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La distància i el 
temps ens donen 
el marge historio -
gràfic suficient 
per interpretar 
els fets històrics 
lluny de les passi-

ons i els encegaments. Però aques-
ta necessària profilaxi pot resultar 
contraproduent quan l’excés de 
modulació dificulta la correcta 
comprensió dels fenòmens ex-
trems. Per això, accedir als docu-
ments i testimonis originals per-
met copsar sense filtres un deter-
minat esperit, una radicalitat sen-
se tamisos posteriors. La 
recuperació de part de l’epistolari i 
els dietaris del capellà-soldat ma-
llorquí Cándido Fernández Bosch 

Un capellà mallorquí a les files franquistes
(1913-1938) té aquest potencial. So-
cialitzat en un entorn d’ortodòxia 
catòlica i conservadora –un dels 
seus oncles fou el totpoderós presi-
dent de la comissió depuradora de 
mestres–, el jove sacerdot no veia 
contradicció entre la pietat cristi-
ana i l’animadversió vers la Repú-
blica. Coherent amb el seu discurs 
de confrontació (“al volver del fren-
te podremos barrer a esa escoria in-
munda”), Fernández Bosch ja va 
lluitar contra les tropes republica-
nes desembarcades l’estiu del 1936 
a Portocristo. 

Posteriorment, i ja enquadrat a 
les files franquistes, va desplaçar-
se l’abril del 1937 a Cogolludo 
(Guadalajara). Fins a la seva mort 
a Gandesa (“para incorporar otra 

ten amb l’edició i contextualització 
de la periodista Margalida Capellà. 
Compromesa amb la recuperació 
de la memòria històrica republica-
na a Mallorca, s’ha especialitzat a 
donar veu als vençuts i, especial-
ment, a les vençudes. Amb aquest 
nou treball s’allunya una mica de 
treballs anteriors però, sobretot, 
enriqueix la mirada –la nostra i la 
seva– sobre com visqueren els con-
temporanis illencs el gran conflic-
te civil espanyol del segle XX, per 
als quals la guerra va ser només 
l’excusa per exterminar als ideolò-
gicament contraris. Ironies de la 
història, el carrer de Palma dedicat 
al sacerdot Cándido el 1942 va ser 
rebatejat el 2008 en memòria del 
“rojillo” Guillem d’Efak.✒
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vez a España, la Cataluña auténti-
ca, grande y españolísima”) a finals 
d’agost del 1938, amb l’excepció 
d’un permís a Mallorca durant el 
darrer juny, va acompanyar l’avanç 
dels militars rebels com a censor 
de la correspondència i com a cape-
llà a primera línia de front. Aques-
ta darrera tasca comprenia tant la 
celebració de les litúrgies catòli-
ques dirigides als seus companys 
d’armes –amb especial fervor de 
carlins com Pau d’Ors, fill de Xè-
nius–, com les confessions i extre-
muncions dels republicans con-
demnats a mort. 

Una mirada enriquidora 
Els materials conservats per la fa-
mília de Fernández Bosch comp-

La Gran Guerra 
del 1914 al 1918 va 
passar sense pau-
sa a l’era del fei-
xisme, segellada 
amb la marxa de 
Mussolini sobre 

Roma l’octubre del 1922 i la victòria 
electoral de Hitler el gener del 1933. 
Des dels anys vint fins al maig del 
1945, Europa va ser un camp de ba-
talla, un tauler d’escacs sinistre on 
es movien figures esborronadores. 
El 1945, quan va esclatar la prima-
vera, semblava que s’havien resolt 
per sempre més tots els conflictes 
engendrats al Vell Continent. 

El futur era com aquell angelus 
novus pintat per Paul Klee i comen-
tat per Walter Benjamin. El vent 
tempestuós s’havia enredat entre 
les ales de l’àngel i l’arrossegava cap 
endavant, sempre només cap enda-
vant, sense aturar-se per veure les 

Contrarestar la 
seducció del feixisme

ciutats en ruïnes i els pobles devas-
tats que el progrés havia deixat al 
seu pas.  

Aquest va ser l’error en el qual va 
viure l’Europa de la postguerra. Ar-
reu hi havia la confiança en el final 
definitiu de totes les sofrences. Allà 
on persistien les dictadures, el món 
millor només se somniava. Als paï-
sos pròspers, en canvi, s’assaboria 
dia rere dia aquesta victòria defini-
tiva. L’eufòria va assolir el seu ze-
nit amb la caiguda del Mur de Berlín 
l’octubre del 1989. Res de dolent po-
dia passar en aquest paradís defini-
tivament reconquerit. Però ens 
equivocàvem!  

