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L’editor Isidor Cònsul ha publicat una barreja de contes i dietari

El calaix bo dels records
N A R R A T I V A

A N N A T O M À S

Isidor Cònsul, En el nom del pare.
Institut d’Estudis del Baix Cinca-IEA

amb la col·laboració de

l’Ajuntament de Fraga i Associació

Cultural del Matarranya.

Matarranya, 2004.

D
es que tenia 23 anys, Isidor
Cònsul (Bellpuig, 1948) s’ha
dedicat a explicar, comen-
tar i estudiar l’obra literària
dels altres. Crític literari i

timoner de l’editorial Proa des de fa sis
anys, ha compaginat el seu treball so-
bre la literatura contemporània amb
una tasca d’investigació centrada en la
del segle XIX i s’ha especialitzat en
l’estudi de la Renaixença i de la figura
i obra de Verdaguer, amb títols com
ara Jacint Verdaguer. Història, crítica i po-
esia i Perfils de Verdaguer. Així mateix, ha
fet l’edició crítica de Sant Francesc i,
conjuntament amb Joaquim Molas,
treballa en l’edició de Totes les obres de
Verdaguer: Prosa, Poemes llargs i Teatre.
També ha publicat Llegir i escriure. Pa-
pers de crítica literària i el dietari Cinc es-
tacions. Precisament en aquest darrer
títol, publicat per La Magrana, Cònsul
hi recordava el poble d’Espés, a l’Alta
Ribagorça, un paisatge que du incrus-
tat a l’ànima no només per la bellesa
d’un indret únic, pertanyent fins al
1966 al terme de Nerill –format pels
nuclis d’Espés de Dalt o de Sus, a 1.431
metres d’altura, i d’Espés de Baix o de
Jus, a 1.300 metres–, sinó també per la
bondat amb què l’ha acollit molts es-
tius i perquè, al cap i a la fi, és la terra
del seu pare, la geografia on romanen
les seves arrels.

Diversos amics i coneguts van res-
saltar l’evocació d’Espés que feia a Cinc
estacions i així va ser com, aprofitant
l’avinentesa de participar com a editor
en les Trobades d’escriptors al Pirineu,
que li brindà la possibilitat de redactar
un text anual que podia centrar en
l’univers d’Espés, i la seva, sempre
present, necessitat d’escriure, Cònsul
va decidir barrejar vida, memòria i
ficció i donar lloc al present títol.

DIVIDIT EN DIETARI I FICCIÓN
Parlem de miscel·lània perquè l’autor
ha volgut dividir el llibre en dues
parts, un dietari, allò que podríem
anomenar literatura del jo, i quatre
relats, en els quals la ficció és més o
menys present. En tots els casos es
tracta de textos que ja han estat pu-
blicats anteriorment, amb l’única ex-
cepció de Sirès, un marc literari, però ara
han estat revisats i Cònsul hi ha in-
troduït algun canvi, en especial la dia-
lectalització parcial del monòleg Sí,
noia. I tant que sóc d’Andorra, un tresor
dedicat a Joan Peruga, autor de la me-
ravellosa Últim estiu a Ordino, a través
del qual una vella ens narra, amb l’es-
pontaneïtat i la saviesa dels que han
tingut el treball dur com a escola i
universitat, la vida que dugué a la casa
on servia des que era una nena i en
concret la desgràcia que la dugué a
abandonar Andorra i fer cap a Espés.
Robusta com la seva narradora, la his-
tòria traspua vitalitat i coratge.

Com el mateix Cònsul explicava fa
poc en aquest mateix suplement
(4-XII-04), hi ha tota una tradició lite-
rària que permet copsar la metamor-

fosi que han patit de soca-rel els Piri-
neus, un món en crisi davant l’avenç
de la industrialització i el capitalisme.
D’aquesta manera, els costums i les
pràctiques entranyables han anat ve-
ient-se arraconades davant la moder-
nització agrària i els canvis econòmics
que han forçat a la migració cap a la
ciutat. A Espés, com explica Cònsul, a
començament de se-
gle “s’hi comptaven
40 focs i 200 veïns”,
mentre que ara no-
més hi ha vida a mit-
ja dotzena de cases.
Una realitat deca-
dent, tot i la merave-
lla del paisatge, de la
qual també podem
amarar-nos si llegim
les obres de Maria
Barbal i de Pep Coll.

Amb En el nom del
pare Cònsul obre el
calaix bo dels re-
cords, com ell mateix
l’anomena, i atura el
temps. Amb la prosa
treballada i contun-
dent que el caracte-
ritza, tenyida, això sí,
de melangia, ens ex-
plica el viatge que va
emprendre a França
per visitar aquells
oncles que, quan ell
era petit, els feien ar-
ribar una capsa de
bombons que relluïa
davant l’austeritat

que els temps magres de la postguerra
imposaven a tota celebració. Així ma-
teix, conrea la seva nostàlgia i la dels
lectors lletraferits quan, a Sirès, un marc
literari, ens explica com els espais d’u-
na casa s’han convertit, de manera in-
conscient, en el marc d’algunes de les
novel·les que va llegir en els estius que
va passar en aquest fantàstic paisatge

sota la cara nord del Turbó i no gaire
lluny de les Paüls. Tots hem vist algu-
na vegada desfilar els personatges
d’una novel·la colpidora per l’habita-
ció que ens refugia en els moments
tan íntims que ens brinda la lectura.
Així, en aquell menjador, Cònsul en-
cara hi veu passejar-se els protagonis-
tes de Bearn, o la sala de les nines, Don
Toni i Dona Maria Antònia, damunt
l’auto-mobile que el senyor Bearn no
pot aturar; i al pati hi ronden per
sempre personatges escapats de Cien
años de soledad: “El poble, que ara veig
a través de l’aigua com un bloc llunyà,
gris, abandonat i caigut, se’m perfila
en paral·lel a les mítiques estirps de
Macondo condemnades a cent anys de

solitud, sobretot per-
què no tenen una se-
gona oportunitat so-
bre la terra”.

