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Un legionari fent guàrdia durant la guerra de la independència d’Algèria
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E
l politòleg francès Georges
Mutin conclou la seva Geo-
política del món àrab (Edici-
ons Ciutat Vella, 2003)
afirmant que “l’última

meitat de segle ha estat un llarg pe-
ríode d’insatisfacció, de frustració i
fins i tot de retrocés per al món
àrab”. És una insatisfacció que, ben
sovint, fa acte de presència en forma
de violència, tal com podem obser-
var en els esdeveniments que diàri-
ament colpeixen l’Iraq, en la ja
quotidiana violència que arrasa Pa-
lestina i en el terror que, tan sols fa
uns anys, esfereïa Algèria. En bona
part aquest panorama desolador és
el resultat de la colonització amb
què les potències europees van sub-
jugar el món àrab. En primer lloc,
pel menyspreu cultural i la depen-
dència econòmica a què va ser sot-
mès. En segon lloc, per la mateixa
deficiència del procés de descolo-
nització, de la qual van sorgir, en el
millor dels casos, uns nous Estats
nació, creats segons el motlle occi-
dental però amb veritables proble-
mes per assegurar la seva legitimitat
i pervivència.

De la colonització i la descolonit-
zació ens en parlen dos dels llibres
que presentem a continuació. En el
primer, Algèria viurà!, el sociòleg Ra-
mon Usall, autor de Parla Terra Lliure
i compilador del recull d’articles de
Manuel de Pedrolo Cal protestar fins i
tot quan no serveix de res, ofereix una
sòlida revisió de la guerra per la
independència algeriana. En el se-
gon d’aquests llibres, El Sàhara occi-
dental, l’historiador Tomàs Callau,
coautor de Còrsega, un altre combat,
presenta un ampli recorregut his-
tòric sobre el poble saharauí que
abasta des de la colonització espa-
nyola fins a l’actualitat.

ARA FA CINQUANTA ANYS
El voluminós llibre –més de qua-
tre-centes pàgines a bastament do-
cumentades– que ens ofereix Ra-
mon Usall examina, tot just quan es
commemoren els cinquanta anys
del seu inici, la guerra que durant
tants anys el govern francès va
mantenir sense tal nom. Els esdeve-
niments d’Algèria, segons la no-
menclatura governamental francesa
d’aquells anys, havien de conduir,
després de prop de vuit anys de
combats, a la independència d’Al-
gèria, tot posant punt i final a 130
anys de dominació colonial france-
sa. La guerra d’Algèria començava
l’1 de novembre del 1954 amb l’inici
de les accions armades per part del

FLN i l’ELN i finalitzava el 18 de
març del 1962, quan es van firmar
els acords de pau d’Évian que reco-
neixien el dret a l’autodeterminació
del poble algerià.

Ramon Usall ens ofereix a Algèria
viurà! les claus que van definir una
guerra que va ser viscuda amb dra-
matisme i passió no tan sols a França
i Algèria, sinó també a Catalunya, on
tota una generació va veure en el
mirall algerià l’exemple de l’allibe-
rament nacional i la revolució social.
L’autor, a més d’oferir un exhaustiu
balanç dels fets, examina les pugnes
que es van produir tant en el bàndol
francès com en l’algerià, perquè en
certa manera, la guerra d’Algèria
també va ser, en major o menor me-
sura, una guerra civil per a francesos
i algerians. Usall confronta l’actitud
dels francesos contraris a la guerra
–de Jeanson a Sartre– amb la dels
fervents partidaris de la dominació
francesa que havia de derivar final-
ment en el terrorisme de l’OAS que,
en dues ocasions, va atemptar sense
èxit contra el president De Gaulle.

Usall examina les contradiccions
dins el bàndol algerià, des de les
confrontacions entre àrabs i berbers
i les pugnes entre els partidaris del
laïcisme i de l’islamisme fins a l’o-
blit de figures senyeres del naciona-
lisme algerià com Messali Hadj i la
persecució dels harkis, els algerians
que havien combatut al costat dels
francesos durant els anys de guerra.
De fet, Algèria viurà! esbossa molts
dels conflictes que posteriorment
han assolat l’Algèria independent.

No menys remarcable que la crò-
nica que ofereix Ramon Usall en el
volum que hem comentat ha estat
l’esforç de Tomàs Callau per traçar
una ajustada panoràmica del con-
flicte que colpeix el poble sahrauí,
abandonat per Espanya a mans del
Marroc després de la Marxa Verda
empresa pel rei Hassan II.

Callau, després d’examinar deta-
lladament la colonització espanyo-
la, planteja les reivindicacions mar-
roquines derivades de la idea d’un

gran Marroc que abastaria des de la
Mediterrània fins al Senegal. L’autor
examina la descolonització dins
l’enfrontament hispanomarroquí i
s’ocupa de la història del Front Po-
lisari i de la creació de la República
Àrab Sahrauí Democràtica que em-
marca en el context delimitat per les
estretes relacions del Marroc amb
França i els Estats Units. Tomàs Ca-
llau també revisa els plans de pau
que successivament han estat
menystinguts per la monarquia
marroquí que ha comptat amb l’ajut
còmplice o passiu de l’ONU. En el
tram final Callau ofereix un balanç
de les perspectives de futur per la
població sahrauí que, davant l’escàs
suport internacional, podria re-
prendre l’acció armada si l’ONU no
desplega una agenda clara i irrever-
sible cap al tan desitjat referèndum.

