
. ..................................................................................................................... ....................................................................................................................

◆ D I À L E G ◆ 21
A V U I

dimecres

12 de març del 2003

JAUME BATLLE

A la memòria de Víctor Alba, escriptor i periodista rebel

Claror
en lluita

F
F r a n c e s c - M a r c À l v a r o

a molts anys, vaig tenir
la immensa sort de co-
nèixer Víctor Alba i li
vaig demanar una en-
trevista per elaborar,
després, un retrat litera-

ri sobre la seva personalitat i la seva
trajectòria. La seva generositat va ser
enorme i, amb l’excusa d’aquell treball,
vaig anar moltes vegades a visitar-lo a la
seva casa de Sitges. Vaig enregistrar
moltes hores de conversa que guardo
com un tresor. Després, vaig anar ve-
ient-lo de tant en tant; cada trobada amb
ell era com una sessió que em refibrava
contra el soroll del món, una vacuna
contra determinats virus. He consultat
ara, en saber el seu traspàs, la trans-
cripció del que llavors va dir-me sobre la
mort: “No em fa por la mort. El que
m’emprenya molt és deixar de viure. És
que són dues coses diferents”. Aquesta és
la declaració d’un home que mai es va
avorrir, d’un professional de l’existència
intensa. Dit d’una altra manera: Víctor
Alba tenia la capacitat singular de viure
de nou cada dia, amb un entusiasme
discret que mai era estrident, perquè
estava temperat per la ironia. Aquest
retorn de l’humor li sorgia de la con-
templació penetrant dels homes, a ca-

vall de la necessària decepció operativa i
de l’optimisme de la raó que evita el
daltabaix. Tal vegada fou massa lúcid en
un món que només accepta bé els cre-
ients dòcils o els cínics d’opereta.

No entendríem res d’aquest periodista
i escriptor si no consignem que va ser un
rebel. Moltes vegades va dir i escriure
que ell estava content perquè havia
aconseguit enterrar “els grans fills de
puta del segle XX”: Hitler, Stalin, Franco.
Aquesta era una de les seves victòries.
La seva rebel·lia el va portar a lluitar
contra tota forma de tirania, fos de
dretes o d’esquerres, al marge de les
modes i de la mirada dels benpensants
de cada moment. Alguns no li ho van
perdonar i van intentar desprestigi-
ar-lo; no se’n van sortir, perquè darrere
de les seves posicions hi havia el dia-
mant dur de qui no posa el criteri com
a estora de la seguretat. El seu pensa-
ment va ser sempre políticament in-
correcte perquè no va cercar la protec-
ció ni el refugi de cap secta ideològica.
Ell va patir el pensament únic d’uns i el
pensament únic dels altres, però va
guanyar la batalla dels arguments, que
és la que compta. Llegiu avui les seves
memòries, Sísif i el seu temps (Laertes), i
anireu damunt el cavall desbocat de la

història, travessant les flames del segle.
Amb les seves paraules i el seu gest, el

periodista i militant del POUM va viure
a la intempèrie, com els valents. No li
van regalar res. Algú ha dit que va ser
un supervivent del segle XX, però això
no li fa justícia. Víctor Alba va ser un
dels exponents del millor que el segle
XX ens va deixar: l’afany insubornable
de llibertat de l’home enfront de qual-
sevol forma d’opressió. Com una aven-
tura que cadascú transforma en con-
questa, enmig de l’absurd i de l’horror,

però amb una dosi estimable d’espe-
rança en nosaltres mateixos, més enllà
de banderes, déus i doctrines. La rebel-
lia com a manera de ser en el món. Allí
on l’èpica i la lírica es refonen amb els
colors de l’aire, sense fanfares ni tim-
bals, només com la carícia suau de la
seva dona i de la seva filla.

Víctor Alba, escriptura acerada i
conversa mordaç, intel·ligència noble,
mestre de vida i de lletres, va ser claror
en lluita. Claror contra la foscor.

■ F.M. Àlvaro. Periodista. Professor de la URL

Sobre la història de Cretes del Matarranya
J o a q u i m M o n t c l ú s i E s t e b a n

C
retes és una vila de la Franja
de Ponent que pertany a la
comarca del Matarranya. No
fa gaires mesos, aquesta vila

ha passat a formar part del club de
municipis que tenen dedicat un llibre
d’història. L’autor del llibre és un fill
de la vila, Joan Lluís Camps i Juan, que
s’ha passat més d’un quart de segle
treballant en aquests afers per donar a
conèixer les notícies i els fets històrics
de la seva vila natal. S’ha de dir que ha
fet un treball bo i interessant per la
gran quantitat de notícies que ens
aporta i la manera com les tracta.

