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Diàlegs amb els llibres

Elegia pels últims masovers 
The finest paisans

 
Joan Garí

Títol: El guardià de les trufes. Autor: Fèlix Edo Tena. Editorial Barcino. Barcelona, 
2016. 164 pàgines. 

A casa sempre s’ha comprat la revista 
Hola. Cada dimecres, dins la rutina diària, 
ma mare no ha oblidat mai anar al quiosc i 
adquirir aquest acolorit magasín, que des-
prés ha estat en un lloc ben visible del men-
jador per poder ser consultat a pler tot al 
llarg de la setmana. Del seu paper couché de 
molt generós gramatge han emergit aquestes 
fotografies espectaculars dels membres de 
l’aristocràcia mundial i les femelles més be-
lles i desimboltes (sovint, ai!, un poc putes) 
de la jet set. La fama i el luxe han encandilat 
els seus lectors com la visió del saló de la 
granja a través de la finestra fascinava Cathy 
i Heathcliff en aquella escena impagable de 

Cims borrascosos, de William Wyler. 
M’ha fet gràcia, per això, descobrir que fa uns mesos, en una de les seues seccions 

(un apartat de breus anomenat “Siete días”), un redactor anònim explicava –i cite li-
teralment- “la curiosa historia de Sinforosa i Juan, los únicos habitantes de un pueblo 
de Teruel”.

Aquests dos mesurats octogenaris són els darrers habitants de La Estrella, el po-
ble aragonés que tantes vegades he travessat anant a peu des de Vilafranca fins Sant 
Joan de Penyagolosa. Per recórrer aquesta jornada, cal canviar de país. S’abandona 
els Ports i, abans d’ingressar en l’Alcalatén, es penetra en terme de Mosqueruela (o 
Mosquerola, com diuen a Vilafranca), plenament aragonès. Des de fa més de trenta 
anys, La Estrella és un aldea abandonada i els fiduciaris d’aquesta immensa soledat 
són Sinforosa Sancho i Juan Martín Colomer. Jo sempre els he conegut com Sinforosa 
i Martín. Fan la vida que han fet sempre els masovers d’aquests paratges, una ataràxica 
existència pautada per les hores de llum, les tasques de llaurança i pasturatge i el ritme 
de les estacions.  I ara hem pogut veure tots Sinforosa i Martín a la mateixa pàgina que 
la reina Sofia d’Espanya, la princesa Beatriu d’Holanda, la tenista Serena Williams, la 

Parlament de l’alcalde Rhamsés Ripollés
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model Gigi Hadid o Michael Jackson. No m’ha estranyat gens contemplar-los enmig 
de reines i princeses. Crec que és el seu territori natural, sent ells també monarques 
inexpugnables d’un imperi que no baratarien per tot l’or del món.

La desaparició dels indis americans va ajudar a propiciar un vigorós i immortal 
subgènere cinematogràfic, el western. L’odissea dels últims masovers, en canvi, passa 
sense pena ni glòria, com aquell qui diu. Fèlix Edo Tena, que es va criar en un mas (el 
de Forès, a Vilafranca) ha escrit ara una novel·la per restaurar la memòria del seu be-
savi i tots els descendents. Al capdavall, els masovers de la zona han hagut de suportar 
les penalitats bèl·liques del carlisme, la guerra civil i la confrontació entre maquis i 
franquistes, com si no tingueren prou amb el rigor propi del clima i la muntanya.

Fèlix Edo hi demostra un profund coneixement del paisatge i les seues lleis, que 
resol amb vigor narratiu i un estilisme de filigrana. És obvi que és algú que s’ha criat 
observant els nius de verderols entre els ginebres, les “cuirasses de crustacis ossificats 
d’un mar primitiu” (les populars “orelles de moro” de la zona) o l’amenaça atàvica 
dels escurçons. 

