| MEMÒRIES

El testimoni de dues experiències diferents de la Guerra
Civil, de la mà de dos cosins germans que la van viure des
dels dos bàndols enfrontats. La reedició d’un clàssic que
hauria de ser de lectura obligada a les aules.

Joan i Jacint Reventós

Dos infants i la guerra
Records de 1936-1939
Epíleg de Jaime Gil de Biedma

EL LLIBRE
Joan i Jacint Reventós són fills de dos germans molt avinguts i que comparteixen els ideals del catalanisme
catòlic i liberal d’una família de professionals liberals benestants. L’esclat de la Guerra Civil espanyola els
acaba col·locant, però, en bàndols enfrontats. Els Reventós Carner es quedaran a Barcelona, a la seva torre
de la part alta de la ciutat. Els Reventós Conti marxaran a Itàlia i, posteriorment, a l’Espanya “nacional”. El
tòpic de la guerra fratricida serà per a ells encara més cruel. Quan es retrobin de nou a Barcelona, el gener
del 1939, el seu món d’abans s’haurà enfonsat per sempre. Quaranta anys més tard, just abans de la mort
de Franco, els dos cosins expliquen com van viure les infàncies respectives en aquestes circumstàncies tan
difícils, en un llibre que ara es reedita en una versió corregida i anotada, i que incorpora com a epíleg el
text de presentació que Jaime Gil de Biedma va escriure per a la traducció castellana del llibre.

ELS AUTORS
JOAN REVENTÓS I CARNER (Barcelona, 1927 – 2004) va ser un històric dirigent del socialisme català. Era
net de Jaume Carner, ministre d’Hisenda durant la República, i fill de l’economista Manuel Reventós Bordoy.
Llicenciat en Dret, va ser empresonat per la seva militància política el 1957. El 1978 va ser elegit primer
secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE). Va ser ambaixador d’Espanya a França (19831986) i senador per Barcelona (1986–1995). Va ser president del Parlament de Catalunya (1995-1999). És
autor de diversos llibres memorialístics, entre ells Amics, companys i mestres i Tal com ho vaig viure.
JACINT REVENTÓS I CONTI (Barcelona, 1928 –2013), fill del metge tisiòleg Jacint Reventós Bordoy, es va
llicenciar en Medicina a la Universitat de Barcelona. Va exercir a l’Hospital de Sant Pau, però el 1978 va
assumir la direcció de l’Hospital de Bellvitge i el 1983 va ser nomenat per Ernest Lluch delegat del Ministeri
de Sanitat a Catalunya. És autor de diversos llibres. Va evocar la relació entre Picasso i els Reventós (1973)
així com la figura del seu pare a El Doctor Cinto Reventós i el seu entorn (1984), i va publicar unes Memòries
que procuren ser equànimes (2007).
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