
sense oblidar experiències renovadores com la de Rodolfo González Pacheco i el Teatro del Pue-
blo, amb l’estrena de ¡Venciste, Monátkof!, d’Isaac Steinberg. I, des de l’altra banda, l’autor estu-
dia també «L’orientació frontpopulista» i comenta textos, entre d’altres, de Manuel Valldeperes,
Domènec Guansé i Ramon Vinyes. Un tema clau, en canvi, hauria d’intentar aprofundir-se en el fu-
tur amb més rigor: em refereixo no tant al què (repertori) com al com, és a dir, a la manera habi-
tualment «conservadora», «burgesa» i «tradicional» en la qual es posava en escena tot el repertori
dramàtic, fins i tot el suposadament «revolucionari». Perquè, segons em sembla, la coherència escè-
nica, l’intent de «superar l’escissió entre el discurs teòric i la praxi escènica» (p. 404) no era només
un problema de repertori sinó un problema de formació escènica i de mera competència professio-
nal d’uns actors i actrius «d’ofici», caracteritzats majoritàriament pel seu conservadorisme teatral i
absolutament necessitats, per tant, «d’una renovació en profunditat de les tècniques de representa-
ció» (p. 406).

I, finalment, en la quarta («La recepció de les estrenes de la dramatúrgia catalana»), distingeix
entre dos períodes: en el primer («Una aposta pels nous valors») analitza estrenes al Teatre Català de
la Comèdia per part de la companyia d’Enric Borràs d’obres de Joan Oliver, Maria Lluïsa Algarra o
Xavier Regàs; o per part de la companyia Maria Vila-Pius Daví al Romea d’obres de Josep Gimeno-
Navarro o Rosa Maria Arquimbau. I en el segon període, caracteritzat per «Un intent d’oficiliatza-
ció», comenta les estrenes al Teatre Català de la Comèdia d’obres de Xavier Benguerel (El casament
de la Xela), Joan Oliver (La fam) o Ramon Vinyes (Fum sobre el teulat), tres estrenes que revelen,
al seu criteri, «les limitacions amb què topava la renovació de la dramatúrgia catalana» (p. 406).

Unes conclusions succintes i brillants i una completa enumeració de les fonts documentals (inè-
dites o publicades) i de la bibliografia utilitzada durant el seu excel.lent estudi completen l’estructu-
ra d’un llibre, repeteixo, absolutament imprescindible per a qualsevol persona interessada en el tema.

Si, a propòsit d’Escriptors catalans i compromís antifeixista (1936-1939), publicat el 1994 –el
mateix any que l’autor confessa haver decidit el tema de la seva tesi doctoral, fonament d’aquest
esplèndid llibre–, Foguet afirma que «les investigacions de [Maria] Campillo constitueixen una car-
ta de navegació imprescindible per comprendre les coordenades culturals del període des d’una
perspectiva inequívocament catalana» (p. 8), haurem d’afirmar per la nostra banda que aquest llibre
de Francesc Foguet i Boreu constitueix la carta de navegació imprescindible per comprendre les co-
ordenades polítiques, sindicals, literàries i escèniques de la Barcelona en guerra des d’una perspec-
tiva inequívocament rigorosa i documentada.

No hi ha cap dubte que, si el 2008 es commemora la capitalitat republicana de Barcelona amb
una exposició sobre el teatre de la ciutat durat el període 1936-1939, Francesc Foguet i Boreu n’és
el comissari idoni.

Manuel AZNAR SOLER

Universitat Autònoma de Barcelona

CAMPILLO, Maria (2006): Memòria literària i ficció de l’univers concentracionari. Barcelona:
Fundació Carles Pi i Sunyer, 48 p. (Textos d’Història i Cultura, 1).

És una llàstima que un llibre com el que ara ressenyem hagi passat pràcticament desapercebut,
no només entre el públic interessat per aquests temes, sinó fins i tot entre els especialistes en la matè-
ria. La causa hem de buscar-la en la poca difusió –que en el fons és poca capacitat de distribució–
que tenen les publicacions editades directament per entitats o fundacions. La Fundació Carles Pi i
Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals, ubicada a Barcelona, és un d’aquests casos. Alguns dels tre-
balls que publica estan relacionats amb informes d’àmbit autonòmic i local que cal vincular-los amb
el dia a dia de la vida política catalana. Per estar al corrent de totes aquestes actuacions només cal do-
nar un cop d’ull al web corresponent (www.pisunyer.org). A part d’això, la fundació compta amb un
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important arxiu històric format bàsicament pel fons personal de Carles Pi i Sunyer, polític, enginyer
i escriptor català que va viure entre 1888 i 1971, i que és sens dubte una de les personalitats més in-
fluents en l’àmbit polític i cultural, tant durant els anys de la guerra civil com en els de l’exili.

