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Xulio Ricardo Trigo va néixer a Betanzos el 1959

Contra l’oblit
N A R R A T I V A

M A N E L G A R C I A G R A U

Xúlio Ricardo Trigo,
Després de l’oblit.

Proa. Barcelona, 2005.

X
úlio Ricardo Trigo
(Betanzos, 1959, tot i
que viu a Catarroja
des de fa molts anys)
es reafirma com un

dels millors novel·listes actuals
en català al País Valencià amb
la seua cinquena novel·la, una
obra molt ben treballada amb
què explora el temps circular
amb un argument de trames,
èpoques i geografies creuades
que parlen de la identitat, la
memòria i l’exili. Després de
guanyar premis ben prestigio-
sos com ara el Joanot Martorell
de Gandia, l’Enric Valor d’Ala-
cant, el Miquel de Palol de Gi-
rona i l’Ausiàs March, i de pu-
blicar, per tant, a les principals
editorials en català, de fer d’e-
ditor d’un llibre solidari com
Mai més. Nunca mais i de ser
destacat amb el premi Atlànti-
da fa uns anys per la seua rigo-
rosa i atenta tasca com a crític
literari, ara ens ofereix una no-
vel·la d’estil acurat i de navega-
ció suggerent i plaent.

Com en altres novel·les seues,
els protagonistes són de Ligàcia
(la seua Galícia), una manera
ben profunda i sentida com
Xúlio fa seu allò que “la teua
pàtria és la teua infantesa”, de
manera que la Galícia on passa
tot és la saó dels seus records.
Així, entre d’altres coses, es pot

veure que al darrere de la his-
tòria que passa a Compostel·la
hi ha també una bona part de
la història del nacionalisme
gallec d’aquells anys o que
molts personatges no mante-
nen el nom. Cal dir, però, que
per a la invenció d’alguns perso-
natges la novel·la es basa en fets
que van passar realment i que
estan fixats en la memòria his-
tòrica i col·lectiva.

El recurs de recuperar les car-
tes entre les dues protagonistes
–la Sophye i la Carme Leira– és
el veritable cordó umbilical que
connecta tot el canemàs argu-
mental. I d’aquí ve el seu inte-
rés, que Trigo sap transformar
en vertaderes bales al cor del
lector. I tot amanit, a més, amb
el fet que aquesta novel·la passa
a l’Argentina i és un cant al re-
cord –i no a l’oblit– viscut des
d’un exili viscut i sofert des de
la idea del retorn.

GRAN DOMINI DE L’ESTIL
No descobrim res si esmentem
que, estilísticament, és una
obra amb un gran domini del
llenguatge i de l’estil, perquè
d’aquest domini Trigo n’ha fet
sempre una virtut. Un domini
que fa que, a pesar dels mean-
dres de la trama, et fa voler ar-
ribar fins al final gràcies al fet
que està molt ben escrita. I això
amb l’afegitó, que penso que és
un dels molts dels seus encerts,
que no té una estructura dirí-
em necessària, sinó que la ma-
teixa fluència de llenguatge, la
reflexió en primera persona de
la protagonista, les cartes del
passat i el riu de l’estil fan que

aquesta no siga una novel·la
complexa. En ella, a més, Trigo
sap tornar a apostar per fer
aquesta mena d’històries en les
quals diferents trames o temps

narratius es van encardinant,
encavalcant, de manera que el
lector no trobe tots els fils que
li permeten copsar tota la ma-
deixa fins ben entrada la lectu-

ra. I quan els troba, aleshores
l’argument i els personatges
prenen una nova dimensió.

D’altra banda, quan el lector
passa les pàgines se n’adona
que Argentina se li mostra ben
present, ben propera, com si el
narrador fóra un amic que ens
estiguera contant històries de
la vida quotidiana de la Pampa
i de Buenos Aires. I més si
aquesta referència està adobada
amb el tema de l’exili, un exili
directament relacionat amb la
descoberta d’un món, a través
del tema del viatge, però d’e-
nyorança i record del que s’ha
hagut de deixar darrere, un vi-
atge obligat i dolorós que, a més,
descol·loca totalment l’existèn-
cia del que el pateix i l’obliga a
fer-se una persona nova i en un
context nou. Una nova oportu-
nitat que les dues protagonis-
tes, Sophye i Carme, de la no-
vel·la saben aprofitar quan
marxen en un moment deter-
minat, per ser unes aldones
(cosa que, però, sí que aconse-
gueix Sophye i no Carme, que
no pot sortir del seu paper per
diverses causes i es veu dedica-
da a la casa i a la família, tot i
que volia ser escriptora).

UNA HISTÒRIA CIRCULAR
Una obra, per tant, bastida com
una història circular –com cir-
cular també és el record– i
bastida a través de les vides pa-
ral·leles i d’il·lusions i quimeres
contraposades, ja que sempre
hi ha un oblit i, a pesar dels
desitjos d’un mateix, es torna a
caure, com li passa sobretot a la
Carme, quan se n’adona que ha
caigut en les mateixes trampes
de la vida d’abans. Perquè la
novel·la parla d’això, de cons-
truir una Carme Leira amb la
idea de fer la història com si
aquesta fóra un cicle. Una nova
novel·la de Xúlio Ricardo Trigo,
que sap buscar, i molt bé, la
dúctil i saborosa intel·ligència
del lector.

