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Vuitanta anys després, apareix un dietari inèdit de
la Guerra Civil que permet una visió crítica del
bàndol republicà per part d’una personalitat
catalanista i republicana. Tal com va afirmar Eugeni
Xammar, «Catalunya ignora encara avui que Manuel
Reventós fou sense cap mena de dubte el català més
brillant de la seva generació.»
EL LLIBRE
Diari de la guerra és la transcripció anotada d'un valuós dietari, que l'autor comença l'octubre de
1936 i que s'estén fins al gener de 1939, en les setmanes prèvies a la caiguda de Barcelona. El text,
conservat per la família i totalment inèdit fins ara, permet seguir gairebé a diari el curs del conflicte,
amb les dificultats diverses de la vida quotidiana. Al mateix temps, ofereix una visió molt crítica
sobre l'actuació de Companys i Tarradellas en el govern de la Generalitat, i en general amb el bàndol
republicà i el govern de Negrín. Barcelona viscuda és també la transcripció anotada d'un text inèdit,
unes estampes sobre la Barcelona de 1900, que l'autor escriu simultàniament al dietari de la guerra,
prenent com a referència el Paris vécu de Léon Daudet. Amb una escriptura elegant i a voltes
elegíaca, Reventós evoca la ciutat antiga i l'incipient Eixample modern. En el seu recorregut,
recorda diversos personatges dels seus anys de joventut i retrata figures com Cambó o Prat de la
Riba.
L’AUTOR
Manuel Reventós Bordoy (Barcelona, 1888-1942) va ser un economista, advocat, assagista i polític.
Format a Barcelona, Berlín i Düsseldorf, va ser professor a l'escola d'Alts Estudis Mercantils, l'Escola
d'Administració Pública i la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona. També va ser
funcionari de l'Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona, i directiu de la Banca Arnús i de Crédito
y Docks. Republicà catòlic i catalanista moderat, es va vincular en un principi a la Lliga Regionalista, i després
al Partit Catalanista Republicà. Durant la Segona República va ser Director General de Comerç. Al finalitzar
la Guerra Civil va ser depurat per la dictadura franquista. El seu fill Joan Reventós Carner (1927-2004) va
ser president del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), diputat i senador, president del Parlament
de Catalunya i ambaixador a França.
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