. 1 .  ID., Buena voluniad ante todo, 
.R., núm.' 11 (26.~1-1952). p. 1. La  olem mica Ri- 
drueio-Vigón es revifa un any després amb mo- 
tiu d'un article publicat a «Ateneo», on Vigón 
feia balanc de les opinions expressades al vol- 
tant de Teoría de la Restauración de Calvo Se- 
rer (J. VIG~N, Comentario sobre comentartos, 
.Ateneo», núm. 29 [28-11-19531). Ridruejo va pro- 
var de replicar-lo, pero el seu escrit La monar- 
quía futura va ser censurat integrament. 

22. Las dos ciudades, «R., núm. 8 (5-VI-1952), 
p. 1. 

«cultura espanyola (una de ben deter- 
minada, és clar!) - cultura catalana» 
i, de retruc, el creconeixement paraofi- 
~ i a l » ' ~  de l'última, englobada, aixo si, 
dins una particular idea d'espanyolitat. 
Ridruejo -artífex de les trobades- 
havia reformulat el projecte d'unitat 
integradora a Poetas en la unidad i 
havia invocat com a precedents les re- 
lacions Unamuno-MaragalLZ4 De nou 
eren els noventayochistas els avaladors 
intel-lectuals i, conseqüentment, Mara- 
gall resultava absorbit de biaix per la 
geileració del 98. La «unidad como ple- 
nitud de plenitudes y no como acomo- 
dación uniformante» quedava beneida i 
s'apuntava el bilingüismo activo com 
l'opció més constructiva. Tant Riba 
com Rubió van acollir-se a l'espai de 
«Revista» per manifestar les seves pre- 
vencions davant l'a~similació.~ El doc- 
tor Rubió apreciava la abona fe» que 
havia presidit I'encontre segovia, pero 
s'apressava a aclarir dues qüestions 
cardinals: a) la unitat no podia fo- 
namentar-se en l'amalgamament. Calia 
reconeixer «e2 derecho a practicar la 
disconformidad»; i b) la guerra havia 
produit vencedors i vencuts i aix0 no es 
podia ni es volia oblidar. «No se trata 
de olvidar -afirmava-, sino de en- 
mendar. Esta es la política porque en- 
mendar no quiere decir sacrificar un 
programa, ~ i n o  hacerlo viable [...] 20 
que importa es tener razón, aunque en 
el primer momento no se la den a uno.» 
Rubió rematava l'article amb una sig- 
nificativa historia sobre l'abús de po- 
der del comte d'Empúries durant la 
conquesta de Mallorca. El paraklelisme 
sembla obvi. 

Riba, per la seva banda, reclamava 
la legitimitat de I'expressió en catala 
i, incisivament, feia veure «el poder f í -  
sico de creación» de les paraules i la 
dimensió suprapersonal -social i po- 
lítica, com digué Laín-l6 que la seva 
conversa amb Ridruejo tenia. 

23. L'expressió és de J. MOLAS, xPresentaciós, 
dins La literatura catalana sota el franquisme 
(1989-1953) aL'Avenp, núm. 6 (1977). p. 21. 

24. D. 'RIDRWEJO. Poetas en la unrdad, «Rn, 
núm. 14 (17-VII-1952), p. 3, i també Unamuno 
ante Cataluña, nR», núm. 26 (9-x:1952), p. 3. 

25. J. RUBI~  I EALAGUER, Segovra, SR» núm. 
15 (24-VII-1952), p. 3. C. RFA, Carta abierta a 
Dionisio Ridrrrejo, *R., num. 16 (31-VII-1952). 
p. 3. 

26. P. LA~H ENTRAGO Sobre la función social 
del poeta, <<R., núm. i3 (18-IX-1952): p. 3. L'ar- 
ticle té I'interbs su~lementan de definir el paper 
del po-ta dins la Societat. Per a una visió-com- 
plementaria del Congreso de Segovia des de la 
perspectiva de kaín es pot veure P. LA~N EN- 
TRALGO, El diálogo de 1951, dins DIV. AUTORS. 
Relaciones de las culturas castellana y catalana 
(Barcelona 1983), ps. 108-119. 
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Finalment, Ridruejo redacta una con- 
testa on recollia obertament les indica- 
cions dels catalans i demanava, tot res- 
saltant el component volitiu del pro- 
jecte d'unitat, consideració i llibertat 
per la manera de fer i de ser catala- 
nes. 

La instrumentalització del Congreso 
de Segovia obrí unes vies de dialeg 
que es varen vrovar d'en~ruixir amb 
daltres congressos que no ;conseguiren 
ni la revercussió ni els resultats esDe- 
rats. si-multaniament, hom adverkix 
dins de «Revista» la progressiva des- 
aparició de les participacions de Ri- 
druejo i de la constellació d'escriptors 
que li eren més proxims, fins que el 
1954 es féu quasi absoluta. Les raons 
de la marxa del poeta segovia és clar 
que no van ser altres que la sensació 
de trobar-se en una via morta lluitant 
contra hostilitats irreductibles.2' El ca- 
libre d'aquestes absencies marca un 
tomb definitiu en la trajectbria de la 
publicació. 

La redacció de Barcelona i altres cons- 
tants de «Revista» 

a) Catalanitat i bavcelonisme. Ros- 
send Llates i la literatura en catala. La 
diversitat de collaboradors de la revis- 
ta. si bé emanava d'aauella voluntat 
cónciliadora que he &posat!, tainbé 
atorgava una mena d'indefinicio al set- 
maiGri que fou utilitzada per fer os- 
tensibles altres inquietuds. Tot i el seu 
bicefalisme, «Revista» es confeccionava 
a Barcelona, l'equip de redacció dirigit 
per Puig era majoritariament catala 
i la catalanitat s'hi va fer palesa -qua- 
si sempre de manera indirecta- com 
a condició i com a vindicació. La ma- 
teixa data de sortida al carrer, signi- 
ficativament acostada a la diada de 
sant Jordi, n'era un indici i els escrits 
ocasionals sobre costums i folklore ca- 
tala de Joan Amades n'eren un altre. 
Pero, a grans trets, el catalanisme (i 
empro el terme de manera laxa) del 
setmanari es va canalitzar a través de 

27. «Pero la censura me haci,a la vida impo- 
sible hastn el extremo de que me cansé ... tuve 
que abandonau ... aunque ntrnca dejé de ser ami- 
go de Alberto Fuic ... Por cierto que el Opus 
Dei también nos dirigió mtrchos ataques, dzrec- 
ta Y veladamente>> (declaracions fetes a S .  VILAR, 
op.. cit. p. 435). 