No hi falta res, en aquesta crònica notarial 
d’un món que desapareix: el besavi desapare-
gut al final de la guerra, el mestre republicà 
al seu exili interior en l’Escoleta del Canto, 
la sega a l’estiu, la batuda, el vent de mestral. 
Un món s’acaba i el que el substitueix no vol 
fer-se càrrec del patiment i la felicitat amb què 
s’ha viscut als masos. Que ho pregunten, si no, 
a Sinforosa i Martín.

Publicat en El Temps, núm. 1.697

Fèlix Edo i Joan Garí
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El silenci dels masovers
The silence of the farmers

Josep J. Conill

El guardià de les trufes. Fèlix Edo Tena. 164 pp., 2016, Barcelona / L’Espluga de 
Francolí, Barcino-Museu Vida Rural

Començaré amb una afirmació taxativa: El guardià de les trufes, la primera novel·la 
de Fèlix Edo, és una novel·la rural. Aquest qualificatiu fa unes dècades, quan la na-
rrativa catalana tenia en bona mesura encara pendent la tasca d’assimilar la contem-
poraneïtat, s’hauria pogut considerar com un judici negatiu, però avui dia no passa de 
ser una mera etiqueta descriptiva, perfectament neutral. És més, ja posats, cal recordar 
que la narrativa rural manté dins les nostres lletres una insigne tradició, que Fèlix Edo 
ha explorat a consciència. No debades, després de l’aportació fundacional de Narcís 
Oller, l’esclat de la narrativa modernista, a principis del segle XX, es va produir, pre-
cisament, sota la modalitat de novel·la rural. La Catalunya tel·lúrica esdevingué així 
el marc adient per a ubicar una llarga sèrie de drames rurals centrats en la rebel·lia 
d’arrel ibseniana o nietzschiana de l’home que s’enfronta a les limitacions que li vénen 
imposades per la natura i per la seua relació amb una societat corrompuda, mesquina 
i ignorant. Aquesta narrativa, escrita en una «llengua mascle», robusta i impregnada 
d’autenticitat, per dir-ho amb la terminologia crítica de l’època, va trobar ressò en les 
lletres valencianes amb un decalatge de mig segle gràcies a l’obra pionera d’Enric 
Valor, tan atenta als conflictes socials com als conflictes personals dels protagonistes. 
D’altra banda, com ignorar la presència de la ruralia en l’extensa obra de Josep Pla 
o en les novel·les d’autors de la talla de Sebastià Juan Arbó, Jesús Moncada o Maria 
Barbal? Quant a la realitat contemporània de les comarques del nord del país, tampoc 
no s’ha sostret a la curiositat d’alguns dels millors narradors valencians, i es troba ben 
present en obres com Viatge al final del fred (1983) de Joan F. Mira o la recentíssima 
La sega (2015) de Martí Domínguez. 

Enmig d’aquest bigarrat panorama, El guardià de les trufes se’ns apareix com una 
novel·la singular, tant pel que fa a la seua opció estilística com a la manera d’abordar 
l’assumpte, que es distancia netament de la manera en què el tracten altres autors. Com 
ell mateix admet, l’especificitat que caracteritza el treball de Fèlix Edo com a narrador 
resulta inseparable de la seua dedicació sostinguda des de fa anys al reportatge i a la 
crítica cultural sobre cinema, literatura i societat en revistes com Saó i Serra d’Or, o en 
el diari digital Núvol. Especial esment, en relació amb la novel·la que avui presentem, 
mereix la sèrie d’articles sobre la vida al Maestrat i als Ports, així com les entrevistes 
amb intel·lectuals de les comarques del nord del País Valencià, que va publicar fa al-
guns anys a Saó. De fet, en un article sobre la presència literària d’aquest territori, ell 
mateix va provar d’enunciar programàticament les línies mestres que haurien de guiar 
la plasmació narrativa de la complexa problemàtica que caracteritza el seu microcos-
mos nadiu: «Cal fer un projecte literari sobre la gent d’ací. Sense ordre ni jerarquies, 
formant un tot orgànic: la llengua, la vida, el paisatge, el temps. A més, el tractament 
del present és fonamental per veure com aquestes terres afronten els dilemes de la 
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despoblació i de la falta d’alternatives. En definitiva, cal acceptar el rodal de la terra 
on hem nascut, però també dotar-lo de consistència. Un altre tema, importantíssim, és 
l’aspecte lingüístic, que serveix de filtre. Es tracta de traduir un lloc on el paisatge i la 
gent són una mateixa excrescència, i per això fa falta un so pertinent. En altres parau-
les, fa falta molta literatura al costat de les necessàries dosis d’autenticitat.»

