
FRANCESC VALLS

El president Pas-
qual Maragall
va retre honors
l’any 2004 a la

tomba de Lluís Com-
panys, el seu anteces-
sor afusellat pels fran-
quistes. Aquella entra-
da de Can Tunis està
flanquejada per mol-
tes làpides sense res-
tes, però amb noms
tan emblemàtics com
els de Francesc Ferrer
i Guàrdia, Buenaven-
tura Durruti i Francis-
co Ascaso. Tot diri-
gint-se a la tomba de
Companys, i enmig de
tanta èpica, Maragall
va voler recordar —en
un exercici que l’esquerra hauria
de fer sense tremolor de ca-
mes— tots els qui havien estat
assassinats pels incontrolats du-
rant la Guerra Civil. Bé és cert
que molts d’aquests han figurat
als pobles de Catalunya sota la
creu i l’epígraf Caídos por Dios y
por España o asesinados por la
horda roja.

Resulta difícil fer encaixar ve-
lles i sensibles peces. Però hi ha
gestos sensats. I afortunadament
ens queda el consol de llibres que
ajuden a recompondre la memò-
ria que el revisionisme desitjaria
morta i enterrada. Ara, en acom-
plir-se els 70 anys dels mitificats
Fets de Maig de 1937, han apare-
gut tres llibres: El Escudo de la
República, d’Àngel Viñas; Con-
trarevolució, de Ferran Aisa, i
Barcelona, mayo de 1937, de Fe-
rran Gallego. És aquest darrer el

més complet dels tres i el que
més elements aporta per enten-
dre que aquell no va ser un maig
florit per les barricades fratrici-
des al carrer en plena guerra con-
tra el feixisme. Es tracta d’una
obra imprescindible per jutjar
amb el cap fred les conse-
qüències polítiques d’aquells
dies. El llibre és extraordinà-
riament dur amb els mites entro-
nitzats per les barricades: un sec-
taritzat Partit Obrer d’Uni-
ficació Marxista (POUM) d’An-
dreu Nin; un PSUC que cau de
naixement en el pecat original de
l’estalinisme: voler-se fer amb els
aparells de l’Estat, i una CNT
desorientada i tan plural com
desgavellada amb líders com Fe-
derica Montseny, Joan García
Oliver, Joan Peiró i Jaume Balius.

Per contra, el llibre de Ferran
Aisa —un autor competent

quan aborda temes relacionats
amb la cultura anarquista— va
en la línia canònica del “revolu-
cionari bo” (POUM) enfrontat
als traïdors reformistes / estali-
nistes. L’assaig d’Ángel Viñas
(segon volum d’una trilogia so-
bre la República en guerra) apos-
ta amb més brevetat però de for-
ma contundent per un eclecticis-
me saludable en jutjar aquells
dies tràgics, en què a les barrica-
des es materialitzava “l’orgull de-
cent de la comunitat dels humils
en armes”, com diu Gallego des-
crivint una barricada de la CNT.

El escudo de la República. Ángel Vi-
ñas. Crítica, 736 pàgines. 29,95 eu-
ros.

Barcelona, mayo 1937. Ferran Galle-
go. Debate, 576 pàgines. 24,90 euros.

Contrarevolució. Ferran Aisa. Edi-
cions de 1984, 334 pàgines. 18 euros.

1937 no va tenir un maig florit

Idealistes sota les bales
PAUL PRESTON
Proa
432 pàgines. 24 euros
L’autor de la millor biografia de
Franco aborda la Guerra Civil
ara a partir dels corresponsals de
premsa estrangera que la van co-
brir: Hemingway, Steer, Buckley,
Kolstov... Un bon complement a
aquest estudi, premi Trias Fargas
2006, són les cròniques del polo-
nès Ksawery Pruszynski, recolli-
des al volum En la España roja
(Alba, 26,50 euros).

La época del liberalismo
JOSEP FONTANA
Crítica / Marcial Pons
569 pàgines. 33 euros
L’autor és alhora el director,
amb Ramón Villares, de la nova
col·lecció Historia de España en
12 volums que enceta aquest, on
es disseca amb brillantor i quanti-
tat de documentació el daltabaix
espanyol del XIX. També ha sor-
tit ja República y guerra civil, de
Julián Casanovas.

La revolució del bon gust
RAFAEL PASCUET I
ENRIC PUJOL
Viena
282 pàgines. 39,90 euros
Primer gran estudi sobre el tan
modèlic com enigmàtic fins ara
Comissariat de Propaganda de la
Generalitat (1936-1939), que va
dirigir el periodista Jaume Mira-
vitlles. Una excel·lent selecció
gràfica dóna suport els 17 textos
del volum d’altres tants experts
coordinats per Pascuet i Pujol.

Ultracatalunya
XAVIER CASALS
L’Esfera dels Llibres
569 pàgines / 24 euros
La ultradreta espanyola ha passat
de la violència neofeixista dels anys
seixanta i setanta a un populisme
de dretes radical però suposada-
ment més semblant als seus homò-
legs d’Europa. I això seria més visi-
ble a Catalunya que a la resta del
país. Aquesta és la tesi de l’historia-
dor, doctorat en aquests temes.

Guerra y paz en el siglo XXI
ERIC HOBSBAWM
Crítica
282 pàgines / 39,90 euros
Aprofitant el seu saber, que es-
campa pels textos, el famós autor
reflexiona sobre el neoimperialis-
me dels EE UU, la crisi de l’Estat-
nació i les dificultats per mante-
nir avui l’ordre públic al món.

La batalla de las
Termópilas
HERÓDOTO I
DIODORO DE SICILIA
RBA
174 pàgines. 16 euros
Dos dels grans historiadors grecs
clàssics expliquen la batalla dels
300 espartans de Leònides con-
tra les descomunals tropes perses
de Jerjes, ara més famosa per la
pel·lícula que adapta el còmic de
Frank Miller. El professor de
Cambridge Paul Cartledge analit-
za també causes i efectes, amb
mapes i fotografies, a Termópilas
(Ariel, 22,90 euros).

El silenci de les campanes
JORDI ALBERTÍ
Proa
424 pàgines / 23 euros
Malgrat que la persecució religio-
sa a Catalunya va esclatar amb la
Guerra Civil, la tradició anticleri-
cal venia de lluny. Aquesta és una
de les novetats de l’estudi, que
detalla bisbat a bisbat els esdeve-
niments del període 1936- 1939.

Franco contra los
masones
XAVI CASINOS I JOSEP
BRUNET
Martínez Roca
416 pàgines / 25 euros
“A. de S”. Així firmava una tal
Anita els informes secrets que re-
bia Franco sobre els maçons i al
qual han tingut accés aquests
dos investigadors. Un estudi més
històric és el de Pepe Rodríguez,
Masonería al descubierto (Temas
de Hoy, 20,50 euros).

Barricades durant els Fets de Maig al Paral·lel.

L’historiador Eric Hobsbawm.
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