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aules tardofranquistes i que foren testimo-
nis de la Transició quan encara eren ben
joves. Que escoltaren, tanmateix, de boca
de pares i d’avis, la remembrança dels fets
d’aquella època o, ben al contrari, que
hagueren d’assistir, segurament encuriosits,
a l’ocultació d’una part significativa d’aque-
lles vivències, a les quals els seus anteces-
sors immediats es referien amb unes preven-
cions exagerades o, simplement, preferien
no recordar massa. Al meu entendre, no és
casualitat que siga precisament aquesta
generació –que no en fou testimoni però
que se sap impregnada del magma que
generà– la que haja encetat, entre nosaltres,
el tractament literari de la Guerra Civil i la
Postguerra.

Tota guerra és sempre una convulsió ex-
traordinària, un àmbit on les passions s’ac-
centuen i la vida quotidiana s’omple de fets
excepcionals. Un material, doncs, ben en-
grescador per a la literatura. I més encara
si la contesa és civil, si s’enfronten veïns
contra veïns, germans contra germans. Si
a la conclusió en segueix, com és el cas,
la repressió ferma dels vençuts, una rígida
censura sobre qualsevol discrepància, l’exili
exterior i interior, la fam i l’anihilació ma-
terial i moral dels derrotats i del seu pensa-
ment. Un temps de dolor i humiliacions que
ben aviat fou embolcallat per un silenci
espés com la més consistent de les boires.
Un silenci que tenia, potser, no poc de te-
rapèutic: l’aspiració a l’oblit com a condi-
ció inexorable de la supervivència. Un si-
lenci que amarà les narracions que els pro-
tagonistes de la desfeta havien de transme-
tre, anys després, als seus fills, als seus néts.
Un silenci que no podia deixar d’intrigar els
practicants d’aquest ofici de preguntar-se
pel sentit de les coses que és, en definiti-
va, la literatura. Menys encara quan la
Guerra Civil és, entre nosaltres, el succés
més rellevant del segle XX, el que més ha
condicionat els anys següents, una fita que
encara ens resulta pròxima: tant que les
seues conseqüències es poden rastrejar avui
sense dificultat. Aquest triple factor –la re-
llevància dels fets, la proximitat i l’intent de
sepultar-los en silenci– explica, al meu en-
tendre, l’aparició d’un grup d’escriptors
interessats (necessitats?) a recrear aquella
època. A explicar-se’n les claus. Perquè
únicament coneixent-les és possible com-
prendre el present. I la literatura, no ho
oblidem, és, entre altres coses, una eina ben
profitosa per provar d’explicar-nos el món.

Però hi ha més. La Transició que liquidà
formalment la dictadura i deixà pas a la
democràcia actual consistí bàsicament a
donar carta legal a aquest silenci. El pacte
fou senzill: els vençuts podien tornar i par-
ticipar lliurement en el joc de partits, però,
en canvi, havien de comprometre’s a no

remoure vells fantasmes, a no exigir repa-
ració per tants abusos patits, a no qüestio-
nar el passat. Una vegada enllestides unes
poques reivindicacions bàsiques, el silenci
s’ha estés sobre la llarga nit del franquis-
me. S’ha reivindicat poc la legitimitat de la
República i la condició rebel dels alçats en
armes contra ella, s’ha qüestionat escassa-
ment la figura del dictador, s’ha negat la
justícia als executats sense garanties legals
pels vencedors, s’ha insistit poc –i infructu-
osament- en la rehabilitació dels maquis,
dels exiliats, dels perseguits d’una o d’una
altra manera. S’ha reescrit, en definitiva, de
manera insuficient la versió de la història
que formularen els vencedors. La que ens
ensenyaren a les aules. Una versió que ha
generat nombrosos llocs comuns que enca-
ra avui romanen vigents. De manera tal
que, al capdavall, sobre els vençuts, sobre
aquells a qui se’ls negà durant tant de temps
la veu, s’ha estés –amb la complicitat de
molts– novament la desmemòria: el silenci.
Un silenci prou més cruel que el que els
imposaren els vencedors, perquè ha vingut
a sepultar un bon pomell d’esperances.

La literatura, tanmateix, ha estat un dels
pocs àmbits on s’ha trencat aquest silenci,
un dels pocs espais on han pres la paraula
aquells que estigueren emmordassats durant
quatre dècades. I sis novel·les no esgoten
ni de bon tros la qüestió: a penes l’ence-
ten. Demanar silenci –explícitament o implí-
cita– no significa sinó alimentar la desme-
mòria, certificar el greuge, perpetuar la
versió oficial de tants anys. Significa renun-
ciar a conèixer de quina època som hereus
i perquè les coses van ara de la manera
que van. Un propòsit del qual no hauríem
de deixar que abjurara mai la literatura.

Vicent Usó

Llegir

Admiro profundament la gent que és capaç
de llegir aquests llibres de butxaca, però ben
gruixuts, al metro, al racó d’algun bar mentre
esperen el que mai no arriba, a l’autobús, as-
seguts en una concorreguda terrassa, carnco-
sits a un feix de multitud. Perquè l’exercici de
la lectura és com follar: si vols, pots exhibir-te,
però en general hem de convenir que es tracta
d’un acte més aviat íntim, en què cadascú
busca el moment, l’espai, la postura ideals per
gaudir-ne o per passar-ho malament, que la lite-
ratura sol actuar com una amant imprevisible.

És evident que en els hàbits de lectura de
cadascú hi descobrim les seves fòbies i passi-
ons particulars: quantes hores seguides aguan-
ta amb tones de lletres entre les mans, quina
llum necessita per enfocar les seves il·lusions,
quina mena de material li envelluta el cul, amb
quin tipus de silenci, entre els milions de silen-
cis impossibles, li plau d’ennuegar-se, què
acompanya el ritme dels dits (un licor, un havà,
una pipa tirana, una pasteta, el buit) o quin
gruix de quin paper ha de tallar-li els ulls. En
tot aquest ritual, en aquest acte de fe i llibertat
que és llegir, hi encaixen en la justa mesura
les nostres misèries i grandeses, que acostumen
a ser més menudes del que ens pensem.

Després també admiro amb religiosa fervor
aquells que saben planificar-se les lectures,
encadenar gèneres amb una intel·ligència
voluptuosa, traçar incomparables estratègies
biobibliogràfiques, expandir els seus coneixe-
ments com qui escampa un virus de tinta. Vol-
dria confessar la meva ineptitud en aquest sen-
tit; la pell dels meus sentiments, i de la meva
raó, és poc donada a la precisió d’un escal-
pel i prefereix deixar-se portar pel tacte d’un
moment intens i estranyament emotiu, aquell
que sorgeix d’una lectura imprevista i que s’in-
tuïa inoportuna, aquell que sense saber per què
ens obliga a deixar un llibre que ens estava
agradant i tanmateix... Hauria de concloure,
doncs, que més aviat sóc, suposo que com tants
altres, un lector emotiu més que no pas analí-
tic, i les bondats de la meva biblioteca mental
només llueixen si van etiquetades amb una
cicatriu, alguna cosa que m’hagi marcat, ni que
sigui ínfimament, i hagi modificat la meva ex-
periència de la vida.

I per això, des d’aquest procés de caos pla-
ent, admiro els lectors que semblen estàtues
enmig d’un paisatge erràtic i els que semblen
cirurgians en un món de bojos esquarterats que
malden per un altre cos on caure vius.
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