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Màrius Blàvia va néixer a Lleida el 1963

Freud i Blavatski
a Lleida

N A R R A T I V A

D A V I D C A M I N A D A

Màrius Blàvia, Estirp d’homes lliures.
Finalista del premi Pere Calders 2003.

Proa. Barcelona, 2004.

“E
n un racó hi ha el mè-
dium i els seus ulls
opacs, estranyament
malsans”. Amb aquesta
citació, extreta d’El mè-

dium, del desaparegut Joan Perucho,
l’escriptor Màrius Blàvia (Lleida, 1963)
encapçala la seva tercera novel·la, Estirp
d’homes lliures, finalista del premi Pere
Calders 2003, que basa la seva trama
en el moviment espiritista i la teosofia
a la Lleida de principis del segle XX.

Blàvia, que també ha publicat L’illa
dels morts (1995), La llum de l’abisme
(1997) i el dietari El viure secret (1999),
tria per a la seva última obra un tema
força desconegut i diferent al del mo-
viment obrer o l’anarquisme, que van
marcar durant els primers decennis
del segle XX la societat catalana i que
s’han revelat com un important mate-
rial històric per als novel·listes. En
aquest cas, l’escriptor de les terres de
Ponent presenta una societat lleidata-
na fragmentada entre els lliurepensa-
dors, partidaris de les idees de la psi-
coanàlisi de Freud i l’espiritisme, i els
sectors catòlics més radicals. Blàvia di-
buixa una Lleida dual, marcada per la
dicotomia bé-mal, sacre-demoníac, i en

què es porta a terme, en
paraules del mateix autor,
una “lluita sorda”, una
confrontació silenciosa i
intensa entre espiritistes i
religiosos.

Estirp d’homes lliures és una
novel·la ambiciosa, la més
ambiciosa de l’autor. Amb
prop de tres-centes pàgines,
Màrius Blàvia compon una
novel·la treballada, docu-
mentada, però massa lineal
i simètrica pel que fa al re-
lat, fet que provoca una
certa monotonia expositiva.
A més, el relat es veu exces-
sivament marcat per la
mort, els assassinats i el
destí tràgic dels diferents
personatges.

De la vintena de perso-
natges que hi apareixen,
un dels centrals és el Quim
Costanegra, un psiquiatre
de mitjana edat que a l’ini-
ci de la novel·la torna a Lleida provi-
nent de Viena, on ha assistit a un
simposi de psicoanàlisi. El doctor
Costanegra és l’abanderat dels lliu-
repensadors, dels intel·lectuals fasci-
nats per les teories freudianes i pel
moviment teosòfic de la russa Ielena
Petrovna Blavatski, impulsora d’un
cos doctrinal per unir totes les tradi-
cions espirituals en un únic corrent
universal. Quim Costanegra és un
home atrapat entre l’amor segur i

acomodat de la seva dona, Carlota
Carrera, que està greument malalta, i
la passió física i espiritual que li
proporciona la seva amant, Adela
Arnau. Serà a través de Quim Costa-
negra i dels seus dos fills, Leocadi i
Max, que el bàndol dels lliurepensa-
dors s’anirà estenent per una Lleida
amarada encara d’una tradició d’in-
tegrisme religiós, que forma una so-
cietat encotillada i moltes vegades
profundament hipòcrita.

És precisament en aquest
bàndol en què apareixen
religiosos amb paternitats
amagades, capellans ena-
morats secretaments de fe-
ligreses, clergues que es ve-
uen abocats a cometre
crims passionals, temptaci-
ons que han de ser repri-
mides, sessions d’espiritis-
me vistes com un acte dia-
bòlic que ha de ser impedit
per les autoritats...

RADICALITZACIÓ
Blàvia no pretén que Estirp
d’homes lliures sigui una no-
vel·la històrica clàssica.
Malgrat que l’autor s’esfor-
ça en la documentació i
l’ambientació històrica,
prioritza, sobretot, la nar-
ració de la sort que corre
cadascun dels personatges.
En aquest sentit fa un esforç
de radicalització i porta fins
al límit molts dels perso-
natges, una tàctica que ex-
plica el destí tràgic que
molts tenen.

Estirp d’homes lliures és una
obra treballada perquè Blà-
via crea un conjunt de per-
sonatges per escenificar
una trama sobre l’enfron-
tament entre espiritistes i
religiosos. En aquest sentit,
l’autor té molts fronts
oberts i això fa que el relat
resulti superficial, excessi-

vament ràpid en el desenvolupament i
limitat a descriure accions. La novel·la
està escrita correctament però hi fal-
ten elements per ser una obra desta-
cable. Enmig de l’allau de crims i
morts que sacsegen el relat, com a
lector puc dir que he sobreviscut a la
novel·la. Estirp d’homes lliures és una
obra que desperta curiositat i que
atorga esperances a aquest narrador.
Caldrà estar atents al pròxim pas lite-
rari de Blàvia.

