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L'aparició de l'obra de Maria Campillo
sobre el penode de la guerra civil a Catalunya s'ha de valorar, sense cap mena de
dubte, corn una de les aportacions més riconsjstents de les produldes per
a histonografia recent -i no tan recentsobre el tema. Amb tot, cometríem un gran
tort si limitéssim la seva importhncia, exclusivament, a aquest aspecte, ja que, per
sobre de tot, l'obra de Maria Campillo ha
de ser considerada, en múltiples aspectes,
corn una obra exem lar.
Així, el llibre 6s efresultat d'un autentic
procés d'investigació i, doncs, el producte
de l'aplicació rigorosa d'un metode d'analisi on informació i interpretació es relacionen dialkcticament. L'evidencia documental, l'actuació dels escriptors catalans durant el eríode 1936-1939, és presa corn a
rnateri3primari dins del procés de reflexió
tebrica que emmarca el procés de recerca.
Una reflexi6 tebrica, fruit de l'exercici de
síntesi i de comprensió, que esdevé, corn
expressa i'autora i l'obra recull, el punt de
partida de la seva hipotesi central i, alhora,
el d'arribada. L'actuació, doncs, esdevé
«com romís antifeixista))i el llibre ens ofereix,,,$aquesta manera, un exemple valuós
de 1us intelligent i profitós del material; un
ús que aconsegueix, fins i tot, deixar en un
segon pla aspectes tan rellevants corn la
quantitat de les fonts consultades, l'ex-

haustivitat de la recerca, la transcendencia
del material exhumat o l'aprofundiment
qualitatiu de la seva anhlisi, entre altres.
Aquests aspectes, que en moltes ocasions
han servit per a confirmar i lloar la validesa d'estudis amb pretensions similars, són,
en aquesta obra, un element més i no l'únic
-ni el més representatiu- per a la seva
valoració. Després d'una lectura atenta resulta prou evident que el llibre és alguna
cosa més que un inventari de noms, una
descripció d'institucions, plataformes.
y u p s i revistes o una relaci6 exhaustiva
'activitats i esdeveniments político-culturals contextualitzats. Aquests elements, tot
i constituir un dels aspectes més cridaners
del llibre -1'índex onomhstic és acla ara
dor- no arriben a constituir-se en efcen:
tre d'interes d'una obra que se'ns resenta,
fonamentalment, corn un llibre Jhistbria.
Tal i corn expressa l'autora en la introducció, el seu objectiu ha estat mostrar
pero, sobretot, fer sentit del assat i és precisament aquesta dimensi6 que atorga a
l'obra el seu valor exem lar, ja que només
des de l'organicitat, des $'un procés que articula histbricament els fets, el assat adquireix valor i sentit per a la cofiectivitat.
En aquest sentit, l'obra de Maria Campillo
és el producte quantitatiu, en anys, i qualitatiu, en esforc de síntesi i rigor intellectual, d'una feina de recerca presidida per

una actitud compromesa arnb les exi kn
cies derivades de l'exercici conscient f e 1;
seva professió d'historiadora. Enfront de la
concepció d'una historia que revela i,
doncs, de la consideració de l'historiador
corn a descobridor, compilador o reconstmctor fidedi ne del assat, Maria Campillo. en i arnb seva o%, defensa i illustra
una vractica dialkctica en l'avroximació i
el coieixement del passat, seg& la qual la
feina fonamental de l'historiador és la
constmcció de la historia, producte d'una
concepció d i n h i c a i no estatica -no estatica en cap de les seves dues vessants arqueoldgica o hagiografica- del passat.
Des d'aquesta perspectiva, pren sentit el
doble encapcalament del llibre i, també, el
seu ordre: &una banda, la dedicatoria homenatge als escriptors vencuts; de l'altra,
la citació d'Elias Canetti, corn a il.lustració
o resum de la idea central que vertebra la
seva obra.
És, doncs, des del reconeixement, lúcid i
huma, envers la tasca desenvolupada pels
escriptors catalans antifeixistes, durant el
període 1936-1939, que Maria Campillo
construeix la seva interpretació, lúcida i rir s a , del conjunt d actuacions, indiviuals i col.lectives, dutes a t e m e per
aquests escriptors. Una interpretació que
posa kmfasi no en l'aspecte quantitatiu
sinó en el quditatiu, perquk la seva practica histbrica va més enlla del record
-asskptic o tendenciós- i apunta de dret
cap al compromís, emotiu i combatiu alhora, envers el passat, la imatge del qual esdevé, així, d'una utilitat manifesta.
En aquest sentit, la tesi de l'obra -l'actuació unitaria, conscient i programada
dels escriptors catalans corn romesos arnb
l'antifeixisme per tal de s&ar la cultura
catalana- és indestriable de l'assumpció
del sentiment profund de la desfeta experimentat per aquests escriptors, així corn de
la constatació de les conseqükncies tragiques i negatives per al conjunt de la societat catalana i, en especial, per als sectors
vinculats arnb la República, que va comportar la pkrdua de la guerra i el triomf del
eixisme.
És l'existkncia d'aquest compromis, arnb
el passat i arnb la professió, el que diferencia, clarament, l'obra de Maria Campillo de
la major part de la producció historiogdfica existent sobre el penode. Un penode

&

historic francament maltractat per una
practica investigadora que ha fet defecció
dels seus deures socials, en el millor dels
casos, a causa d'una mal entesa objectivitat. En el moment actual, quan comencen
a detectar-se, en ambits diversos, unes penlloses tendkncies a la desmitificació de
l'abast veritable de la derrota republicana
el 1939, resulta del tot imprescindible fer
sentit del passat i, alhora, emparar-se i defensar la tradició, tot cercant en ella els elements necessaris per a la seva continuitat.
En aquest context, la publicació de h b r a
de Maria Campillo ve a ésser, també, una
nmera a ortació, referida encara ue no
emitada camp cultural, d'aquestabistb
ria que necessitem. Una historia que es nodreixi del record voluntari de la derrota er
tal de a b a r , corn expressava Pere cal&
en el prbleg a un llibre de 1987 sobre l'ocupació militar de Catalunya durant la guerra civil, en la humiliació i les ofenses rebudes, la forca necessaria «per conservar
l'instint ben despertn davant d'una amenaca ja presentida.
En funció d'a uestes caractenstiques essencials, la glo%a~itzaciói la p o l i t i t ~ c i ó
-si manllevem la terminologia usada per
Josep Fontana, que remet, d'altra banda, a
Walter Ben'amin- i d'altres més específiques referides als aspectes sectorials concrets, la lectura de l'obra de Maria Campiilo esdevé imprescindible i, alhora, un
exercici obligatori i engrescador per als
professionals de la historia que ens sentim,
alhora, membres d'una col.lectivitat. Com a
professionals perquk, arnb el llibre, podem
constatar la validesa d'una concepció de la
historia corn la millor eina de coneixement
del món pero també de crítica i que, més
enlla de 1especialització, el passat pot i ha
d'ésser utilitzat per tal d'entendre i fer sentit del present. Com a membres d'una
coklectivitat, ja que, corn demostra l'autora
en el seu llibre, ara, corn l'any 1905 Eric
Muesham, poeta obrer alemany, o els escnptors catdans antifeixistes el 1936-1939,
continua essent valida la pretensió d'aconseguir un canvi social des de la modestia i
la diversitat i, doncs, sovint resulta útil i
profitós de «fer la Revolució sense aterrar
els fanalsn.
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