Gràcies a la feina constant i incansable que han fet gent com Maria Campillo i, especialment,
Francesc Vilanova i Vila-Abadal (tots dos professors de la Universitat Autònoma de Barcelona, una
al departament de Filologia Catalana i l’altre al d’Història Moderna i Contemporània), avui dia co-
neixem una part significativa del material d’aquest fons documental. En bona mesura, però, són pu-
blicacions que han tingut –com dèiem– molta menys difusió que la que realment mereixerien. És el
cas, per exemple, dels dos volums amb l’edició de correspondència inèdita de Carles Pi i Sunyer du-
rant els primers moments de l’exili (no oblidem que Pi i Sunyer va ser Conseller de Cultura de la
Generalitat en plena guerra civil). El primer dels dos volums, a cura de Francesc Vilanova, recull
les cartes de catalans internats en els camps de concentració francesos (Des dels camps. Cartes de
refugiats i internats al Migdia francès l’any 1939, 1998). El segon, editat per Vilanova i Campillo,
se centra en la figura dels intel.lectuals, amb atenció especial als escriptors (La cultura catalana en
el primer exili, 1939-1940. Cartes d’escriptors, intel.lectuals i científics, 2000). I no només això, és
clar. Un cop d’ull al catàleg de publicacions de la Fundació (que es pot consultar en l’apartat co-
rresponent del web anteriorment mencionat), permet fer-se idea de l’abast real de l’esforç.

Amb el llibre Memòria literària i ficció de l’univers concentracionari de Maria Campillo, la
Fundació inaugura una nova col.lecció de petits opuscles titulada «Textos d’Història i Cultura». En
aquesta ocasió l’edició serveix per recuperar la ponència que l’autora va presentar l’octubre de
l’any 2002 en el congrés Els camps de concentració i el món penitenciari a Espanya durant la gue-
rra civil i el franquisme, organitzat pel Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democrà-
tica (CEFID) de la Universitat Autònoma de Barcelona. Les intervencions van ser publicades l’any
següent per l’editorial Crítica i el Museu d’Història de Catalunya en un volum de gran format edi-
tat a cura de J. Sobrequés, C. Molinero i M. Sala (la ponència de Campillo hi apareix a les pàgines
119-131).

El text és sens dubte una aportació de primera mà, molt significativa, a l’estudi del tema, per la
qual cosa queda plenament justificada la iniciativa de publicar-lo en volum independent. Maria
Campillo és especialista en literatura catalana de la guerra civil i de l’exili. La seva tesi doctoral
(Escriptors catalans i compromís antifeixista, 1936-1939, publicada el 1994) s’ha convertit ja en un
clàssic de referència obligada. En el text que ara ens ocupa es planteja el tema de la literatura sor-
gida de l’experiència viscuda en els camps de concentració. L’autora demostra en primer lloc un
bon coneixement dels estudis sobre el tema (tant d’àmbit català com internacional) i de la produc-
ció literària sobre la qual es basen aquests estudis (des de Primo Levi fins a Imre Kertész, passant
per Jorge Semprún o Jean Améry, per citar-ne només uns quants).

Va ser Theodor Adorno qui el 1949 va qüestionar, en una frase que s’ha fet cèlebre, la possi-
bilitat que pogués tornar-hi a haver poesia després d’Auschwith. El que es planteja l’autora no és,
lògicament, si escriure un poema és o no un acte de barbàrie, sinó quina mena de literatura pot sor-
gir d’una experiència extrema com és la dels camps de concentració. Al darrera d’aquesta qüestió
apareix una reflexió que és la clau per a l’anàlisi literària: la relació que s’estableix entre memòria
i ficció o, dit d’una altra manera, el tractament literari al qual els escriptors sotmeten l’experiència
autobiogràfica. Certament, un plantejament d’aquest tipus pot conduir-nos fàcilment cap a un dels
grans temes de debat vigents actualment en la teoria literària: els mecanismes de construcció de
l’autobiografia, de l’anomenada literatura del jo. Campillo, en una virtut que l’honora, no es deixa
endur voraginosament per una reflexió estrictament teòrica sobre tècniques i models (un discurs
que en els últims temps compta amb nombrosos adeptes i que ja ha fet rajar molta més tinta de la
que podem absorbir), sinó que se situa en el terreny de l’anàlisi dels textos (i dels contextos en els
quals es produeixen), més que no pas en el dels models teòrics o les tipologies textuals.

