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El novel·lista Toni Cucarella va néixer a Xàtiva el 1959

Els meandres incerts
de la memòria
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Toni Cucarella, Els camps dels
vençuts. Columna.

Barcelona, 2001.

A
excepció de les dues
novel·les juvenils, Els
ponts del diable i El lle-
doner de l’home mort,
tota l’obra de Toni

Cucarella (Xàtiva, 1959), di-
guem-ne adulta o, si es vol,
d’autor, és a dir, no condicio-
nada per factors aliens al seu
propi criteri literari, ha tran-
sitat, des de principis dels
anys vuitanta en què s’inicia,
pels camins remorosos de
l’humor. Així, per exemple,
Cool: Fresc era una novel·la
d’intenció picaresca; El poeta
bevia del sainet i l’astracana-
da; els contes de La lluna vista
des de la terra estaven amarats
d’un humor gris de tall tre-
mendista i truculent; Bogart &
Bogart contenia trets paròdics
del gènere policíac; i L’última
paraula la podríem definir
com d’humor negre amb ele-
ments reals de cruesa. A Els
camps dels vençuts, però, l’hu-
mor és puntual, ja que la no-
vel·la té un contingut més se-
riós. En aquest sentit s’allunya
considerablement, per tant,
de les novel·les anteriors, a
excepció, ja ho diem, de les
obres de temàtica –i públic,
prestant atenció, però, a no
caure en un excessiu tòpic–
diguem-ne juvenils. Amb tot,
entre la novel·la anterior, L’úl-
tima paraula, i Els camps dels
vençuts existeix un tret comú
ben significatiu: la intencio-
nalitat del missatge polític,
això és, amb intencionalitat
ideològica de denúncia, exi-
gència moral i actitud cívica.
En la primera, tot i que des de
l’humorada, hi havia una de-
núncia de la pervivència del
franquisme, o més concreta-
ment la ressurrecció del fran-
quisme amb la victòria elec-
toral del PP. A Els camps dels
vençuts aquesta intenció polí-
tica pretén, i ho aconsegueix,
un calat més profund. De fet el
tema de la novel·la és la des-
memòria, una buscada i siste-
màtica voluntat d’esborrar els
incerts meandres de la me-
mòria d’un passat que ha
quedat fixat en el temps, un
passat que ara Cucarella re-
mou intentant rescatar la
dignitat de les seues pròpies
cendres i de les seues ombres.

MEMÒRIA FALSIFICADA
La història central que fona-
menta l’argument gira al vol-
tant d’una família que ha
construït una biografia false-
jada d’un dels membres, mort
en guerra, per tal de protegir

les generacions posteriors i
per tal de tapar una possible
taca de vergonya del seu in-
terior. Aquesta falsificació de
la pròpia memòria familiar
els converteix, per tant, en
doblement vençuts: primera-
ment vençuts per la victòria
del franquisme, i posterio-
ment, en la mesura que ma-
nipulen el seu passat, per
considerar perpètua i inequí-
voca la derrota, esdevenen
vençuts per segona vegada. I
tot plegat, perquè traeixen,
amb premeditació i un sentit
del deure moral ben fixat en

la pell en aquelles hores de
postguerra, el seu passat fa-
miliar. Els personatges corals
de la novel·la tenen, doncs,
una funció arquetípica, i les
històries morals no són in-
ventades, sinó que formen
part de la memòria tradicio-
nal.

Hi ha també, per tant, una
lectura diguem-ne generacio-
nal, de la gent que érem ado-
lescents quan Franco va mo-
rir. Aquells que fórem edu-
cats en l’escola franquista i en
el moment en què havíem de
fonamentar la nostra ideolo-

gia (i no parlem en termes
només polítics, sinó també
morals i ètics) el franquisme
trontollava i els nostres punts
de referència (adquirits en
l’escola del franquisme) tam-
bé trontollaren.

