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Pedro Zarraluki va guanyar l’últim premi Nadal amb la novel·la ‘Un encargo difícil’

L’illa dels perdedors
N A R R A T I V A

A N N A T O M À S

Pedro Zarraluki,
Un encargo difícil.

Premi Nadal.
Destino. Barcelona, 2005.

E
stiu del 1940. Leonor
Dot, esposa d’un alt
càrrec republicà afu-
sellat al final de la
Guerra Civil, i la seva

filla Camila, son enviades a un
desterrament forçat a l’illa de
Cabrera. Com a única compa-
nyia tindran el matrimoni
propietari d’una taverna mi-
serable, un vell pescador ano-
menat Lluent i uns quants
soldats atemorits per un pos-
sible atac de l’exèrcit anglès. A
aquest reduït microcosmos
s’hi afegirà Benito Buroy, un
altre perdedor de la guerra
que arriba a Cabrera per com-
plir una missió, un encàrrec
difícil, que consisteix a assas-
sinar Markus Vogel, un doble
agent nazi que ha traït el Ter-
cer Reich. Si no mata l’ale-
many, Buroy haurà de com-
plir cadena perpètua a Burgos.

Amb un nombre tan escàs
de personatges i una localit-
zació tan abrupta com Cabre-
ra, plena de cales ocultes i
pendents rocosos, Pedro Zar-
raluki (Barcelona, 1954) ha
teixit una novel·la de profund
rerefons moral. Com ell ma-
teix declarava en rebre el pre-
mi Nadal, “part de la norma-
lització de la Guerra Civil” es-
panyola és que la “literatura la

faci seva sense caure en el
maniqueisme, perquè les víc-
times son de tots dos bàn-
dols”.

Autor de dos llibres de re-
lats, Galería de enormidades i
Retrato de familia con catástrofe, i
de les novel·les La noche del tra-
moyista, El responsable de las ra-
nas, Hotel Astoria, Para amantes y
ladrones i La historia del silencio,
guardonada amb el premi
Herralde, ara, l’escriptor ens
presenta un títol ambientat
en una època de privacions i
opressió. Amb tal finalitat, res
millor que Cabrera, estratègi-
cament coneguda com a porta
de les Balears. I és que una illa
facilita l’ambient tèrbol, la
crispació, l’estancament i, so-
bretot, l’emergència d’unes
relacions en les quals els ges-
tos, les mirades i les poques
paraules són de vital impor-
tància.

CONFINATS A L’ILLA
Un encargo difícil recorda,
doncs, L’illa de l’holandès, de
Ferran Torrent, la història
d’un professor universitari
confinat en una illa cap als
anys 60. Allà, com en l’obra de
Zarraluki, la política pura i
dura no té la importància que
se li dóna a la Península i el
vessant humanista, les relaci-
ons entre els habitants d’a-
quell paradís perdut, se so-
breposen a qualsevol disputa
de caràcter polític.

I és que, com denoten les
pàgines d’Un encargo difícil, la
devastació del conflicte armat
ha acabat per igualar vence-

dors i vençuts, com exposa
Benito Buroy: “Todos allí habían
perdido la guerra, o habían per-
dido mucho en la guerra o habían
sacado bien poco de ella, lo que no
eran sino distintas manifestacio-
nes de una misma derrota”. Tot i
així, Zarraluki no es queda
curt en descriure el desig
venjatiu de les tropes fran-
quistes.

En aquesta illa de perdedors
destaca l’esguard de Camila,
la petita, que ja representa
una nova època. Com ella, la
resta de personatges estan

perfectament dibuixats i do-
tats d’una profunditat psico-
lògica més que lloable. Desta-
quen les reflexions en primera
persona de Camila, reflexions
que en teoria formen part del
seu diari íntim i que Zarraluki
intercala en el relat dels esde-
veniments a l’illa per mos-
trar-nos el contrast entre la
innocència de la nena i la
brutalitat de la postguerra. El
ritme de la novel·la, sustentat
en la intriga de saber si Buroy
executarà la seva missió, i la
recreació del paisatge de l’illa,

amb el far, la plaça central i
les grutes rocalloses, comple-
menten un argument molt
enginyós. El relat, en el seu
conjunt, és de caràcter retros-
pectiu, amb la història re-
construïda des del moment en
què Buroy retorna a Mallorca
per notificar el resultat de la
seva missió. Abans, però, de
saber si l’alemany Markus Vo-
gel és mort o no, ens endinsa-
rem en les relacions entre re-
sidents i nouvinguts per, un
cop conclòs el llibre, ser capa-
ços de reflexionar èticament
sobre el resultat dels conflic-
tes armats.

Com remarcava el mateix
Zarraluki en la festa de lliura-
ment del premi, “en els temps
que vivim, la novel·la, a més de
no perdre la seva part d’en-
treteniment, ha d’intentar
afectar la nostra consciència
de la vida”.

Paraules salvadores
P O E S I A

R O S E R G U A S C H

Rosa Fabregat, Cauen instants.
Pagès Editors. Lleida, 2004.

