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David Ringrose, professor
emèrit de la Universitat
de San Diego, planteja en
aquesta excepcional obra
com es va expandir arreu
del món la presència i el
domini dels europeus al
llarg de les tres centúries
que van, grosso modo, del Renaixement a
la Il·lustració. Així, si bé al començament
d’aquest període era molt improbable
trobar oriünds europeus en l’exterior del
continent —i, en tot cas, fora de la regió
mediterrània—, tres-cents anys després
s’havien escampat per totes bandes. En
alguns casos havien constituït colònies
comercials. Però en altres s’havien integrat en la comunitat d’adopció, on es van
poder assabentar dels avanços tècnics, industrials i militars de les societats en què
es van establir, tant asiàtiques com africanes. De fet, la major part dels europeus
transterrats o emigrats es van unir a esposes indígenes i van tindre fills mestissos.
L’intercanvi de coneixements entre els natius i els colons europeus va produir una
simbiosi intercultural que es contraposa
a la narrativa imperialista que han imposat les elits dominants europees, les quals
han ignorat el potencial d’aquest intercanvi, probablement perquè com a conseqüència de la Revolució Industrial Europa va esdevenir sense escrúpols una potència imperialista. JP
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Des que Arturo Pérez-Reverte publicara el seu primer
relat a mitjan anys huitanta la seua obra narrativa ha
anat creixent fins als més
de vint títols. Sidi —terme
aràbic-andalusí que dona
títol a aquest «relat de frontera» i amb el qual els musulmans van cridar a Ruy Díaz de Vivar, el nostre «Cid», i
que significa «senyor» allà pel segle XI— és
una novel·la plenament representativa de
la narrativa d’aquest autor, els estilemes
més representatius del qual no resideixen
tant en el discurs —la manera de comptar,
àgil per damunt de qualsevol altre tret—
com en els personatges. En aquest cas
l’argument recrea els primers mesos del
desterrament del Cid Campeador, després
de l’anomenada Jura de Santa Gadea, ordenat com a venjança pel rei castellà Alfons VI. Novel·la molt més elaborada que
les protagonitzades per altres personatges
d’idèntica idiosincràcia —Alatriste i Falcó
sobretot— Sidi és un intent de transposició —segons ell mateix— dels codis narratius de les pel·lícules del Far West —amb
John Ford al fons— al segle XI i a la frontera que, vorejant els marges del riu Duero, separava a àrabs i cristians des de la
marca anomenada Extrema Durii i els territoris meridionals de la Castella acabada
d’independitzar del regne astur-lleonés i
de la seua llunyana talle real.
Sobre la base argumental de les correries

del Cid i la seua mesnada darrere de grups
d’àrabs que realitzen constants incursions en territoris cristians, el narrador realitza constants flash-backs en els quals es recreen diferents escenes i episodis de la vida del llegendari soldat castellà. I és que
a Pérez-Reverte li enlluernen aquest tipus
de personatges forts, violents —incorrectes,
com diríem hui dia, fins a dir basta—, fets
a si mateixos a l’escola de la vida, amb el
seu coratge i les seues pors, però sobretot
amb la seua lleialtat, la seua fidelitat als
seus allí on es troben. El Cid és, per a PérezReverte, un marginat que ha de buscar-se
la vida com a bona o malament puga, servint com a mercenari tant a cristians com
a àrabs sense el menor escrúpol, un personatge que res té a veure amb el Cid del
franquisme nacional-catòlic perfecte cavaller cristià forjador d’un suposat esperit
patriòtic hispà a partir d’un —també suposat— nucli sentimental i ideològic castellà ni amb el Cid de la progresía postfranquista que es limita a tirar-ho al cub del
fem per —suposadament també— genocida i violent, sense pàtria ni bandera, quan
la mort no era més que un signe d’aquells
llunyans segles, un ús habitual d’aquella
època per a uns i per a uns altres malgrat a
qui li pese. Gest ideològic a contra corrent
però també reivindicació de la literatura
com a plaer d’explicar, nascut del plaer infantil d’escoltar i de llegir. Una osca més en
la ja considerable obra d’un prolífic escriptor que gaudeix resultant polèmic. JMSR
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L’escriptor tarragoní
Domènec Guansé (18941978) en els anys vint i
trenta fou comentarista literari de publicacions com Revista de Catalunya, D’Ací i d’Allà i Mirador.
Com a crític teatral dels
diaris La Nau, La Publicitat i La Rambla va
assolir un gran prestigi. Se l’ha considerat una figura pont entre l’etapa cultural anterior a la guerra civil i la dictadura posterior. Va viure exiliat a Santiago de Xile entre gener de 1940 i abril
de 1963, on fou secretari del Centre Català i director de la seua revista Germanor entre 1945 i 1963, any en què tornà
a Barcelona.
En l’actualitat Guansé és un escriptor
pràcticament oblidat, però la publicació de diverses edicions actualitzades
de les seues obres poden contribuir a
recuperar-lo, així com aquesta col·lecció
de 125 cartes seues —a cura de Montserrat Corretger i Francesc Foguet— que
s’han distribuït en dos parts: 35 que envià des de Santiago de Xile entre 1950 i
1963 i 89 franquejades a Barcelona entre 1963 i 1978, més una escrita al president Tarradellas en alta mar. La principal característica de l’estil epistolar de
Guansé és la ironia, així com la contundència amb què expressa les seues conviccions sobre Catalunya i l’exili. JP