28. ~ ' e q u i ~  habitual el formava gent com San- 
tiago Alberti, Rafael Benet, Juan Francisco de 
Lasa, Rossend Llates, Riera Clavillé, Esteve Mo- 
list i Pol, R. Roquer, etc. etc. Els dos foras- 
ters més assidus a la redacci6 barcelonina eren 
Rafael Manzano -provinent de cercles falangis- 
tes- i Enrique Sordo. 
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dues manifestacions basiques: el bar- 
celonisme i la literatura en catala. 

Cada setmana la revista publicava 
articles i fotografies sobre Barcelona, 
les seves novetats i les seves tradicions. 
De fet, era una tactica compartida per 
d'altres publicacions del moment: Bar- 
celona era una sinecdoque de Cata- 
lunya i l'interes per la ciutat estava 
connotat per la forca del simbblic. La 
secció «Las DOS Ciudades» afavorí l'ex- 
plotació d'aquesta fórmula i no resul- 
taria gens estrany que els «fitxatges» 
de Carles Soldevila o de Catala Roca 
baguessin estat condicionats en el seu 
moment -entre moltes altres coses- 
pel seu marcat barcelonisme. 

En relació amb la literatura catalana 
«Revista» desenvolupa una notable la- 
bor de recuperació i promoció d'es- 
criptors autoctons dins dels seus es- 
trets marges de maniobra. Santiago Al- 
bertí hi participa tractant d'obrir una 
finestra al maxim nombre d'intellec- 
tua!s catalans, i entremig de les seves 
entrevistes a homes com Baroja, Cela 
o Panero hi intercala intervius amb Vi- 
cens Vives, Foix, Espriu, etcz9 Així i 
tot, qui més constancia demostra en 
aquesta feina fou Rossend Llates. 

Llates era una peca important dins 
l'engranatge de «Revista», on troba el 
initji de reinserció en el panorama 
c:,~l~liral de després de la guerra. L'any 
52 tenia cinquanta-tres anys i un histo- 
rial sospitós al damunt (bohemi, mili- 
tant d'Acció Catalana, cotlaborador de 
«Mirador», «El Be Negre», «La Publici- 
dad», exiliat, empresonat pel regim, 
etc.). La seva tasca dins la nova pu- 
blicació anava des de la crítica musi- 
cal fins a la coordinació d'activitats de 
redacció. Dins la secció de lletres era 
el1 qui molt probablement elaborava les 
nctites notes de «Crónica Cultural Ex- 
iranjera),:~ i a partir del 1953 inaugura 
un espai fix dedicat a la ressenya i cri- 
tica dels llibres en catala. Molist, Mi- 
que1 Dolc i altres s'havien ocupat es- 

29. Alberti comptii amb u n  espai. fix del 1953 
al 1?54 a2roximadan:ent que es deia «El Hom- 
bre y su Idean. A part el proposit assenyalat, 
elc únics criteris que semblaven dirimir la tria 
drlj personatges eren I'actualitat o b6 el fet que 
es tractessin d'inte!iert~als consagrats. 
3. <:Cr¿.nlca Cultural Extranjera,, era u n  apar- 

ta: d: contingut proteic que es confegia amb 
escrits n ld t  diversos i l'única cosa que tenien 
en coinú era el fet que es tractaven d'informa- 
cions literiiries de l'estranger; a partir d'aqui 
qualsevol cosa: llistats de vendes. notificacions 
de premis, estadistiques, comentans. notes ele- 
giaques, etc. Paral~lelament i posterioment hi  
va haver a!tres seccions similars amb una con- 
tinuitat dz vegades accidentada v noticiario*, 
aTete&ramas.. etc.). 



poradicament dels llibres catalans; Lla- 
tes hi aporta dignificació arnb la con- 
tinuitat, i aquest voluntarisme suposa- 
va una limitació obvia del seu treball; 
dedica moltes ressenyes a autors secun- 
daris, segurament, més corn un acte de 
fe que una aitra cosa; per aixb resulta 
problematic treure conclusions sobre 
els seus criteris de selecció: devia ha- 
ver d'emmotllar-se al que sortia i que, 
usualment, portava el segell de la Se- 
lecta. 

En aquel1 primer període de la pu- 
blicació Llates va atendre principal- 
ment la narrativa i la seva manera de 
fer era bastant asistematica. No crec 
que partís de cap programa valoratiu 
previ, més aviat semblava cenyir-se a 
allo que cada llibre li podia oferir. Cal 
tenir present el que comportava en 
aquells moments escriure en catala; 
potser per aquest motiu extreia de 
cada treball un tret positiu per estimu- 
lar I'autor. Sempre era constructiu i 
pragmatic, en el sentit que avaluava 
l'obra independentment de la persona- 
litat de l'autor. 

Simplificant molt la cosa es podria 
dir que Llates tendia a apreciar per 
sobre de tot aquelles obres en que la 
construcció d'una trama no era tan im- 
portant com la creacio d'un llenguatge 
i d'un estil. Concedia, per entendre'ns, 
més valor als prosistes que als narra- 
d o r ~  &histories (tot i que una cosa no 
treu l'altra). En una opció així s'hi con- 
jugava més d'un factor: el gust per- 
sonal i, potser, l'adhesió simbolica a la 
llengua; imagino que l'influx de la si- 
tuació de la novel.la catalana de pre- 
guerra, especialment el famós debat 
sobre la crisi de la ficció en els anys 
trenta, hi devia pesar substancialment 
també. A partir d'aquí pot resultar fa- 
cil de comprendre que per a el1 l'es- 
criptor paradigmatic fos Josep Fla, la 
prosa del qual li semblava apreciable 
perque representava una visió del món 
subjectivada i ordenadora de la rea- 
litat. La seva gracia provenia del fet 
que era versemblant sense ser realis- 
ta, «fotografic» -com deia ell- per- 
que el seu humor sorneguer i tendre, 
el seu «seny» sedassava tot el material. 
Llates refusava sistematicament els 
excessos truculents o dramatics, i l'em- 
pordanes oferia la mesura, la recon- 
ciliació arnb la realitat, l'equilibri arnb 
un estil que tendia a la selecció, a la 
síntesi. Una ficció nodrida de l'obser- 
vació semb!a que era el que valorava 
Llates, perb la vehiculació literaria 
d'aixb havia de ser més que la pura 

descripció, havia de ser penetració, per 
aixo les obres de Pla eren - e n  la seva 
opinió- una superació dels costumis- 
tes del XIX, perque «él vive el fenóme- 
no, reacciona ante él, lo profundiza 
[...] lo asimila y por simpatía, lo re- 
crea con todos sus valores humanos, 
pasando por su sensibilidad finísima y 
su sentido del humor. Hay un  cierto 
panfeismo en Pla, una facultad de con- 
vertirse en la imagen que sus sentidos 
conservan y gozar y sufrir con ello».3' 

