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Andreu Nin, als anys 20 a Moscou, treballant al seu despatx de la Internacional Sindical Roja

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

Serge va ser
testimoni de
la feblesa
dels obrers
barcelonins
davant la
repressió

Parlaven amb excitació d’a-
quells que caurien, es passaven
les pistoles browning, desafia-
ven, desafiàvem, les orelles in-
discretes de les taules veïnes.
Una nit d’aquelles, en una casa
d’un humil carreró, vaig conèi-
xer el més extraordinari d’a-
quells barcelonins: l’animador,
el polític intrèpid que menys-
preava els polítics, el capità
sense galons: l’home a qui tot-
hom anomenava el Noi del Su-
cre. Sota un vell llum de petroli
parlàrem de la Revolució Russa,
de la següent vaga, del sindica-
lisme i de moltes altres coses
que l’apassionaven. No teníem
cap altre exemple, i no precisa-
ment encoratjador, que el de la
Comuna de París.

A resultes d’aquesta trobada
Víctor Serge escriuria uns anys
després El naixement de la nostra
força, una novel·la autobiogràfi-
ca en què el Noi del Sucre do-
nava vida al personatge de Da-
río, un obrer barceloní que
captivava les masses amb una
intensitat inusual. A migdia
–hi narrava Serge– un xiulet
estrident congregava de sobte
pels voltants d’una fàbrica una
multitud de camises blaves.
Darío, enfilat en una cadira,
trobava les paraules justes que
entraven dins tots aquells caps.
Una boca oberta, un front hu-
mit, una mirada exaltada, el
recompensaven amb escreix.
Darío es barrejava entre la gent,
que l’abraçava, el besava, l’in-
terrogava, se’l disputava.

Certament, les revolucions,
com ho demostren els dos dar-
rers segles, mai són senzilles de
portar a la pràctica. Un dia de
juliol del 1917 la Guàrdia Civil,
com una mena de premonició,
va encerclar els dos sindicalis-
tes en una casa del carrer de les
Egipcíaques on s’havien reunit.
Salvador Seguí va aconseguir
fer-se fonedís a través de les
teulades però Víctor Serge, sa-
crificant-se per ajudar-lo a fugir,
va ser detingut. Al cap d’uns
dies, ja alliberat, Serge va par-
ticipar en una manifestació i va
ser testimoni de la feblesa i la
desorganització dels obrers
barcelonins davant la implaca-
ble repressió de les forces de
l’ordre. Per tot plegat va decidir
marxar cap a la revolucionària
Rússia. Poc després de la seva
marxa, a mitjans d’agost, l’e-
xèrcit desballestava amb duresa
la gran vaga general que s’havia
declarat i acabava amb la vida
d’una vintena de treballadors.
Curiosament el Café Español va
esdevenir, durant aquelles jor-
nades de protesta, un dispen-
sari de la Creu Roja. L’arribada
a la Unió Soviètica marca l’inici
de l’evolució de Víctor Serge
vers el comunisme. En els con-
vulsos però esperançats anys
20, amb el record de Barcelona
llunyà en el temps i encara
proper en el cor, el jove revo-
lucionari continuava avançant
amb passos decidits i ben pre-
cisos. Aviat es va posar a treba-
llar en el secretariat del líder
bolxevic Zinoviev i, gràcies a
això, va incorporar-se poc des-
prés al comissariat d’Afers es-
trangers. Mentrestant la seva
activitat intel·lectual i literària

no s’aturava: assistia als con-
gressos de la Tercera Internaci-
onal, escrivia punyents articles
d’anàlisi política en prestigio-
sos diaris obrers francesos com
ara la Vie Ouvrière i L’Humanité;
traduïa del rus llibres arriscats,
entre els quals L’imperialisme,
darrera etapa del capitalisme, de
Lenin, i Terrorisme i comunisme,
de Trotski; en publicava de
seus, sempre atrevits, com ara
Lenin 1917 i Tot allò que un revo-
lucionari ha de saber sobre la re-
pressió i, alhora, entaulava sòli-
des amistats amb escriptors de
renom com ara Gorki, Gide i
Barbusse.

En aquells anys, tanmateix,
la fatalitat no m’abandonava.
Quan vivia a Petrograd el cor-
reu em portà una mala notícia
de Barcelona: el Noi del Sucre
havia estat assassinat. Poc des-
prés, un altre cenetista molt
amic meu, Andreu Nin, que en
aquella època vivia a Moscou,
em va advertir que Lenin estava
molt malalt. Així, un dia de
gener del 1924, mentre viatjava
en un tren que es gronxava
entre muntanyes brillants de
neu, algú, dins un comparti-
ment ple d’homes corpulents,
va desplegar un diari i hi vaig
llegir: Lenin és mort.

Entre Víctor Serge i Andreu
Nin havia nascut una gran
amistat. La pèrdua de Lenin els
va deixar orfes de mentor a la
vegada que els unia en una
causa, l’oposició a Stalin; un
enfrontament polític que, sense

aleshores poder-ho imaginar,
posaria els fonaments del seu
destí: a principis dels anys 30,
Nin va ser expulsat de l’URSS i
Serge, després de tres anys de
deportació als Urals, va seguir
el mateix camí. La presó i l’exili
van imposar una distància en-
tre l’un i l’altre, tot i que mai
farien minvar, ans al contrari,
el seu esperit revolucionari.

