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Emiliano Zapata va ser un dels protagonistes de la Revolució Mexicana

‘La cucaracha’
N A R R A T I V A

E N R I C V I L A

Un estat
d’ànim entre
l’esperança
i la decepció
sura a ‘Mèxic
insurgent’,
l’obra que
va consolidar
John Reed

T
inc una veïna d’aquí
al Masnou que
guarda amb molta
cura el Colt 45 que
el seu pare es va

emportar cap a Catalunya
quan va deixar la plantació
de Veracruz per venir a reti-
rar-se. Guarda la pistola i un
magnífic retrat on es poden
veure set genets ca-
valcant de cara a la
càmera, amb els
winchester a la mà,
el més imponent
dels quals és aquest
indià masnoví de
biologia generosa
que els mexicans
anomenaven el de-
monio de los ojos azu-
les, suposo que pel
mateix motiu que
dormia amb l’arma
sota el coixí. La gent
gran encara recorda
d’ell el seu caràcter
excèntric, i especial-
ment les sessions
d’espiritisme que
organitzava al Casi-
no amb els mariners
del poble i els seus
infructuosos esfor-
ços per aconseguir
que el deixessin ca-
valcar dins la vila
com si fos al Far
West.

Explico tot això
més temptat pel co-
lor de l’anècdota
que per l’esperança
de convèncer algú
que la Revolució
Mexicana no ens cau
tan lluny com el pas
del temps i l’oceà
ens podrien fer
creure. Més hauria
valgut, si no, recor-
dar que els zapatis-
tes van entrar a la
capital cantant Ade-
lita i les tropes de
Villa La cucaracha. El
nostre home no va
viure tot això per-
què va tornar el
1907, tres anys
abans que la dicta-
dura latifundista i
neocolonial que
Porfirio Díaz condu-
ïa a bastonades esgotés la
paciència dels mexicans. Ara
bé: la titularitat de les terres
va sobreviure a Madero, Za-
pata, Villa i Carranza, i no va
ser fins als anys 40, durant la
revolució descafeïnada de
Cárdenas, que la família en
va perdre el control no per
l’acció política d’aquest, sinó
per una estafa de baixa esto-
fa. En això he anat pensant
mentre passava pàgines i
morts inútils amb el Mèxic
insurgent de John Reed. En
això i en l’actualització, que
suposo més producte del

màrqueting que de la inge-
nuïtat, que a Chiapas han fet
dels símbols d’una revolució
que també és responsable de
la situació en què es troben.

Per més que en algun mo-
ment l’enlluernés el bolxe-
visme i que el seu idealisme
soni ara un mica carrincló,
em fa l’efecte que Reed ja ve-
ia les revolucions tal com les
veiem avui, com uns esclats
catàrtics tan poc capritxosos
com reparadors socialment.
Si intentar comprendre els
revoltats i donar suport a la
seva causa sense compartir

els seus procediments no és
fàcil actualment, a principis
del segle XX era molt més
difícil. La prova és que l’autor
d’Els deu dies que trasbalsaren el
món, mítica crònica de l’es-
clat de la Revolució Russa, va
morir retingut a l’URSS i
amb l’entrada vetada al seu
país per no ser prou i, alhora,
massa revolucionari. Sort,
doncs, de l’idealisme estoic
que li va permetre confiar
que tot passava a fi de bé: “No
està passant de la manera
que ens pensàvem. No passa
com voldríem; però passa. I si

ens en mantingués-
sim al marge, quin
sentit tindria la
nostra vida?”, li feia
dir Warren Beatty al
seu film The Reds
(1981).

Un estat d’ànim
semblant, entre l’es-
perança i la decep-
ció, sura a Mèxic in-
surgent, l’obra que el
va consolidar da-
vant el públic
nord-americà. Reed
va creuar la frontera
el 1913 enviat pel
Metropolitan Magazi-
ne amb l’objectiu de
valorar la destrucció
causada per la in-
tervenció dels EUA a
la Revolució Mexica-
na i durant quatre
mesos va conviure
amb Pancho Villa i
el seu exèrcit. La
prosa positivista i
estrafeta de Reed va
revolucionar el pe-
riodisme retòric de
l’època amb unes
cròniques que sag-
naven realisme. La
guerra, tradicional-
ment tan heroica als
relats, va esdevenir a
la punta de la seva
ploma tan inhuma-
na com al camp de
batalla. Els soldats
de Reed mengen
carn crua, directa-
ment arrencada del
bou o la vaca que
arrepleguen pel ca-
mí, van espellifats,
puden, maten per
l’esquena, moren
per una bala perdu-
da, combaten asset-
jats per la por i la
ressaca, i la majoria

no saben ben bé per què ni
per a qui lluiten. En el llibre
no hi ha, doncs, lloc per als
Dorados, la guàrdia pretoria-
na de Villa, aquells d’enor-
mes pistoles, cartutxeres
creuades, màuser allargas-
sat, punyal, sabre i barret
d’ala gegantesca que van tri-
omfar fent de figurants a
Hollywood. Els protagonistes
ni tan sols són Villa o Car-
ranza, per més que tinguin
un capítol cadascú; són els
desheretats. Reed intenta,
sobretot, teixir un mapa so-
ciològic de la revolta que

acosti el camp mexicà al lec-
tor nord-americà i promogui
una política no intervencio-
nista que deixi de ferir el país
veí com la cucaracha de la
cançó popular. Amb aquest
propòsit, perfila els contorns
d’un univers impressionista
a base de lligar elements del
problema de la terra, el co-
lonialisme, el folklore, el
paisatge, la psicologia mexi-
cana, el retard tècnic i social,
i el complex entramat polític
tan farcit de personalismes
com expressament prim de
corpus teòric.

Tot això, Reed ho amaneix
amb una ingent dosi d’acció
militar i de detallisme literari
que var causar sensació en
una societat sense televisió.
Entre els inconvenients d’una
lectura ara caldria assenyalar
el seu documentalisme ob-
jectivista, que ja no impressi-
ona tant, com potser tampoc

la seva aurèola d’home d’ac-
ció, cultivada a base de nar-
rativitzar la pròpia experièn-
cia convenientment manipu-
lada (per què no diu que Villa
l’anomenava chatito?). El seu
estil literari, directe, ha que-
dat superat; sobretot ha-
vent-hi, com hi ha, autors de
la mateixa corda que van
treure més partit de les seves
tècniques utilitzant-lo de re-
ferent. Per aquests motius,
hauria estat d’agrair que
aquesta edició oferís un d’a-
quells pròlegs que justifiquen
la publicació d’un clàssic.
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