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Miguel Barroso indaga en 
la política cubana dels 60

MERCEDES JANSA 

MADRID

R
evolució, ideals polítics, 
traïció i espionatge van  
ser motors de la història 
de Cuba en la segona mei-

tat del segle XX. A ells, i a desenes de 
personatges de carn i ossos ha con-
vocat Miguel Barroso (Saragossa, 
1954), com si fos un mèdium entre 
la història i el lector, en el seu nou 
llibre Un asunto sensible (Mondadori), 
un relat novel·lat d’intriga, política 
i història.
 L’assassinat de quatre estudiants 
comunistes per la policia de Ful-
gencio Batista –conegut com el crim 
de Humboldt 7–, el judici a Marquitos, 
un comunista sospitós de delació, 
cinc anys després de l’arribada de 
Fidel Castro al poder, i la posterior 
purga de Joaquín Ordoqui, històric 
membre de la revolució cubana, són 
els tres successos que Barroso ha tre-
nat en nou anys de treball no sempre 
continu remenant els arxius, excep-

te els de la policia cubana, i parlant 
amb els protagonistes per entreveu-
re la veritat.

L’ESCENARI / «Durant la guerra fre-
da, la batalla es lliurava al voltant 
de la veritat però no amb foc real si-
nó amb propaganda», afirma aquest 
escriptor i antic assessor de comu-
nicació de Zapatero. L’inici d’aques-
ta gèlida etapa de les relacions inter-

nacionals coincideix amb la revolu-
ció cubana i l’illa és l’escenari ideal 
de les conspiracions. Durant la guer-
ra freda, afegeix, «les trinxeres eren 
a Berlín i a l’Havana-Miami. El mar 
era el mur». 
 La zona ha seduït molts crea-
dors, i encara avui Cuba segueix 
despertant emocions enfrontades, 
com s’ha pogut obsrvar aquest cap 
de setmana amb el concert de Jua-
nes, al voltant del qual s’ha organit-
zat un «enrenou exagerat», assegu-
ra Barroso.
 L’illa es presta a l’«exuberància», 
sigui política o no, i més si la meitat 
de la seva història recent està presi-
dida per un personatge, Fidel Cas-
tro, a qui s’atribueixen, dins i fora, 
grans mals i grans beneficis.
  «M’he imposat no fer judicis so-
bre les persones», explica l’autor 
d’Un asunto sensible. Prefereix que si-
gui el lector el que tregui les conclu-
sions després de servir-li, detallats 
i ben articulats, els fets i les idees.  
En tot cas, no parteix de la condem-
na a la revolució del 1959, perquè 
coneix com era el món en aquells 
anys, i opta per citar Ernest Hemin-
gway quan va afirmar que la llui-
ta d’aquells barbuts «va ser un mo-
ment de decència». H

A ‘Un asunto 
sensible’ mostra les 
claus de la guerra 
freda a l’illa caribenya

33 Miguel Barroso, ahir.

a llibreteral

El gegant de Mataró

PILAR GARCÍA 

MATARÓ

Diu la llegenda que el Gegant de 
Mataró va causar expectació quan, 
amb el sotragueig del seu ball, va 
fer caure les faves que els portadors 
s’havien amagat sota la roba, des-
prés d’una visita furtiva a un camp. 
Des d’aleshores se’l coneix com a 
Robafaves, nom al qual, fa 34 anys, 
va rendir tribut una llibreria avui 
gestionada per una cooperativa de 
18 socis i amb un estoc de 65.000 lli-
bres. «Cuidem molt el llibre de fons», 
subratlla la vicepresidenta, Lourdes 
Mora. No estranya gens, doncs, que 
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a l’aparador i amb  l’etiqueta Llibres de 
bon rotllo, no falti Cien años de soledad. 
El bombardeig de novetats (cada dia 
n’arriben una mitjana de 85) la preo-
cupa: «Se’n publiquen tantes, que no 
hi ha temps d’ensenyar-les, i això ma-
ta el llibre i l’autor». Creu que els edi-
tors s’ho haurien d’agafar amb més 
calma. El fenomen Larsson ha posat de 
moda la novel·la policíaca, però Mo-
ra incideix en altres gèneres minori-
taris com la novel·la romàntica, amb 
«un públic molt fidel», i el llibre d’au-
toajuda, que, «amb Bucay al capda-
vant, es consumeix molt». «La crisi 
ha disparat els d’economia mundi-
al», afegeix. 
 Mora es declara una fan de Paul 
Auster –Leviatan ( Labutxaca / Ana-
grama )–, i de la seva dona, Siri Hust-
vedt –Allò que vaig estimar (Angle / 
Circe)–. La néta del senyor Linh, de Phi-
lippe Claudel (La Magrana / Sala-
mandra) és un altre dels seus títols 
favorits. La societat literària i de pastís 
de pela de patata de Guernsey (Amster-
dam / RBA) l’entusiasma, «perquè és 
per a tots els públics».
 A nivell local, destaca l’embran-
zida de Jordi Lopesino amb El mar de 
Mataró (SPAS), i de la incandescent Ca-
re Santos, sobretot entre nens i joves. 
Als més menuts, precisament, Robafa-
ves els recomana Les Santes de cap a peus 
(I 15!), un llibre sobre cultura popular 
on no pot faltar el galant gegant. H
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