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Unclàssic
sobre1714
Surt reeditat el llibre
clàssic sobre l’11-S
català, obra de
Santiago Albertí

Ignasi Aragay
BARCELONA

L’Onze de Setembre de San-
tiago Albertí va ser tot un
esdeveniment per a la resis-
tència antifranquista quan
va sortir el 1964. Encara
ningú no entén com la cen-
sura només li va retallar
una desena de paràgrafs. No
en va, “es va publicar en
plena apoteosi d’afirmació
del règim dictatorial pels 25
años de paz”, recorda
Jaume Sobrequés, que ha
fet el pròleg de la nova edi-
ció que treu el segell famili-
ar Albertí.

Elisenda Albertí, filla de
l’editor i historiador, recor-
da que l’obra va estar un
temps aturada a Madrid i re-
corda, també, la bona acolli-
da que va tenir entre els lec-
tors, tot i que no hi ha xifres
fiables de venda, igual com
tampoc n’existeixen de la se-
gona edició, feta el 1977, co-
incidint amb la Diada del
milió de catalans. Ni es co-
neix la repercussió real que
va tenir aleshores ni els talls
de la censura, cosa que no
ha fet possible recuperar
l’obra original sencera.

A manca d’aquesta possi-
bilitat, s’ha optat per fer-ne
una reedició enriquida, es-
pecialment amb mapes i
aparell gràfic. El volum ha
anat a cura de Ròmul Bro-
tons, que també en signa el
prefaci i que justifica la ree-
dició de l’obra perquè es
tracta del “primer estudi
modern sobre el tema, per
això l’hem observat com un
clàssic i per això hem man-

tingut el text tal com esta-
va”. L’afegit d’un plec de
mapes a color amb tots els
detalls de la batalla de
l’Onze de Setembre n’és la
novetat més rellevant.

Sentiment anti-Borbó
Quan va aparèixer el treball
d’Albertí, els únics prece-
dents llibrescos sobre el
tema eren el manuscrit de
les famoses Narraciones
históricas de Francesc de
Castellví, contemporani
dels fets, el relat de Mateu
Bruguera publicat el 1871 i
l’obra Fin de la nación cata-
lana, de Sanpere i Miquel,
del 1905, com les anteriors
aleshores introbable. Se-
gons Sobrequés, Albertí va
bastir un text “amb un cla-
ríssim valor d’innovació his-
toriogràfica i amb un no
menys notable valor resis-
tencial”. Un llibre que
“transpira un profund sen-
timent antiborbònic, cosa,
de fet, que el 1964 devia ser
menys molesta que avui”.
L’obra, com fa notar Elisen-
da Albertí, “va reobrir la
porta al coneixement global
i detallat de l’11-S”.

Per Sobrequés, es tracta
d’un “llibre fantàstic que
només té un gravíssim in-
convenient: que acaba ma-
lament”, ironitza. Albertí va
fer “un relat minuciós, cine-
matogràfic i apassionant, i
va ser el primer a situar el
conflicte en el marc inter-
nacional”, afegeix Sobre-
qués, que no escatima elogis
per a una obra que conside-
ra que manté tota la vigèn-
cia malgrat que els darrers
anys hagin sortit acurats es-
tudis d’autors com Joaquim
Albareda, Josep M. Torres
Ribé, Agustí Alcoberro,
Núria Sales i Ernest Lluch,
entre d’altres. ■

El mexicà Jorge Volpi ha dedicat quatre anys a explicar en ficció el gran fracàs del segle XX ■ JORDI GARCIA

Sitgesapostafortper
l’artcontemporani
Aina Mercader
BARCELONA

El 2004 l’Ajuntament de
Sitges va crear la regidoria
de Promoció Cultural per di-
fondre l’art contemporani a
la ciutat i, alhora, utilitzar la
temporada d’exposicions
com a reclam turístic.

Sembla que la jugada,
que va començar amb la re-

modelació de la sala d’expo-
sicions de l’edifici Miramar,
els ha sortit prou bé. Ara,
després d’exposar Guino-
vart, Uclés i Rusiñol, i de de-
dicar una col·lectiva en ho-
menatge a l’aniversari del
Quixot, el programa de
mostres de la temporada
presenta creadors d’arreu
de l’Estat espanyol. “Sitges
és una de les poblacions

amb més galeries, però hi
mancava l’art contempora-
ni, cosa que ara comple-
menta el nostre programa”,
diu el regidor de Promoció
Cultural, Gabi Serrano.