El guardià de les trufes tradueix aquest ambiciós projecte en una novel·la estructu-
rada en quatre capítols ―cadascun dels quals porta per títol el nom d’una estació de 
l’any―, enquadrats per un brevíssim prefaci («Vent de ponent...») i una cloenda una 
mica més llarga («...vent de mestral»). Tret de les últimes pàgines, l’obra transcorre en 
el marc incomparable del Mas de Forés, al terme de Benassal, entre les acaballes de 
la Guerra Civil i els primers anys de la postguerra. En el primer capítol, l’autor ens hi 
presenta el tràgic relat dels últims dies de la vida d’en Leovigild, un masover que ha 
desertat de l’exèrcit amb la intenció de tornar a la llar familiar, perquè no entén ni un 
borrall de la guerra en què l’han embarcat. En els tres capítols següents se’ns descriu 
de manera molt acurada l’educació d’en Lluís, fill d’en Leovigild, que no n’arriba mai 
a tenir notícia, sota l’esguard atent i afectuós dels masovers, que li 
ensenyen a conèixer la natura i l’ensinistren en les feines agrícoles 
i ramaderes ancestrals que regulen la vida al mas. El llibre es tan-
ca amb una escena ambientada en l’actualitat, que reprodueix un 
diàleg entre aquell xiquet de postguerra, ja convertit en un home 
major, i el seu fill, el nét d’en Leovigild. El fill, que ja no viu al 
mas, visita el pare ―que hi viu sol i es nega a abandonar-lo per 
traslladar-se amb la resta de la família―, i el fil de la conversa 
deriva cap a la desaparició del món dels masovers, incapaç de 
fer front, d’una banda, a l’empenta de la modernitat i, de l’altra, 
al bany de sang que va desencadenar la repressió dels maquis. 
«Aquest país» ―explica el vell― «ha estat molt dur amb la gent. 
I parlo de la gent en general, no dels bàndols. Nosaltres, els maso-
vers, érem uns ignorants, tota la vida ho havíem estat i sempre ho 
vam ser. Mai no vam saber per què hi va haver guerra ni per què es 
van matar els homes entre ells. La nostra ignorància ens mantenia 
en el treball i en la misèria. I mira com hem acabat. El nostre món 
ha desaparegut sense adonar-nos-en.»

Afirma el tòpic que la primera novel·la acostuma a ser autobio-
gràfica i El guardià de les trufes respon en part a aquesta intuïció, 
sempre i quan hi introduïm una observació fonamental: el relat de 
Fèlix Edo no té a veure directament amb la seua biografia, sinó 
amb els seus orígens familiars, atès que és fill de masovers i una part important de 
la matèria del relat li ha estat transmesa directament per via oral. Aquesta novel·la, 
doncs, constitueix la seua novel·la familiar, per dir-ho amb una expressió manllevada 
a la psicoanàlisi i, com a tal, no ens pot sorprendre que es tracte en gran mesura d’una 
novel·la d’aprenentatge. Com a bon Bildungsroman, constitueix un relat d’amor i pe-
dagogia, a través de les pàgines del qual no sols acompanyem el petit protagonista 
durant el seu ensinistrament en els secrets de la vida rural, sinó que els ensinistrats 
som alhora els mateixos lectors, en un procés que, sens dubte, reprodueix el que va ex-
perimentar l’autor mentre es documentava per a l’escriptura de la novel·la. Per aquest 
costat, l’obra pot presumir d’una autenticitat documental quasi etnogràfica, que com a 
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lector de procedència urbana només estic en condicions de reconèixer de manera molt 
aproximada, però que ve avalat per la seua inclusió en la col·lecció de llibres que el 
Museu Vida Rural coedita amb l’editorial Barcino.

