
El tinent republicà Ferran Planes volia 
batejar la crònica de la seva vida du-
rant la República, la guerra civil i l'exili 
franco-germànic amb el títol La conya, 
comenta a la introducció. No en trobava 
cap més que encaixés tan encertada-
ment en el seu propòsit. A darrera hora 
el va descartar perquè va pensar que 
el ressò de renec del mot imputaria a 
l'autor una intenció escandalitzadora, o 
bé que només s'hi veuria, amb aquest 
títol, la finalitat de cridar l'atenció. Amb 
la informació sobre el títol desitjat 

i finalment rebutjat, l'hàbil cronista 
aconseguia que el lector els tingués 
al cap tots dos, el definitiu i el preferit 
per l'autor. És a dir, el lector podia tenir 
present que allò que li contava era una 
conya i, alhora, un desgavell.

Que els anys de la República i, sobre-
tot, els de la República en guerra contra 
els franquistes, eren un desgavell, això 
jo ho sabia tothom. Que van ser una 

conya pot semblar, en principi, injust, 
cruel, de mal gust, perquè difícilment 
serà una conya tanta destrucció, tanta 
mort, tant patiment, tanta fam. I no cal 
dir la Segona Guerra Mundial, que el 
nostre cronista va viure a primera fila 
durant la invasió alemanya de França, 
amb prou temps per a comprovar amb 
quin sadisme els nazis tractaven els 
presoners polonesos i jueus, si bé va 
estalviar-se, gràcies a una arriscada i 
reeixida fuga, de ser internat als camps 
d'extermini nazi, com la  major part dels 
seus companys presoners.

Però Ferran Planes ens demostra 
que sí, que tot allò va ser una conya, 
una comèdia ridícula, una funció teatral 
esparracada i patètica, una pèrdua de 
temps –i de vides– lamentable.

L'escena inicial no pot ser més ridí-
cula. Els alemanys acaben de fer preso-
ners tots els membres de la Companyia 
de Treballadors Estrangers, adjunta a 
l'exèrcit francès, i quan hi descobreixen 
els espanyols, els reben amb els bra-
ços oberts, tot i que es pregunten, sor-
presos, com és que lluiten contra ells si 
els alemanys i els espanyols són amics 
de fa anys, com ho són els respectius 
caps d'estat, Hitler i Franco.

LLIBRES

Versió dramàtica del mateix títol del 
relat històric publicat per Edicions de 
1984 l'any passat. De totes les histò-
ries medievals d’amor –entre les quals 
Romeu i Julieta i Tristany i Isolda–, la 
més dramàtica, i més misteriosa, críp-
tica, excitant i provocadora és la d’Abe-
lard i Eloïsa. La confrontació d’Abelard 
amb Eloïsa manté ara el misteri i la for-
ça a la recerca de la saviesa en l’amor: 
una història que el silenci medieval no 
va poder engolir. 

Joan Alcaraz ha triat personatges que 
vol conèixer a fons. I així ha anat pu-
blicant, en diversos mitjans, com EL 
TEMPS, un seguit d'entrevistes que 
configuren un bon fris de la vitalitat 
creativa del país: Maria Barbal, Ma-
nel Camp, Joaquim Capdevila, Roser 
Capdevila, Josefina Castellví, Andreu 
Claret, Josep Faulí, Montserrat Guiber-
nau, Josep Guinovart, Joan Isaac, Jordi 
Pàmias, Josep Pla-Narbona, Lídia Pujol, 
Carme Sansa i Marc Taxonera.

Myron Bolitar sempre ha desitjat la 
voluptuosa femme fatale que acaba 
d'entrar al seu despatx, però està em-
barassada de vuit mesos. L'antiga figu-
ra del tennis Suzze T i el seu marit, en 
Lex, una estrella del rock, són clients 
seus, però ara en Lex ha desaparegut 
i l'embarassadíssima Suzze plora, con-
vençuda que els rumors que algú ha 
penjat a internet que posen en dubte la 
paternitat del nadó han allunyat l'home 
que ella jura que n'és el pare.
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