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'Òpera àcid': la solitud 
deis anys vuitanta 
Literatura amb càrrega d'autenticitat 

I Miquel Creus, Òpera àcid. Edi-
cions 62. Barcelona 1989. 

Lluís Figuerola 

Hi ha històries diferents per-
què hi ha móns diferents; 
móns, atmosferes, referèn-

cies, desarrels, perspectives que quan 
s'expressen utilitzant la iconografia li-

V terària han defugit i segueixen defu-
gint generalment els canals normals, 
històries sorgides partint de bases es-
tètiques i virtuals no habituals i pràc-
ticament desconegudes en uha litera-
tura avesada a reflectir corrents di-
versos. Però, òrfena d'una determi-
nada estètica i d'una forma d'enten-
dre i viure la realitat que ha marcat 
profundament un ampli sector de les 
darreres generacions i que s'ha ex-
pressat majoritàriament a través de 
mitjMis propis, autònoms, no depe-
nents de les estructures que la intel-
lectualitat utilitza tradicionalment. 

Hi ha, latent, una altra literatura 
—també en català, sortosament— 
que, prescindint de tradicions i no 
connectada a la xarxa de subminis-
trament habitual, utilitza energies al-
ternatives, menys artificioses i menys 
complexes però amb una forta càrre-
ga d'autenticitat, una literatura que 
es basteix de referències no autòcto-
nes i que, alhora, es difumina i es 
confon amb d'altres formes d'expres-
sió no escrita. 

Opera,àcid fa, en aquest sentit, el 
paper de quinta columnista en una 
reraguarda literària que no ha sabut 
o no ha volgut trobar un espai per a 
obres que, com aquesta, s'arrelen en 
sòls adobats amb visceralitats, sofri-
ments, solituds i tendreses contempo-
rànies. 

Amb una estructura simple, un 

simbolisme directe, evident, en el 
qual cadascun dels personatges assu-
meix una representativitat clara; amb 
un lèxic que massa sovint —^soljretot 
a l'inici de la novella— evidencia di-
ficultats a mantenir un determinat to 
que es correspongui amb el que té el 
fons de no convencional, i, amb una 
reeixida combinació de la veu narra-
dora amb les primers persones, Mi-
quel Creus ens envolta d'una atmos-
fera densa, opressiva, en la qual s'a-
lenteixen les reaccions als estímuls ex-
teriors i s'entra en una contmua refle-
xió sobre la soledat i el sofriment, 
sobre la inèrcia de l'autodestrucció, 
"no haig de fer res, no tinc res a fer, 
tampoc no vull fer res, esperar, sols 
esperar, que el temps vagi passant, 
indiferentment: ple de ño res, a des-
pit que així res no canvia: res no suc-
ceeix: res no passa...". En Dom, 
capbussat —i amb llast— àl fons de 
la pròpia autoindiferència, ". . . qui 
posarà el meu cos inert dins el taüt?: 
se me'n carda!", escalfa la cullera i 
filtra l'heroïna per a la Naida "una 
nena d'uns deu anys, despullada, 
amb els cabells llargs i despentinats, 
es remou amb tics nerviosos com si 
un corrent trasbalsés el seu petit cos. 
L'Abel, acostant-s'hi més, veu que la 
nena té la xeringa clavada al braç: 
l'agulla enfonsada dins d'una vena 
inflada i morada". En Dom, repre-
sentació de la solitud dels vuitanta; la 
Naida, petita dama blanca dissoltà en 
cotó i amb futur, present i passat de 
mort; l'Abel, el món exterior, el lli-
gam amb la normalitat i que no pot 
ni li deixen que jugui cap paper; el 
Carles, l'ombra del suïcidi amplifica-
da a la platina; la Sandra, el mirall 
on reflectir la pròpia imatge i, al fi-
nal, l'única companyia vàlida per al 

El procés del POUM, 
part de la història del 
moviment obrer 

EI proceso del POUM. (Junio de 
1937-octubre de 1938). Transcrip-
ció del sumari, judici oral i sentèn-
cia del Tribunal Especial. Presenta-
ció i notes de Víctor Alba i Marisa 
Ardèvol. Ed.' Lerna. 1989. 

