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➤ ➤ ➤

RUTH MARIGOT

“Sempre escric històries
de supervivents”

A ‘Per un sac
d’ossos’ (Planeta),
premi Ramon Llull,
Lluís-Anton
Baulenas ens
endinsa en
la immediata
postguerra
espanyola i
els seus camps
de concentració
de la mà d’un jove
legionari que té com
una missió complir
una promesa feta al
seu pare, represaliat
pel règim franquista

F R A N C E S C B O M B Í - V I L A S E C A

“La convenció
que dono al
lector a totes
les novel·les és
que tot és real,
és a dir, que no
l’enganyaré”

F.B.V. La seva nova obra sembla fe-
ta per generar polèmica...
L.A.B. Ha creat una certa expec-
tació que no esperava. Sense
que fos la intenció bàsica de la
novel·la resulta que he tocat un
botonet que provoca que pas-
sin coses... No volia fer una no-
vel·la sobre els camps de con-
centració franquistes, ja hi ha
gent que n’ha escrit llibres
molt millor que jo: de literatu-
ra concentracionària n’hi ha
molta. Tampoc no volia fer un
llibre sobre el fet de recuperar
cadàvers anònims, que és un
tema que ja s’ha tocat molt
periodísticament. Això eren
decorats per ficar-hi la meva
història, que és el que jo sem-
pre faig, però ben explicat i
documentat, un escenari. Volia
explicar una història de perso-
natges, que també és el que
faig sempre, em repeteixo i
sempre escric històries de su-
pervivents, de gent que intenta
sortir-se’n, de gent putejada als
quals la vida no els va bé...
Aquesta és la història de les
contradiccions d’una persona i
de la recerca progressiva de la
seva identitat a partir de l’a-
nècdota argumental que dóna
peu al llibre.
F.B.V. La confrontació de la identitat
és més forta amb una guerra pel
mig... S’ha d’escollir bàndol...
L.A.B. El Genís Aleu és un prota-
gonista poc ideològic, no és ni
anarquista ni comunista ni
d’Esquerra Republicana, ni fill
d’un de la FAI a qui van matar
o va desaparèixer... És un tio
que té ràbia perquè han matat
el seu millor amic, el millor
amic del seu pare, que també
ha mort per culpa del règim,
que la seva mare s’ha tornat
pràcticament lela: són condici-
onants molt humans i direc-
tes, i a més a ell l’han putejat
tota la vida. Com que resulta

que els putejants són uns, i
diu: “Vaig a per ells”, però no
pas per una qüestió cent per
cent ideològica: la ideologia ve
després. Primer hi ha la res-
posta humana del desig de
venjança, de la mala llet, la
ràbia, el compromís amb una
promesa que ha fet. Aquest
encàrrec a complir és molt
novel·lesc, també. El discurs
ideològic és bastant prim, per
això té grans contradiccions.
No deixa de ser una història en
què s’explica un cas estrany,
però de fet en aquella època va
passar de tot, gent que desa-
pareixia i tornava, presumptes
morts que ressuscitaven...
F.B.V. Molts ‘vencedors’ encara no
han assumit la seva responsabili-
tat...
L.A.B. Exacte. Durant la guerra
es comprèn que a tots dos
bàndols hi hagués comporta-
ments irracionals, però es
comprèn menys que un cop
acabada els vencedors anessin
a destrossar els vençuts d’una
manera tan brutal i durant un
temps bastant llarg. Potser ara
sobta que s’hagués oblidat
tant una cosa tan bèstia, mal-
grat la Transició. Aquests dies
veiem el merder que hi ha
perquè s’enretira una estàtua
de Franco, i la dreta, que és la
que està interessada perquè no
es remogui res, ja diu que
sembla que es vulgui tornar a
la confrontació. La cosa és
molt més simple: s’ha de fer
justícia. La gent més jove es fa
preguntes, no se’ls pot anar
amb rotllos de la Transició i
que s’ha de callar: han nascut
amb la democràcia i saben què
volen. Sobta que temes com

aquest estiguin oblidats i
silenciats.
F.B.V. Però se n’ha parlat...
L.A.B. Temes com els dels camps
de concentració o els treballs
forçats ja es coneixen, més o
menys, però s’han intentat di-
luir de manera clara. Al fer la
novel·la, el que més m’ha sob-
tat és que els professionals, els
que haurien hagut de trac-
tar-los encara que fos d’una
manera molt específica i mi-
noritària, com historiadors,
penjats de la història local, al-
gú que fa una tesi doctoral so-
bre un tema que ningú més en
parla... ni ells tenen informa-
ció, pràcticament. Si la histò-
ria de la novel·la està situada a
Miranda de Ebro, a part que
estratègicament m’anava molt
bé, ho he fet perquè és l’únic
lloc on he trobat un llibre es-
crit per un estudiós local, que
és la història del camp de
concentració. Dels altres cin-
quanta o seixanta camps que
va haver-hi, amb tota la seva
repercussió sobre els llocs, el
moviment que comportava...
no hi ha res. Es van fer un pa-
rell de congressos, un a Barce-
lona, però ja està. Als historia-
dors, o no els ha agradat o no
l’han trobat interessant,
aquest tema. La situació està

canviant, en part per la gent
jove. Les institucions, sobretot
autonòmiques, s’estan com-
prometent amb aquestes
qüestions, en part per la pres-
sió de la societat civil, especi-
alment pel que fa a la receca
de desapareguts. Estem en un
moment de tirar endavant i
que el tema quedi exposat,
perquè és l’única manera de
poder-lo tancar.
F.B.V. El molesta que es tingui més
en compte el tema que els valors
literaris?
L.A.B. No em molesta que qües-
tions argumentals que suscita
el llibre donin lloc a contro-
vèrsia, és part de la meva
aportació, i tinc un compro-
mís cap a una posició. Em
costa més argumentar per què
la meva no és una novel·la
històrica: faig novel·les sense
etiquetes, en què l’argument,
la creació de personatges,
d’ambients i d’històries és el
principal. Secundàriament es-
tan situades en moments de-
terminats, de vegades un tema
m’interessa molt o poc, però
sempre és un component se-
cundari. Potser la novel·la La
felicitat és on l’entorn és més
present, gairebé és un perso-
natge més, i per tant podria
qualificar-se amb més facilitat

com a novel·la històrica, tot i
que no ho és, perquè té un ar-
gument que cal seguir i en el
qual el que importa i el que
enganxa el lector és l’argu-
ment i saber què passarà a la
novel·la, què els passarà als
personatges, i no la hipòtesi o
la proposta que fa l’autor so-
bre un moment històric.
F.B.V. Fins a quin punt respecta la
història?
L.A.B. La convenció que dono al
lector a totes les novel·les és
que tot és real i és el màxim de
versemblant, és a dir, que no
l’enganyaré. A partir d’aquí es-
tiro de vegades a favor meu,
però sempre en qüestions de
ficció i argumentals. Mai m’he
inventat res que pugui anar en
contra del que són els fets his-
tòrics. El que sí que faig és
aprofitar aquests fets i a partir
d’una interpretació personal
remarcar més o menys un fet
que a mi m’interessa. Alguna
vegada distorsiono per qüesti-
ons argumentals: per exemple,
un recorregut en tren que
hauria durat quatre dies puc
fer-lo passar en tres dies, i
sempre hi ha algun lector que
et diu que allò està malament
perquè ell va fer el mateix re-
corregut... Necessito sentir-me