En els dos assajos de Rob Riemen 
inclosos en aquest volum, L’etern 
retorn del feixisme i El retorn d’Eu-
ropa, les seves llàgrimes, gestes i 
somnis, traduïts de l’holandès per 
Auke Oosterhoff, l’autor s’esforça 
per diagnosticar l’error del sistema 
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que ha fet possible la reaparició del 
feixisme arreu del continent. El mo-
dest hotel de Sils Maria on Nietz-
sche s’allotjava els estius amb els 
magres ingressos d’un professor 
universitari prematurament jubi-
lat, avui és un lloc per a invitats se-
lectes. I en aquest entorn luxós, Ri-
emen va sentir proclamar a un con-
ferenciant apassionadament aplau-
dit que el futur d’Europa es troba en 
l’Edat Mitjana.  

El perill de la simplificació 
Qualsevol rebuig frontal de la raó, 
de l’herència de la Il·lustració, ne-
cessàriament condueix a aquest 
cul-de-sac, tornem allà on ja havíem 
estat. Claudiquem davant el món 
empíric, renunciem a enraonar amb 
precisió i abracem un misteri no es-
codrinyable, definitiu. Com si l’es-
sència de l’home fos el seu rebuig a 
examinar precisament aquells fo-
naments que el fan humà, denuncia 
Rob Riemen. El problema és que si 
assumim el misteri com una expli-
cació, el vel pot acabar cobrint qual-
sevol imperfecció incòmoda. L’ori-
gen del feixisme etern és la neces-
sitat de donar i de rebre explicaci-
ons simples. El vel de la 
conveniència fa desaparèixer el pas-
sat col·lectiu i les imperfeccions del 
caràcter que ens fan nosa. No és l’es-
perit de la ciència fred i calculador 
el que ens ha fet descarrilar. És el 
desig de simplificació i l’odi a tota 
complexitat allò que amenaça la 
convivència i el futur. 

Els carrers d’Europa bullen 
d’idees fosques que han fermentat 
sota l’abric de l’optimisme impe-
rant. La por davant tota diferència 
comença a treure de nou els seus 
llargs dits. Amb els ulls clavats cap a 
un passat glorificat fins a l’extrem 
de proclamar-lo Edat d’Or, Europa 
no sap gestionar el seu present. El 
futur, simplement, ha desaparegut. 
Vivim bolcats en una nostàlgia erma 
i cega. Sembla que estiguem entrant 
de nou en l’era de la por, l’era de la 
desconfiança i l’era de la mentida 
instaurada com a única veritat ac-
ceptable. Per contrarestar aquest 
feixisme tan seductor en la seva 
simplicitat ens cal la capacitat de 
plantar cara als reptes concrets, 
com ho fa Riemen en l’anàlisi com-
promesa i valenta que trobem a Per 
combatre aquesta època.✒

José Ramón Sán-
chez (Santander, 
1936) ha estat 
setze anys dins la 
gran balena blan-
ca. Fruit d’aques-
ta obsessió per 

Moby Dick, primer va il·lustrar la 
novel·la de Melville, com havia fet 
abans amb El Quixot i la Bíblia, pe-
rò no en va tenir prou: aquest és 
l’efecte que provoca l’aventura del 
capità Ahab. Més tard va pintar sis 
olis de gran format sobre la tragèdia 
del balener, però Sánchez, Premio 
Nacional d’il·lustració, no podia 
desfer-se de la fiblada, i ha acabat 
abocant l’obsessió per Moby Dick 
en un còmic, el primer en una tra-
jectòria de més de seixanta anys.  

Per tirar endavant aquest pro-
jecte, ha adoptat un compromís de 
fidelitat amb el relat del que passa 
a bord del Pequod, però prenent 
una decisió radical: en comptes 
d’adaptar l’estètica i el color dels 
olis a la novel·la gràfica, ha viatjat 
fins a la infantesa, quan en tenia 
prou amb un llapis i un full blanc. 
Així, el llapis esdevé l’instrument 
al servei d’un passió solitària, per-
què, com explica el mateix Sán-
chez, això és una feina que ha fet 
tot sol, dia a dia, dibuixant sense un 
guió específic que no fos la novel·la 
de Melville, i deixant espai perquè 
després Jesús Hernán introduís els 
textos. Amb aquesta tècnica tan 
senzilla captura tots els dimonis 
del capità Ahab.✒

Un llapis  
per caçar 
l’obsessió del 
capità Ahab
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