Malgrat tot, Llates apreciava també 
aquells autors que connectava explíci- 
tament arnb els costumistes del vuit- 
cents, probablement pel contacte es- 
tret que mantenien arnb la realitat i 
per les renovacions que havien apor- 
tat a les velles fórmules. Entre aquests 
escriptors figuraven Josep Maria Po- 
blet, Carles Sindreu, Agustí Calvet i 
Miquel Llor. En els dos articles que 
dedica al creador de Laura a la ciutat 
dels sants insistí forca en la seva ves- 
sant realista. «No es un  arte de evasión 
el de nuestro autor -deia arnb motiu 
de la publicació de Tots els contes-. 
No intenta huir de si mismo ni  del 
mundo. Al cmtrario el escritor escu- 
driña ia realidad e intenta verse en ella 
como en un  espejo.» 32 1 en un altre 
moment el definí corn un continuador 
dels costumistes als quals havia afegit 
la dimensió humana (psicologica). No 
cal repetir que per a Llates realisme 
no significava mimesi del real, sinó 
més aviat la cavacitat de transmetre 
versemblantmenf la visió personal de la 
realitat narbellada ver la idiosincrasia 
de l'autor, una quilitat, per cert, que 
també trobava en una novella corn 
Mort de dama. Tant en el cas de Llo- 
renc Villalonga, corn en el de Llor, corn 
en el de Pla, Llates advertia un atribut 
addicional: el valor universal que els 
conferia el seu casolanisme tematic. 

Per un altre costat, Llates s'ocupa de 
tota aquella narrativa que es relacio- 
nava arnb l'excursionisme, la descrip- 
ció del paisatge, el folklore, la llegen- 
da, etc. Tot allb que d'alguna manera 
essencialitzava i sublimava la realitat 
material fins a convertir-la en símbol 
de la manera de ser catalana. L'excur- 
sió esdevenia una forma d'introspecció 
i, per aixb, preava intents corn els de 
Gay de Montella, Josep Palau, Ramon 
Reventós i, sobretot, dins d'aquesta 1í- 
nia de produccions, Joan Santamaria, 

31. R. LLATES, L'Empordanet de José Pla, .R., 
núm. 123 (19/15-~111.1954) p. 9. 

32. ID., ~ T o t r  els coLtes. de Migucl Llor, 
«Rr. núm. 2 (24-IV-1952). p. 8. 
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que arriba a comparar amb Maragall. 
Quant a la producció novellística en 

sentit estricte, la tonica general eren 
les ressenyes d'autors secundaris (Ra- 
mon Planas, Rossend Perelló, Joan 
Duch, etc.), notes valoratives que no 
permeten deduir un criteri rector de 
fons, tret potser d'una insinuada pre- 
ferencia per les novelles que tractaven 
sobre la petita burgesia i els seus pro- 
blemes des del punt de vista psicolo- 
gic. Res de definitiu, pero. Al cap i a la 
fi, la importancia del bloc de collabo- 
racions literaries de Llates residia en 
el fet que establí un pont entre les ve- 
lles generacions d'escriptors (Verda- 
guer, Rusiñol, Duran-Reynals) i la nova 
generació que s'havia donat a coneixer 
per mitja dels premis (Pedrolo, Espi- 
nas). Independentment de la seva qua- 
litat corn a crític no se li pot negar 
l'esforc que realitza per mantenir la 
presencia d'una cultura, per simbblic 
que resultés. Després del 1955 Llates 
continua treballant a «Revista». 

b) La modernitat i l'afany cosmo- 
polita. A part les directrius ideologi- 
ques que he perfilat breument, interes- 
sos, més puntuals si es vol, contribui- 
ren a donar cos a una publicació que 
es venia corn un «Semanario de Ac- 
tualidades, Artes y Letras». L'actualitat 
es privilegiava dins de tots els ordres 
i la capcalera de la revista, dissenyada 
per Dalí i mantinguda fins al 1954, 
anunciava el caracter dinamic i ama- 
tent a les novetats a que aspirava. «Re- 
vista» tenia un racó per notificar la 
darrera descoberta científica, el darrer 
exit cineinatografic, teatral o literari, 
la darrera tendencia estetica, etc., pero 
a l'ambició periodística de la novetat 
se sobreposaven dos condicionants: el 
ritme de sortida i la vocació diguem-ne 
«humanista». Llevat dels petits espais 
de cada secció destinats a reduits flai- 
xos informatius («Crónica Cultural Ex- 
tranjera~, «Noticiario», etc.), el setma- 
nari era un ambit de discussió sobre 
els temes d'actualitat i les novetats que 
s'oferien estaven sotmeses a la reflexió 
intel.lectual i a l'etica. No es pot obli- 
dar que «Revista» havia declarat des 
del principi la seva inclinació catolica, 
que per a ells reportava un compro- 
mis de servei a la veritat ineludible- 
ment crític: forqa intervencions dins 
de les pagines d'«Aventura del Espíri- 
tu» i forca comentaris de Roquer des 
de la seva columna, «Guión de Espiri- 
tualidad~, ho corroborarien. 

Amb tot, la publicació procurava 

compensar la possible feixuguesa de 
les disquisicions més formals amb apar- 
tats més lleuaers: recull d'anecdotes. 
acudits o seccTons corn les de ~onzál& 
Ruano o Florentina del Mar. on intel- 
lectuals populars ensenyaven' la casa o 
parlaven de la seva infantesa. La com- 
binaci6 donava corn a resultat un ma- 
gazine modern i atractiu. Fa la impres- 
si6 que una de les causes que determina 
el canvi de rumb del setmanari va ser 
precisament el trencament d'aquest 
equilibri entre el comentari serios i les 
notes inés frívoles. Del 1952 al 1954 
«Revista» havia editat 142 números, on 
es registraren molts canvis (format, 
seccions, etc.). L'any 1955 la publicació 
estrena una nova mida i una nova cap- 
calera (creada per J. J. Tharrats a imat- 
ge de «Life») i s'evidencia la creixent 
iiicorporació d'un tipus de material més 
superficial que podia acontentar un 
públic ampli: les fotos de les stars 
cinematografiques conquerien les por- 
tades, la moda femenina es comenca 
a seguir amb atenció i per les matei- 
xes dates aparegueren instruccions per 
fer labors de ganxet. A mitjan 1955 
la plantilla original de col.laboradors 
s'havia devaluat forca i l'esperit inicial 
també. «Revista» havia adquirit ja un 
aire diferent i més comercial. El 1960 
problemes administratius aconsellaren 
la fusió amb el setmanari «Gran Via» 
de Bilbao i el 20 de febrer aparegué 
corn a «Revista Gran Via», dos anys 
després es transforma en «Revista Eu- 
ropa» fins a la seva total desaparició. 