destacamos...

Un pausado relato sobre el
transcurrir de la propia vida
La vida ordinaria, la rutina, eso que llamamos la cotidianeidad, suele interesarnos
más bien poco. Siempre estamos más interesados en vivir, ya sea de forma real o
imaginaria, experiencias extraordinarias.
Cuando leemos, por ejemplo, queremos
leer aventuras, historias en las que existan emociones y sentimientos que rocen
los límites de lo que creemos es habitual.
Buscamos experiencias que nos trasladen
a una esfera mucho más estimulante porque así es como se supone que se vive de
verdad, de forma plena. O eso nos dicen. O
eso cree la mayoría, sirviéndose de ese tópico literario, esa locución latina mal entendida casi siempre del carpe diem.
Vivir la vida es mucho más que extralimitarse. De hecho, existe una gran belleza en lo ordinario, en los detalles que
conforman ese día a día que «nos aburre». Cualquier vida, hasta la más anodina, guarda secretos, esconde emociones
y anhelos, aspiraciones. Toda vida sufre
momentos de amargura y pesadumbre,

de miedo e inseguridad, de grandes alegrías y placer... La vida, toda vida, cualquier vida, es un acontecimiento, y como
tal hemos de valorarlo e, incluso, amarlo
por igual. Es un ciclo, un viaje, una experiencia que supone mucho más de lo que
imaginamos, pues cada vida produce un
impacto, tiene un determinado sentido.
La desaparición de una adolescente en
un pueblo de Inglaterra es el desencadenante de El embalse 13 (Libros del Asteroide),
de Jon McGregor. El lector pudiera imaginarse que la trama de esta novela, finalista del Man Booker en 2017 y ganadora del
Premio Costa 2017, se centraría en la búsqueda incesante de esa chica llamada Rebecca, o Becky, o Bex, que llevaba una sudadera blanca y un chaleco azul marino.
Quizá McGregor nos sumerja en una especie de historia con tintes de novela negra,
un misterio por resolver y nos invite a averiguar qué ocurrió, cómo ocurrió y por qué
ocurrió. Pero nada más lejos. Pese a ser una
desgracia, la historia de la joven es una más

entre las historias de los vecinos de esa pequeña comunidad y el escritor nacido en
las Bermudas lo que hace, precisamente, es
fijarse en esas vidas ordinarias, en esos pequeños relatos y cotidianidades.
McGregor nos ofrece un retrato en conjunto de varios de los habitantes de esa
población y en él observamos el transcurrir inexorable de la propia vida, una vida de juventud y de madurez, de nacimiento y muerte, de encuentros y desencuentros. He ahí la gracia de esta novela:
narra el paso del tiempo, las complejidades de cada historia personal, esos pequeños hechos o acciones, o más bien esas
decisiones, que conforman nuestro devenir; y lo hace hilando cada una de esas
biografías de un modo un tanto caótico
al principio, hasta que el lector se acostumbra al tempo, al ritmo impreso por
McGregor en cada fragmento, donde los
personajes van y vienen, donde sus historias se entrecruzan y donde aflora la esencia de la naturaleza humana.
Es esta una novela coral, una radiografía anímica que va de lo individual a lo colectivo, una historia que son muchas historias, que son muchas vidas, que son la
vida en su aparente sencillez. H

Eric Gras
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