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La gent que va conèixer la guerra i la
postguerra va ser afligida per innom-
brables penalitats, sota la batuta sinis-
tra de la fam. Menjar ja no honesta-
ment, sinó una miqueta de pa amb un
companatge frugal, es convertí en una
obsessió més que mai malaltissa. La
mirada literària contemporània sobre
aquell món que lluitava cada dia per
la supervivència passà de puntetes.
Blasco demostrà les enormes possibili-
tats narratives dels escenaris rurals,
però els escriptors es mostraven refrac-
taris a tot el que isquera del calaix del
costumisme, el sainet i la disputa per
l’englantina d’or. Curiosament és a la
poesia de Vicent Andrés Estellés on
apareixen les més colpidores il·lumina-
cions d’aquest món subaltern. Com
que la història no ha fet tampoc els
seus deures, l’aventura literària durant
la primera meitat del segle XX compor-
ta una afegit de risc. Fem novel·la his-
tòrica sense manies del llustrós gòtic o
del convuls barroc, però a penes dels
anys agitats que precediren i seguiren
la victòria franquista. No és estrany,

doncs, que els intents de recrear-los
busquen el suport dels testimonis orals
que encara sobreviuen. Víctor Labrado
subscriu el procediment d’exhumar les
veus dels mateixos protagonistes. El
seu és gairebé un procés d’inventari i
ordenació de la confusió i fins i tot de
les contradiccions que nien en les evo-
cacions dels seus interlocutors.
Labrado dóna forma al caos, perfila
aquestes evocacions sovint confuses
perquè esdevinguen intel·ligibles. A La
guerra de quatre encara les fica en
l’ordit de la ficció, mentre que a Quan
anàvem a l’estraperlo opta per la crò-
nica directa del seu personatge sense
a penes posar-hi ni traure’n res. Les
peripècies de Vicent Just sobre una
bicicleta o al tren d’Alcoi a Gandia

són tan formidables que paga la pena
escoltar-les amb la seua veu. 

Als uns la fam els tornava ganduls, o
avars i mesquins, a d’altres pusil·làni-
mes i desesperats, acròbates del suïci-
di; a Just la fam el torna hàbil, corat-
jós, espavilat i, a pesar de no tindre
res més que la convicció que cal sortir-
se’n com siga, generós. La figura de
Just va més enllà, doncs, d’allò estric-
tament individual, ja que encarna un
subjecte plural que va deixar pel camí
també els seus ferits i els seus morts.
Aquesta és una epopeia col·lectiva de
traços amargs i gruixuts que algú
havia d’escriure abans no fóra massa
tard. El lector per això voldria saber-ne
més. Les cent vuitanta-tres pàgines
saben a poc. Hi ha més històries, més
vides d’homes i dones que feren el cor
fort i es llançaren a estraperlar. Al seu
rellotge biològic se li acaba la corda i
seria imperdonable que tampoc no
fórem capaços de posar el remei ade-
quat a una altra urgència més.

Ferran Garcia-Oliver

La fam
els treia a ballar

En la nostra particular història peninsu-
lar trobem alguns termes que estan molt
m a rcats de significat: «postguerr a » ,
«franquisme», «estraperlo». I crec que
a partir de cada un, si els re l a c i o n e m
amb mots com ara «política», «fam»,
« religió» o «literatura», per posar- n e
alguns, es podria construir o descriure
bastant bé com eren, per a un individu
d e t e rminat, algunes de les coses que
passaven durant aquella època.

La postguerra considere que configu-
rà en una gran part la mentalitat
—gens fàcil de desactivar per com-
plet— del país, i les possibilitats literà-
ries que ofereix solen ser molt produc-
tives quant a l’expressió de les idees i
els sentiments que s’hi esdevingueren.
L’estraperlo, que de segur fou i és una
activitat molt habitual al llarg de tota la
història humana, ací des del primer
franquisme cobrà un inusual relleu,
amb unes característiques que van de
l’heroïcitat a la tragèdia, com podem
tornar a comprovar ara en la darrera
obra de Víctor Labrado, Quan anàvem
a l’estraperlo (Angle, Barc e l o n a ,
2004). Es tracta d’una història basada
en els primers anys de la postguerra i
l’estraperlo que tenia lloc sobretot per
les comarques centrals valencianes, a
mig camí de la novel·la d’aventures i la

crònica, que m’ha interessat i agradat
molt. La narració comença tot just amb
un jo que té un gran rendiment («Jo, ha
passat el temps, i dic:...»), perquè t’en-

dinsa en unes històries on l’autor deixa
que el protagonista diga i conte amb
un sorprenent estil testimonial les seues
calamitats d’estraperlista amb bicicle-
ta. Així, cenyit a la pura descripció de
l’instint de supervivència, fent front a
les dificultats i a les injustícies d’una
època que ho negava tot a gairebé
tots, s’hi plasma aquella societat d’una
forma tan commovedora que assegura-
ria que aconsegueix el mateix que
Estellés amb la seua poesia, seduir i
commoure; en gran manera les dues
visions es complementen. El que ha
buscat Labrado mitjançant l’expressió
neta i precisa és dir en tot moment què
sent el personatge i deixar al seu
entorn tota la resta noblement en segon
pla, perquè ací el fil narratiu més
important és la consciència del perso-
natge, els anhels que l’empenyen als
camins a lluitar contra la fam i la misè-
ria; és la missió de la narrativa. Com la
missió d’Estellés fou utilitzar una retòri-
ca tan convincent de síntesi i el·lipsi
que també empeny el lector a viatges
com aquests, a un passat tan present. I
re c o n s t ruir la memòria d’aquestes
vides tan singulars, aquell temps, així.
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Postguerra