Antoni Reig 

El Partit Obrer d'Unificació 
Marxista (POUM) forma 
part de la historia de Catalu-

nya i del moviment obrer espanyol 
d'aquest segle. Va néixer el 1935 de 
la fusió d'Esquerra Comunista i del 
Bloc Obrer i Camperol. La seva his-
tòria és dramàtica i va unida a la del 
seu secretari polític, Andreu Nin, de-
tingut el 16 de juny del 1937 a Barce-
lona per un grup de policies arribats 
de Madrid. Nin va desaparèixer i el 
seu suposat assassinat ha estat sempre 
atribuït als comunistes stalinistes. Ün 
dels supervivents de les persecucions 
sofertes pels dirigents i membres del 
POUM, Jordi Arquer, explicava que 
havia estat condemnat a mort pels 

stalinistes i pels feixistes. El govern de 
la República després de detenir mili-
tants i dirigents del partit els va por-
tar a judici. El 22 de juny del 1937 es 
va crear per decret un jutjat i un tri-
bunal especial d'espionatge i alta traï-
ció que es va encarregar del POUM. 
El sumari contra els militants del 
POUM no va arribar a concloure's 
perquè abans va acabar la Guerra Ci-
vU espanyola, però el procés contra el 
comitè executiu del partit si que va 
arribar a judici i sentència, segons ex-
plica en la presentació del llibre ob-
jecte d'aquest comentari Víctor Alba. 
Amb la publicació d'aquesta obra un 
grup de ex-militants del POUM han 
fet públics tots els documents refe-
rents al procés abans esmentat, ex-
trets de FArchivo Histórico Nacional 
de Madrid. Així es fa més llum sobre 
uns esdeveniments de fa mig segle 
que van tenir un fort ressò en el mo-
viment obrer mundial, com queda 
palès en l'apèndix bibliogràfic dels 
principals llibres publicats sobre el 

•^tí-

camí d'anada/tomada; el mür, omni-
present, a frec de pells; els sacs de ci-
ment, caiguts de la grúa i esberlats al 
terra; la finestra oberta; el gavinet del 
pa... , - • • 

Opera àcid és una bona novel.la. 
Ho és senzillament perquè sap crear 
un clima en el qual podem identificar 
—sense ser-hi presents necessària-
ment— molts dels sentiments, pre-
guntes o nó'-preguntes, desesperances 
i sobretot, solituds t sofriments d'un 
sector prou ampli de gent que qualifi-
caríem de marginals si ens ho mirem 
des de l'òptica del que és establert i 
de l'acomodament social i que potser 
en el fons només es diferencien del 
gran grup en què han fet de la pròpia 
vida, voluntàriament o rio, objecte de 
transgressió -i de la mort companya 
silenciosa. Al final però, Miquel 
Creus, com Ridley Scott a Blade 
Runner, ens desperta del malson al 
qual ens ha avesat i en el qual comen-
cem a trobar-nos gustosament incò-
modes, amb un ílash d'esperança, 
amb un cqp de crossa salvadora quan 
el que potser voldríem és la ganiveta-
da / hipodèrmia rematadora o el buit 
total. Redemptorisme? Potser no, 
tant se val. • 

Imatges colpidores; personatges 
que, potser sense voler-ho, 
transcendeixen la pròpia histò-

ria i esdevenen emblemàtics; inse-
guretat en l'estil i excessives reitera-
cions lèxiques, però per sobre de 
tot, una immediata sensació d'au-
tenticitat que fa que Òpera àcid es-
devingui epidèrmica, directa a l'es-
tómac i alhora' profundament refle-
xiva. 