Però el valor de la novel·la no s’esgota ni de bon tros en el seu vessant documen-
tal, perquè tanta importància com el que se’ns hi relata té la manera de relatar-ho. En 
aquest sentit, el lector no pot deixar de remarcar l’acurat treball estilístic de l’autor, 
que ha aconseguit trobar el to i el vocabulari que la història reclamava. Un to i un 
vocabulari que deixen en el lector un regust de l’autenticitat que emana del paisatge i 
de les persones que l’habiten, però que no és en absolut fruit de la improvisació, sinó 
la conseqüència laboriosa d’un càlcul premeditat. En la prosa de Fèlix Edo ressona 
el silenci de les valls i les muntanyes que descriuen les seues pàgines, un silenci que 
adquireix per moments una dimensió còsmica, només trencat pels gossos que borden 
i el bel de les ovelles, el brunzir dels insectes, el vent que bufa per les valls, les pluges 
de tardor, els cants dels masovers en el temps de la sega i les festes associades amb la 
matança del porc o el conreu laboriós de la terra. 

Potser el més interessant de tot plegat és l’encert amb què l’autor aconsegueix 
transmetre’ns aquest grapat d’experiències elementals per mitjà de petites cèl·lules 
textuals que funcionen com flaixos en els quals es combina la descripció minuciosa 
de les accions que duen a terme els personatges amb uns diàlegs d’una sobrietat i un 
laconisme extraordinaris, que s’adiuen a la perfecció amb l’estampa dels personat-
ges. Això no obstant, al llarg del relat predomina la veu del narrador, que combina la 
precisió en l’ús de l’adjectiu amb passatges d’un lirisme contingut, no exempt d’un 
toc de barroquisme, sobretot quan es deixa endur pel misteri que emana del paisatge 
sotmès al rigor canviant de les estacions. La sensació que se’n deriva és d’una fluïdesa 
que algú podria confondre amb facilitat, però que és l’efecte d’un treball d’orfebreria 
literària fet a consciència, que dosifica de manera molt hàbil les intervencions puntuals 
de l’autor i el patchwork intertextual, camuflats enmig del text com falques que apun-
talen la dimensió reflexiva de l’obra. 

No sóc amic de la crítica hidràulica, però acabaré dient que, en llegir El guardià de 
les trufes, no he pogut deixar d’evocar el peculiar estil narratiu de Cormac McCarthy, 
sobre la producció del qual el mateix Fèlix Edo va escriure fa uns anys un aclaridor 
article a Serra d’Or. Com tothom sap, una part important de les novel·les d’aquest 
escriptor nord-americà gira al voltant d’històries de la frontera i porta a terme una pe-
culiaríssima reelaboració del western. De manera anàloga, la novel·la que avui presen-
tem posa al descobert l’arrel universal subjacent al repertori de costums i experiències 
dels masovers que durant segles habitaren les muntanyes d’unes comarques dures i de 
frontera com les del Maestrat i Els Ports, i ens ofereix una mena de «western» casolà, 
extàtic i crepuscular. El retrat d’una realitat que, com les mateixes trufes que els pro-
tagonistes busquen afanyosament amb l’ajuda dels seus gossos, es va anar encongint 
cada vegada més, fins a la seua desaparició completa en l’actualitat, si no fos perquè hi 
ha gent com Fèlix Edo que s’obstinen a preservar-ne la memòria a través de la paraula, 
que és l’únic àmbit capaç d’atresorar la vida soterrada de tants mons com cada dia ens 
abandonen i ens deixen irremissiblement empobrits. 
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No és país per a joves
Is not a country for a young people

Jordi Llavina Murgadas
 

El guardià de les trufes, de Fèlix Edo. Barcino. 166 pàgines. Barcelona, 2016. 16€.