Aquesta aposta per l’art
contemporani es materialit-
za amb un calendari de mos-
tres amb noms coneguts: les
peces del gallec Antón La-
mazares ocuparan l’espai

Miramar fins a l’1 d’octubre.
També s’ha triat la pintura,
el dibuix i la ceràmica de
Josep Grau-Garriga (21 d’oc-
tubre a 27 de novembre) i la
pintura mural de Robert Lli-
mós, del qual es podrà veure,
a la sala del Mercat Vell, el
gran mural que va fer per al
Fòrum i que mai es va mos-
trar. El català resident a Sit-
ges Josep Puigmartí i el me-
xicà Miguel Condé també
tindran el seu espai.

El regidor va especificar
que el pressupost d’enguany
és de 60.000 euros, però
que s’han buscat patrocinis
per a mostres com la dels
gravats de Picasso, que po-
sarà el punt final a la tem-
porada al juny. ■

Apocalipsimoral
Jorge Volpi recrea en una novel·la els grans canvis
globals del segle XX amb personatges reals i ficticis

Jordi Capdevila
BARCELONA

“He volgut explorar els grans
esdeveniments del segle XX i
la veritat és que hi he trobat
poques dades esperançado-
res”, diu Jorge Volpi (Mèxic,
1968) a l’hora de definir la
seva novel·la No será la tier-
ra(Alfaguara). Estractad’un
relat dens, de 500 pàgines,
que clou la seva trilogia sobre
el segle XX iniciada amb En
busca de Klingsor (1999) i
que va continuar amb El fin
de la locura (2004).

Per fer una “reflexió pro-
funda” sobre el passat segle,
Volpi crea tres personatges
ficticis, amb els seus amants
i un entorn trasbalsador, i els
lliga amb la relació que han
tingut amb els grans esdeve-

niments i els protagonistes
reals del segle. El resultat:
“Només una de les tres pro-
tagonistes acaba amb una
història esperançadora”. Els
que en surten més mal pa-
rats són els grans líders del
segle XX, des de Stalin fins a
Reagan, passant per That-
cher, Khrusxov i Gorbatxov.
“La majoria de grans diri-
gents, plens de contradicci-
ons, errors i temors, han
transformat la societat, cre-
ant conflictes èticament dub-
tosos”. Bàsicament, diu
l’autor, denuncio “la corrup-
ció d’aquests personatges”,
que han portat el món a una
mena “d’apocalipsi moral”.

Aquesta mena d’epopeia
moderna aprofundeix sobre
la “gran mentida” de la sego-
na part del segle XX que es va

introduir en la societat. Una
mentida que deia que “hi
havia dues grans potències
enfrontades amb el mateix
poder, que dividia el món en
dues meitats i que va generar
la Guerra Freda”. Però “la
construcció imaginària del
granimperisocialista,unade
les dues meitats, es va esfon-
drar amb només tres anys”,
afegeix Volpi.

Política masclista
Volpi va escollir tres dones
com a protagonistes perquè
una de les grans transformaci-
ons del segle XX ha estat
“l’adequació del paper de la
dona”, encara que no he volgut
“idealitzar la condició femeni-
na, sinó acceptar la naturalitat
d’una veritable igualtat”. En
qualsevol cas, “les grans deci-

sions polítiques i econòmiques
les han protagonitzat els
homes. No hi ha hagut cap
gran dictadora al segle XX”.

La novel·la s’endinsa en el
poder del món científic i eco-
nòmic, des de l’estudi de la
intel·ligència artificial fins a
la creació d’empreses de fic-
ció. “Hi ha un gran analfabe-
tisme científic que ha permès
utilitzar la ciència per a inte-
ressos polítics i econòmics”.

I el segle XXI? “En sem-
blen terribles els canvis des
del 2000 fins ara. L’11-S ha
trencat el mite que el capita-
lisme era l’únic poder i que
tothom viuria millor. Ha
trencat el mite de la fi de les
ideologies i la història i ara
tenim el xoc de civilitzacions.
El món està ara amenaçat
permanentment”. ■


