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Jordi Soler recrea la vida del seu avi exiliat a Mèxic

Els republicans
de Mèxic

N A R R A T I V A

A N N A T O M À S

Jordi Soler, Los rojos de ultramar.
Alfaguara. Madrid, 2004.

E
l teixit de la història i els
seus moments cabdals el
configuren centenars de
noms i cognoms que en són
els únics i veritables prota-

gonistes. D’aquesta manera, no es pot
tenir un panorama complet ni de la
Guerra Civil ni de l’Estat espanyol si
s’ignora la diàspora republicana a
Amèrica Llatina, si s’extirpa de la
història oficial l’exili de combatents
que, després de sobreviure a esfereï-
dors camps com els d’Argelers, van
acollir-se a la invitació del general
Lázaro Cárdenas i van reconstruir les
seves vides des del principi en el llu-
nyà Mèxic. I és que, a diferència de la
majoria de les democràcies del món,
aquest país seguia considerant Azaña
com el president legítim d’Espanya i
veia Franco com un general colpista
que s’havia fet amb les regnes del
país per la via del tanc, el bombardeig
i el fusell.

A partir de les memòries que el seu
avi Arcadi va escriure a la selva de Ve-
racruz, a quaranta graus de tempera-
tura i debilitat per les febres cícliques
de la malària, i d’una llarga entrevista
gravada a La Portuguesa, nom de la
comunitat fundada pels exiliats repu-
blicans, l’escriptor Jordi Soler ha re-
dactat una esplèndida i esfereïdora
novel·la que evoca el periple vital de
milers d’espanyols que van haver de
deixar el seu país l’any 1939.

A través dels ulls del seu nét, pro-
fessor universitari a Mèxic i narrador
de la història, anirem coneixent la vida
d’Arcadi Soler, que l’11 de gener del

1937 s’allistà com a voluntari en la
columna Macià-Companys, canviant
així el rumb de la seva vida i el de la
seva família. Com si es tractés d’un
treball d’investigació, Soler va omplint
els dubtes i buits que susciten les 120
pàgines mecanografiades pel seu avi,
buits que amaguen una faceta fins
aleshores desconeguda: la seva afiliació
al Partit Comunista i el complot que va
idear, juntament amb altres republi-
cans, per assassinar el general Franco.

Amb una prosa trepidant i sense
escarafalls a l’hora de relatar el com-
portament de França envers els rojos
que creuaven la frontera, Soler fa jus-
tícia i recupera la memòria històrica.

Els capítols que narren la fugida de
Barcelona, el tracte infame que els
soldats francesos infligien als repu-
blicans, amuntegats en camps on se’ls
tractava no com a refugiats, sinó com

a veritables presoners de guerra, i el
formidable talent diplomàtic de
l’ambaixador mexicà, que va ajudar a
sobreviure els milers d’espanyols que
s’acostaren a ell amb l’anhel de ser
tocats per la seva aura protectora,
s’alternen amb el relat de les vivències
a l’altra banda de l’Atlàntic: “Vivíamos
una vida mexicana y sin embargo hablá-
bamos en catalán y comíamos fuet, buti-
farra, mongetes y panellets”.

QUAN NO S’ÉS UN INTEL·LECTUAL
A Galatea, on fundarien La Portugue-
sa, Arcadi i quatre catalans més aixe-
caren una plantació de cafè. Per a
aquell quintet de republicans un ne-
goci propi era l’única manera de tirar
endavant. I és que la condició d’exili-
ats que tant afavoria escriptors i in-
tel·lectuals, suposava un autèntic des-
avantatge per a aquell conjunt d’ex-
combatents sense ofici ni benefici que
hagué de batallar a diari durant anys
per treure’s del damunt el fantasma
d’Hernán Cortés i els seus despietats
conquistadors. Vida quotidiana i cru-
cials converses polítiques, com la
mantinguda entre l’ambaixador Ro-
dríguez i el general Pétain, es combi-
nen en un llibre a través del qual So-
ler, autor de novel·les com ara La cor-
saria, Nueva Aquitania i La mujer que te-
nía los pies feos, ret homenatge al seu
avi i a un exili que no podem deixar
caure en l’oblit.

N A R R A T I V A

Mertxe París, Mentre l’Iraq dormia.
Pagès Editors. Lleida, 2004.

L’ octubre del 2003, sis mesos després
de la caiguda del règim de Saddam
Hussein, Mertxe París, llicenciada

en humanitats i amb estudis de filologia
àrab i ciències polítiques, emprèn un vi-
atge en solitari a l’Iraq per escriure un lli-
bre. És acollida a la casa del seu guia,
l’Ahmed, la sogra del qual, la kurda Umm
Zina, acabarà esdevenint la protagonista
de la seva novel·la. A través del relat vital
d’aquesta dona, que va venir al món a
Halabja el mateix any que Saddam ho feia
a Tikrit, el 1937, descobrirem també la
història del poble kurd, fuetejat per tirans
i condemnat a ser objecte passiu, i la de
l’Iraq, país al qual, segons la mateixa Zina,
li “seran necessàries dècades perquè els
diferents, i tradicionalment oposats, po-
bles que configuren el mapa iraquià con-
visquin i es respectin sense l’actual omni-
presència de les armes”.

