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Moçambic es va independitzar de Portugal el 25 de juny del 1975

La pau italiana
A S S A I G

X A V I E R F I L E L L A

Roberto Morozzo della
Rocca, Moçambic.

Una pau per a l’Àfrica.
Icària. Barcelona, 2003.

L
a Revolució dels Cla-
vells portuguesa del
1974 va iniciar el
procés de descolonit-
zació de Moçambic,

país que finalment assolia la
independència el 25 de juny
del 1975. Moçambic esdevenia
una República Popular dirigi-
da pel Frelimo, el Front d’A-
lliberament que, dirigit per
Samora Machel, havia iniciat a
meitat dels anys 60 la lluita
contra les forces colonials.

La marxa dels portuguesos,
tanmateix, no va significar
l’inici d’un nou període de
pau, sinó el d’una guerra civil
en què el govern marxista-le-
ninista del Frelimo havia d’a-
frontar l’acció de la Renamo,
el moviment que naixia l’any
1976 amb el suport del lla-
vors règim racista de Rhodè-
sia. El llarg enfrontament en-
tre el Frelimo i la Renamo, en
què van morir un milió de
persones, va deixar el país
exhaust.

El 4 d’octubre del 1992,
després de setze anys de guer-
ra, va tornar la pau a Moçam-
bic gràcies a la firma dels
acords de Roma. Joaquim
Chissano i Alfonso Dhlakama,
líders respectius del Frelimo i
la Renamo, s’estrenyien final-
ment les mans.

El llibre que presentem re-
lata la crònica de la pau mo-
çambiquesa, encara que, de
fet, és també una narració de
la història del Moçambic in-
dependent. L’autor, llicenci-
at en història contemporània
i professor a la Universitat de
Roma Tre, ressalta igualment
la particularitat d’una nego-
ciació en què els mediadors
van saber crear un clima de
comprensió entre les dues
parts fins a arribar a aconse-
guir el que, en alguns mo-
ments, no semblava més que
un somni utòpic.

La mateixa personalitat
dels quatre mediadors ja és

per si mateixa prou signifi-
cativa. D’una banda, tres ita-
lians. En primer lloc, Andrea
Riccardi i Matteo Zuppi, de la
Comunitat de Sant’Egidio,
que van aportar la tenacitat
pacient de la seva comunitat
que no refusa treballar per a
objectius grans amb mitjans
escassos. En segon lloc, Mario
Raffaelli, que hi va contri-
buir amb la seva experiència
com a parlamentari italià.
D’altra banda, un moçambi-
quès: l’arquebisbe catòlic de
Beira, Jaime Gonçalves, que
aportava a la mediació el seu
sentiment africà.

La lleugeresa institucional

dels mediadors, subratlla
Roberto Morozzo, era la seva
debilitat, però també el que
els atorgava una gran lliber-
tat d’acció. La falta d’interes-
sos propis donava a la seva
actuació una credibilitat que
totes dues parts no haurien
reconegut en altres media-
dors.

El lector trobarà en aques-
tes pàgines no tan sols una
acurada descripció de la seva
contribució al procés, sinó
també una considerada valo-
ració del que, no en va, va ser
un exemplar exercici que ha
esdevingut paradigmàtic en
la recerca de la pau.

A S S A I G

Fredrik S. Heffermehl (ed.),
Construir la paz. Traducció

d’Elisa Calvo, Rafael Sánchez
Raya i Isabel Montes. Icària.

Barcelona, 2003.

É s possible la pau? És la
pregunta que responen,
cadascú des de la seva

particular experiència, la
trentena llarga d’autors que
col·laboren en el llibre que
edita Fredrik S. Heffermehl,
president de l’Aliança Norue-
ga per la Pau i vicepresident
de l’Oficina Internacional per
la Pau. Els autors, entre els
quals destaquen noms ben
coneguts com ara el Dalai La-
ma, Jostein Gaarder, Nelson
Mandela, Mikhaïl Gorbatxov i
Federico Mayor Zaragoza, do-
nen resposta a qüestions vi-
tals que inclouen des de la
responsabilitat social dels ci-
entífics i la imprescindible
defensa del medi ambient
fins a la detallada descripció
de les tècniques per a la reso-
lució de conflictes que pre-
senten les australianes Hele-
na i Stella Cornelius, funda-
dores i directores de The Con-
flict Resolution Network. El vo-
lum posa en qüestió la
capacitat de les armes de
destrucció massiva per ga-
rantir la seguretat en el pla-
neta i insisteix, amb l’exem-
plaritat manifestada per cada
un dels autors, que la primera
condició per assolir el desar-
mament és creure que la pau
és possible. X.F.

Ángeles Espinosa, Alberto
Masegosa i Antonio

Baquero, Días de guerra.
Diario de Bagdad.

Siglo XXI.

Madrid, 2003.

