
No van ser cent dies exac-
tes, però sí aproximats, els
que es van viure des que
l’exèrcit no fidel a la Re-
pública es va aixecar a les
places africanes i va ini-
ciar una guerra que es va
acabar convertint en fratri-
cida. Aquests fets van
afectar de diferent manera
la població civil, i a Cata-
lunya van tenir les seves
peculiaritats.

Segons explica Alei-
xandri a través de les seves
cartes i articles, i gràcies a
la contextualització histò-
rica, política i social que
en fa Carles Ribera, es pot
veure com part de la po-
blació catalana va aprofi-
tar l’aixecament no tant
per defensar la República,
sinó per fer la revolució.
Aleixandri va escriure
aquests textos a posterio-
ri, quan ja estava exiliat a
l’Estat francès, molts anys
després de la guerra.

La casualitat va fer que
aquests documents arri-
bessin a mans de Ribera el
2002, quan va morir Alei-
xandri, ja que era un germà
de la seva àvia materna. El
seu instint periodístic per
informar, combinat amb la
seva carrera d’historiador
van generar aquest llibre a
cavall entre l’assaig i el lli-
bre de memòries.

Antirevolucionari
Van ser, doncs, aquests
primers dies de conflicte
en què, a part de la guerra
iniciada pels revoltats, a
Catalunya es vivien en-

frontaments interns des-
controlats. Aleixandri va
ser crític ja des d’abans
que comencessin; ja abans
era antirevolucionari. De
fet, com recorda Ribera,
ell mai va estar d’acord
amb l’ús de les armes i la
violència: «Repugnen els
mitjans emprats per certa
gent per fer triomfar una
idea que diuen que tenen.
Els homes que a sang fre-
da maten i porten la per-
torbació en una nació on
la majoria dels ciutadans
són contraris a lo que pre-
diquen, no es poden titular
idealistes.» Aquestes rat-
lles les va escriure dos
anys i mig abans que es-
clatés la guerra, el gener
del 1933, a Acció Ciutada-
na. Queda clar, doncs, que
no s’apunta al carro des-

prés de viure els fets del ju-
liol, sinó que ja està en
contra de la violència
abans que aquesta arribi.
No és que Aleixandri fos
un visionari, sinó que ja
existia en la població cata-
lana un pòsit que podia fer
pensar en una revolució no
precisament pacífica.

Segons Ribera, s’ha de
tenir en compte que les cir-
cumstàncies que envolten
aquell fatídic mes de juliol
eren incomparables amb
les actuals. Per exemple,
apunta Ribera, la societat
era molt més violenta, era
una època d’extremismes
ideològics: «Ser democrà-
tic com ho entenem ara era
gairebé una excentricitat.
Hi havia una Europa pola-
ritzada.»

Però al marge de les

consideracions ideològi-
ques, hi havia unes dife-
rències socials brutals,
amb una classe obrera po-
bra i oprimida i una classe
benestant que vivia amb
tots els luxes, i la classe
mitjana era gairebé inexis-
tent. Aquesta classe obrera
té unes condicions de vida
terribles, la seva situació
és un polvorí. Per tant, és
lògic que esclati i faci la
revolució quan hi ha l’ai-

xecament militar. El que,
recorda l’autor, sí que era
generalitzat o majoritari a
Catalunya era el sentiment
antifeixista. Malgrat que
davant l’aixecament de
l’exèrcit es van donar dues
respostes, la revolucionà-
ria i la de mantenir l’ordre
republicà, en tots dos ca-
sos hi ha la unitat contra el
feixisme. Tot plegat es veu
des del punt de vista local.
Tot i que els apunts a tra-
vés de la premsa barcelo-
nina de l’època, de les es-
trenes de cinema i teatre,
etc., serveixen per posar el
lector en situació, les car-
tes d’Aleixandri es refe-
rien al cas concret de Cal-
des de Malavella. Ell hi vi-
via llavors i hi estava molt
implicat políticament. Per
això en va ser alcalde du-
rant la guerra, a més d’ha-
ver format part del comitè.

