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Nosaltres,
els desheretats

La història que corre per les venes d’a-
quest novel·la és la d’una ciutat i d’un
poble víctimes de la humiliació i el des-
figurament secular. Primer pel borbó
més devastador, Felip V, i el Decret de
Nova Planta; segles després per la «llar-
ga època de malviure cara al sol i d’es-
quena a la llibertat», i avui per la barro-
eria política especuladora, a la qual
tant se li’n fot la llengua, el paisatge o el
sentir popular, perquè, com resumeix
Cucarella, «business is business».

No és d’estranyar, doncs, que aques-
ta continuïtat insultant, injusta i defen-
sada com a «pacificadora» —val a dir
que cap democràcia europea, excepte
l’espanyola, ha nascut d’una dictadura
sense trencar jurídicament amb ella—,
remoga encara els budells d’alguns
escriptors a ca nostra, i un d’ells és
Toni Cucarella. 

Com que potser no hi ha millor antí-
dot per a tanta frustració i irresponsa-
bilitat històrica que una bona dosi de
vertadera literatura, d’aquella que en
deia Txékhov: «ha d’ensenyar a esca-
par o prometre la llibertat», és d’a-
grair, un cop més, l’arribada d’una
nova novel·la de l’escriptor de Xàtiva. 

Fet i fet, Toni Cucarella ha estat en
els darrers anys una de les veus de la
literatura catalana que amb major
vehemència i claredat ens ha recordat
als valencians d’on venim i cap a on
correm el perill d’anar a raure, en
novel·les com Quina lenta agonia, la
dels ametlers perduts, o ara amb
Heretaràs la terra.

És, doncs, la falta de justícia envers
els vençuts, víctimes de la recent justícia
feixista, entre d’altres opressors —«més
aviat injustícia si ja havien deixat ratlles
fetes de quin sanguinari sentit de la jus-
tícia tenien»—, l’impuls moral i històric
subjacent en part de la literatura de
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Cucarella, i molt en concret, en aques-
ta novel·la, un clam que arriba al lector
com la descàrrega inevitable i visceral
de la tempesta desoladora.

És el crit, a més, d’un escriptor
amant i dedicat a la seua llengua i pro-
digiós en l’art de contar històries. Per
això, hom llegeix els relats i les
novel·les de Cucarella assaborint la
riquesa de les expressions que ell posa
en boca dels personatges, tot tornant-li
la naturalitat i la frescor a una parla
nostra que ja és quasi matèria d’arxiu
i recerca antropològica. Al capdavall,
els personatges —i també nosaltres—
són la llengua que parlen.

Agafen vostès, si no, la novel·la i
comencen a llegir, o a escoltar: «Qui
tinga orelles per escoltar, que escolte:
jo dic que ja en tinc prou, d’aguantar
el pet a tota aqueixa patuleia del pun-
ten...». No tenen la sensació d’estar
parant l’orella a un romanç o una lle-
genda popular d’aquelles que es con-
taven en un rogle al mig de la plaça
del poble o immersos en el guirigall
d’un casino —com aquell que va
regentar el protagonista d’Heretaràs la
terra, Vicent Morell? 

Així és, doncs, com arranca el relat
biogràfic que vol posar ordre i concert
en la història dels Monroig-Morell,
obrint-se pas amb decisió entre la set
de justícia o de venjança: «Digueu-ne
venjança, si voleu», ens diu el narra-
dor en dues ocasions.

La història biogràfica de Vicent
Morell —àlies Cento el Nàufrag, mal-
grat no haver naufragat mai— està
contada, doncs, amb l’ímpetu d’una
confessió continguda que segueix el fil
d’un relat fabulós i insospitat, capbus-
sat en aquest microcosmos fascinant i
inconfusible que ha creat la literatura
de Cucarella, i que ara reconstrueix
sense perdre l’humor —faltaria més—
però amarat pel dolor d’arrossegar a
les espatles la destrucció de la històri-
ca ciutat de Xàtiva, on ell va nàixer. 

Una elegia que crida davant l’asso-
lament d’un paisatge i d’una forma de
vida irrecuperables, i que és també la
desolació de Cento Morell, aquell llau-
rador que va fer fortuna de manera
atzarosa i al qual només se li va conèi-
xer un deler: la terra. En la seua lluita,
doncs, per conservar-la, Cento —un
home més aviat indecís i covard—
anirà lluny, però res impedirà que els
seus hereus la malbaraten.
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