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L’aragonès Ramón J. Sender, autor de ‘Réquiem por un campesino español’ i ‘Crónica del alba’

Un escriptor infatigable
A S S A I G F E R R A N A I S A

Jesús Vived Mairal,
Ramón J. Sender.

Páginas de Espuma.
Madrid, 2003.

J
esús Vived Mairal, pe-
riodista, músic, histo-
riador i estudiós de
l’obra de Sender, ha
publicat una impressi-

onant i extensa obra biogràfica
del novel·lista aragonès. Vived,
fill d’Osca i resident a Barcelo-
na, ha materialitzat aquest es-
tudi després de molts anys de
treball silenciós i d’investiga-
ció profunda.

Jesús Vived, des que, l’any
1971, va fer la seva tesina de
llicenciatura de periodisme, a
la Universitat de Comillas
(Madrid), sobre Sender i el perio-
disme, no ha fet més que apro-
fundir en la vida i l’obra d’a-
quest escriptor. Vived va co-
nèixer Ramón J. Sender, en la
primera visita que féu l’escrip-
tor aragonès a Espanya, des-
prés de molts anys d’exili. L’a-
mistat entre els dos paisans va
ser tan emotiva que, l’autor
republicà li va dedicar a Vived
l’edició de Destino de Réquiem
por un campesino español.

La biografia de Vived fa un
recorregut per la vida, l’època i
l’obra de l’escriptor i periodista
Ramón J. Sender, nascut l’any
1901 a un poblet d’Osca i mort
a San Diego (Califòrnia) l’any
1982. Sender, fill d’una família
de classe mitjana, estudià el
batxillerat a l’Institut General i
Tècnic de Saragossa, on va co-
incidir amb Luis Buñuel. Però la
seva formació literària i socio-
lògica fou completament auto-
didacta. Sender es va aficionar a
la lectura i a les tertúlies dels
cafès, era l’època de la Gran
Guerra i de la bohèmia revolu-
cionària. El jove freqüenta els
cercles d’Osca, on es movien
Samblancat, Alaiz, Acin, Mau-
rín i altres joves d’Osca que
publicaven Talión.

VIATGE D’OSCA A MADRID
A partir dels 13 anys va co-
mençar a escriure articles, con-
tes i poemes a Crónica de Aragón.
Acabat el batxillerat es traslladà
a viure a Madrid, on farà el seu
aprenentatge periodístic a Es-
paña Nueva, un diari en l’òrbita
de la CNT, en què hi havia les
firmes de Pestaña, Buenacasa,
Alaiz... L’any 1919, abans de
marxar a Melilla a fer el servei
militar, retorna a Osca per for-
mar part de la redacció de La
Tierra. L’any 1924, en plena dic-
tadura, entra a formar part del
diari El Sol i freqüenta les ter-
túlies de l’Ateneu de Madrid,
on coneix les grans figures li-
teràries de l’època, com ara
Valle-Inclán, León Felipe, Ra-
fael Alberti... Sender, des de
les pàgines d’ El Sol, fa cròni-
ques aragoneses i ressenyes de
llibres; i no és aliè a les críti-
ques polítiques i socials. Sen-
der, es decantarà per l’anar-
quisme, militarà en la CNT i

s’incorporarà l’any 1930, com
a redactor-corresponsal a Ma-
drid, a Solidaridad Obrera, que
dirigia Joan Peiró.