La Guerra Civil,
al microscopi

A S S A I G

L L U Í S - A N T O N B A U L E N A S

Juan Eslava Galán,
Una historia de la Guerra Civil

que no va a gustar a nadie.
Planeta. Barcelona, 2005.

U
n llibre amb un títol
tan explícit, per
força ha de complir
el que promet. No
pot ser d’una altra

manera. I en aquest cas, Juan
Eslava Galán (Arjona, 1948),
que ja havia fet una Historia de
España contada para escépticos
(1995), ara entra a explicar-nos
la Guerra Civil amb la inten-
ció que no agradi a ningú. És
a dir, suposadament neutral.
Si ha de desagradar a tothom
significa que esperes que es
dediqui a repartir llenya a una
banda i l’altra, a parts iguals.
Cosa que, implícitament, a
més, deixaria entendre que
una història justa de la Guerra
Civil hauria de ser enfocada
d’aquesta manera, amb tots
dos bàndols mereixedors d’un
judici històric igual de nega-
tiu. A la pràctica, no sé si lò-
gicament o no, no és així, ja
que d’una manera lleu, dis-
creta, Eslava Galán participa

de la visió que carrega especi-
alment contra la crueltat in-
humana del bàndol nacional.
La seva repressió, a part de ser
molt més llarga i cruel que la
republicana, va ser feta per les
autoritats, amb el suport legal
del nou Estat i el moral de
l’Església. No feien més que
interpretar una de les indica-
cions de Franco, llançades en
una de les poques entrevistes
que li van fer tot just comen-
çar la guerra (i que Eslava, per
cert, no esmenta). Jay Allen,
periodista nord-americà del
News Chronicle, posava en boca
de Franco el 24 de juliol del
1936 frases com ara: “Salvaré
Espanya del marxisme, costi el
que costi”. El que va costar, ja
ho sabem. I en qualsevol cas,
les autoritats de la República
mai no van ordenar l’anihila-

ció de l’enemic. A Eslava tam-
bé se li veu el llautó, ni que
sigui anecdòticament, quan té
tendència a fer burla del físic
de Franco i dels capellans.

‘PACA LA CULONA’
Li encanta repetir que Queipo
de Llano el titllava, a esquena
seva, de Paca la Culona, i que els
col·legues el tractaven de
Franquito. I els cardenals, gras-
sos i lluents, que sempre des-
criu amb l’acompanyament
de cebones i similars, com si el
president Azaña o Indalecio
Prieto fossin figurins. O amb
l’admiració poc amagada pel
general Vicente Rojo, que
contrasta amb el recull de to-
tes les opinions que parlen de
la ineficiència i el poc encert
de la direcció de la guerra per
part de Franco.

Eslava Galán avança crono-
lògicament en la Guerra Civil
a base d’acumular petits fets,
anècdotes, servits sovint amb
la tècnica del nou periodis-
me, com si fossin petites es-
cenes. Personatges reals par-
len i dialoguen, cosa que dó-
na una immediatesa i un
frescor que estan força bé i
són originals. Això passa fins
i tot en l’aproximació a les
grans batalles. No esperem
trobar-hi un gran desenvolu-
pament de la batalla de l’Ebre
ni de la presa i represa de Te-
rol perquè no és això el que
l’autor ens vol donar. En
aquest sentit, el llibre s’as-
sembla bastant a altres d’an-
teriors, també basats en l’a-
cumulació d’anecdotari. Ens
ve a la memòria, per exemple,
Anecdotario de la Guerra Civil

Española, de Fernando Dí-
az-Plaja. El que sí que hi ha és
una feina intensíssima de
buidatge de les fonts infor-
matives, tal com demostra
l’abundant bibliografia cita-
da. Sobre molts episodis de la
guerra que per a alguns són
claus, ell hi passa de punte-
tes, no sabem si per falta
d’interès personal o perquè
no n’ha trobat anècdotes,
com és el cas de tot el procés
de col·lectivització d’Aragó i
la simple ignorància del pa-
per jugat per Catalunya i les
seves autoritats, sobretot la
lleialtat al govern de la Repú-
blica.

APROXIMACIÓ DIVULGATIVA
En resum, una aproximació
divulgativa, intel·ligent, sovint
irònica però comprensiva dels
desastres de la Guerra Civil. Les
anècdotes posen cara i ulls al
terror, que augmenta i esdevé
esperpent per la proximitat fí-
sica i cultural de l’enemic.
D’aquí ve l’interès del llibre el
qual, contràriament al que
potser desitjava el seu autor,
no aconseguirà desagradar a
tothom. L’edició s’acompanya
amb un pràctic índex de noms
i unes quantes pàgines de ma-
pes i il·lustracions.


