
Els esforços que Josep Palomero ha mam-
prés per recuperar la figura i l’obra d’Artur
Perucho i Badia estan donant molt bon fruit,
primer amb la reedició de l’única novel·la
acabada de l’autor, Ícar o la impotència, que
va ser l’obra més ambiciosa, i segurament la
més interessant, de tota la narrativa valen-
ciana moderna anterior a la guerra civil, i ara
amb la del seu treball periodístic de més re-
lleu, la notable monografia titulada Catalu-
nya sota la dictadura, que va eixir a la llum el
 i que acaben de reeditar les Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat, en un vo-
lum exhaustivament anotat de què Palome-
ro és responsable.

Sobre la figura i la peripècia vital d’Artur
Perucho ja vam parlar fa un temps en aquest
mateix diari, i hi ha prou a repetir que va ser
un periodista precoç i assidu, que posseïa
una àmplia cultura li-
terària, artística i polí-
tica, que estava molt
ben connectat i infor-
mat en tots eixos àm-
bits i que, acabada la
guerra, s’exilià a Mèxic,
on es dedicà, també
amb constància i èxit,
al periodisme cultural.

Quan es produí el
colp d’estat de Primo
de Rivera, el setembre
de , Perucho era
un jovenet de  anys
que ja publicava en el
diari El Pueblo, entre al-
tres mitjans. Va passar
la major part de la dic-
tadura entre València i
Barcelona, on col·labo-
rà en periòdics tan dis-
tingits com La Publici-
tat, El Diario de Barcelo-
na, o en aquest esplèn-
did manifest de la mo-
dernitat que era D’Ací i
d’Allà. El  se’n va
anar a París, participà
en el Congrés de les Mi-
nories Nacionals que
tingué lloc a Ginebra i,
després d’un breu re-
torn a València, substituí el
també valencià Vicent Llorens com a
lector d’espanyol en la prestigiosa Uni-
versitat de Marburg, ciutat on va residir
fins a la proclamació de
la República. Allà con-
clogué el llibre de què
ara parlem.

Catalunya sota la dic-
tadura és un treball ex-
traordinàriament ben
fet. La documentació
que inclou és abundo-
sa, i la veritat és que re-
sulta sorprenent que
un estudi tan complet
s’haguera redactat fora
del país i al cap de tan poc de temps dels fets.
Primo de Rivera havia dimitit el gener de 
per a ser substituït, fins a l’adveniment de la
República, pel general Berenguer. El llibre es
conclou en maig del mateix any. L’habilitat
periodística, el bon coneixement de la situa-
ció i els valuosos contactes de Perucho li ser-
viren de molt en unes circumstàncies que no
degueren ser fàcils.

El llibre està dividit en una sèrie de capí-
tols que passen revista, principalment, a les
circumstàncies del colp d’Estat, l’error co-
més per una part de la burgesia catalana, ex-
emplificada en el cas de Josep Puig i Cada-
falch, quan va donar suport a un general
aventurer i més aviat barroc que els havia fet
vagues promeses de reformes i pau social,
o la falta absoluta de reacció del govern

constitucional, del tot incapaç de parar-li els
peus; la salvatge repressió del catalanisme,
fins i tot en les seues manifestacions més
anecdòtiques, i l’emmordassament de la
llengua catalana, reduïda a l’àmbit domès-
tic; l’arbitrarietat del règim en la repressió
de la dissidència, que arribà a la guerra bru-
ta, amb alguns dels exemples més escanda-
losos de la seua manera de fer i de desfer, i,
finalment, un breu capítol sobre el desgavell
econòmic de la dictadura, trufada d’aprofi-
tats impunes i d’incompetents pomposos,
que portaren les finances estatals a la vora
del col·lapse. Perucho sap fer números, i ex-
posa amb claredat els comptes foscos.

Com el títol ja avisa, el focus de l’estudi es
posa sobre Catalunya, i per això només al·lu-
deix de passada a alguns dels aspectes més
sinistres de la dictadura, però dins dels seus
propis termes és un treball magnífic. En par-
ticular, és magistral el capítol que dedica a la
repressió de la llengua catalana. El dictador
repetí per activa i per passiva que l’ús públic
de qualsevol llengua que no fóra l’espanyol
era antipatriòtic, i això també tingué conse-
qüències a València. Si els resultats d’aquest
encabotament persecutor no foren més ne-
fastos, va ser perquè el règim dictatorial va
durar poc, però assentà un precedent que
Franco no havia de desoir. Per a qualsevol
estudiós de la mentalitat i dels procediments
franquistes, aquest llibre no és negligible. La
dictadura de Primo de Rivera és un pròleg
molt revelador del que havia de vindre des-
prés. Això, Artur Perucho no ho podia saber
quan escrivia aquest llibre –de fet, l’escrivia
perquè una cosa així no tornara a passar–,
però ho il·lumina igualment.

Si Ícar o la impotència és una novel·la am-
biciosa, però llastada per la inexperiència
d’un narrador novell a l’hora de construir
una arquitectura narrativa ben travada, Ca-
talunya sota la dictadura, en canvi, és l’obra
d’un periodista amb moltes hores de vol que
sap perfectament com administrar els seus
recursos. Això es coneix fins en la prosa, que

és molt més incisiva, na-
tural i eficaç, amb un ús de
la ironia, el sobreentés i, si
cal, la invectiva, que fan
de la seua lectura tot un
plaer. Només cal compro-
var la diferència abismal
que hi ha entre la prosa
plúmbia, més espessa que
un engrut de portland res-
calfat, dels nombrosos
documents que el llibre
aporta i l’escriptura de
l’autor, d’una agilitat i una
penetració infinitament
superiors. Cal felicitar l’A-
badia de Montserrat i el
curador del llibre, Josep
Palomero, per haver recu-
perat tot un clàssic del pe-
riodisme i la historiografia
com aquest. Que la seua
lectura és molt pertinent
ara, en les actuals circum-
stàncies de Catalunya, i
d’Espanya, no cal ni asse-
nyalar-ho, perquè el lector
avisat ja ho deu haver en-
tés de sobres.
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