UNA CATÀSTROFE CULTURAL
Del tercer llibre que presentem n’és
autor el veneçolà Fernando Báez que
a La destrucción cultural de Iraq ha re-
latat la catàstrofe cultural que es va
produir en els dies posteriors a la
invasió angloamericana d’aquell Es-
tat. Báez, que va visitar l’Iraq l’any
2003 com a membre de diverses co-
missions que investiguen la des-
trucció de biblioteques i museus
iraquians, ofereix el seu testimoni
sobre l’onada de pillatge que va sig-
nificar la desaparició o destrucció de
milers de llibres i obres d’art: des
d’obres de les antigues cultures de
Mesopotàmia fins a documents del
període Otomà i obres úniques d’A-
verrois i Avicenna van desaparèixer
per sempre més. No deixa de ser una
ironia de la història que la primera
destrucció de llibres del segle XXI
s’hagi produït en el país on va tenir
lloc la invenció del llibre l’any 3200
aC. El testimoni de postguerra de
Báez –el relat d’un veritable memo-
ricidi– provoca, com subratlla No-
am Chomsky en la presentació d’a-
quest assaig, un veritable dolor. Era
el pròleg a la tortuosa realitat que
castiga tots els dies l’Iraq.

L L I B R E S R E C U P E R A T S

De quan érem
combatents

O R I O L I Z Q U I E R D O

Fèlix Cucurull, L’últim combat.
Nova Terra. Barcelona, 1970.

E
l dissetè volum de la col·lecció Actituds
de l’editorial Nova Terra, una col·lecció
ben de l’època –com ho prova el ca-
tàleg, que al costat d’obres de Pedrolo
i Capmany n’inclou de Maritain i

Saint-Exupéry, i d’altres entre les quals el mag-
nífic testimoni i denúncia Jo no sóc un home lliure,
de Peter Abrahams–, aplegava, sota l’epígraf
Novel·la, un conjunt de relats de Fèlix Cucurull. A
la coberta –dissenyada, llegim, per Lleonard–,
cobreix el tercer quart una fotografia en blanc i
negre, impresa en tons verds, que mostra dos
soldats d’esquena amb gorra de visera davant un
cartell adherit a la paret; és el reclam d’una
pel·lícula de Claudia Cardinale, que la mostra,
espatlla nua, d’esquena i tombant la cara per
mirar a càmera. A la contracoberta, una foto-
grafia sobre la meitat inferior capta, ara només
en blanc i negre, cinc soldats tocats amb casc o
amb gorra i coberts per abrics, amb pas cansat
pel carrer d’una ciutat d’hivern.

Els textos impresos a les solapes aporten prou
informació. Un primer paràgraf saluda la in-
corporació de l’autor a la col·lecció, “amb una
obra d’autèntica recerca d’actituds humanes”. El
segon paràgraf suggereix quina ha estat “l’a-
ventura de l’autor: cercar una forma d’expressió
del contingut inefable dels moments escàpols de
la vida dels seus personatges, de la nostra vida,
al capdavall”. Tanca la primera solapa una cita-
ció de la crítica amb què Jornal de Notícias va sa-
ludar l’aparició d’O último combate a Portugal:
“Símbol tràgic de la nostra vida sagnant i con-
turbada”. La segona solapa precisa quin és el
contingut del volum, de fet dues nouvelles,
L’últim combat i Ara ens direm adéu, seguides de
cinc narracions curtes, que expressen, se’ns diu,
“d’alguna manera, el combat somort de cada
dia”. Un últim paràgraf avisa que “l’obra extensa
de Fèlix Cucurull, que comprèn poesia i narra-
cions, ha estat repetidament traduïda” a diver-
ses llengües, i “seguida amb atenció” per la crí-
tica internacional. No s’hi diu res, però, de l’obra
assagística, tal vegada perquè el gruix del seu
pensament polític –Consciència nacional i allibera-
ment, Catalunya, nació sotmesa i Llibertat per la de-
mocràcia, entre d’altres– va prendre cos després
de l’edició de L’últim combat, en obres aparegudes
a partir dels darrers setanta i fins al 1991. Fèlix
Cucurull i Tey, que havia nascut a Arenys de Mar
el 1919 i va rodar món, va morir el 1996.

L’ORIGEN DELS TEXTOS RECOLLITS
Quan obriu el llibre, abans de començar a llegir,
us sorprèn enganxat entre les pàgines sis i set un
full que detalla l’origen dels textos, després que,
diu, “per error no s’ha fet constar, al peu del text
corresponent”. Així sabem que L’últim combat va
ser publicat a Nova Col·lecció de Lletres de Barcelona
el 1954 i que els contes van aparèixer en una o
altra revista entre el 1954 i el 1961; només la
segona nouvelle és estrictament inèdita. La nota
aprofita l’avinentesa per donar notícia de les
traduccions al portuguès de totes les peces i
d’una d’elles també al provençal. A continuació,
us absorbeix l’univers narratiu de Cucurull. Els
seus personatges tan pròxims, herois de la quo-
tidianitat. La seva prosa precisa, funcional, al
servei de l’efectivitat de la trama. El protagonis-
me de la militància, d’una militància que és
sovint social, o històrica si voleu, o més puntu-
alment militar, però que és també militància en
el sentiment, quan s’escau que l’amor recala en
la vida dels personatges, i sobretot militància en
la vida. Una militància, en aquell punt gris de
trobada del segle passat entre el drama existen-
cial i la il·lusió política, tan ben sintetitzada per
la mirada de Claudi a El senyal, la mirada i
aquestes paraules: “Res no compta. Pertot arreu
caminem a les palpentes”.