Sender, amb la República
naixent, escriu obres de teatre i
contes i les seves primeres no-
vel·les socials. En el seu peculiar
estil periodístic realitza les més
importants cròniques de l’èpo-
ca: Imán (1930), visió apocalíp-
tica sobre el desastre d’Annual;
O.P. (1931), sobre la problemàti-
ca de la lluita obrera i les pre-
sons; Teatro de masas (1932), so-
bre el teatre del proletariat;
Madrid-Moscú (1934), sobre el seu

primer viatge a la capital sovi-
ètica; i, sobretot, l’impressio-
nant reportatge Viaje a la aldea
del crimen (Documental de Casas
Viejas), sobre els fets revolucio-
naris i posterior repressió de
gener del 1933, que s’ha reedi-
tat recentment. La premsa
obrera de l’època situa Sender
com el més important novel-
lista social d’Espanya i el com-
paren a Gorki. Entre les seves
novel·les destaca Siete domingos
rojos (1932), que és una cròni-
ca-homenatge de l’autor, “a l’a-
mor a la llibertat dels anarco-
sindicalistes espanyols”.

Sender, el 1932, s’allunya
dels plantejaments cenetistes i
s’apropa, des d’una postura
pragmàtica de la revolució, a
les tesis comunistes: “Me con-
vencieron –diu Sender– de que
ellos tenían el mismo idealismo de
los anarquistas, pero además con
soluciones prácticas”. Sender diri-
girà el periòdic La Lucha i col·la-
borarà en el diari madrileny Li-
bertad, que dirigia l’escriptor
llibertari Eduardo de Guzmán.

Ramón J. Sender va ser guar-
donat amb el Premi Nacional
de Literatura del 1935 per la
novel·la Míster Witt en el Cantón.

Entre el jurat que li va atorgar
el premi hi havia Antonio Ma-
chado i Pío Baroja. Una altra de
les facetes del Sender d’aquests
anys és el teatre, entre les obres
que publica l’any 1936 hi ha La
Llave, que ha estat reeditada,
amb un estudi de Jesús Vived,
per l’Instituto de Estudios Alto-
aragoneses (2001).

Sender, durant la guerra, va
formar part de la Comissió
Cultural del Quinto Regimien-
to, i escrigué articles a Milicia
Popular, El Mono Azul, Mundo
Obrero, etc. Va publicar, també,
diverses cròniques i novel·les
ambientades en els fets revolu-
cionaris espanyols, com ara
Crónica del Pueblo en armas (1936)
i Contraataque (1938). Participa
en el II Congrés Internacional
d’Escriptors per a la Defensa de
la Cultura. L’acabament de la
guerra i la diàspora republica-
na el va portar cap a l’exili, que
ell viurà entre Mèxic i els Estats
Units. Sender sobreviurà escri-
vint articles per la premsa i,
més concretament, per l’Agèn-
cia Literària Americana de Nova
York dirigida per Joaquim
Maurín. I com a novel·lista es-
devé un escriptor infatigable:
Crónica del alba (1942), El verdugo
afable (1952), Réquiem por un
campesino español (1953), La tesis
de Nacy (1962), La aventura equi-
nocial de Lope de Aguirre (1964), El
bandido adolescente (1965), En la
vida de Ignacio Morel (1969) i Las
tres sorores (1974).

Ramón J. Sender, com molts
altres intel·lectuals i artistes de
la República, abandonarà la
militància comunista i es de-
cantarà pel republicanisme ba-
nyat amb un rerefons d’ètica
llibertària. Vived, amb aquesta
obra magistral, ha reconstruït
amb tot detall l’aventura vi-
vencial d’un dels més grans es-
criptors del segle XX.

Ciutadania púber

T E A T R E

F R A N C E S C F O G U E T

William Shakespeare,
Coriolà. Traducció de Joan
Sellent. Pròleg de Josep

Solervicens i Daniel Loayza.
Proa. Barcelona, 2002.

S
hakespeare radiogra-
fia a Coriolà els com-
plexos mecanismes
del poder polític a
través de la figura

d’un heroi militar, inspirat en
les Vides paral·leles, de Plutarc,
incapaç d’integrar-s’hi. Coriolà,
tan ple de virtuts com de de-
fectes, és un guerrer arrauxat i
instintiu que confia en l’acció i
menysprea la vida. Quan retor-
na victoriós del camp de bata-
lla, ha de fer front a un sistema
polític que, malgrat la corrup-
ció i l’engany que el podreixen
per dintre, té un funcionament
reglat amb la participació del
poble. Coriolà mostra en públic
la seva suficiència, sense domi-
nar ni les arts de la retòrica ni
les de la diplomàcia.