La vila de Cretes està situada a la
mateixa ratlla de la frontera actual
entre el Principat i l’Aragó i al llarg
dels segles la seva història, tant polí-
tica com eclesiàstica, ha anat fluctu-
ant entre pertànyer a l’Aragó o a Ca-
talunya. Conquerida el 1151 pels se-
nyors de Cambrils, que lluitaven sota
la bandera dels senyors de Tarroja i
del comte Berenguer IV, va ser pobla-
da per catalans que provenien de les
terres de Lleida, i de la zona de Solso-
na, que hi dugueren la seva llengua.
Des del punt de vista feudal va pertà-
nyer als senyors de Cambrils i al bisbe

de Tortosa, i per aquells capricis de la
història va passar a l’orde de Calatrava
pel fet que alguns descendents dels
Cambrils van entrar a formar part
d’aquest orde. Arnald de Jardí, bisbe
de Tortosa, l’any 1295 va arrendar la
vila a l’orde pel preu de 3.000 sous,
però uns anys més tard es va negar a
pagar per considerar que aquesta vila
li pertanyia des de temps antics. Això
va originar un gran plet que va durar
molts d’anys amb la intervenció de la
corona, que actuava com a jutge. El rei
Pere III en els anys 1338 i 1339 va or-
denar al bisbe de Tortosa que pagués
el que havien acordat. Els de Cretes es
van posar al costat del bisbe i van
acordar que es posarien sota l’advo-
cació del sant del dia en el moment
que es deslliuressin del domini dels
calatraus. Això va ocórrer un 8 d’oc-
tubre de l’any 1530, en què la població
va passar a ser vila reial. Per aquest
motiu avui Cretes celebra la seva festa
major el dia 8 d’octubre en honor de
santa Pelàgia. Des del punt de vista
eclesiàstic Cretes va pertànyer al bis-
bat de Tortosa fins que l’any 1957, en
una remodelació de bisbats feta en ple
franquisme, va passar al de Saragossa.

El llibre, al llarg de les 336 pàgines,
entre d’altres, ens relata els fets de la
guerra contra Felip V, en què Cretes
es va declarar austriacista i per
aquest motiu va sofrir grans penúri-
es, la Guerra del Francès, les carlina-
des del segle XIX, en què despunta la
figura de Victorià Camps i Cepera,
que va ser coronel de l’exèrcit carlí i
notari de la vila. Un altre aspecte que
estudia l’autor és el protagonisme de
les principals famílies de la vila al
llarg de la història. D’aquestes famí-
lies fa una menció especial del famós
torero Nicanor Vilalta i Serres Villalta,
que va nàixer a aquesta vila un 20 de
novembre de 1897 i va morir a Ma-
drid l’any 1980. Precisament a la tar-
dor d’aquest any la vila de Cretes li va
tributar un solemne homenatge al
qual van acudir les principals auto-
ritats d’Aragó, així com importants
empresaris i polítics, un bon nombre
de militars d’alta graduació i l’am-
baixador americà a l’Estat espanyol.
Hom diu que aquí es va parlar i molt
sobre el famós 23-F del 1981. Esperem
que algun dia la història ens ho ex-
pliqui. També és fill de Cretes l’actual
bisbe de Barbastre, l’Exc. i Rev. Juan

José Omella i Omella, que durant el
seu mandat, malgrat que ho va pre-
parar el seu antecessor, van passar a
dependre d’aquest bisbat les parrò-
quies de la Franja de la diòcesi de
Lleida.

Com a curiositat, el llibre ens ex-
plica que el cunyat de Francisco
Franco, i ministre d’Afers Exteriors
en els primers anys després de la
Guerra Civil, Ramón Serano Súñer,
descendeix per part de pare de Cre-
tes. Una germana del seu avi, Josepa
Serrano, filla d’aquesta població, es-
tava casada amb Estanislau Figueras,
president de la Primera República
Espanyola. Cal recordar que aquest
rellevant feixista per part de mare
descendeix de la veïna ciutat de
Gandesa i el seu Ajuntament, per a
vergonya dels seus ciutadans, encara
li manté dedicat un carrer.

Sobre l’autor del llibre se’ns diu
que va nàixer a Cretes l’any 1954 i
que és diplomat en Relacions Labo-
rals i diplomat en Administració i
Direcció d’Hospitals per EADA de
Barcelona. Va cursar estudis d’histò-
ria a Saragossa i actualment treballa
com a director financer i de personal
de l’Hospital Verge de la Cinta de
Tortosa.

■ Joaquim Montclús. Historiador