La primera novel·la de Fèlix Edo (Vilafranca, Els Ports, 1981) és, sobretot, un mag-
nífic exercici d’estil. Tenim un argument, i una disposició narrativa en tres temps. Un 
desertor de la guerra civil, Leovigild Tena, que no tornarà mai més a lloc, al seu lloc. 
Se n’anirà sense saber que la seva dona està prenyada. Aquesta és una de les tres línies 
de la història. En la tercera, queden el fill i el nét de Leovigild, i, pertot, l’enyorança 
d’un món desaparegut, que és el dels masos autosuficients del nostre país amb la fron-
tera amb Aragó.

Les trufes —en altres zones de Catalunya, tòfones— són uns fongs subterranis, molt 
valorats en la cuina sofisticada, sobretot de tres dècades ençà. L’al•legoria de les tru-
fes serveix per descriure el sentit de la història general: un país, una comunitat, no és 
només allò que veiem arran de terra, allò que creix, sinó també el que roman amagat, 
colgat. Edo es refereix, una vegada i una altra, al “paisatge que calma i no clama”: una 
terra d’una bellesa austera i crepuscular. El guardià... constitueix una vivíssima elegia 
de la vida de masos i masovers. El llibre ens transmet la veritat d’un temps irrecupe-
rable, d’una naturalesa pelada, àrida, radical. El pròfug del primer capítol esdevé una 
figura sorprenentment profètica: darrere seu, en fugiran molts més, bé que aquests no 
pas per les raons d’armes i foc, sinó per les de la fam i la supervivència. “L’home obre 
els ulls després d’unes quantes hores de son i al seu voltant la immensitat de la nit 
s’estremeix.”

La narració va construint un admirable territori literari, no gaire abordat fins ara. 
És l’evocació de la vida antiga de la gent: la sega, la verema, la matança del porc. La 
soledat de les contrades en què s’ambienta l’acció està molt ben descrita. I la del perso-
natge inicial, també: “Com més inhumana s’havia convertit la vida, més li corresponia 
establir nous vincles amb el món i amb els éssers humans”. El mas de Forès, prota-
gonista de bona part del llibre, està inspirat en el que els pares de l’autor van haver 
d’abandonar els anys vuitanta, perquè la vida s’hi havia tornat impossible: “I, damunt 
d’un monticle, el mas, construcció vasta de pedra seca, alçada amb els còdols de la 
tartera, material que ha pixat i cagat la mateixa roca”. Edo ha escrit un llibre fondo i 
impactant sobre l’eterna lluita per la vida: “El món era immens i les criatures que hi 
vivien tan menudes...”
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Presentació de Piano a cuatro manos 

Barcelona, 25/2/2016
Presemtation of Piano a cuatro manos

Antonio Franco

La passió de Conxa, Morella, la història de Morella, els llocs de Morella, les coses 
de Morella i les seues entranyes, unida a la seua gran curiositat, l’han impulsada a pas-
sar des del periodisme, que és el seu ofici natural, a l’escaló de l’assaig històric, a cau-
sa del personatge Ramón Cabrera, a qui ja li dedicà el llibre Ramón Cabrera, a l’exili.

El present treball torna a aquest tema. Ho fa ara novel·lat, a través del gènere, tan 
de moda, del relat mixt, recolzat en un 80 per cert en dades reals i completat el 20 per 
cent restant de recreació realista però literària basada en els indicis.

Aquest llibre és, bàsicament:
Per un costat, l’explicació de l’exili de 

Cabrera en Wentworth, casat amb una mi-
lionària anglesa que li va permetre viure 
d’una manera ociosa i distreure’s amb el 
que li quedava de les seues inquietuds po-
lítiques i de la seua nostàlgia de Espanya, 
on no va tornar mai més. Exilis, nostàlgia, 
molta vida interior, silencis, memòria in-
cessant, revisió de lapròpia biografia pen-
sant en moltes coses...