Reprenent una mica el fil de I'ante- 
rior descripció, s'ha d'apuntar que i'a- 
tracció per la modernitat mena a un 
logic afany de coneixer les novetats es- 
trangeres que es concreta en el mante- 
niment d'un important espai dedicat 
a la política internacional, en i'obten- 
ció de collaboradors foranis de presti- 
gi (Michel Perrin, Jean Eparvier, el ge- 
neral Béthouart, etc.) o el manteniment 
de corresponsals corn José M. Valver- 
de, J. M. Mayans, Juan Peñalver, etc., 
que cobrien esdeveniments culturals i 
polítics diversos. Paratlelament, els es- 
pecialistes habituals es feien resso dels 
nous corrents artístics europeus; des- 
tacaven, en aquest sentit, Tharrats en 
el terreny de la plastica i Enrique Sor- 
do en els camps del teatre i la lite- 
ratura. 

A partir de l'any 53 Sordo comenca 
a col.laborar amb assiduitat a «Revis- 
ta», on esdevingué el principal divul- 
gador de la literatura estrangera i una 
presencia quantitativament destacada. 
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Feia un tipus de crítica difícil de de- 
finir on convergien elements biografis- 
tes, ideologics, culturalistes, la valora- 
ció de l'estil i la tecnica, etc., perb 
tot estava en funció d'allb que sem- 
blava demanar a la novella (el genere 
del qual s'ocupa més sovint): que fos 
una projecció dels conflictes vitals del 
seu temps. Les narracions que recollien 
la sensació de desesperació, d'atzucac 
entraven dins l'area de les seves prefe- 
rencies. De vegades el conflicte vital 
s'emmarcava dins d'unes tematiques es- 
pecífiques, com ara els relats sobre la 
guerra i la postguerra mundials o els 
que es relacionaven d'alguna manera 
amb els desenganyats del comunisme 
(Henry Troyat, Ignazio Silone, Kurt 
Ziesel, Ernst Wiechert, etc.). Segons 
Marfan~,"~ eren uns tipus de produc- 
cions molt de moda a l'kpoca, perque 
a part el fet d'acomplir una funció 
substitutiva «en permetre al públic de 
1'Espanya aillada viure vicariament les 
grans experiencies polítiques i histo- 
riques del m6n contemporani~, tenien 
un valor propagandístic innegable. In- 
dependentment dels filtres ideolbgics 
que es conjuguessin en les seleccions 
de Sordo, era la seva qualitat de trans- 
missor de les novetats estrangeres 
(quasi sempre franceses o traduides al 
frances) el que el feia sobresortir dins 
la publicació. 

La crítica literaria i la introducció del 
realisme social narratiu. Josep M.  
Castellet 

Una part molt important de la sec- 
ció literaria de «Revista» es dedicava 
a les ressenyes crítiques. Es fa difícil 
dir quins criteris globals operaven en 
la tria dels llibres consignats a causa 
no sols de la multiplicitat ideolbgica 
dels collaboradors, sinó perquk el gruix 
i el tipus de producció editorial varia 
molt en aquells anys. En relació amb 
la literatura catalana, ja he mencionat 
el possibilisme i voluntarisme de Lla- 
tes, rnés testimonial que res més; tret 
d'ell, l'atenció per les nostres lletres va 
ser molt migrada. 

Tocant a les produccions estrangeres, 
sembla possible detectar un doble con- 
dicionament: la traducció i la divulga- 
ció de models novellístics. Se solia 
tenir cura de les obres que s'anaven 
traduint, encara que fossin edicions 
sud-americanes (Castellet es queixava 

33. J.-L1. MARFANY, art. cit., p. 39. 

precisament perque no n'arribaven gai- 
res); i, pel que fa a la divulgació de 
models foranis, la cosa depenia de cada 
crític. Ja he comentat alguns dels pa- 
rametres que guiaven Sordo, que era 
el més habitual en aquest camp, pero 
fa de mal generalitzar. 

En un altre ordre de coses, existia 
un gran interes per potenciar la novel- 
la espanyola, i aquest afany feia que 
sovint el sedas de la qualitat tingués 
els forats molt grossos; imagino que 
les freqüents al.lusions subratllant l'es- 
clerosi del genere ens han de fer pen- 
sar que n'eren conscients. La mateixa 
inquietud els porta a ocupar-se forca 
dels premis literaris i dels autors que 
hi eren guardonats. Realment, la febre 
dels premis era notícia i aixb els im- 
pellia a dedicar sempre un espai a la 
darrera obra premiada, fos escrita en 
frances o en catala. Tanmateix, la in- 
formació sobre els premis ultrapassava 
l'especulació estrictament literaria i te- 
nia tota una vessant de cnotícia social» 
-la de sopar i la festa- que gaudia 
d'un cert protagonisme dins de «Re- 
vista», la qual cosa creava una expec- 
tació que podia resultar una bona pla- 
taforma publicitaria, alhora que nodria 
el glamour edulcorat de les celebra- 
cions. 

Dins del setmanari la sensació que 
predominava en relació amb els premis 
era positiva, perquk es creia que esti- 
mulaven la demanda i ajudaven a pro- 
fessionalitzar l'escriptor; probablement 
per aixb decidiren crear-ne un de molt 
modest l'any 1955 que es deia «El 
Cuento del Jueves»." Malgrat tot, no 
faltaven les opinions discordants: Mo- 
list, per exemple, lamentava l'excessiva 
comercialitat dels premis institucio- 
nals; perb l'examen més sblid del fe- 
nomen el va oferir J. M. Castellet, in- 
serit dins una perspectiva més global. 

J. M. Castellet havia iniciat la seva 
activitat com a crític a publicacions 
com «Laye» i «fndice»; a finals del 
1953 s'integra a «Revista» i hi realitza 
un treball particularment intens durant 
la primera meitat del 1955, des d'un 
espai fix -«El Libro de la Semana», 
que va haver de ser continuat impro- 
visadament per d'altres collaboradors 

34. Les bases del concurs concedien llibertat 
zbsoluta a l'hora de triar el tema, només regla- 
mentaven l'ext-nsió i les condicions de presen- 
tació. Cada setmana s'escollia ,un conte de tots 
els rebuts i el premi consistia en dues-centes 
pessites i la publicació dins la revista. Aquel1 
primer any es varen publicar quaranta-set con- 
tes d'una qualitat literaria bastant dubtosa. Mai 
no es va declarar desert. 

Notes 



després de la seva m a r ~ a . ~ ~  La rigoro- 
sitat dels seus escrits obeia a un sis- 
tema teoric homogeni i modern que 
acaba de formalitzar-se en dos Ilibres: 
Notas sobre literatura española con- 
temooránea (1955) i La hora del lectolr . , 
(1957). 

