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M
aria Folch (Castelló de la Plana, 
1966), una investigadora que 
treballa actualment a Ginebra, 
ha lliurat una primera novel·la 

d’un acabat, un interès i una maduresa 
sorprenents. Un relat que parteix de la 
recerca del personatge de Blanca Lleó, 
una historiadora que investiga un dels 
molts èxodes desconeguts de la centúria 
passada, la de la comunitat italiana que 
abandonà la regió d’Ístria, en territori iu-
goslau, l’any 1947. Un trajecte que durà 
el personatge a l’Alguer. Allà coneixerà 
Michele, un d’aquells exiliats, que, de 
retruc, la farà retrobar-se amb una his-
tòria de la seua pròpia ciutat, Castelló, 
que succeí durant la Guerra Civil. La 
conversa té lloc via telefònica: Folch 
ens atén des d’algun lloc de França pro-
per a la frontera amb Suïssa, on viu per 
defugir el car nivell de vida de Ginebra. 

—Vostè ha dit en alguna entrevista 
que no és Blanca, la protagonista, pe-
rò hi ha alguns paral·lelismes. Ella ha 
viscut a Londres i Roma, com vostè, 
també és historiadora... Un periple 
com el seu ajuda a construir una 
història?

—Home, sí. Quan vaig començar a 
escriure, Blanca era una excusa, era qui 
havia de contar la història de Miche-
le, que era el que a mi m’interessava. 
Havia de ser de Castelló, a la força, i 
m’era molt més fàcil que haguera viscut 
a Londres i a Roma que a Hèlsinki o a 
Boston. Jo no sóc Blanca, ella és molt 
més coent que jo, però bé, hem tingut 
un periple semblant. Evidentment, vaig 
acabar la novel·la abans de venir-me’n 
ací [a Suïssa], perquè dels Alps hauria 
pogut escriure molt més, les muntanyes 
que ixen tant al llibre i que tinc al davant 
cada matí.

—Després vénen els anys es veu 
que és la novel·la d’una historiadora 
però no sembla la novel·la d’una de-
butant.

—Gràcies. Sí, és la novel·la d’una 
historiadora o d’una persona a qui li 
interessa molt la història. Quan vaig co-
mençar a escriure estava obsessionada 
amb la versemblança de la història i em 
va ajudar molt a tranquil·litzar-me el fet 
de ser molt rigorosa en totes les dades 
que donava. Només hi ha un fals històric 
a la novel·la, que sabia que l’estava fent: 
quan Blanca està trista a l’Alguer, una 
nit, i rep un correu electrònic del seu 

nebot on li diu que el Barça ha guanyat 
fora de casa, en realitat havia empatat 
amb el Numància. Però l’empat no em 
donava per alegrar-li una mica el vespre 
a Blanca [riu]. És una novel·la, però no 
pots mentir, sobretot si estàs parlant de 
coses tan delicades. Perquè la història 
dels istrians a Itàlia, com diu Blanca en 
algun moment, és un argelaguer, encara 
avui...

—Si em permet anar a pams, la 
novel·la marca una mena de triangle 
entre Ístria, l’Alguer i Castelló, amb 
Roma al centre. Les històries alguere-
sa i castellonenca són més conegudes, 
però la d’Ístria és força desconeguda. 
Vostè ha contat que es va trobar amb 
ella en una visita a l’Alguer.

—La primera vegada que vaig anar a 
l’Alguer, crec que era l’any 2005, a co-
nèixer els sards que parlen català, vaig 
mantenir una conversa llarga amb l’ama 
d’un restaurant que em va parlar de la 
reviscolada de l’alguerès als anys 60. 
Li vaig preguntar si amb els seus pares 
parlava alguerès, i em va contestar que 
amb ells parlava vènet, l’idioma que es 
parlava a Ístria. I a partir d’ací em vaig 
interessar per la història d’aquesta gent. 
Em va sorprendre no saber res, perquè 
a mi la història contemporània d’Itàlia 
m’interessa molt. Vaig començar a pre-

guntar als amics italians, historiadors o 
no, i la sorpresa fou que ningú sabia res 
de profit però tothom tenia una opinió 
formada, fortíssima. Quasi sempre molt 
injusta. I es va convertir en una dèria, 
jo funcione molt a base de dèries. Em 
vaig passar molts anys llegint tot el que 
trobava. Hi ha molta merda publicada 
sobre això. I coses serioses també. Ca-
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La jove editorial valenciana Llibres de la Drassana 
posà en circulació a finals de l’any passat una de 
les novel·les del curs, ‘Després vénen els anys’, 
el debut literari de la historiadora castellonenca 
Maria Folch, un llibre que recorre episodis 
històrics del convuls segle XX. Sense oblidar que 
la funció de la literatura és contar bones històries.