Rosa Fabregat, Roses de sang.
Pagès Editors. Lleida, 2005.

J
a fa uns quants anys,
quan Rosa Fabregat
tenia una farmàcia a
Llorenç del Penedès,
molt a prop del cam-

panar que a ella la va captivar
per quedar-s’hi a viure, cada
migdia, en sortir de l’escola,
els nens passàvem per davant
de la farmàcia i ens hi esperà-
vem. Llavors sortia la Rosa,
amb una rialla immensa, i ens
repartia caramels. Sempre
l’he recordada així, amb
aquella bata blanca, rient, al
carrer Nou, la farmacèutica i
escriptora. És la primera es-
criptora que conec a la meva
vida. Actualment, Rosa Fabre-
gat viu a Lleida, i és el riu Se-
gre qui l’empeny als versos,
però també, i des de sempre,
el mar de Salou.

Els dos darrers volums de
poesia que ha publicat Rosa
Fabregat tenen un nexe en

comú. Un nexe que els ager-
mana –semblen dos llibres
bessons!– i que els dóna cos i
profunditat. Els dos responen
a una crida cap a la força del
llenguatge, una crida cap a la
recerca dels valors humans
mitjançant les paraules. D’al-
guna manera, l’autora vol
fer-nos arribar, en diferents
contextos, el poder que s’a-
maga rere els mots.

UN PONT DE CONEIXEMENT
Les paraules, doncs, es con-
verteixen en pont de recerca i
de coneixement. Pont que vol
il·luminar els foscos passadis-
sos de l’ànima humana. “No-
més vivim instants, ens repe-
tim tothora / i ens preguntem
sovint, per què morim tan
d’hora?”. És, doncs, en aquest
pont que la poesia pren el ca-
ràcter de la intimitat, recolli-
da en escenes familiars, en-
grunes de memòria, reflexi-
ons sobre el pas del temps, i

alhora l’experiència de la ma-
duresa.

Cauen instants és un recull
que vol rendir homenatge a
Petrarca, el poeta de l’amor, i
també a Shakespeare, del qual
l’autora en cita: “I tu viuràs
(perquè els meus versos són
prou savis) al lloc on el respir
és més respir: els llavis”. Rosa
Fabregat cedeix al repte del
sonet tot aconseguint l’equili-
bri entre joc i foc, i ens apropa
als instants d’amor, als ins-
tants de cendres i als instants
ciutadans. L’amor, el pas del
temps i la mort es donen la
mà al poema No et moris mai,
amor, l’únic poema d’aquesta
primera part que no és un so-
net, una petició, un desig, un
prec: “No et moris mai, amor,
que no podria / viure sense tu.
El temps que queda és breu. /
La mort ens sotja com el som-
ni lleu / que vincla cada ésser
quan despunta el dia”.

La recopilació d’instants

d’espais, de persones, de de-
talls, de fets quotidians,
aquests instants recollits amb
cura i elaborats de temps,
queden concentrats en aquest
senzill, però gran poema:
“Cauen instants / en els re-
llotges / mentre l’arena / ens
va colgant”. En l’acurat pròleg
d’Albert Turull s’esmenta que
“tots aquests poemes són com
instantànies. Instantànies,
imatges, retrats, visions ob-
jectives o objectivables” i que
també trobem presents a Roses
de sang, el llibre en memòria
de les víctimes innocents de
l’11-M.

LA INJUSTÍCIA HUMANA
A Roses de sang, la contribució
de la poeta a reflectir la injus-
tícia humana pren la veu d’un
jo poètic totalment encès per
la impotència. Un jo poètic
mirall dels esdeveniments, el
qual es qüestiona, es lamenta i
s’expressa sense vels ni om-

bres. “Maleïts botxins! / Em-
preu l’espasa / com estendard.
/ Negueu el verb / amb con-
tundència. / Sou els grans cecs
/ que Saramago / ha retratat. /
I Susan Sontag / clamant al cel
/ contra la guerra / que heu
deslliurat”. L’autora aquí afir-
ma que cal, per tant, ser testi-
monis de les malvestats i do-
nar-ne fe. El cant de després és
un cant d’esperança reflectit
en la imatge d’una cigonya que
porta una nova branca al niu
de la catedral de Lleida.

La invocació a les paraules
salvadores és un crit davant
del desconcert, perquè només
les paraules poden ajudar-nos
a cercar la pau perduda: “Ve-
niu, paraules salvadores. / Re-
concilieu-nos amb la vida”.

Rosa Fabregat tenia un poe-
ma gravat en ceràmica a la
seva farmàcia. Sempre me
n’he recordat: “Malalt. Em fa
mal el teu dolor. / Tinc raco-
nets d’ombra / amagats a les
mans, / gotes de triaca magna,
/ catifes a la sang / i la casa
plena d’heura / per a tu. / Tinc
essències, ungüents, / colors i
mentides / per al teu mal. /
Tinc una llàgrima / que em-
bolico amb un somriure / i
paper fi. / Venc salut i somnis.
/ I te’ls cobro / i em fa mal”.