El primer d'aquests assaigs incloia 
una tríade d'articles publicats a «Re- 
vista» i genkricament titulada «Los no- 
velistas, los premios y la  crítica^,)^ on 
es denunciaven algunes de les causes 
de l'atonia novel~lística espanyola: un 
nombre excessiu de premis literaris i la 
irresponsabilitat de crítics i novel.lis- 
tes eren els principals factors que ad- 
duia. Per a Castellet els concursos no 
havien ajudat gens a millorar la qua- 
litat novel.lística espanyola; per con- 
tra, havien creat uns cicles anuals que 
incitaven l'ambició d'una munió d'es- 
criptors frívols i mediocres avids de 
diners i fama. Quant a la ineficacia 
de la crítica, era atribuida a la manca 
de professionalitat i a l'abskncia d'un 
pensament teoric que vertebrés les res- 
senyes. Ambdós motius ja havien estat 
assenyalats per d'altres comentaristes 
abans, perb Castellet anava més enlla 
dels retrets per marcar uns propbsits: 
«A2 crítico novel se le ofrece +ora una 
priímordial misión: jerarquzzar. Po- 
niendo a cada autor en su sitio, me- 
strrando los adjetivos e intentando dar 
un  contenido teórico-literario a sus c e  
mentarios, puede encontrar la critica 
española de las publicaciones periódi- 
cas su verdadero camino.» 37 

L'afirmació era cabdal perquk la feia 
un crític professional, que definia així 
l'abast del seu ofici; donant-li una 
transcendkncia que superava la valora- 
ció purili~al de les obres, Czstellet legi- 
timava el seu paper d'arbitre del gust 
estetic en el panorama de les lletres 
espanyoles i la tasca adquiria una di- 
mensió social. Així doncs, jerarquitzar, 
perb jerarquitzar en funció d'un cos 
doctrinari que donés unitat ideolbgica 
al conjunt dels escrits. Es pot dir que 
el1 predica amb l'exemple. Totes les 
ressenyes que aparegueren a «Revis- 
ta» operaven a partir d'uns mateixos 

35. Seqons conta el mnteix Castellet. la per- 
becució i les pressions de Demetrio Ramos el 
van fer desistir de. ~ublicar a Barcelona. Més 
infonnació sobre aq;est primer Castellet a C. 
RIERA. La Escuela de Baicelona (Barcelona 1988), 
ps. 72-73. 

36. J. M. CA~TELLET. Los escritoras irrespon- 
sables «R.. num. 106 (29-xv/5-v-1954) p.  10. 
En véz de letras, ndmeros, aR», núm.' 107 (61 
12-v-1954), p. 10; i Los aleuaciles alguacilados, 
nRu. num. 108 (13/19-v-1954), p. 10. 

37. ID., Los alguaciles alguacilados, art. cit. 
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criteris. El resultat era d'una coheren- 
cia exemplar i poc freqüent. 

El sistema d'aquest primer Castellet 
s'abeura, sobretot, en el Sartre de 
Qu'est-ce que c'est la littérature? i en 
l'estudi de Claude-Edmonde Magny 
L'dge du roman américain. Addicional- 
ment és detectable la petja d'A. Robbe- 
Griliet. És clar que, per bé que poten- 
ciava el model de novella america d'en- 
treguei-res, la justificació teorica li ha- 
vien fornit els francesos. 

Cal suposar que hi hagué molts fac- 
t o r ~  que contribuiren a forjar l'espe- 
cial interks del crític per la narrativa; 
piobablemrnt un d'aquests factors con- 
nectava amb la idea sartriana que la 
prosa era el millor instrument per ca- 
nalitzar l'engagement de I'intel~lectual. 
Ea necessitat del compromís de i'es- 
criptor i adhuc del crític amb el seu 
temps era un concepte implícit en la 
majoria dels textos de Castellet (de 
mica en mica perfilaré el caire d'a- 
quest comprornís). D'antuvi, e1 primer 
que demanava a les novelles és que 
fossin «representatives» de la seva con- 
temporanei'tat; per aixb, trobava para- 
digmatics els novellistes americans i 
així ho exposa en un article sobre el 
tema: «La novela americana de nuestro 
siglo ha sido, creo yo, la más repre 
sentativa de nuestro mundo1 actual, la 
que ha llevado el "realismo crítico" 
que exigían a la vez la historia de los 
Estados Unidos y el momento mundial, 
a sus extremos msis impresionantes e 
insólitos.» 

Un punt de partida d'aquesta natura 
involucrava diversos elements a tenir 
en compte. D'entrada, pressuposava 
una «historificació» del genere. M'expli- 
co : Castellet, immers e 6  certs corrents 
intellectuals de l'kpoca, creia que la 
societat occidental burgesa estava abo- 
cada a una radical modificació, la li- 
teratura havia de reflectir d'alguna ma- 
nera que li fos propia aquests canvis, 
:a seva renovació es presentava com 
una exigencia historica que calia sa- 
tisfer. Ara bé, les transformacions que 
es proposaven per a la novella tenien 
un abast integral. No es tractava sols 
de fer realisme i privilegiar uns te- 
mes; d que es pretenia és que el rea- 
lisme fos «critic», reflexiu, i una fina- 
litat aixi havia de trastocar per forca 
els temes, perb també la forma com 
eren vehiculats els temes: les tecniques 
narratives, l'actitud del narrador i la 

38. ID., Cuatro caracte~ísticas de la novela 
americana actual, aRx, num. 102 (25/31-v-1954). 
p. 6. 



del lecior. En definitiva, allo que es 
preconitzava era tota una nova estktica. 

A l'article que he citat, Castellet mar- 
cava les quatre característiques que 
-segons ell- definien la novella ame- 
ricana d'aleshores i que constituyen 
referencies obligades per la narrativa 
que es propugnava. Les característiques 
eren: incorporació de noves formes 
d'expressió tecnica, assimilació de me- 
todes europeus, reacció crítica de l'es- 
criptor davant la societat i incorporació 
de nous corrents filosofics. 