Opera àcid, de Miquel Creus, és 
una obra que s'agraeix. No n'hi ha 
més? • 

POUM i el seu procés efectuat du-
rant la Guerra Civil espanyola i que 
va marcar una fractura en el movi-
ment comunista espanyol i mundial. 
Tal com diu la presentació del llibre 
l'objectiu "és que els historiadors del 
futur puguin comptar amb docu-
ments autèntics per analitzar certs es-
deveniments de la Guerra Civil espa-
nyola que han quedat enfosquits i de-
formats per les propagandes". 

En els apèndixs de l'obra hi ha do-
cuments del POUM sobre els proces-
sos i cartes de la dona d'Andreu Nin 
al ministre de Justícia, que demana 
que aclareixi on és el seu marit. Avui 
dia s'han aixecat veus demjinant que 
la veritat sobre el cas Nin sigui defini-
tivament explicada i, per això, cal 
comptar amb la col·laboració de 
rURSS, en els arxius històrics de la 
qual es poden trobar documents deci-
soris. "On és Nin?", era el crit i la 
pintada a moltes parets quan aquest 
líder polític revolucionari va desapa-
rèixer de les mans dels responsables 
de la República. Aquesta guerra civil 
dins lá Guerra Ci\^, que va ser la 
persecució i intent d'extermini dels 
marxistes del POUM pels stalinistes, 
rep una important aportació docu-
mental amb aquest llibre, que pre-
senta els textos ordenats cronològica-
ment i amb explicacions intercalades 
quan s'ha jutjat que eren indispensa-
bles per situar els fets de fa mig se-
gle. • 

r Els llibres d'AVUI " 
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ELS CAMINS HI SÓN . 
Rafael Bertran Montserrat 

Una lectura profundament necessària. 
EDI-UBER 

HOGAR DEL LIBRO 

OBRA COMPLETA 
Francesc Ferrer 

A cura de Jaume Auferil 
Els Nostres Clàssics, 128, 323 pàgs. 

1 .800 ptes. 
Primera edició crítica de l'obra poètica 
d'aquest mercader barceloní de mitjan 
segle XV, amb un estudi exhaustiu sobre 
el seu temps i la seva obra. 

EDITORIAL BARCINO 

EL GERMANISTA 
Francesca Durant! 

Narratives, 3 i 4, 16 
La novel.la més llegida i traduïda d'una 
de les millors escriptores italianes ac-
tuals. 

EDITORIAL TRES 1 QUATRE 

ESTUDIS SOBRE JACINT VERDAGUER 
Josep Miracle 

Biblioteca Serra d'Or, 86 
2 0 2 pàgs. 1 .200 ptes. 

Aproximació a la vida i a l'obra del poeta 
més popular de Catalunya. 

PUBLICACIONS DE L'ABADIA DE 
MONTSERRAT 

ALLÒ PSÍQUIC 
Josep Roca i Balasch 

Intersepcions.A 1, 106 pàgs. 
És un assaig que suggereix, a una cultu-
ra, una altra faceta de la seva- utopia: la 
de recuperar el gran principi dei naturalis-
me. 

EUMO EDITORIAL 

DIDÀCTICA DE LA CIÈNCIA 
Joan Aliberas 

interseccions, 10, 146 pàgs. 
Esbossa la situació actual de la recerca' 
en didàctica de les ciències, en aspectes 
decisius com el model de ciència i els mo- . 
dels teòrics d'aprenentatge. ^ 

EUMO EDITORIAL 

OBRES COMPLETES 
de J .M de Sagarra 

Traduccions 
Teatre de W . Shakespeare, II 

Biblioteca Perenne, 35 , 1 .008 pàgs. 
El teatre del dramaturg més universal en 
la millor traducció catalana. 

ED. SELECTA-CATALÒNIA 

HISTÒRIA DE CATALUNYA 
F. Valls i Taberner/Ferran Soldevila 

Co\.\ecc\6 AntUop, M 
504 pàgs. Sisena edició 

Una completa, acurada i entenedora his-
tòria del nostre país per dos dels millors 
autors catalans. 

