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Laura Restrepo (Bogotà
1950), l’autora de Delirio i
La novia oscura ens ofereix
un artefacte precís com un

rellotge. Amb portes i finestres a
mig obrir i secrets sota les catifes.
Llocs per sorprendre’t i absentar-te
en una narració que et serveix tant
de testimoni històric i polític com de
diari vital de les relacions entre

mare i fill adolescent, un i altre orfes
del mateix ídol caigut.

Lorenza i Ramón van ser amants a
la clandestinitat. Era l’Argentina de
l’assassí Videla. Allà es van conèixer
i van viure el terror, l’amor i un tipus
de vida perillosa i addictiva al mateix
temps que terrible. Amb el naixe-
ment de Mateo, la parella s’adona
que les prioritats canvien. Han de

L’última carta
de Companys

Toni Soler
Columna
Barcelona, 2009
Preu: 18 euros
Pàgines: 321
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Ara que fins i tot Quentin
Tarantino s’ha atrevit a
canviar el curs de la his-
tòria proposant un nou i

una mica infantil final a la vida de
Hitler, cremat literalment en un cine-
ma per la Resistència francesa, la
nova novel·la de Toni Soler (Figue-
res, 1965) planteja de manera molt
més divertida i menys grotesca la re-
escriptura de la història recent de
Catalunya. Es tracta d’una “història
de ficció”, segons les paraules de
l’autor, que planteja una perillosa
missió que hauria hagut de canviar
el passat, el present i el futur de Ca-
talunya: rescatar el president Lluís
Companys unes hores abans de ser
afusellat, portar-lo a una actualitat
situada l’any 2015 i presentar Cata-
lunya al centre de decisions del
poder mundial gràcies a un invent
tan cobejat com la Harlan, la màqui-
na de viatjar en el temps.

A mig camí entre La mosca, de Da-
vid Cronenberg, i Minority report, de
Spielberg, i vagament inspirat per El
final de l’eternitat, d’Isaac Asimov,
Soler proposa una obra divertida, re-
solta amb intel·ligència narrativa i
que proposa una reflexió inevitable
sobre la memòria i el poder de rees-
criure la història. És alhora una no-
vel·la de ciència-ficció i un relat
d’aventures, que conté una apassio-
nant trama d’espionatge a l’entorn

de l’última carta escrita pel presi-
dent, i altres documents confidenci-
als que van des de l’or de Moscou fins
a la mort d’Andreu Nin.

L’autor del projecte Harlan, “la por-
ta catalana al multivers”, és Joaquim
Blat, potser el personatge més desdi-
buixat del llibre. Investigador català
a la NASA, és captat per l’egòlatra Ma-
ria del Mar Ballesta, impetuosa vice-
presidenta de la Generalitat de Cata-
lunya, líder independent d’una coali-
ció de partits. Ballesta, plena de

suficiència i reconeguda fàcilment
pels seus vestits jaqueta de color fúc-
sia, és la impulsora del Programa
Anàlisi Quàntica (PAQ). Inevitable-
ment, els seus agents seran anome-
nats paquis. Un d’ells és Martí Llane-
ras, un mosso d’esquadra, separat i
tarambana, que és enviat al passat
amb la missió de portar Companys al
present, tot i que ell hauria preferit
anar-hi per resoldre algunes qüesti-
ons de la seva vida privada. Les mi-
llors pàgines del llibre són els capítols

situats a Montjuïc. Un cop realitzada
la transmigració, Martí és expulsat al
pati del castell a tres quarts de cinc de
la matinada del 15 d’octubre del 1940.
Mentrestant, lavicepresidentatéa les
mans un llibre d’història: es tracta
d’una vella edició de La tràgica mort
de Lluís Companys, de Joan Llarch.
Expectant, Ballesta es mira i remira el
llibre per veure els efectes de la seva
missió secreta: tan bon punt el seu
agent hagi acomplert el seu objectiu,
les pàgines del llibre ho hauran de re-
flectir. És així com, de cop, l’índex i el
contingut del llibre comencen a mo-
dificar-se. Hi apareix un capítol titu-
lat Temptatives de rescat. És la prova
que el primer intent de Martí Llane-
ras, a causa d’un imprevist tret de fu-
sell, ha resultat fallit. Al cap d’una es-
tona, però, el llibre es torna a recom-
pondre, explica la sorprenent
desaparició del president i passa a ti-
tular-se L’enigma Companys.

Té molta gràcia que, en un primer
moment, el president de la Generali-
tat, del tot disposat a morir com a
màrtir, es negui a ser rescatat, per co-
herència, per ganes de passar a la
història o perquè, “de vegades, una
mort honrosa, una mort pels ideals,
és millor que fugir com un conill i viu-
re uns anys de propina”. La veritat és
que qualsevol lector, després de lle-
gir algunes declaracions reals del
president Companys, transcrites en
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Laura Restrepo
Alfaguara
Barcelona, 2009
Preu: 18,50 euros
Pàgines: 260

Companys
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Rescat en el temps

‘L’última carta de
Companys’ és alhora
una novel·la
històrica i un relat
d’aventures, amb
una apassionant
trama d’espionatge a
l’entorn de l’última
carta escrita pel
president i el poder
de reescriure la
història


