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De bona fe

Una setmana després de la mort del 
seu pare, l’autor, regirant papers, 

troba una carpeta amb “les cartilles 
del banc, l’escriptura de propietat del 
pis,  i una col·lecció de recordatoris dels 
familiars i amics difunts”. Entre aquests 
documents també hi ha, però, un retall 
del Diario de Valencia del 30 de maig de 
1923. És una “carta al director”, signada 
per “un obrero católico”, que explica les 
raons dels treballadors del tèxtil per anar 
a la vaga. En els fets i en el to, l’autor hi 
reconeix el seu pare. Aquest és el punt 
de partida de la seva decisió de reprodu-
ir un text autobiogràfic del seu pare en 
què explica −o s’explica− com va viure 
tot el que li succeí entre, aproximada-
ment, 1923 i 1939.  En això consisteix 
aquest relat. 

Certament, el lector coneix la dra-
màtica importància del que succeí: la 
República, la Guerra Civil i el nou ordre 
imposat pels vencedors.  Fins aquí, cap 
novetat. Però el que és singular és la 
perspectiva des de la qual ho explica. 
És el punt de vista d’un noi, ingenu i de 
bona fe, que creix, dels 12 als 18 anys, en 
aquest context. Pel que sembla, l’autor 
ha partit d’un text real per bastir aquest 
relat en el qual ha preservat −sobretot− 
l’autenticitat del testimoni. Aquest és el 
mèrit d’A trenc d’Alba. 

El personatge no tipifica la història 
col·lectiva sinó que ens explica, només, 
com la viu o, per ser més precís, com 
l’afecta.  I la viu com és normal que la 
visqui un noiet de la seva edat: pensa en 
ell i en la seva família, procura formar-
se per poder prosperar, viu el treball 
que li toca fer amb la millor voluntat 
de sortir-se’n,  i jutja l’ambient social 
de l’època amb una ingenuïtat que el fa 
més creïble. Si el protagonista −honrat, 
feiner i sense malícia− creu que era feliç 
estudiant a l’Institut Obrer de València, 
el lector ho creurà; si troba bona gent 
entre alguns faieros, alguns feixistes o 

alguns salesians, el lector no té raons per 
dubtar-ne. I quan constata la crueltat 
d’altres, en cadascun d’aquests col-
lectius, tampoc. 

L’autenticitat del relat la produeix el 
que diu el personatge però també el que 
silencia: el noi constata però no analitza 
−“jo només estava  capficat en la meva 
situació”−, no fa confidències de cap 
mena, no valora la pobresa en què viu 
com ho faria si hagués conegut un millor 
nivell de vida,  manté, potser hivernades, 
però inalterades, les seves conviccions 
−“la meua vida tenia tres centres d’aten-
ció: la família, el treball i els salesians”−, 
no hi ha consciència de la transcendèn-
cia històrica del que està passant −la 
Segona Guerra Mundial ocupa mitja 
ratlla− i, com molts de la seva família, 
viu la fi de la guerra com un respir entre 
tants sotracs. Però viu intensament, 
perquè l’afecta cada nova situació: l’exili 
a Alcoi, el treball a l’Hotel Continental, 
els seus estudis de francès i comptabili-
tat a l’Acadèmia Sirvent  i a l’Institut per 
a obrers de València i, finalment, el seu 
retorn, a peu, a casa seva després de la 
victòria dels militars. Aquesta ha estat la 
seva vida.    

Si el lector creu que A trenc d’Alba 
és una obra menor, té raó. Li ho farà 
pensar no trobar-hi gaire elaboració 
literària: ni en l’estil, ni en l’estructu-
ra del relat, ni en la complexitat del 
personatge, ni hi ha tampoc alteracions 
sorprenents del que sembla previsible. 
Però la discreció literària −cap artifici− 
lliga perfectament amb la simplicitat i 
l’autenticitat del personatge. I això, si el 
lector reacciona com jo, té alguna cosa 
d’emocionant. Potser també perquè el 
relat expressa millor la història real del 
país, de com ho hauria fet una crònica 
exhaustiva o una interpretació brillant. 
A trenc d’Alba obtingué el premi de 
narrativa curta 25 d’abril de la Vila de 
Benissa. 
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