Presentació a Girona
Cent dies de juliol. Un tes-
timoni de la revolució lli-
bertària serà presentat a la
Llibreria 22 de Girona el
pròxim dimarts 6 de no-
vembre pel director de la
revista Presència, Miquel
Riera, i pel mateix autor.

«Cent dies de juliol» recull un testimoni
de la revolució llibertària del 1936

Carles Ribera posa veu a Joaquim Aleixandri i analitza els fets arran de l’aixecament franquista

Carles Ribera. / ORIOL DURAN

� Joaquim Aleixandri va ser un testimoni com
tants altres dels fets esdevinguts arran de l’aixe-
cament franquista del 18 de juliol del 1936. Però
la diferència entre ell i tanta altra gent és que va

LAURA PORTAL / Girona escriure sobre el que va viure. Per això Aleixan-
dri es converteix en testimoni excepcional d’uns
episodis transcendents. Ara l’editorial Proa pu-
blica Cent dies de juliol. Un testimoni de la revo-
lució llibertària, obra del periodista d’El Punt

Carles Ribera, que fa de missatger dels textos
d’Aleixandri i els contextualitza. Fa un any va
escriure el que es podria considerar un pròleg
d’aquest llibre, Notícia d’un republicà. Biogra-
fia i textos de Joaquim Aleixandri.
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Tercera
temporada al
Teatreneu de
Berto amb «La
apoteosis necia»

� Barcelona. Berto Ro-
mero, col·laborador ha-
bitual d’Andreu Buena-
fuente a la televisió, su-
ma la seva tercera tem-
porada de l’espectacle
La apoteosis necia al
Teatreneu de Barcelo-
na. Probablement
aquesta serà l’última
temporada d’aquesta
peça, que només es re-
presenta les nits de di-
vendres. Berto aclareix
que el personatge que
interpreta a la televisió i
el del teatre és el ma-
teix, bàsicament perquè
és ell mateix: «Al teatre
sóc jo amb màscara de
monologuista», expli-
ca. Berto es distancia
del format del monòleg
temàtic tipus Club de la
comedia. Una de les se-
ves aportacions a l’es-
cenari és la participació
del guitarrista Iván Ro-
dríguez, que l’acompa-
nya interpretant can-
çons que el mateix Ber-
to ha escrit. Per al nou
muntatge, que ja es tro-
ba en fase de prepara-
ció, l’actor preveu po-
tenciar tant la música
com l’apartat audiovi-
sual, a més de buscar
«més color» al text.
L’actor també és col·la-
borador a la ràdio i és a
través d’aquest mitjà
que ha après a donar
més joc a les seves tra-
mes. / JORDI BORDES

� La reedició del volum
Rafael Masó, arquitecte
noucentista, amb una ver-
sió divulgativa adaptada
per a un públic més ampli,
vol ser una nova eina per
evitar que la figura de l’ar-
quitecte quedi reclosa en
l’àmbit gironí. Els autors,
Joan Tarrús i Narcís Co-
madira, defensen que cal-
dria produir una exposició
per situar l’arquitecte al
nivell dels seus coetanis

europeus, així com impul-
sar traduccions del llibre
per a altres països. El tre-
ball es divideix en dos
grans apartats, el biogràfic
i el d’interpretació de la se-
va obra. Tarrús considera
que després d’onze anys
de la publicació del llibre
continua essent vàlida la
tesi que van defensar en el
seu moment, és a dir, que
el sentit profund de l’obra
de Masó està íntimament
lligat a la generació funda-

cional del noucentisme a
Catalunya i que el seu tre-
ball tenia voluntat de sig-
nificació col·lectiva, per
contribuir a la refundació i
modernització del país be-
vent de les arrels. Els au-
tors han volgut ser el mà-
xim de curosos amb el sen-
tit autèntic de les creacions
de Masó, i en la nova edi-
ció han descartat les imat-
ges d’edificis en què la
restauració n’ha «desvir-
tuat» l’original.

Proposen una exposició per situar
Masó en l’arquitectura europea

RAÜL MAIGÍ / Barcelona