La Innovació tecnica que es destaca- 
va per damunt de totes era l'objecti- 
visme i, subsidiariament, el monbleg 
intern. L'objectivisme es presentava 
com la convenció rnés útil per repre- 
sentar la complexitat del món. Tam- 
bé era una moda, és clar. En una res- 
senya que el crític dedica a María Ecín 
li retreia I'excés d'intel~lectualització de 
la seva obra amb els següents termes: 
«Ha olvidado, quizás, que la literatura 
de nuestro tiempo. d e s ~ u é s  de una más 
,o menos pr~lo<~Úda inmersión en los 
problemas inteleotuales (técnicos o hu- 
kanos) ,  se ha decidido 'por la acción, 
por la conducta frente a la pasión y 
el pensamiento.>> 39 

Uns mesos més tard, tornava a insis- 
tir en la tendencia com una demanda 
.deis temps: «El escritor, pues, si quie- 
re ser fiel a su tiempo, tendrá que es- 
cribir pensando en que se ha termina- 
do yn la era de las elucub~aciones 
psicológicas, de los pequeños pvoble- 
mas subjetivos y del masoquismo in- 
telectual.~ 40 

La influencia de l'escola filosbfica be- 
haviorista sura rere aquesta digressib, 
pero el més revelador de la citació és 
que presentava una opció estetica com 
a etica: l'objectivisme traduia el ban- 
dejament de l'egocentrisme burgks del 
narrador i era un signe de compromís. 
De seguida reprendré aquest aspecte del 
problema; ara voldria assenyalar que 
fou en base a acpest model «accional» 
de la novelila vinculat a les tkcniques 
objectives que Castellet promogué el 
relat policial en la seva versió més me- 
mara». No interessava tant l'enigma. sinó 

ció literaries que els amei-icans havien 
aportat. Dashiell Hammett era elevat 
a la categoria de «mestre» en una res- 
senya del juny del 54; en d'altres nú- 
meros parla de I'adaptació francesa del 
corrent, i segurament és dins d'aquest 
marc de referencies que s'ha d'inscriu- 
re l'elogi que féu d'una de les prime- 
res novel.les de Pedrol0.4~ 

Les novetats tkcniques, de vegades, 
convertien la novel3a en un espai cao- 
tic i confús motivat per la voluntat 
d'exposar l'autenticitat de la vida i del 
destí huma, imperis de la incongmkn- 
cia i la fragmentarietat. La recusació 
de la cronologia lineal, la introducció 
de múltiples plans temporals que s'in- 
terpenetraven i es trabucaven, relacio- 
nats amb l'ús del monbleg intern, s'o- 
ferien com una alternativa de ficció 
encapgalada per Faulkner. Castellet 
mencionava sovint aquest autor per il- 
lustrar el canvi substancial de sensi- 
bilitat que afectava la literatura i que 
transformava les relacions del lector i 
el narrador: «Si alguna aportación im- 
portante ha hecho a la historia de  la 
novela moderna es la de situar az u n  
mismo plano a las personas del autor 
y lector al tomar conciencia que el fe- 
izómeno creador no es ya sólo unilate- 
ral poder del primero, sino necesaria 
coparticipación de ambos.» 43 

Darrere d'aquesta idea, Sartre de 
nou. Per al filbsof frances l'objecte li- 
terari sols existia plenament en l'acte 
de lectura -que era el correlat dialkc- 
tic de I'escriptura-; per aixb tota obra 
literaria es presentava com una crida 
a la llibertat i generositat del lector. 

Si la novella nova creava un altre 
model de lector, també exigia un tipus 
de creador diferent. Ambdues coses 
anaven relacionades i eren, de fet, una 
conseqüencia de la voluntat de confe- 
rir a la literatura una funció político- 
social. D'aquí que Castellet afirmés en 
una ressenya dedicada a The Great 
Gatsby que totes les novelles havien de 
ser, per forca, m~ralitzadores.~' Anem 
a pams; Sartre havia considerat que 

42. ID., «El halcón maltés,,, «La arañau, +O- ' l a  acción que. ?mp~!Y;de ' sccha sanortenta» de D. Hatnmett, n R n  num. vestigador>" i la denslflcac?o del: per- 114 (17/23>1-1954), p. 14, i <Es vessa un's sang 
sonatges resultant. NO atreia el genere fcicil. por Manuel de Pedfolo, «R., núm. 116 
en si, sinó la dignificació i la innova- (1/7-;1-1954), p. 8. Imagino que el fet que es 

tractés d'una novella policiaca no devia ser 
l'únic factor que feia valuosa l'obra de Pedrolo 

39. ID. .Primera mañana última mañana*, als ulls de Castellet; precisament aquest 6s un 
<<R», núm. 159 (28-1v/4-v-l9545, p. 10. dels autors que deixh més clara la seva posi- 
40. ID. La literatura quiere la paz, cR», núm. ci6 de compromis en el sentit sartrih. 

173 (411dv111-1955), p. 15. 43. ID., Favlkner y el lector, «R., núm. 85 
41. ID.  De la novela policiaca a propósito (26-x1/2-XII-1953), p. 10. 

de «E1 inocente,, de Mario ~ a c r d z ,  «R., nhm. 44. ID., «El Gran Gatsby*, =Ru, núm. 83 (12/ 
88 (17/28-XII-1953), p. 10. 18-XI-1953), p. 110. 
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el prosista tenia la missió de «revelar» 
el món i, singularment, l'home per als 
altres homes arnb la finalitat que as- 
sumissin la seva plena responsabilitat. 
Aquest era un compromís «historie», 
ja que si llegir i escriure eren corre- 
lats dialectics d'un mateix fenomen, 
era necessari que les passions, els te- 
mes i els recursos de l'autor no fossin 
aliens al lector. Sartre exposava la ne- 
cessitat que la literatura de consum 
deixés pas a una literatura de praxi 
que incités el iector a la reflexió i a 
l'acció transformadora de la realitat. 
La literatura accedia així a la catego- 
ria d'instrument gnoseol~gic. Els con- 
ceptes sartrians formaven l'humus 
ideologic de les recensions de Caste 
llet, pero foren reelaborats, en certa 
mesura, i formalitzats per mitja d'un 
vocabulari específic. El julio1 de 1955, 
parlant d'un llibre de Von Salomon 
poc convencional, deia: «Para m i  vale 
la calificación de novela. En  efecto, El 
Cuestionario cumple con los requísitos 
de  "revelacidn" de un  mundo l...] y 
"propuesta" al lector de ese mundo 
para una posible "liberación" o "catar- 
sis" que la novela ha de intentar siem- 
pre como fin intrínseco.>> 45 

El text dóna la impressio que areve- 
latió», «proposta» i «catarsi» havien 
esdevingut elements indispensables en 
la novel.la per al crític. Segurament era 
així, pero arnb matisos. És facil ado- 
nar-se que les nocions de «revelació» 
i «catarsi» eren criteris que tenien un 
pes definitiu en els seus judicis. Si au- 
tors com Villalonga, Faulkner o Sagan, 
per dir-ne uns quants, li interessaven 
i rebien una valoració positiva era per- 
que descobria aquests elements en les 
seves obres. Sovint el que prevalia a 
I'hora de fer baIanc era la virtualitat 
reveladora, i aixb no anava forqosa- 
ment lligat a la qualitat literaria. Tam- 
poc no cal deduir d'aquí que el crític 
bandegés del tot les consideracions es- 
tetiques; ja hem vist que s'ocupa molt 
de les solucions tecniques de la novel- 
la. En un article que dedica a Gilbert 
Cesbron, per exemple, hi apareixien re- 
trets constants a la seva descuranca ar- 
tística, pero el cas és que li dedica 
l'article perque la novella tenia una 
gran qualitat: la denúncia socialP6 Evi- 
dentment, s'ha de connectar tot aixo 
arnb els patrons novellístics que el1 
promovia de cara a les lletres es- 