Per un altre costat, un assaig sobre la 
personalitat del veterà líder, presentada a 
partir de les seues descripcions en compli-
citat amb les de la seua filla més jove, Ada, 
una xiqueta que únicament podia entendre 
a mitges el que sentia. Conxa explica les 
coses en forma de confidències del pare a 
la filla, per això li explica de manera molt 
didàctica les velles batalles però també les 

complexitats d’aquesta Espanya dolorosa del segle XIX.
En tercer lloc, és un retrat ferotge de la desgràcia secular que més caracteritza 

Espanya. Les conspiracions polítiques al voltant del poder, amb gent que, en lloc 
d’administrar el que és de tots i de preocupar-se per representar la gent comuna, es 
limiten a parlar molt, a tenir cura només d’ells, a gastar-se els diners, a conspirar, a 
fixar línies roges. Els protagonistes de la política ja vivien aleshores especialment 
preocupats per les seues carreres personals i completament apartats dels problemes 
i necessitats dels ciutadans. Les visites que rep o aquells que escriuen a Cabrera són 
personalitats importants que intenten utilitzar el prestigi d’aquest per a les seues cau-
ses i comprometre’l, perquè encara era el Generalíssim de les tropes carlistes, tot i que 
estava en l’exili sense fer res; i en la part d’Espanya integrista i més reaccionària, la 
carlista, se l’admirava profundament.
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En quart lloc, una aproximació a la crueltat física de l’integrisme espanyol. En la 
seua etapa com a combatent, Cabrera va ser un home sense pietat, impulsat cap a la 
barbàrie pel fet que la seua mare havia estat afusellada en el Maestrat simplement 
per ser qui era, sense acusació ni judici amb garanties. Conxa RV recull molt bé com 
Cabrera portava aquesta ferida molt marcada en el seu ànim, i com possiblement van 
derivar d’aquest crim excessos com els afusellaments massius de presoners que se li 
atribueixen, les morts de fam que causa a d’altres —amb l’excusa que no hi havia res 
per menjar, tampoc per als seus soldats— així com, inclús, els terribles casos de cani-
balisme, que estan documentats, registrats per fer passar la gana.

Però, sens dubte, el més interessant de la història de Cabrera en aquesta última etapa de la 
seua vida va ser el canvi progressiu des del carlisme més ranci a postures liberals. Va passar de 
recolzar el pretendent reaccionari Carles a reconèixer públicament a Alfons XII, que encar-
nava, tot i que de manera molt feble, els aleshores anomenats liberals. Aquest canvi personal 
cap a la burgesia de Cabrera va influir molt en això, fet que explica molt bé el llibre. Però en-
cara resultà més decisiu el coneixement que va tenir, des de dins, en l’exili, del sistema polític 
anglès, de l’efecte 
positiu i equilibrant 
de les llibertats, de 
les conseqüències de 
l’ampliació del dret 
a vot, als tràmits per 
la seua aprovació en 
el Parlament britànic 
va assistir personal-
ment. 

Tinc la impressió 
que la teoria bàsica 
de Conxa és que 
Cabrera mai no va 
ser un bon carlista de veritat per ideologia. Que la ideologia mai no va ser gaire impor-
tant per a ell; ell era un home d’acció que lluitava contra els  que s’havien posicionat 
contra ell com a enemics. I lluitava bé. Referències de militars enemics.

Com era on era quan començaren les guerres carlistes, era lògic que s’unís a aquell 
bàndol. I quan el seu ingeni i la seua valentia com a guerriller començaren a atorgar-li 
notorietat i fama, quedà definitivament identificat per als seus contemporanis i per a la 
Història en aquest paper de figura de referència del carlisme.

Però quan al final de la seua vida les circumstàncies li van permetre pensar i quan 
conegué racionalment les postures contràries, aquestes el van convèncer. I aleshores 
Cabrera va ser valent, féu públic el canvi, suportà que el carlisme el considerés un traï-
dor, i intentà contribuir a la pau afegint el seu prestigi i influència al costat contrari, al 
del seues enemics de sempre. I quedà molt clar que no va ser ni per por ni per diners.