A partir de la convivència diària, l’autora
s’amara del periple de l’Umm Zina, des de
l’anomenat Bloody Friday, aquell fatídic
divendres 16 de març del 1988 en què els
atacs iraquians van convertir Halabja en
una ciutat deserta, fins al seu retorn a l’Iraq
després de setze anys d’exili. Alternant la
crònica del passat de Zina, l’autora ens re-
gala contes, poemes i sobretot reflexions
polítiques que sobretot permeten albirar
l’Iraq de la postguerra i el futur del país.
Sensible, rica en detalls i amb un cru però
magnífic pròleg d’Ana Alba, redactora de la
secció de Món de l’AVUI i enviada especial
a l’Iraq durant el febrer i el maig del 2003,
Mentre l’Iraq dormia esdevé un testimoni
preciós i a l’hora esfereïdor d’una nació, la
kurda, fragmentada en cinc països dife-
rents i oprimida pels respectius governs,
un poble sense Estat. La veu d’aquesta dona
representa la dimensió més humana de la
barbàrie d’una guerra. A.T.

Maria Carme Roca, El pont de fusta.
Barcanova. Barcelona, 2004.

M aria Carme Roca (Barcelona, 1955),
és llicenciada en filosofia i lletres i
filologia catalana, autora de més de

vint títols, la major part dels quals van
adreçats al públic infantil i juvenil, irromp
en el gènere de la novel·la històrica amb
aquest llibre que parteix d’una anècdota
que relata el rei català Pere III en la seva
crònica: el pont de fusta que es va fer
construir el rei mallorquí Jaume III de Ma-
llorca, entre la seva galera reial i el convent
de framenors on s’allotjava, en anar a Bar-
celona amb la reina Constança, germana de
Pere III, el 1342, per entrevistar-se amb el
monarca català. Jaume III no es refiava
gaire del seu cunyat i pretenia, així, poder
aixecar veles i partir en cas de perill. I és
que feia temps que covaven greuges: Jaume
volia conservar el regne que li corresponia
per dret legítim i Pere pretenia recuperar el
que el seu rebesavi, Jaume I, va dividir.

Aquest episodi històric, novel·lesc ja per
si mateix, dóna origen a una obra profun-
dament documentada en la qual els diver-
sos personatges basteixen una teranyina
d’intrigues, maquinacions polítiques i pas-
sions amoroses. El lector s’endinsa en les
tensions polítiques del segle XIV, però so-
bretot queda captivat per un teixit de sen-
timents, anhels i mancances que són pre-
cisament les que belluguen la seva vida. La
història és cíclica, no ho oblidem. Amena i
més que correcta, El pont de fusta demostra
que la història l’escriuen els vencedors i
que sovint cal gratar per descobrir el veri-
table rostre d’episodis històrics que els do-
cuments, com la crònica de Pere III en
aquest cas, passen per alt o narren de la
manera que els convé més. A.T.

Història franca
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Juan González Soto, Martel·lus, poeta
de Tàrraco. Il·lustracions de Pere Fort.
Arola Editors. Tarragona, 2004.

U
n pròleg historicista ens
adverteix de la identitat
del poeta llatí i de les vi-
cissituds que la seva obra
va patir fins a arribar a

mans dels lectors. González Soto
suggereix així un relat apòcrif d’uns
textos que miraculosament han per-
vingut fins als nostres dies. Martel·lus
es presenta com un poeta de Tàrraco,
que va viure la glòria de Numància i
que, amb tota probabilitat, va néixer
a la ciutat romana.

Dotze poemes acompanyats de fo-
tografies i dibuixos de Pere Fort es

presenten com les mostres supervi-
vents del vell poeta inconegut. El
contingut d’aquestes peces recrea els
temes de la poesia llatina en art me-
nor. Amor i guerra com a eixos cen-
trals i el tema de la nostàlgia, més
propi d’un neotèric de l’època de Sila.
Resulta estrany, en canvi, que no ar-
ribés a conrear la poesia satírica, sent
amb tota seguretat també company
de Lucili, que igualment acompanya-
va Escipió a Numància.

Els poemes breus fan referència al
paisatge i als elements naturals com
el mar. Tres textos es dediquen a Nu-
mància i a la victòria d’Escipió Emilià
l’any 133 aC. Ara bé, Martel·lus no
glorifica obertament el fet, sinó que
introdueix la pregunta poètica del
dubte: “¿És límit o és començament?”.
Introdueix el valor de la memòria per
als vençuts i no per als guanyadors i la
inutilitat d’haver emprès la batalla.

Aquest to íntim contrasta amb el mí-
tic setge i té més a veure amb el plany
del perdedor. Martel·lus s’atorga així
un paper d’observador i jutge moral.
Els poemes He tornat i Els joves nedadors
s’inscriuen en un tímid erotisme a la
manera de Catul, amb una expressió
molt directa i concisa. Aquí González
aconsegueix els seus millors guanys. A
aquests segueixen les composicions a
Lídia, una evident recreació de la tra-
dició llatina. Davant la mort fa balanç
de la vida a favor de l’amor com a
única arma contra el final, inclòs en el
darrer poema sobre la sepultura.

El llibre descriu, doncs, l’arc possi-
ble d’un home afortunat de l’època: el
paisatge, la vivència de les victòries,
l’amor, el còmput dels dies bons i l’e-
pitafi marmori. A això s’hi suma el
treball gràfic del llibre, tret distintiu
de l’editorial que agermana poesia i
imatge amb contrastada qualitat.