45. ID., «El Cuestioizario~, de Ernst V o n  Sa- 
Iomon, *R., núm. 169 (7/13-VII-1955), o. 10. 
46. ID., .Perros pevdidos sin  collar^. .R., 

núm. 177 (1/7-m-1955), p. 10. 

panyoles, sobretot, i que podríem iden- 
tificar, si fa no ia, arnb el <crealisme 
social». Era en relació arnb aquest 
marc que aquel1 trio d'elements podia 
preildre un caracter preceptiu, i aixo 
és constatable en comentaris com els 
que dedica a Fernando Namora, que 
sempre tenien un to encomiastic mal- 
grat les limitacions literaries de la seva 
obra. En un d'aquests comentaris Cas- 
tellet feia una asseveració molt interes- 
sant: «pero quienes creemos que una 
novela debe ser ante todo testimonio 
de una época, es decir, testimonio de 
los hombres que lo han vivido y sufui- 
do; nosotros, digo, agradecemos a Fer- 
nando Namora el contenido de su li- 
bro, la profundidad humana de sus 
páginas, aunque este libro técnicamen- 
te 120 nos parezca perfe~ton.'~ 

La concepció narrativa que hi expo- 
sava era molt clara: el rebuig de la 
literatura frívola i la imposicio d'una 
literatura «testimonial», l'actitud en el 
context de l'epoca havia de tenir con- 
notacions subversives per forca i re- 
marcava la responsabilitat etica de l'es- 
criptor. Em sembla que és per aques- 
ta banda que prenien sentit unes ob- 
servacions con  les següents: «Si algo 
hemos venido atacando en los últimos 
años es, precisamente, la evasión de 
los escritores españoles por los cami- 
nos de un  esteticismo que la novela 
y la narración de nuestros días tenían 
la obligación de haber abandonado. Ni 
en la generación anterior, con u n  par 
de salvedades, ni en la del propio Al- 
decoa, existen escritores que hayan sa- 
bido cumplir con su obligación de "re- 
veladores" de nuestra realidad espa- 
ñola.» 

Al llarg de les co~laboracions a «Re- 
vista» el crític parlava sovint de IJ«ho- 
nestedatx professional de l'escriptor i 
arnb aixb alludia tant al seu compro- 
mís &tic com al que el1 anomenava «au- 
tenticitat formal». Ambdues coses, bb- 
viament, s'implicaven. D'una banda, per 
a Castellet, l'escriptor estava obligat 
moralment a testimoniar la realitat, i 
aquesta reivindicació de la realitat com 
a materia primera tenia - e n  paraules 
de Marfany- un «inevitable abast p e  
lític perque és un acte de desafiament 
contra una ignorancia i un silenci deli- 
berats~; '~ era, per tant, un acte d'opo- 

47. TD .  mirar de San Fvanciscon. A'ovela de 
F. Namora .R. núm. 176 (25/31-VII-1955). p. 6. 
48. lu.,  n ~ s ~ h a  de terrera clase,, de Ignacio 

Aldecoa SRD. xiúm. 170 (14120-VII-1955) p. 14. 
49. J I  L1. MARFANY. Notes sobre la Govel.2a es- 

panyola de postguerra, 11, aEls Marges~, núm. 
11 (1977), p. 27. 
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sició. Dins d'aquesta pniija realista de 
denúncia prenia un nou sentit la pro- 
moció de la tecnica objectivista: mos- 
trar la realitat crua era una fórmula 
de contestació, 1'anul.lació de la sub- 
jectivitat del narrador «revelava» una 
realitat en brut que havia de possi- 
bilitar la conscienciació del lector de 
cara a una acció transformadora. L'ob- 
jectivisme esdevenia una «servitud» 
derivada de la voluntat d'eficicia so- 
cial que sols es verificaria en el procés 
de lectura. Som de nou al cap del 
carreir. 

L'objectivisme, pero, no era una exi- 
gencia en el sentit que podia ser-ho 
la «revelació»; Castellet considerava 
que cada novella havia de construir 
un món autonom i les demandes tec- 
niques podien ser diferents; es trac- 
tava d'aconseguir l'aautenticitat for- 
mal» en cada ocasió. Tot parlant de 
Goytisolo donava una curiosa recepta 
per comprovar aquesta autenticitat: 
«Se trata de que el lector imagine si 
la historia que está leyendo podría 
ser narrada de otra forma, sin que 
por ello variara el ambiente, la atmds- 
fera ,peculiar en que se desenvuelve la 
acczon y, especialmente, sin que de 
otro modo el ambiente o la atmdsfe- 
va pudieran ser más ricos en deta- 
lles, más densos por así decirlo. Si es 
así, o sea, si la acción admite otra for- 
ma narrativa más adecuada n o  hay 
autenticidad formal, no hay novela. Si  
no es así, en cambio se cumple la exi- 
gencia formal que surge de  la misma 
accibn, hay novela, hay obra de 
arte.» 

Per aquesta raó li semblava accep- 
table I'estil de Mor? de dama, tot i el 
seu anacronisme respecte a Europa i, 
en canvi, veia corn intents fallits La 
enferma d'Elena Quiroga o Los atra- 
cadores de Tomás Salvador. La prime- 
ra retratava un món i era «revelado- 
ra», la segona patia una incoheren- 
cia formal que acabava comdemnant-la 
al simplisme del genere rosa i la ter- 
cera queia en un defecte pitjor, l'ac- 
ció descarnada sense donar res més." 

D'altra banda, Castellet no perdia 
mai de vista l'especificitat de la lite- 
ratura i, corn el mateix Sartre, consi- 
derava la imaginació (al servei de l'e- 

50. S. M. CASTELLET <Juegos de manosu de 
J .  Goytisolo. «R», núm'. 157 (14/20-IV-1955), u: 10. 

51: ID., De ~ M o r t  de dama. a «MISS Gzaco- 
mtnt», .R., núm. 114 (17/23-m-54), v. 8; <La 
enferma., ~ R D .  núm. 167 (23/29-VI-19551, p. 12; 
i «Los atracadoreso de Tomás Salvador, aR». 
núm. 161 (12/18-V-1955), p. 10. 

ficacia) corn un ingredient indispensa- 
ble. 