EL PUNT D’INFLEXIÓ
En la novel·la, el punt d’infle-
xió, de dubte, de consterna-
ció, de desconcert, s’esdevé
durant la verema a França,
durant els afusellaments del
27 de setembre. La cita de Pa-
vese del principi té per objec-
te justificar el retorn del pro-

tagonista al passat per expli-
car l’engany a un altre jove de
la família, el qual, però, a
causa de la seua mort prema-
tura, no va tenir ocasió de
poder conèixer la vertadera
filiació política de la seua
gent més propera, represen-
tat en la figura de l’oncle
Salvador, mort durant la
guerra, i per a qui la seua fa-
mília havia construït una fal-
sa biografia política.

El desenvolupa-
ment de l’acció i
l’engranatge nar-
ratiu, en aquest
sentit, està molt i
ben marcat per
les contínues in-
sercions de textos
de l’època, com
ara fragments
dels manuals d’e-
ducació de l’èpo-
ca, de revistes
propagandísti-
ques de l’ideari
falangista i de
publicacions apo-
logètiques ben di-
verses de la imat-
ge del caudillo i de
la simbologia na-
cionalcatòlica,
fins a arribar a
textos propis de
l’anomenada
Tra(ns)ició demo-
cràtica. Uns frag-
ments que servei-
xen, alhora, d’ex-
cel·lents connec-
tors del fil tem-
poral lineal
d’aquesta molt
ben treballada i
molt ben escrita

novel·la. Un veritable punt i a
part en la sòlida trajectòria
de Toni Cucarella, sens dubte
un dels actuals narradors en
llengua catalana al País Va-
lencià que s’ha consolidat,
amb un estil precís, ben per-
sonal i bastit amb contínues
càrregues de profunditat,
com un dels millors de l’a-
nomenada generació dels vui-
tanta.

Els camps dels vençuts, doncs,
el ratifica encara més en
aquesta tessitura i en aquesta
compromesa tasca pel país i
per l’obra ben feta.

Generació ‘jet lag’
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Àlex Bosch, Jet lag. Llibres de l’Índex.

Barcelona, 2002.

L’
opera prima d’Àlex Bosch
(Barcelona, 1975) conté la
definició fundacional del
que ell considera que és la
generació jet lag, la genera-

ció de la transició per a altres. Una ge-
neració caracteritzada per viure en
“l’alteració horària”. Una generació de
“ratpenats i mussols”, amb ressaca i
diumenges en stand by per culpa de les
inacabables nits de cap de setmana. “Ni
X ni hòsties, som la pírrica i desgraciada
generació jet lag”.

Aquesta definició serveix també al lec-
tor per fer-se una idea del contingut dels
set relats que conformen Jet lag. Bosch,
escriptor i periodista radiofònic, dóna
una visió pessimista de la joventut d’avui
dia. Una joventut que es passa els caps de
setmana de bar en bar i de discoteca en
discoteca havent perdut l’esperança en
valors com ara l’amor, la feina o la famí-
lia, extraviats dins un tub de rom amb
cola. El to és sempre fosc i depriment,
d’una obscuritat que encara és més in-
quietant per la proximitat que evoca i
perquè no costa gens posar una cara co-
neguda als protagonistes de cadascuna de
les narracions.

Són històries de ciutat a la nit. Són vi-
des viscudes de nit, vides de gent per a qui
el dia només significa l’interval que se-
para dues nits... gent normal. Són els fills

de qualsevol família catalana agafada a
l’atzar, que estudien o treballen però
també beuen, surten i intenten lligar i
sobretot estan desorientats i no saben què
volen d’un futur que tothom els ha dit
molt clarament com ha de ser. Bosch de-
mostra una sensibilitat molt acusada per
captar la manera de pensar i de sentir-se
dels personatges dels seus relats i la
transmet d’una forma senzilla i sense
complicacions. És una narrativa que
sembla feta per ser llegida tot escoltant
les cançons que el mateix autor proposa
en un últim capítol a tall d’epíleg titulat
BSO (Banda Sonora Original), amb temes dels
Red Hot Chili Peppers, REM i Oasis entre
d’altres èxits internacionals del tombant
de segle. Tot plegat, si em permeteu la
llibertat, té un cert regust d’American Be-
auty a la catalana.