“La història dels istrians 
es va convertir en una 
dèria per a mi”

Sobre aquestes línies, la portada de la novel·la, 
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da vegada m’interessava més el tema i 
cada vegada m’adonava més de la doble 
putada que els havien fet a aquella gent: 
primer, rebent-los com els van rebre a 
Itàlia i, després, tractant la seua història 
com l’han tractada, tant des de la dreta 
com des de l’esquerra. Quan l’esquerra 
italiana va decidir entonar el mea culpa, 
als anys 2000, ho van fer fatal, assumint 

tots els pressupostos de l’extrema dreta. 
I fins i tot hi hagué un conflicte diplo-
màtic amb Eslovènia.

—Per explicar una mica això, es 
tractava de gent que vivia en una zo-
na que havia pertangut a Venècia...

—Havien pertangut a Venècia durant 
segles. I era una gent de cultura llatina i 
cultura vèneta...

—I quan acaba la Segona Guerra 
Mundial es troben que són a la banda 
de la frontera iugoslava.

—Primer van ser vènets, després aus-
tro-hongaresos, amb les diferents co-
munitats ètniques vivint en una certa 
harmonia. I quan va acabar la Primera 
Guerra Mundial, aquella zona passà a 
ser italiana. Foren italians només 20 
anys, els pitjors de la història d’Itàlia, 
amb Benito Mussolini. En aquells 20 
anys arribà molta més gent, Mussolini 
envià molts italians cap allà, per italia-
nitzar la zona. Després vingué la Segona 
Guerra Mundial, però les fronteres no 
s’aclariren fins el 1947. I fins el 1954 a 
Trieste, que fins aleshores fou adminis-
trada pels aliats. Quan els istrians enten-
gueren que serien iugoslaus, la majoria 
decidiren anar-se’n a Itàlia. Era una de 
les coses que més em va impressionar: 
de la ciutat de Pola, que tenia 30.000 
habitants, marxaren 28.000 persones.

—I a Itàlia els reberen com si foren 
feixistes, donant per fet que havien 
fugit del règim comunista de Tito.

—Això, ho féu l’esquerra. A Itàlia hi 
havia un dels partits comunistes més 
importants d’Europa. I per als comunis-
tes, els exiliats eren uns babaus, estaven 
abandonant el paradís comunista. L’únic 
lloc d’Europa on havien guanyat els co-
munistes del país, no la Unió Soviètica! 
Si se n’anaven era perquè eren feixistes. 
I la dreta els utilitzà com els màrtirs 
dels eslaus. Mentre aquella zona va ser 
italiana, la identificació eslau-comunista 
funcionà perfectament. I en acabar-se 
la guerra, la identificació italià-feixista, 
també.

—Un atractiu de la novel·la és aga-
far aquesta història, i un dels seus 
protagonistes, Michele, que a més ha 
estat a Castelló, la ciutat de Blanca, 
amb les Brigades Internacionals. És 
una doble connexió que fa guanyar 
densitat i interès a la història. Això 
formava part del projecte des dels 
inicis?

—Em va interessar el conflicte entre 
terra i llengua. Aquella gent se’n va 
perquè parla italià, bàsicament. Per em-
bolicar-ho una mica més –m’agraden les 
coses complicades– vaig pensar: potser 
entre aquella gent hi havia comunistes 
d’aquells que portaven deu anys amb 
el fusell al muscle lluitant per Europa. 
Llavors apareix en la història l’hospi-
tal de Benicàssim, perquè Castelló no 

amb una fotografia de l’exili istrià. A la dreta, Maria Folch.



estava previst, se m’ha colat. Ha pesat 
segurament el fet d’estar tant de temps 
fora, perquè penses la ciutat d’una altra 
manera, una mica com a estrangera. 
Michele pertany a la generació dels 
meus herois, aquella gent que volgué 
salvar el món i el va salvar. I em vaig 
adonar que tenia amb ells una memòria 
comuna, la Guerra Civil espanyola. És 
un fet fonamental de la seua memòria, 
és la seua guerra i és la meua guerra.

