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Narcís Molins (primer a l’esquerra) a Mèxic el 1943, amb Vlady, fill de Serge (quart per l’esquerra)
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Víctor Serge en un dels últims retrats que se li van fer a Mèxic, el 1947, abans de morir

P R E M I R E C U L L D E R E T R A T L I T E R A R I

El rastre de les meves soles
X E V I C A M P R U B Í

Aquest és l’article que va

guanyar l’última edició del

premi Rafel Cornellà de

retrat literari dins dels

premis Recull de Blanes. El

protagonista és Víctor Serge,

un activista obrer d’origen

rus que va viure a Barcelona

Aquell jove
que alguns
anomenaven
el Rus es
barrejava amb
els anarquistes
barcelonins

L
es comissaries de po-
licia de Ciutat de Mè-
xic són, com gairebé
totes les d’arreu del
món, brutes, humides

i llòbregues. Dins una habita-
ció d’una de cèntrica, una ma-
tinada de novembre del 1947,
dos homes resignats vetllen el
cos, ajagut sobre una taula,
d’un individu amb aparença
de captaire. Poc després de la
mitjanit el telèfon els ha donat
la notícia, trista, de la mort
d’aquell amic, les mans del
qual conserven encara l’escal-
for de la darrera encaixada. Un
vell jec espellifat, una senzilla
camisa d’obrer i unes sabates
amb les soles gastades i plenes
de forats són el llegat d’una
vida marcada amb el distintiu
de la humilitat. El passat, en
imatges i records, es belluga
veloç dins la ment dels dos
homes. Adonant-se del tros de
tela que ara li tapa la boca
maleeixen, amb els ulls negats
de ràbia, tots els enemics que
somriuran en saber-la, per fi i
per sempre, ben i ben tancada.

El rastre obscur i fugisser
d’aquelles soles velles i forada-
des ens fa retrocedir fins a la
primavera del 1917 a Barcelo-
na, on el febrer rus havia
aportat idees i inflat les espe-
rances. Cada matí, en sortir el
sol, les grises llambordes dels
carrers es confonien amb cen-
tenars, milers, d’espardenyes
que es movien, decidides, al
ritme de les passes d’una mul-
titud d’obrers que anaven cap
a les fàbriques; obrers als quals
el miratge de la llunyana re-
volució havia esperonat. Com
cada matí, doncs, enmig d’un
ambient de revolta, el jove Ki-
balchich entrava amb el pas
ferm a la impremta Auber i Pla
del carrer Pallars, al Poblenou,
on treballava de tipògraf.

Efectivament, érem una
trentena els que ens ofegàvem
en aquella impremta des de les
set del matí fins a dos quarts de
set de la tarda. Mentre jo ali-
neava els tipus en el compo-
nedor, amb la fatiga en-
vaint-me en les hores de més
calor, uns nens esquifits tra-
vessaven el taller portant entre

els seus braços prims i bronze-
jats, semblants a fils de carn,
les pesades formes. Al fons del
taller, suoses plegadores de
llavis humits i grans ulls ne-
gres repetien set mil vegades al
dia el mateix gest entre el ro-
dar de les màquines.

Tot i que, des de ben petit,
Kibalchich havia adoptat com a
primera llengua el francès de
Brussel·les, la ciutat on va néi-
xer, els seus pares, fugitius de la
persecució tsarista, no havien
trigat a encomanar-li la rebel·lia
i la nostàlgia d’una Rússia tras-
balsada per la desigualtat.

És per això que molt abans
de deixar la infància jo ja tenia
aquest sentiment que em do-
minaria durant gran part de la
meva vida: aquella sensació de
viure en un món sense sortida
on només quedava lluitar per
una evasió impossible. Aviat
vaig adquirir una forta aversió
per tots aquells que jo veia
confortablement instal·lats;
còlera i indignació heretada,
sens dubte, de la meva condi-
ció de fill d’emigrants revolu-
cionaris llançats dins les grans
ciutats d’Occident per les pri-
meres tempestes russes.

Al llindar de la trentena
Kibalchich se servia de tot el
coneixement adquirit des del

dia en què, encara adolescent,
havia entrat en contacte amb
els moviments anarquistes i
revolucionaris de Brussel·les i
de París. Un mes i escaig des-
prés de la seva arribada, fu-
gint de la guerra europea, ja
es movia amb autoritat dins
els cercles sindicals que sac-
sejaven Barcelona.

De fet, en aquesta ciutat, on
gaudíem d’una pau singular a
pesar de les lluites, el sofri-
ment i el greix que s’ocultava
en els miserables tuguris i en
carrerons infames, vaig apren-
dre que per omplir la vida no
n’hi havia prou amb la de no
ser mort en el curs del dia,
certesa aleshores somiada com
una felicitat suprema per
trenta milions d’homes en
aquell univers europeu domi-
nat pels canons.

La seva experiència com a
organitzador, agitador i arti-
culista en nombroses publica-
cions obreres es posava ales-
hores al servei de la causa de la
Barcelona insurgent. Per
aquest motiu, sovint, en sortir
de la feina corria cap al carrer
de la Cadena i s’enfilava fins al
pis on era la redacció del set-
manari anarquista Tierra y Li-
bertad. Aviat, els seus articles,

signats per primera vegada
amb el pseudònim de Víctor
Serge, començarien a fer el
seu petit forat entre la classe
treballadora. Lluny de ser so-
miadors –hi escrivia l’abril
del 1917– som per excel·lèn-
cia els moderns i recordem en
efecte a l’home que els temps
de l’esclavitud ja han passat,
han caducat. La més intensa
civilització vol uns altres mit-
jans i els posseeix, un esclau
que no pateix i que es pot
manar sense rebaixar-lo: la
màquina.

En aquells anys la nit bar-
celonina, sobretot pels vol-
tants del Paral·lel, bullia d’a-
nimació. Al cafè del Teatro
Español es reunia, al llarg de la
terrassa o envoltada pels mi-
ralls interiors, una bona re-
presentació del moviment lli-
bertari. Un escriptor barceloní
descrivia l’Español com el pa-
triarca de tots els cafès del Pa-
ral·lel, com el refugi dels deso-
cupats, l’asil d’autors inèdits,
de músics desconeguts i d’ac-
tors fracassats. Niu, també, de
policies de paisà observant els
rostres a través dels miralls i
capbussant-se entre les conver-
ses subversives. En aquest am-
bient, amb l’ajut d’unes gerres
de Moritz o de Damm, aquell
jove que alguns anomenaven
el Rus però que en endavant es
faria dir Víctor Serge, es barre-
java, segur de si mateix, amb
els anarquistes barcelonins.

De nit m’endinsava al Pa-
ral·lel, una avinguda plena de
llum i de vida en contrast amb
els carrerons florits del proper
i terrible barri Xino. Al Cafè
Español em reunia amb es-
plèndids militants que sempre
estaven a punt pel següent
combat.