El punt de partida té també un component de base ètica: la necessitat dels testimonis de l’ex-
periència concentracionària d’expressar allò que han viscut. La situació, però, ràpidament genera
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un problema que ens situa de ple en el camp estètic: la dificultat que aquesta voluntat d’expressió
comporta a l’hora de convertir en llenguatge una realitat que en el fons és «impensable» i, per tant,
difícilment expressable; «és a dir, quina mena de relació s’estableix entre llenguatge i realitat, en el
cas d’aquesta mena de realitat “indicible” i poc creïble» (p. 18). El que fa Campillo és analitzar uns
exemples concrets de les dificultats que comporta la relació entre testimoni (memòria) i expressió
(ficció i literatura). I ho fa a partir d’exemples extrets de la literatura castellana (són de destacar les
pàgines d’anàlisi de l’obra de Jorge Semprún, que és un dels autors que planteja més explícitament
el dilema), però sobretot de la catalana, que van des del discurs testimonial d’alguns dels entrevis-
tats per Montserrat Roig en el seu llibre Els catalans als camps nazis (1977), fins a les obres de
Lluís Ferran de Pol, Xavier Benguerel, Agustí Bartra o Joaquim Amat-Piniella. L’anàlisi és en bona
mesura comparativa, de manera que queda clara la relació entre la narrativa catalana sobre el tema
i els clàssics de la literatura europea (aquest cop amb atenció especial per a Primo Levi).

Ara bé, l’autèntica cirereta del pastís és la que Maria Campillo es reserva per a les pàgines fi-
nals del seu estudi: el cas de Mercè Rodoreda, amb atenció especial al seu conte «Nit i boira» (ve-
geu també el que la mateixa autora en diu en un article del número 36 de la revista Caplletra, pu-
blicat la primavera de 2004: «Un viatge a l’infern: Nit i boira de Mercè Rodoreda», p. 77-92). El
conte va ser escrit l’any 1946 i no es va publicar en volum fins a Semblava de seda i altres contes
(1978). Quan Rodoreda l’escriu, difícilment podia conèixer l’obra de Primo Levi o de Paul Celan.
El text, però, permet una interpretació que ens situa perfectament en el mateix terreny que l’obra
d’aquests dos grans clàssics. Campillo va resseguint el conte des d’aquesta línia de lectura, amb
atenció especial a la manera com es formalitza l’experiència des de la utilització del llenguatge
simbòlic i la tècnica del monòleg. Tot plegat demostra, és clar, que Mercè Rodoreda és una escrip-
tora de primera línia, perfectament comparable als grans clàssics del gènere, però també posa de
manifest la capacitat de lectura de Maria Campillo, un mèrit que sens dubte cal valorar.

Jaume AULET

Universitat Autònoma de Barcelona

GREGORI, Carme (2006): Pere Calders: tòpics i subversions de la tradició fantàstica. Barcelona:
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 291 p. (Textos i estudis de cultura catalana, 111).

En arribar per primera vegada a les aules de batxillerat l’any 1978 els contes de Pere Calders,
rere la seva popularització arran de l’èxit teatral d’Antaviana, els professors d’aleshores, malgrat la
seva bona voluntat, van topar frontalment amb la inesperada dificultat de fer-los entendre als alum-
nes, d’extreure’n intel.ligiblement aquells elements irònics i paròdics que, des d’un judici a priori,
semblaven del tot adients per a una lectura juvenil. Allò que no es va fer llavors, constatar el fracàs
de la lectura didàctica d’un Calders exclusivament «divertit» i fantàstic –sense altra exigència– i la
necessitat d’obviar l’enfocament «realista» convencional en els seus llibres, és el primer pas per
apropar-se a la comprensió correcta dels textos caldersians. L’establiment raonat d’aquesta actitud
prèvia i un inicial aplanament del camí a partir d’una primera teorització sobre la poètica caldersia-
na van arribar ja en els anys vuitanta a partir de les aportacions progressives, entre d’altres estudio-
sos, de Jaume Aulet (Aulet 1984), Joan Melcion (Melcion 1986, 1997) i Maria Campillo (Campi-
llo 1988, 1990, 1996). D’aleshores ençà, en la dècada dels noranta han estat molts els estudis
acadèmics dedicats a l’autor, des d’un primer treball d’articulació teòrica sobre la ficcionalitat cal-
dersiana, de Vicent Simbor (Simbor 1991), i dos aplecs de diversos autors (Cabré 1997; Catalan
Review 1996) –passant per les recerques successives de Melcion i Gregori–, fins a arribar, en els
dos mil, a la publicació d’un ampli volum miscel.lani que aprofundeix sobre múltiples facetes de
l’escriptor (Puig 2003), en tots els casos amb aportacions dels estudiosos aquí citats. Al marge
de tot el dit, destaquen el Doctorat Honoris Causa per la Universitat Autònoma de Barcelona que
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