Per això, uns quants anys
després de separar-se, quan Nin
es trobava immers en els inicis
de la Guerra Civil Espanyola,
Serge li enviava unes ratlles des
de Brussel·les. El meu estimat
Andreu, vell amic –li deia–,
estic molt preocupat per la teva
sort, però satisfet, en saber, a la
fi, que estàs ficat dins el gran
oratge. Podem tenir en vosal-
tres una immensa confiança. La
vostra salvació està en vosaltres
mateixos. De la vostra fermesa i
de la vostra justa visió depèn
tot. No hi ha poder més legítim
que el d’un poble en armes i en
estat de legítima defensa.

Des del primer agost de
guerra el diari barceloní La Ba-
talla, òrgan del POUM, denun-
ciava els processos iniciats a
Moscou contra els dissidents
bolxevics, cosa que li va repor-
tar les crítiques i els atacs de
tots aquells que no gosaven
contradir la política de l’im-
prescindible aliat soviètic. A
pesar de tot, Víctor Serge es
mostrava solidari amb els pou-
mistes. Estimats camarades,
–escrivia al diari l’octubre del

1936– us puc assegurar que des
del fons de les Sibèries i de les
presons tots els opositors de
l’URSS, socialistes, sindicalistes,
anarquistes i trotskistes, estan
amb vosaltres de tot cor.

Tanmateix, la ira del dicta-
dor Stalin es va desencadenar
amb tota la seva magnitud:
Andreu Nin desapareixia en
mans del temible GPU, el
POUM era suprimit i els seus
dirigents, encapçalats per Juli-
án Gómez Gorkin, membre de
l’executiu i director de La Bata-
lla, empresonats, jutjats i con-
demnats. Des de París, amb l’a-
jut d’un grup de catalans, entre
els quals s’hi trobava Narcís
Molins, Serge va organitzar un
comitè de defensa del POUM
per donar a conèixer aquella
injustícia. El juny del 1937, dins
la revista Les Humbles, una de les
poques publicacions de l’es-
querra francesa que li donaven
veu, escrivia: l’inquietant silen-
ci persisteix sobre Barcelona.
Ahir em van dir que la majoria
de dirigents del POUM estan
arrestats. Andreu Nin, segons el
rumor, ha estat afusellat o està
a punt de ser-ho. No m’ho puc
creure. Com es pot decapitar
tan fàcilment un partit obrer
que té milers de milicians al
front?

Ara, però, a les acaballes del
1947, ja fa temps que la male-
dicció de Stalin ha caigut sobre
Nin i també sobre Trotski.
Quan la mitjanit dins la llòbre-
ga comissaria és llargament
passada Julián Gorkin contem-
pla les soles gastades i plenes de
forats de l’amic mort i recupera

de la memòria molts dels mo-
ments que han viscut plegats;
instants com el d’ara fa sis anys
quan el va rebre a l’aeroport de
Mèxic mentre fugia, un cop
més, de la guerra europea; da-
vant els forats a les soles Gorkin
reviu també els nombrosos in-
tents d’assassinat patits o, fins i
tot, moments viscuts només fa
unes hores, quan s’han donat la
mà per última vegada. Amb
ràbia Gorkin recorda també el
procés del POUM i, gairebé deu
anys després, les preguntes del
tribunal tornen a ressonar dins
del seu cap.

–Hi havia un escriptor es-
tranger que solia escriure a La
Batalla, oi?

–Es deia Víctor Serge –res-
ponia Gorkin–, un home d’in-
tensa i dilatada vida revolucio-
nària que havia col·laborat amb
nosaltres i ens havia ajudat.

Dins l’habitació, al costat de
Gorkin, hi ha un altre perio-
dista exiliat que contempla la
modesta vestimenta del mort.
A Víctor Alba li vénen a la me-
mòria alguns dels passatges de
l’entrevista que va fer a Serge
un mes abans.

–¿Com veieu Europa des del
vostre exili mexicà?

–Amb nostàlgia –responia el
vell revolucionari–, quan s’ha
hagut de fugir-ne, d’exili en
exili, per sobreviure i per de-
fensar valors essencialment eu-
ropeus, com la llibertat de
pensament o els drets indivi-
duals, hom es recupera aviat de
l’amargor de les derrotes.

Serge tenia rostre d’intel·lec-
tual de pel·lícula –escriuria Al-
ba més tard–, amb ulleres sen-
se muntura i mirada serena.
Però no era pas un home serè.
No podria ser-ho amb la seva
vida. No em va sorprendre, en-
cara que em dolia, trobar en ell
una cosa que havia vist en al-
tres intel·lectuals: un egoisme
ferotge, implacable, capaç de
sacrificar la família a l’obra, a la
causa, a l’honor revolucionari.
Per això vivia amb molta mo-
dèstia, car no volia treballs re-
muneratius que li traguessin el
temps que dedicava a les no-
vel·les.

Per a Serge i per a mi –es-
criuria Julián Gorkin uns anys
després–, i també per a uns al-
tres vint mil europeus, la ma-
joria republicans espanyols,
Mèxic era la salvació. Allí, Serge
tenia moments d’alegria i, fins
i tot, reia; però el seu rostre no
trigava a entristir-se. Es tancava
durant hores en la meditació i
en el silenci. Parlava poc i, quan
ho feia, era amb un fons amarg
i dramàtic. Carregava sobre les
espatlles el drama de la Revo-
lució Russa devorant-se a si
mateixa, amb els rostres de tots
els grans revolucionaris desa-
pareguts, exterminats.

Tot i la seva fortalesa i tena-
citat Víctor Serge va sucumbir
al darrer combat. Aquella nit, el
17 de novembre del 1947, pels
volts de les deu, s’havia acomi-
adat de Gorkin en un cèntric
carrer de Ciutat de Mèxic. Mi-
nuts després, dins un miserable
taxi, el seu cor havia pres la
meditada decisió de portar a
terme l’anhelada revolució pel
seu compte.
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