Amb tota insolència, Coriolà
menysté el protocol per accedir
a un càrrec públic, es rifa dels
ciutadans i exhibeix la seva
concepció despòtica, jeràrquica
del poder i el seu rebuig a la
representació popular. ¿No és
Coriolà, de fet, un exemple de
la desmesura del codi moral
militar més impertèrrit i d’una
noblesa obstinada i arrogant?
Ensuperbit i intransigent, es
resisteix a rebaixar-se als ple-
beus perquè ho considera una
hipocresia, i tampoc no veu que
el seu poder hagi de ser con-
sensuat pels qui menysprea.
Acusat de tirà i traïdor, és des-
terrat de Roma i, per resqui-
tar-se de la ingratitud de la
ciutat, es conjura amb l’exèrcit
enemic. Tanmateix, ¿no és Co-
riolà una víctima de les ambi-
cions de poder dels qui l’envol-
ten, dels seus partidaris i dels
seus adversaris? ¿No és un ho-
me desplaçat en un sistema que
no admet exhibir l’autoritat,
sinó exercir-la amb subtilesa?

Transparent i immutable,
Coriolà cedeix tan sols davant
de Volúmnia, sa mare, i, en el

moment decisiu, es traeix a si
mateix. Volúmnia, una dona
calculadora que ambiciona
l’honor i la fama, fa del seu fill
un instrument fatal al servei
dels interessos de l’Estat. Da-
vant dels designis materns, Co-
riolà es desfà com un infant i,
quan està a punt de perpetrar
la venjança, acaba per sentir
pietat i es condemna definiti-
vament. Ara bé, si la retòrica
melosa de Volúmnia desarma
la voluntat individualista de
l’heroi, la virtut militar d’Aufi-
di, el cabdill dels enemics, es-
devé un model envejable. Aufi-
di compensa la manca de co-
ratge i valentia amb l’astúcia i
l’eloqüència ben dosificades.
Coriolà és una força bruta des-
fermada, amb una idea mono-
lítica de la lleialtat i el deure,
mentre que Aufidi és un estra-
teg que guanya la partida.

La tragèdia s’ambienta en la
Roma del segle V aC, una polis
més imaginada que no pas his-
tòrica que pateix el descrèdit de
la política, el perill de la desco-
hesió social i l’amenaça de les
agressions externes i les divisi-

ons internes. Roma és, com
d’habitud en Shakespeare, una
mena de correlat històric dels
problemes que glatien en la
societat anglesa del segle XVII.
A Coriolà, els representants pú-
blics queden molt mal parats:
els poderosos defensen els seus
privilegis i calculen molt bé els
beneficis que poden obtenir de
les rauxes de l’heroi; els repre-
sentants del poble manipulen,
al seu torn, una ciutadania pú-
ber, incapaç d’assumir respon-
sabilitats de govern, que passa,
a cops de majoria, d’aclamar
l’heroi a voler-lo matar.

Coriolà posa a la picota una res
publica que construeix, sobre
unes bases precàries, una de-
mocràcia molt incipient i que
està podrida ja per les conxor-
xes de poder i els interessos
partidistes. Coriolà no deixa de
ser un patètic candidat al sitial
de l’Autoritat Absoluta, tan mi-
serable i mesquí com qualsevol
tirà d’ahir i d’avui. Amb tot, la
ciutadania constitueix una
multitud proteica, inconstant i
manipulable que, conduïda per
farsants sense escrúpols, no pot
articular un moviment digne
de resistència per fer valer els
seus drets. Com legitima Sha-
kespeare, la immaduresa del
poble justificaria, volens nolens,
l’existència mateixa del poder i
el viril exercici que en fan els de
sempre.


