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Memòries

Cada vegada es publiquen més llibres so-
bre l’exili republicà, tant estudis com 
memòries dels emigrats de la primera o 
de la segona generació. En molts casos, 
els lectors tenim així oportunitat de co-
néixer l’experiència vital de persones 
completament desconegudes, i desco-
brir la seua capacitat de resistència, com 
van aconseguir adaptar-se a un altre pa-
ís, com van saber sobreviure a pesar de la 
llosa de la nostàlgia. Com és natural, les 
memòries transmeten una sensació de 
més veracitat perquè el fet d’expressar-
se en primera persona dona més crèdit a 
la narració, com en el cas que ens ocupa, 
en què eixa sensació encara resulta més 
gran perquè es tracta d’una narració 
oral, enregistrada i després transcrita. 

Així, després d’un documentat estu-
di introductori del professor Albiñana, 
en què presenta el cas del matrimoni va-
lencià format per l’intel·lectual Antonio 
Deltoro i la professora Ana Martínez Ibo-
rra, llegim els records autobiogràfics 
d’ell, tant els episodis anteriors a la gue-
rra civil com les experiències de la diàs-
pora. De fet, es van acabar establint a 
Mèxic, on van arrelar bé, van crear una 
família i on van morir. El seu cas, lamen-
tablement, és representatiu de molts al-
tres. JP

SALVADOR ALBIÑANA
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Història 
 

La doctora Olga Glondys ha sigut investi-
gadora Ramón y Cajal en el Departament 
d’Història, Teories i Geografia Política de 
la Universitat Complutense de Madrid i 
membre del Grup d’Estudis de l’Exili Lite-
rari (GEXEL) de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, ciutat on va morir pel juliol 
de 2020. Aquest volum, coordinat per 
ella, és el número 42 de la Biblioteca de 
l’Exili que dirigeix el professor Manuel 
Aznar i el número XIII de la Història de la 
literatura de l’exili republicà de 1939. 

Després de la introducció de l’editora, 
el contingut del llibre es distribueix en 
dotze capítols en els quals es detallen les 
publicacions periòdiques de caràcter cul-
tural produïdes pels exiliats republicans. 
En el primer es contemplen les revistes 
del primer exili, produïdes bé en els 
camps de concentració francesos, en el 
passatge dels barcos de la llibertat que 
van arribar a Mèxic o en l’Ambaixada de 
Xile a Madrid. En els onze capítols se-
güents, diferents especialistes estudien 
aquesta classe de publicacions en atenció 
al criteri territorial: les aparegudes a 
Mèxic, l’Argentina, Xile, l’Uruguai, Cuba, 
República Dominicana, Colòmbia, els Es-
tats Units, França, Gran Bretanya i Unió 
Soviètica, que conformen un conjunt 
considerable. JP
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Conversación sobre Tiresias és un monòleg 
teatral brevíssim d’Andrea Camilleri 
que compta amb un substanciosos epí-
leg del professor Carlos García Gual so-
bre la naturalesa endivinatòria del per-
sonatge clàssic i les seues capacitats com 
a mediador, bé entre l’Olimp de les divi-
nitats i la polis dels mortals, bé entre les 
dones i els homes —per aquest motiu se 
li pren últimament com a representació 
mítica, bastant forçada per cert de la 
transsexualitat—, bé entre els vius i els 
morts a les portes de l’Hades.  

Tiresias és, en realitat, la figura que 
Camilleri tria per a acto-representar-se 
després de tants llibres, de tantes parau-
les i de tantes visions sumides de sobte 
en la més absoluta foscor, quan el nos-
tre novel·lista es va quedar cec als noran-
ta anys —allà per 2015—. L’italià parla so-
bre l’escenari —«en persona, personal-
ment», com arriba a dir imitant al seu 
inimitable Catarella— de l’evolució de 
Tiresias, que li porta a deixar de ser una 
persona per a convertir-se en un perso-
natge literari, un personatge al llarg de 
la història de la literatura.  

Amb el seu habitual llenguatge col·lo-
quial, pròxim al lector-espectador i fresc 

ANDREA CAMILLERI revisa sota els seus personalíssims crite-
ris moltes de les versions que s’han fet 
del mite del tebà, a les faldes de la mun-
tanya Citerón, que va arribar a queixar-se 
davant Zeus per haver sigut dotat d’una 
capacitat de veure el Més enllà a tot arreu 
que no era sinó «la més tremenda de les 
condemnes», una condemna de la qual el 
propi Camilleri se sentia copartícip i que 
va intentar suportar amb la ironia de to-
tes les seues pàgines en oberta oposició a 
la lectura psicoanalítica del mite que va 
fer el mateix Sigmund Freud. Homer, Ho-
raci, Juvenal, Estacio, Sèneca , Luciano de 
Samósata, autors criptocristians com Cli-
ment d’Alexandria, Boecio, el mateix 
Dante, Jacopo dalla Llana, Òptim, Guida 
da Pisa, Pietro Aretino, John Milton, Jor-
ge Luis Borges, Stravinski, Apollinaire, 
Cocteau, Virginia Woolf, Cesare Pavese, 
Dürrenmatt, Ezra Pound, T. S. Eliot, Pier 
Paolo Pasolini, Primo i Woody Allen en la 
seua pel·lícula Poderosa Afrodita són algu-
nes de les versions edípiques que referen-
cia un Camilleri que, a més, era un lector 
empedreït.  