Llegendes, com el
mite que envolta la
mort de Bernat d’Es-
pés i les històries que
li regalava el seu tiet
José, amb una veu de
greus obscurs inobli-
dable, s’alternen
amb un record de la
batalla de l’Ebre
abans de donar pas
al diamant en forma
de lletra impresa que
conclou el llibre. Ai-
gua d’Espernallac és
una història d’amor
senzilla i pura que
demostra, un cop
més, que ja no s’esti-
ma com abans, quan
l’amor, conreat a ba-
se de paciència i ten-
dresa, era com
aquesta aigua mira-
culosa que curava i
calmava qualsevol
dolor.

La Jerusalem dels boscos

N A R R A T I V A

J O A N A G U T

Peter Duffy, Els germans Bielski.
Traducció de Marta Pera.

Columna. Barcelona, 2004.

P
eter Duffy és un jove investi-
gador que ha esmerçat molts
mesos, ha consultat centenars
de documents i ha entrevistat
dotzenes de persones a Bielo-

rússia, els Estats Units i Israel per es-
criure l’epopeia dels germans Bielski.

Els Bielski eren una família jueva que
s’havia establert a finals del segle XIX en
el petit poble de Stankevitx, a la regió
bielorussa de la Rússia tsarista. Eren els
moliners de la vila i havien resistit tots
els embats de la història, la Primera
Guerra Mundial, la Revolució soviètica,
el domini polonès i l’ocupació nazi.
L’existència dels jueus mai no havia
estat gaire tranquil·la, però en la darre-
ra etapa la situació havia esdevingut
tràgica.

Quan el 22 d’abril del 1941 Hitler va
atacar la Unió Sovètica, els germans
Bielski –Tuvia, Zus i Asael– tenien en-
tre vint i trenta anys i s’havien quedat
prop de la casa familiar, on vivien amb
els seus pares i un germà petit. Cap a
finals d’aquell any els nazis van iniciar
la tasca d’empresonament i extermini

dels jueus de la regió. En una de les se-
ves accions, els alemanys van afusellar
cinquanta jueus, entre els quals hi ha-
via el pare i la mare dels germans Bi-
elski. Aquest fet va provocar que Tuvia,
Zus i Asael fugissin al bosc, disposats a
vendre cara la seva vida.

DOS ANYS DE LLUITA AL BOSC
Els germans Bielski relata la lluita d’a-
quests homes entre els anys 1942 i
1944. Molt aviat el petit grup inicial va
anar augmentant amb altres jueus es-
capats dels guetos i van formar un es-
camot compacte de guerrillers. Però la
característica que distingia aquest col-
lectiu armat dels altres grups maquis
de la regió era que acollien i defensaven
tots els jueus que podien, encara que
fossin vells, dones o criatures. El grup
dels Bielski va haver de fer molts equi-
libris per poder coordinar-se amb els
guerrillers procedents de l’Exèrcit Roig
i mantenir alhora la seva autonomia.
Perquè els germans Bielski tenien com
a prioritat salvar el màxim nombre
possible de jueus fossin o no possibles
combatents. El fet és que sota el co-
mandament de Tuvia, el germà gran
dels Bielski, acabà formant-se una co-
munitat jueva amb tallers, barberia,
escola, cuines comunitàries, sinagoga i
teatre, i tot dins del bosc, on es deia que
s’havia creat la Jerusalem dels boscos.

Els germans Bielski és un llibre d’acció,

una crònica històrica d’uns fets reals
protagonitzats per persones de carn i
ossos. Peter Duffy ha tingut l’encert
d’explicar les coses tal com van esdeve-
nir-se, amb els seus punts de glòria i
amb les seves zones obscures. És inne-
gable que l’autor sentia simpatia pels
seus personatges però cal agrair-li que
no hagi estat gaire maniqueu, en què
els bons són perfectes i els dolents uns
cafres. El llibre està escrit amb un llen-
guatge planer i directe com si es tractés
d’un reportatge periodístic sense man-
car-hi, però, les dades històriques im-
prescindibles per situar el lector. Potser,
de tota la història dels germans Bielski,
el pitjor és la trista fi que, desmobilit-
zats i de retorn a la vida civil, van tenir.
A Asael el van obligar a incorporar-se a
l’Exèrcit Roig i va morir al camp de
batalla, Zus va fer de camioner i co-
merciant i Tuvia de taxista fins que la
Parca els va passar factura a tots dos.
Han restat els seus hereus, mullers, fills
i néts, i el germà petit Aron. El llibre
acaba amb l’homenatge que a l’any
1986, uns quants mesos abans de la se-
va mort, van retre a Tuvia alguns dels
supervivents del bosc a l’Hotel Hilton
de Nova York. El carisma l’havia aban-
donat i la mort el perseguia, però el seu
rostre conservava la dura mirada d’un
líder nat. Marta Pera ha fet una excel-
lent traducció d’una obra que es llegeix
d’una tirada.