Conxa Rodríguez Vives
La tècnica que utilitza és complexa. Els salts narratius entre les explicacions sub-

jectives de Cabrera i la seua filla Ada i les explicacions que ja estan contrastades amb 
suficient objectivitat per la història, són difícils de fer i posen a prova la seua capacitat 
de construir un relat homogeni.
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Conxa té més ofici periodístic que experiència literària. A causa d’això aconsegueix 
dotar de més força la història que explica en el seu conjunt, com descripció i anàli-
sis dels fets, que a la part més novel·lada del relat. No obstant això, hi ha pàgines 
excel·lents. M’han cridat l’atenció les que descriuen l’atracció física que sorgí en-
tre dos persones tan diferents com eren ell i la seua esposa. Ell era un home pobre, 
d’aspecte una mica tosc, amb celles molt poblades, pell de color oliva i una mica agi-
tanada, i es movia amb modals una mica militars (Conxa explica que li va costar molt 
aprendre a utilitzar els coberts en la taula). Ella, Marian, era molt fina, molt blanca 
de pell i una delicada senyoreta anglesa, culta, refinada i milionària. És el millor del 
treball. O les pàgines que tracten el drama i les circumstàncies del distanciament humà 
de la parella amb dos dels seus fills. O les evocacions aventureres de la seua agitada 
fuga de Tortosa. O les descripcions de la fantàstica propietat de Wentworth, on Cabrera 
passà la major part de l’exili.

Conxa també l’encerta de manera notable en algunes descripcions psicològiques. 
Com quan parla del tigre ferotge (El tigre del Maestrat) convertit per la vida en un 

lleó ferit que troba la seua 
posició final fent de rabosa 
astuta en el canvi de bàndol.

Però, insisteixo, el mi-
llor d’aquest llibre és 
l’aproximació curosa a les 
rectificacions ideològiques 
que sovint es produeixen en 
les exilis. Hi ha finezza en la 
mirada de Conxa en el que 
suposà per a Cabrera poder 
analitzar les coses d’aquest 
país convuls i poc civilitzat 
que era (i segueix sent) Es-

panya des de la distància. I el seu ànim d’atrevir-se a buscar els contrasentits de moltes 
de les coses acceptades per ell mateix durant molt de temps perquè sí, per inèrcia, des 
de la infància, quan estava dins del conflicte espanyol. Perquè després, analitzats des 
de la racionalitat que va anar adquirint en la seua maduresa humana, li van semblar 
-perquè ho eren- simples sectarismes.
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Elena Moya

La Conxa ens fa real un personatge històric i de gran importància a Espanya, però 
encara poc conegut, com es el general Cabrera. Lluny del nostre país, a l’exili anglès, 
en Cabrera ha quedat un pèl apartat dels nostres llibres d’història, més centrats en el 
regnat isabelí i les seves conseqüències (dues repúbliques). Però de vegades, el que 
no va passar és quasi tan important com el que va passar, i molt més en el nostre país: 
la batalla entre carlistes i isabelins és el primer episodi d’una guerra entre dues Es-
panyes que encara dura. Quan avui miro les portades amb el govern català anant en 
grup a defensar en Mas al davant de la justícia, mentre el govern a Madrid no surt del 
“lo que hizo es ilegal” no puc més que pensar que les dues Espanyes, que ni parlen ni 
s’entenen, estan més vives que mai.

Com va començar aquest problema ens ho explica la Conxa d’una manera trepidant 
i, sobretot, personal. Gràcies a la seva recerca profunda i detallista, el lector aconse-
gueix una visió privilegiada de com van passar les coses: com eren les trobades di-
plomàtiques a Baiona, o a Roma, o a Londres, i com es va negociar tot. Lluny d’entrar 
en si un està d’acord amb un costat o un altre, al final el lector aconsegueix una mena 
de karma amb el general, només pel fet de que l’entenem. Entem què va fer i per què, 
i això ens hi acosta. Jo encara em pregunto com vaig arribar a tenir simpatia per un 
militar masclista, religiós i de dretes! Però això suposo que és el que ens dóna una bona 
novel.la: una bona història ben explicada ho supera tot, inclús les tendències polítiques 
d’un mateix. Una gran obra.


