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NOVEL·LA MARTA MONEDERO

n és la veritat? Ens enganyen o ens
deixem enganyar? Mirem enrere. Al
segle XVI va haver-hi un judici a la

Gascunya que va portar cua. Martin Guerre
era el fill d’un terratinent que un dia va aban-
donar la dona i el fill. Durant molt de temps
no se’n va saber res fins que un dia va tornar a
casa. Però, ai!, no era ell. L’home que deia ser
Martin Guerre tenia les mateixes faccions
que el desaparegut però era afectuós i madur.
La dona, és clar, hi va sortir guanyant. Ara bé,
quan va veure que l’havia enganyada el va de-
nunciar tot i les pressions familiars perquè
no ho fes. Finalment va aparèixer el Martin
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Com enganyar la pròpia dona

de debò, que s’assemblava tant a l’impostor
que els testimonis del cas no es posaven
d’acord sobre quin dels dos era l’autèntic.

Viena acaba d’editar La dona d’en Martin
Guerre, que la nord-americana Janet Lewis
va escriure el 1941 en el marc d’una trilogia
dedicada a judicis històrics. Aquest conflicte
d’identitats, amb intriga i dilema moral in-
closos, es considera una de les novel·les breus
essencials del segle XX. Una nouvelle d’estil
contingut que se’ns fa contemporània per-
què recrea els fets centrant-se en el que inte-
ressa: com el fals Martin Guerre va poder en-
ganyar la dona amb qui compartia taula i llit.

Què en pensava ella realment? I per què el de-
nuncia al cap de tres anys? Lewis utilitza un
narrador omniscient que focalitza la història
en el personatge de la dona, en com evolucio-
na. El dilema és poderós i fins i tot Alexandre
Dumas el va utilitzar en un dels seus fulle-
tons. A més, se’n va fer una versió cinemato-
gràfica a França amb Gérard Depardieu, Le
retour de Martin Guerre (1982), i tretze anys
més tard Hollywood en va filmar un remake,
Sommersby, amb Jodie Foster de protagonis-
ta. La història és prou bona per ser llegida i
plantejar-nos-la en primera persona: ens
deixem enganyar si el resultat ja ens va bé? ❋
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des d’una posició sociològicament antifran-
quista, políticament democràtica i nacional-
ment plural. Una Catalunya allunyada cada
vegada més de l’Espanya monàrquica. Xavier
Díez reflexiona sobre tots els moviments po-
pulars apareguts en els darrers anys com
l’ANC, les CUP i el Procés Constituent. I fi-
nalment considera que l’actual situació polí-
tica, social i nacional representa la gran
oportunitat d’aconseguir la ruptura pendent
i definitiva, la independència de Catalunya.
Un bon assaig de Xavier Díez escrit amb flu-
ïdesa i sense deixar-se cap dada principal de
la història de la Transició espanyola. ❋
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Una ruptura
pendent
i definitiva

avier Díez (Barcelona, 1965), llicen-
ciat en filosofia i lletres per la UAB i
doctor en història contemporània

per la UdG, s’ha especialitzat en la història
intel·lectual i cultural del moviment lliberta-
ri i en l’estudi de la Transició. Fins ara ha pu-
blicat mitja dotzena de llibres d’assaig i recer-
ca, un parell de novel·les i diversos reculls
poètics. Xavier Díez forma part del Grup de
Recerca en Estudis Nacionals i Polítiques
Culturals i col·labora en diversos mitjans de
comunicació. Actualment és professor asso-
ciat d’història contemporània a la Universi-
tat Ramon Llull. Autonomia d’una ruptura
tracta del distanciament de relacions entre
Catalunya i Espanya que ha fet somiar a
molts catalans la idea d’una secessió i procla-
mació de la independència de Catalunya.
Díez cerca les arrels històriques d’aquest
conflicte que troba en la Segona Restauració
espanyola impulsada gairebé el 1939 per
Franco amb la victòria total de les forces ano-
menades nacionals com a prefaci de la res-
tauració de la monarquia. L’autor de l’assaig
analitza totes i cadascuna de les situacions
que van portar l’oposició reformista a pactar
amb les forces moderades del franquisme per
aconseguir una ruptura pactada que va ini-
ciar el procés democràtic encara vigent en els
nostres dies.
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Una Transició que molts pinten de modè-
lica i que Díez la desfà per mostrar-nos que
de modèlica no en va ser gens i, a més, exposa
que des de 1975 aquesta ruptura frustrada i
segrestada pels sectors més reaccionaris s’ha
apoderat del relat espanyol. Un relat que co-
incideix massa amb el que ja es tenia d’Espa-
nya durant el franquisme. Xavier Díez s’im-
mergeix en la lluita per la democràcia a Cata-
lunya i els pactes amb l’Estat espanyol que
van servir per al retorn de Tarradellas, la ins-
tauració de la Generalitat de Catalunya i
l’elaboració de l’Estatut. I s’immergeix en el
camí emprès a Catalunya des de la Transició
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