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La Història com a discurs
Totes les disciplines, ja siguen socials, humanístiques o
científiques, es troben amb la dificultat de saber discri-
minar d’entre el conjunt de dades la informació més
adequada a l’hora de realitzar una anàlisi rigorosa. En
el cas de la Història, la disciplina historiogràfica s’ha
preocupat d’analitzar tot el conjunt de variables que
participen en el procés de creació de textos històrics.
Així doncs, l’objectiu de la historiografia si bé és 
l’anàlisi del context cultural i intel·lectual en el qual els
historiadors es troben immersos, afegida als condicio-
naments geogràfics o socials, ha de tenir present que
cada lectura del passat suposa també una lectura del
present des del qual s’ha construït el discurs històric.

El llibre de Jaume Aurell, La escritura de la memoria,
és un recorregut per tots els corrents historiogràfics
del darrer segle XX, des dels anomenats positivismes
fins els postmodernismes, combinant el desenvolu-
pament de cada teoria amb l’exposició d’autors i
d’obres concretes. Una obra de lectura recomanable
si volem comprendre millor allò que denominem
Història.

Nieves Avilés
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DOS VIDAS ENCONTRADAS: MAX AUB 
Y LUYS SANTA MARINA
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Amistades peligrosas
Un falangista, Luys Santa Marina, y un socialista, Max
Aub, son los protagonistas de este libro. Aunque en él
se da más peso al primero, la calidad literaria de ambos
es incomparable. Sólo por San Juan, o Jusep Torres
Campalans o “Los campos” o La gallina ciega merece
Max Aub un lugar de privilegio en la literatura europea,
no así Santa Marina. De hecho, el libro aprovecha la
fama de Aub para hablar del falangista, que no es otro
que el Luys Salomar de Campo cerrado, cuyos ejemplos
aporta aquí G-C., así como otras identificaciones de
personajes “reales”.

El libro se centra más en un anecdotario ideológico que
en el terreno literario y de ahí que el autor mejor parado
sea el falangista, pues no en vano el autor del libro ya
concedió a Santa Marina el espacio de una biografía
en 2002. El título del libro es justo: dos vidas encon-
tradas; es decir, enfrentadas y distantes. Ambos fieles a
su ideario: quien se equivocó tuvo suerte y quien llevaba
la razón constitucional fue un transterrado. La litera-
tura ha hecho justicia.

Pasqual Más Usó