L a matinada del 20 de
març del 2003 diverses
explosions en el centre

de Bagdad anunciaven l’inici
de la guerra contra Iraq. Des
d’aquell dia i fins al 9 d’abril
els dos centenars de periodis-
tes estrangers que des de feia
unes setmanes havien anat
arribant a l’Iraq van explicar
al món el relat tant de l’ocu-
pació per part de la coalició
anglo-americana com dels úl-
tims dies de repressió del rè-
gim de Saddam Hussein. El
llibre que presentem ofereix
una crònica dels esdeveni-
ments d’aquelles tres inten-
ses setmanes que els seus au-
tors van viure de primera mà.
Ángeles Espinosa, del diari El
País, Alberto Masegosa, de l’a-
gència Efe, i Antonio Baque-
ro, d’El Periódico de Catalunya,
no tan sols van treballar junts
aquells dies, sinó que també
van compartir la vida quoti-
diana en el Bagdad amenaçat
per les bombes. Aquella ex-
periència del que ha estat el
conflicte més mediàtic de la
història queda reflectida en
aquest diari de guerra en què
es trasllueix en tot moment la
posició crítica dels seus au-
tors amb un conflicte que,
senzillament, qualifiquen
d’invasió. X.F.

Els paradisos de la infantesa
N A R R A T I V A

J O S E P M A N U E L S A N A B D Ó N

Teresa Monroig Salom, Teresa
i Laura. Edicions Brosquil.

València, 2003.

R
ecordo una frase del
llibre L’estiu grec, de
Josep Piera, en què
l’escriptor de la Safor
opina que els de la

seva generació han de conside-
rar-se afortunats ja que han co-
negut el vell i el nou. Aquesta
experiència és comuna per a
tots els nascuts en les dècades
dels 40 i dels 50, com és el cas
de l’autora d’aquest llibre. A
partir de la segona meitat dels
anys 60 es van produir a la
nostra societat uns canvis his-
tòrics tant accelerats que el
nostre món actual té ben poca
cosa a veure amb el de les dues
dècades de la postguerra.

La narració d’aquella època
ha inspirat l’obra narrativa de

molts autors. Sense sortir del
País Valencià, podríem citar
Carmelina Sánchez Cutillas, Jo-
an Francesc Mira, Manel Joan i
Arinyó i Rafael Ventura Melià.
Tots han viscut aquells anys des
d’una edat i des d’una perspec-
tiva diferent, però ens han dei-
xat una imatge d’una època
que segurament desperta l’in-
terès dels narradors perquè
com deia Piera pertany a la ca-
tegoria dels temps vells.

Teresa Monroig Salom, amb
Teresa i Laura, s’afegeix a aquesta
nòmina d’escriptors amb la
narració de diversos moments
en la vida de dues bessones,
Teresa i la seva germana Laura,
des del seu naixement als anys
50 a Càlig, petita vila del Baix
Maestrat, fins a quan abando-
nen el poble per anar a estudiar
a Castelló de la Plana.

El llibre està estructurat en
diferents capítols que ens refe-
reixen moments concrets de la
vida de les dues bessones. Co-
mença amb el titulat Eixida al

món, que relata el moment del
seu naixement, amb la sorpresa
de l’arribada de dues filles en
lloc d’una, i amb la presència
d’un metge que sembla extret
d’un esperpent de Valle-Inclán.
A poc a poc anirem veient com
creixen les xiquetes, coneixe-
rem els seus pares i els seus
avis, la manera de passar el
temps o com aprovisionar-se
d’aliments. I esdeveniments
com l’arribada del telèfon al
poble o el cinema ambulant
dels estius.

També a estones el llibre és
un bon document etnològic:
podem assistir a la manera com
es feien les tasques del camp,
tot el ritual que suposava anar
a arreplegar olives o ametlles, o
a l’acte de trepitjar el raïm per
convertir-lo en vi, en condicions
no gens higièniques.

La vida de les dues bessones
en aquells anys transcorre
tranquil·la i feliç, en un autèn-
tic paradís, i es veu alterada
només per la presència de la

mort, o la primera separació,
quan a una d’elles se l’empor-
ten els avis de vacances a la
Balma, a la comarca veïna dels
Ports.

Un aspecte interessant del
llibre és l’enorme esforç que
suposava per als joves que vivi-
en lluny d’una gran ciutat, fa
només uns anys, estudiar el
batxillerat, que llavors comen-
çava als deu anys. Les protago-
nistes del llibre eren prepara-
des per mestres quan acabaven
l’escola, a les tardes i les nits, i
havien d’examinar-se en un
parell de dies a Tortosa o a
Castelló.

Teresa Monroig recrea molt
bé el llenguatge de la gent del
seu poble, amb expressions i
vocabulari molt pròpies dels
homes i dones de Càlig. Teresa i
Laura és un llibre ple de ten-
dresa, escrit de manera molt
amena, i recomanable per re-
cordar o conèixer uns temps
que encara ens són molt prò-
xims.