Memòria de la Transició
política i laboral

A S S A I G

F E R R A N A I S A

Diversos autors,
Polítiques de la memòria, la Transició a
Catalunya. Pòrtic. Barcelona, 2004.

Cajo Brendel i Henri Simon,
Ilusiones políticas y lucha de clases,

del antifranquismo al postfranquismo.
Virus Editorial. Barcelona, 2004.

E
n els darrers mesos han apa-
regut dos llibres que tenen en
comú la recuperació de la
memòria històrica d’uns fets
que semblen molt llunyans,

però que són d’ara mateix, precisament
de la Transició política i social espanyo-
la. El primer d’aquests assaigs correspon
a Polítiques de la memòria, que ha estat
coordinat per Marta Rovira (sociòloga) i
Félix Vázquez (professor de psicologia de
la UAB). En aquest treball han col·laborat
diversos historiadors, com ara Ramon
Alquézar, Agustí Colomines, Carme Mo-
linero i Antoni Strubell, entre d’altres,
que s’han apropat i han interpretat els
fets que van marcar el pas del franquis-
me a la democràcia. Aquest assaig s’en-
dinsa en la memòria de la Transició po-
lítica a Catalunya que va des del final del
règim dictatorial franquista a les elecci-
ons generals del 1982.

Els polítics i els ideòlegs de l’actual
règim han cantat meravelles de la
Transició espanyola, el discurs oficial ha
ofert una versió triomfalista d’aquesta
Transició, però aquest llibre se suma a la

bibliografia recent que incideix especi-
alment en el silenci i els oblits d’aquells
moments històrics. Els coordinadors, en
la introducció fan referència al debat
sobre el passat i, davant dels que creuen
que és millor oblidar, reivindiquen la
presència de la memòria en el debat
públic, perquè com diu el poeta Mario
Benedetti: “L’oblit és ple de memòria”.
L’assaig es capbussa en temes concrets
com ara el silenci de la memòria demo-
cràtica durant la Transició, els discursos
polítics, el paper dels mitjans de comu-
nicació, la militància feminista, Catalu-
nya en la Transició, etcètera. Cal citar
també la participació en aquest estudi
del Colectivo Ectétera, amb una aporta-
ció important sobre la llegenda de la
Transició i sobre la participació, que so-
vint s’oblida, del moviment obrer. El
Colectivo Etcétera presenta aquesta lle-
genda argumentant: “Aquesta Transició,
amb majúscules, es presenta, més enllà
d’uns canvis administratius, com el pas
de l’obscurantisme a la modernitat, de
la por a la llibertat. Aquesta és la lle-
genda”. El Colectivo Etcétera analitza la
situació d’Espanya a finals del franquis-

me i les grans lluites obreres com un
dels punts esgotadors del règim, així
com les maniobres, durant la Transició,
dels directors del nou sistema polític per
desarticular el moviment obrer i bui-
dar-lo de combativitat.

LLUITES OBRERES A LA TRANSICIÓ
Gairebé seguint aquesta mateixa línia
del Colectivo Etcétera, Cajo Brendel i
Henri Simon, en el seu llibre Ilusiones
políticas y lucha de clases, descriuen i ana-
litzen les diverses lluites obreres de fi-
nals del franquisme i de la Transició. En
el prefaci, Santiago López Petit hi mani-
festa: “Hem d’estar contents per la pu-
blicació d’aquest llibre gràcies a l’edito-
rial Virus. Cada cop hi ha més anàlisis
del franquisme en les seves facetes di-
verses, des de la repressió fins a la gènesi
i evolució dels moviments de resistència,
com ara el moviment llibertari. Però hi
falten els estudis de conjunt amb una
orientació de classe”.

L’assaig va ser publicat per primera
vegada per l’editorial francesa Sparta-
cus, el 1979; per tant, acull les lluites
dels anys 70 gairebé en calent, perquè

l’època estudiada per Brendel i Simon
arriba fins al 1978. Hi ha dins del llibre
un capítol important dedicat a la re-
construcció, el 1976, de la CNT –sobre el
tema de la CNT en la Transició continua
sent imprescindible el llibre de Joan
Zambrana, La Transición libertaria, Catalu-
nya 1976-1979 (Fet a Mà, 2000)–, així com
les repercussions immediates dels efec-
tes dels Pactes de la Moncloa del 1977
sobre la classe treballadora.

L’assaig també analitza com les forces
del capital van ser les primeres interes-
sades a integrar el moviment obrer au-
tònom (CCOO i altres), que havia anat
creixent al marge dels sindicats verticals
del franquisme i dels partits polítics an-
tifranquistes, com el PCE. Brendel i Si-
mon anuncien, amb el seu assaig, la
derrota del moviment obrer autònom,
que pretenia amb la seva autoorganit-
zació i el seu sistema assembleari plan-
tar cara al capitalisme. Com diu López
Petit, el moviment obrer autònom va ser
derrotat pel capital però també pel re-
formisme obrer. D’això parla aquest in-
teressant llibre que se centra en la rela-
ció capital-feina.