Els qui llegim aquest opuscle publicat 
pòstumament en llengua espanyola po-
drem conéixer —a través de les segones 
intencions del novel·lista— a aquest Tire-
sias, un dels personatges del cicle mític 
tebà que al llarg de la seua vida va ser ho-
me i després va ser dona per a tornar a ser 
finalment home, que va perdre la visió 
dels seus ulls per obra i gràcia de la dees-
sa Hera. Jo preferisc pensar que Camilleri 
no creia aquesta versió «oficiosa» sinó 
l’altra —la menys coneguda, la que casa 
millor amb el novel·lista sicilià i univer-
sal—, la que no culpa a Hera de la ceguesa 
de Tiresias sinó a Atenea, qui —en veure 
com aquell l’observava luxuriosament— 
ho va castigar per la seua condició de «vo-
yeur incorregible» a veure sempre —i no-
més— l’invisible en tot el visible. Tot un 
regal per als devots de Camilleri. JMSR
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Narrativa

Un epígraf pot ser la perfecta invitació a una 
lectura, però també tota una declaració d’in-
tencions. Alguns d’aquests epígrafs, o exergs, 
com se’ls coneix, serveixen per a posicionar al 
lector, el situa davant la història que en les se-
güents pàgines es trobarà, i rares vegades 
s’equivoquen. Si són aquí, és per alguna cosa, 
perquè l’autor ha precisat de la seua existèn-
cia, del seu significat. Així, quan un obre l’úl-
tima novel·la de Don DeLillo, El silencio (Seix 
Barral), llambrega, desxifra, veu el següent: 
«No sé amb quines armes es lliurarà la Terce-
ra Guerra Mundial, però la Quarta es lliurarà 
amb pals i pedres». L’autor nord-americà se 
serveix d’aquesta cita d’Albert Einstein i ho fa 
a consciència, perquè és d’ella, a partir d’ella, 
que embasta tots i cadascun dels pensaments 
que plasma sobre la pàgina.  

Què ocorreria avui si es produís una apaga-
da digital? Sabríem actuar davant aquest acci-
dent, sabríem si més no com era i és viure sen-

DON DELILLO

se la necessitat —que és en realitat una espècie 
de condemna— de la tecnologia? Sabríem par-
lar entre nosaltres? Què seríem? Qui seríem? 
Totes aquestes preguntes, i moltes més, són les 
que planteja DeLillo en aquesta espècie de re-
lat o novel·la breu que és pur pensament i críti-
ca. Pensament en tant que advoca per la recon-
figuració de la naturalesa humana. Crítica per 
aquesta obsessió d’evidenciar la incompatibili-
tat del desenvolupament tecnològic.  

Resulta extraordinari com en tan poques 
pàgines l’escriptor novaiorquès és capaç 
d’abordar tan complexes qüestions sobre l’ad-
veniment d’un futur que el preocupa, que sem-
pre li ha preocupat —«[...] la culpa de l’home 
s’ha vist complicada amb la tecnologia, amb el 
traspuar quotidià de la pèrfida mort», escrivia 
en aquesta obra mestra que és Ruido de fondo—. 
És per això, per aquest constant desassossec i in-
certesa ulterior que planeja sobre l’ésser humà, 
que resulta impossible no contagiar-se per les 

seues idees i inquietuds, al mateix temps que 
ens sorprenem pel seu mestratge narratiu, per 
aquest art concís de la paraula precisa on con-
densa un imaginari propi que ha aconseguit 
convertir en una cosa universal. 

DeLillo situa l’acció en un futur pròxim, 
l’any 2022, durant la celebració d’una Super-
Bowl, un dels grans esdeveniments esportius / 
espectacle / negoci de quants se celebren als Es-
tats Units cada any. Una parella torna amb avió 
d’una estada per Europa. Una altra està pen-
dent de la retransmissió d’aquest partit de fut-
bol americà acompanyats per un tercer. I, de 
sobte, l’apagada, el silenci, el... i ara què.  

Els diàlegs, situacions una miqueta absur-
des i, sobretot, les reflexions en forma de 
sentències extraordinàries —«Independent-
ment del que hi hagi aquí fora, continuem sent 
persones, els resquills humans d’una civilitza-
ció»—, ens indueixen a qüestionar-nos sobre la 
nostra capacitat, la nostra identitat i el nostre 
lloc en el món, interrogants que són marca de 
la casa de l’autor estatunidenc i que mai ens 
deixen indiferents. Dit això, no seré jo la perso-
na que descobreixi la genialitat de Don DeLillo 
a hores d’ara, però llegir les seues històries és 
un exercici intel·lectual apassionant. És un na-
rrador com a pocs. ERIC GRAS
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