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Edició a cura de Francesc Montero AuletIntel·lectual perspicaç i escriptor
delicat, durant la primera postguerra el periodista Manuel Brunet va recollir en
unes notes privades escrites en català les seves opinions sobre l'escenari del
moment. A cavall de l'aforisme i l'assaig breu, amb sagaces reflexions inèdites
fins avui, Brunet responsabilitza i critica amb duresa tots els bàndols que
havien alimentat la confrontació prèvia a la guerra civil i les seves
conseqüències. Al mateix temps, aquestes afirmacions il·lustren els recels, la
desorientació i el sentiment de derrota d'un «vencedor vençut», representatiu
d'un sector rellevant de la intel·lectualitat moderada catalanista durant el
període més fred de la nit franquista. Completa el volum la narració Vigília de
Corpus a Girona, l'exemple de postguerra, inèdit fins avui, més destacat de
l'estil literari de l'autor, amb el qual dedica un sensual homenatge a la
monumentalitat gironina.
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Manuel Brunet i Solà (Vic, 1889 - Figueres, 1956). Periodista polièdric, va
destacar per la seva perspicàcia, versatilitat i domini de l'ofici. Va treballar pels
diaris catalans més importants del seu temps, es va consolidar a La Veu de
Catalunya com a comentarista polític i polemista combatiu, amb una orientació
catalanista, moderada i catòlica. En esclatar la Guerra Civil, va fugir a Itàlia, i
no va tornar fins al 1939. En el nou escenari, es va trobar completament
desorientat. Va haver de relegar a l'àmbit privat l'adhesió a la cultura catalana,
i la seva col·laboració a la revista Destino fins a la seva mort va condicionar
enormement la seva recepció posterior, malgrat ser un dels membres més
brillants de la generació d'escriptors-periodistes catalans d'entreguerres.
Francesc Montero. Doctor en Filologia catalana, és membre de l'Institut de
Llengua i Cultura Catalanes i de la Càtedra Josep Pla de la Universitat de
Girona. Ha dedicat la seva recerca a l'estudi del periodisme literari català
d'entreguerres, i especialment a la figura de Manuel Brunet: ha publicat
Manuel Brunet. El periodisme d'idees a l'ull de l'huracà (2016) i ha editat El
meravellós desembarcament dels grecs a Empúries. L'Empordà i els
empordanesos (2014). Recentment també ha comissariat diverses
exposicions sobre l'impacte de la Gran Guerra a Catalunya, i ha editat textos
de Josep Pla, entre els quals destaca Fer-se totes les il·lusions possibles i
altres notes disperses (2017).
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