Les elucubracions de Castellet, a part 
de valoratives, tenien molt de progra- 
matiques i combatives, eren la propos- 
ta d'uns models per a la literatura es- 
panyola. Aquesta militancia tenia la 
seva estrategia practica en la poten- 
ciació d'uns autors llegits d'una ma- 
nera determinada. Els caps de fila eren 
Camilo José Cela i Miguel Delibes. En 
la recensió que féu de La catira com- 
parava l'escriptor gallec amb Heming- 
tvay i en destacava principalment les 
troballes tecniques i l'ús del lexic? De 
Delibes se n'ocupa més sovint potser- 
perque, a part les qualitats intrínse- 
ques que trobava a la seva obra, s'hi 
afegia la simpatia personal per un no- 
vellista voluntariament allunyat de 
l'esnobisme dels cercles literaris habi- 
tuals que només pretenia fer bé el seu 
treball. Delibes era per a el1 l'exem- 
ple de la serietat i l'honestedat p r e  
fessional. Es clar que no eren tot el 
Cela ni tot el Deliges els que es p e  
caven en joc; eren fonainentalment e1 
Cela de La colmena i el Delibes de 
Mi idolatrado hijo Sisi (das  dos úni- 
cas novelas realmente considerables es- 
critas en España después de la guerra 
civil») S' i encara !legits en funció d'uns 
interessos ben determinats i que, de 
vegades, feien trontollar l'esquema; 
npr exemple, a l'article sobre Cela jus- 
tificava un producte corn La catira 
corn la resultant d'una tensió entre e1 
novel.lista i el poeta. Em sembla que 
és significatiu. 

Pel que fa a la generació més jove, 
les seves apostes eren per Ana M. Ma- 
tute, Juan Goytisolo i Ignacio Aldecoa, 
en qui veia la ~concie~zcia que la mi- 
sión de2 novelista consiste en revelar 
la vida de su entorno y proponer al 
lector esta revelación como qughacer 
propzoi En consecuencia sus obras 
desvelan la realidad española y la ofre- 
cen como1 tema de meditación y ejem- 
~ Z O » . ~ '  De nou una lectura homogeneit- 
zadora i laxa d'aquests escriptors es- 
tava al servei de bastir una alterna- 
tiva narrativa corn la novella social. 
La insistencia en el compromís del no- 
vellista era, en darrer terme, la res- 
posta conjuntural a la funció de l'in- 
tellectual en el procés de transforma- 
ció de la societat (una transformacid 
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que incorporava l'oposició al rkgim 
dins l'engranatge &una mutació socio- 
econbmica més gran) i era, també, la 
definició de la propia militancia corn 
a cntic. 

Una primera aproximació mai no 
permet extreure resultats definitius so- 
bre res; serveix, més aviat, per fer-se 
carrec del que hi ha i comencar a 
esbossar camins d'analisi. De tota ma- 
nera, el que he provat de deixar clar 
en aquestes notes és aixo: 

1) Que «Revista» va nkixer amb es- 
perit critic respecte a les realitats 
del rkgim i amb la voluntat d'es- 
timular l'obertura política. 

2) Que el seu projecte liberalitzador 
passava per un pacte de bona fe 
entre els vencedors i els vencuts 
(simbolitzat, sobretot, pel dialeg 
Madrid-Barcelona) superador i po- 
sitiu, fonament indispensable d'una 
nova unitat espanyola. 

3) Que reivindica i preserva dins dels 
seus limits una certa noció de ca- 

talanitat (tan vaga i difusa corn es 
vulgui) i que, per aquest motiu, 
«Revista» serví de plataforma a 
intellectuals catalans bandejats per 
la dictadura. 

4) Que fa preocupació per la moder- 
nitat els convertí en receptors de 
les primícies culturals europees i 
un recer per la promoció de nous 
corrents (el realisme social narra- 
tiu, per exemple). 

5) Que a partir del 1955. ,«Revista» 
patí un canvi d'orientacio que per- 
met parlar de la inauguració d'una 
nova etapa. 

La «Revista» d'aquesta primera kpo- 
ca fou una uublicació aue va mante- 
nir un nivellAde dignitatAmolt notable, 
aconseeuí la col.laboració de ~rofessio- 
nals bhiiants i el seu substrat possibi- 
lista i liberal la transforma en un apa- 
rador representatiu de forca inquietuds 
del moment. Per tot plegat ens caldria 
un estudi aprofundit i seriós que ens 
revelaria no sols corn érem, sinó tam- 
bé corn podríem haver estat. 

El cinema al Dietari (1979-80 i 1980-82). Aproximació a l'estudi de les rela- 
cions cinema-literatura a l'obra de Pere Gimferrer, per l o sep  Pelfort. 

L'objectiu fonamental d'aquest estu- 
di és l'anhlisi de la presencia del món 
fílmic al Dietari (1979-80) i al Segon 
Dietari (1980-82) de Pere Gimferrer. 
A aquesta intenció obeeix la primera 
part, «El cinema al Dietar i~ .  

A la segona -«Una estktica de I'ins- 
tant»- intentem de situar aquesta re- 
lació particular cinema-literatura en el 
Dietari dins una altra de més amplia i 
tebrica, que inclou les arts visuals (ci- 
nema, pintura, etc.) i la poesia. 

L'última part de l'estudi esta desti- 
nada a indicar alguns aspectes b~ogra- 
fics -situats, alhora, en un context 
social més ampli- que justifiquin les 
relacions cinema-literatura abans estu- 

El cinema al Dietari 

L'obra que ens ocupa és la compila- 
ció d'alguns articles publicats en cata- 
la a «El Correo Catalán», del 1979 al 
1982, sota el títol de Diefari, que dóna 
també nom al recull 

De tematica variadíssima, el Dietari ' 
és un conjunt de «fulls quotidians a 
propbsit de lectures de Ilibres, de dia- 
ris o revistes, de visions de pellícules 
o d'exposicions d'art, d'evocacions del 
passat a través d'una fotografia, d'un 
objecte o d'un paisatge, d'interioritza- 
cions dels fets de la historia ..., etc.».' 

Hi ha molts aspectes del Dietari que 

diades. 
Finalment, ens agradaria deixar cons- l. A partir d'ara usarem el terme Dietarz 

tancia de lpajuda que pere ~ i ~ f ~ ~ ~ ~ ~  per ref-rir-nos tant al que compren els anys 
1979-80 (publicat a Barcelona el 11981) corn a 

ens ha prestat responent amablement isanomenat Segon Dietan' (1980-82), publicat a 
a les qüestions plantejades durant una la mateixa ciutat el 1982, ja que, corn diu el 

mateix Gimferrer en conversa mantinpda el mantinguda 29 de febrer 29 de febrer de 198k) sdn idbntics i formen una 
de 1988. unitat indiscutible. P&- ra6 de les citacions, dis- 

tingirem entre volum 1 i volum 11. 
2. J. M. CASTELLET, «Prblegu al Dietari, vol. 1, 

p. 10. 
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