—L’exili de la novel·la no forma 
part de la memòria col·lectiva euro-
pea, no és com l’exili dels republicans 
travessant els Pirineus el 39.

—No només aquest. Quan acabà la 
Segona Guerra Mundial, 15 milions de 
persones, una animalada, estaven en el 
bàndol equivocat o en alguna frontera 
nova, i van haver de continuar fugint. 

Per a quatre milions de persones la guer-
ra no s’havia acabat, hi hagué camps 
de refugiats que duraren molts anys. 
Alguns istrians de la novel·la estigueren 
en camps de refugiats 15 o 20 anys. I 
quan buidaren els camps, els ompliren 
els jueus que vivien a Líbia i altres paï-
sos nord-africans que hagueren de fugir 
amb la guerra dels Sis Dies. I després la 
guerra d’Algèria... 

—Sí, però dels pied-noirs, tal vega-
da per ser França, s’ha parlat i s’ha 
escrit molt. Per a algú interessat en 
la història és un episodi conegut. Allò 
dels istrians, no.

—No només Istria. Hi havia un fum 
de zones ocupades per Alemanya o 
Itàlia, poblades amb alemanys o italians. 
Tota aquella gent hagué de fugir des-
prés. O els italians de les antigues colò-

nies italianes, que acabaren en camps. 
I això, sense eixir d’Europa. Al món... 
Ho comenta Blanca en la novel·la: en 
aquells mateixos anys estan dividint 
Índia i Pakistan. Aquella gent que és a la 
banda equivocada quan acaba la Segona 
Guerra Mundial són els perdedors. I són 
molt menys fotogènics que els partisans 
alliberant ciutats.

—Blanca parla en primera persona 
a través dels correus electrònics, però 
també hi ha un narrador omniscient a 
la novel·la. Aquest desdoblament pre-
tenia deslliurar una mica la història 
de càrrega sentimental?

—No, era un intent d’abaixar el ni-
vell de coentor de la cosa. Més que 
res necessitava que Blanca contara una 
història que a ella li expliquen, defugint 
d’explicar veritats absolutes: una per-
sona explica, tal com ella la interpreta, 
una història que li conta una altra. Amb 
la qual cosa hi havia poca oportunitat de 
pontificar. Però necessitava el narrador 
omniscient per contar la història.

—Per a les parts de Michele.
—Sí. La veu de Michele també va ser 

una decisió sobre la marxa. No estava 
previst això ni la carta de Michele, que 
em feia molta por, trobar el to d’un se-
nyor de 90 anys. Personalment, pense 
que aquest és el meu èxit, quan la gent 
em pregunta si m’havia cregut el per-
sonatge. Era el que més por em feia i 
sembla que m’he n’he sortit.

—Després hi ha la història d’amor 
associada a Michele, que dóna un to 
molt literari a la novel·la i la dota 
d’un fil narratiu, una història.

—Jo volia un vell enamorat. I enamo-
rat com un xiquet. M’he emocionat molt 
escrivint, però molt, molt. I havia d’aca-
bar com acaba: ni Raffaela Carrà ni 
Javier Cercas. Una història d’amor que 
travessa un segle, que travessa terres... 
Ací rau la gràcia d’escriure, que deci-
deixes tu. M’interessava això i algú que 
fera una ullada al Castelló del 1937.

—Al sofriment que va passar la 
gent allí.

—Això era el que m’interessava: el 
sofriment de la gent sota les bombes. 
Aquell període el conec molt bé, per 
motius d’estudi. Però l’estudi això no 
t’ho diu, ni tan sols la gent que ho va 
viure. I en una novel·la, millor o pitjor, 
ho pots recrear. Almenys ho he intentat.

Xavier Aliaga
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“La gent que és a la banda equivocada 
quan acaba la guerra són els perdedors. 
I no són tan fotogènics com els partisans”
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