ED. SELECTA-CATALÒNIA 

VOCABULARI FAMILIAR 
Natalia Ginzburg 

Traducció de Mercè Truilén 
Col.lecció/Í Tot Verit, 2 8 0 

Retrat de la Itàlia desfeta i refeta durant 
la primera meitat d'aquest segle, que re-
flecteix amb habilitat i lucidesa la muta-
ció d'un món que persisteix, però, en les 
històries dels pares, les històries inacaba-
blement repetides. 

EDICIONS PROA 

JOHN L'INFERN 
Didier Decoin 

Traducció de Gemma Armengol 
C o l · l e c c i ó T o t Vent, 2 7 9 

Triomfant i enfollida per les seves rique-
ses, la desmesura i els sòmnis. Nova 
Yoric es deteriora,- s'enruna, corcada per 
dintre. John l'Infern, el cheyenne insensi-
ble al vertigen, se n'adona des de dalt 
dels gratacels on renta vidres. 

EDICIONS PROA 

DIA DE SILENCI A TÁNGER 
Tahar Ben Jeiloun 

El Confident, 4, pàgs. 
L'últim llibre del premi Goncourt, Tahar 
Ben Jeiloun, que es publica abans en ca-
talà que en la seva llengua original. 

EDICIONS 6 2 

EL RÈGIM DE LLIBERTAT DELS 
ESCOLARS 1 ALTRES ESCRITS 

Joan Bardina 
Textos Pedagògics, 2 0 

Planteja un dels conflictes centrals de 
l'Escola Nova: com respectar la llibertat 
de l'educand i alhora aconseguir les ne-
cessàries pautes socials i culturals. 

EUMO EDITORIAL/DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA 

SÉ DE QUI M'HE REFIAT 
Josep M. Farrés 

Col·lecció Torsimany. 2, 2 1 6 pàgs. 
Visió del pare Segura, l'animador entu-
siasta de la catequesi, i de manera espe-
cial, de la catequesi dels deficients. 

EDITORIAL CLARET 

CONFESSIONS 
Agustí d'Hipona 

Clàssics del Cristianisme, 9 
No són unes memòries, ni un dietari, ni 
una autobiografia completa, sinó una 
creació personal i nova de la història inte-
rior d'una ànima en lluita contra el mal i 
els errors. 

EDICIONS PROA 

100 QÜESTIONS SOBRE L'ALA DE 
PENDENT 

Hubert Aupetlt 
Manuals Pleniluni, 9, 144 pàgs. 

Una rigorosa introducció a l'esport de vol 
més jove, assequible i emocionant. 

• EDICIONS PLENILUNI 

GEL VERTICAL 
Joan Quintana 1 Paredes 

Amb la col·laboració de l'Ecam 
Manuals Pleniluni, 10. 152 pàgs. 

Una manual de tècniques d'escalada en 
neu i gel fet per un bon especialista 

EDICIONS PLENILUNI 

LA CONSIDERACIÓ 
Bernat de Claravall 

Clàssics del Cristianisme, 10 
La consideració és un directori de vida 
espiritual per al bisbe de Roma i alhora 
una crítica no pas minsa de certs abusos 
de la cúria romana. És un tractat de gran 
perfecció formal, i vàlid encara per a l'ho-
me d'avui. 

EDICIONS PROA 

LLIBRES PROFÈTICS DE LAMBETH 11 
William Brake 

Traducció i pròleg de Miquel Desclot 
Eis Llibres de l'Óssa Menor, 154 

Blake hi manifesta una aguda conscièn-
cia social de dimensió metafísica, que de-
nuncia el nacionalisme científic i analitza 
simbòlicament l'origen de l'home caigut. 

EDICIONS PROA 

Arxiu Municipal de Girona. Avui. 27/1/1990. Pàgina 46


