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16 de juny de 1937. Arran
dels Fets de Maig que van
enfrontar els membres de
la CNT-FAI i el POUM
d’una banda, i els del go-
vern de la Generalitat
(UGT, PSUC i ERC) de
l’altre, va començar la per-
secució del POUM i el seu
líder, Andreu Nin, va ser
detingut, igual que molts
dels seus col·legues de
partit, que havia estat il·le-
galitzat. Mentre el traslla-
daven a València va des-
aparèixer i va ser conduït a
la presó d’Alcalá de Hena-
res. No van enregistrar-ne
l’entrada, i va ser torturat i
assassinat per agents de la
policia soviètica a les or-
dres del cònsol general de
l’URSS, el general Alek-
sandr Orlov. Les circums-
tàncies exactes de l’ano-
menada operació Nikolai,
no han estat mai esclari-
des.

Ara, l’exlletrat del Tri-
bunal Suprem i del Con-
sell General del Poder
Juan Carlos Arce s’endin-
sa en el destí tràgic de Nin
en un relat que posa en joc
els personatges reals que
van viure els fets, inven-
tant-ne un de ficció: una
espia que s’infiltra en el
POUM: «Segur que tenien
algun agent infiltrat per vi-
gilar el partit.» La història
està narrada des del punt
de vista de Georges Or-
well, l’escriptor britànic
que va lluitar en la guerra
en les files republicanes, i
la dona russa de Nin, Olga
Taareva. «Orwell tenia

prou objectivitat per veure
que els partits d’esquerres
es van dedicar a atacar-se
els uns als altres en lloc de
lluitar tots junts, i això no
ho entenia.»

Respecte a Andreu Nin,
Arce expressa el seu major
respecte: «Va ser el revo-
lucionari més integre, in-
tel·ligent, capaç, culte i
auster de l’època. El que
va passar és que es va des-
entendre de les ordres de
Stalin i no va acceptar els
dictats de Moscou i, com
Trotski, que es va situar a
l’esquerra de Stalin, va pa-
gar per això.»

Nin va néixer al Ven-
drell (Baix Penedès) el 4
de febrer de 1892. Fill de

sabater i de pagesa, va tirar
endavant estudis de ma-
gisteri a Tarragona i va
exercir de mestre d’escola,
però de seguida es va dedi-
car al periodisme i a la po-
lítica. El seu compromís
amb el projecte comunista
el va dur a Moscou, on va
viure des de 1921 i on va
col·laborar amb personali-
tats com ara Lenin i Trot-
ski. El 1930 se’n va anar a
causa de la repressió de
Stalin i es va instal·lar a
Barcelona, on va prendre
part en la fundació del
POUM, el 1935, un partit
que naixia de la fusió
d’Esquerra Comunista i el
Bloc Obrer i Camperol,
del qual va esdevenir el se-

cretari polític al comença-
ment de la guerra civil.

Arce assenyala que du-
rant la guerra, a banda del
conflicte que enfrontava
republicans i feixistes,
n’hi va haver un altre entre
estalinistes i els que en dis-
sentien. I subratlla: «De
fet, els comunistes no van
matar Nin, com se sol dir,
sinó els estalinistes, que
no són comunistes.»

Hi ha passatges de
l’obra que recreen l’horror
de la tortura que va patir el
també traductor al català
d’obres mestres de la lite-
ratura russa, que va arribar
a ser escorxat. «Aquesta és
una dada autèntica. Per re-
crear les altres tortures em

vaig basar en l’informe de
l’ONU sobre les pràcti-
ques de Videla i Pino-
chet.»

L’exlletrat també retrata
el procés judicial dels
membres del POUM i re-
cull anècdotes com ara que
els acusats van posar una
fotografia de Nin, un cop
aquest ja havia desapare-
gut i intuïen la seva dis-
sort: «Així, d’acusats van
passar a ser acusadors.» El
novel·lista defensa la feina
dels jutges: «Malgrat la
pressió que van rebre del
partit comunista encara
van poder salvar força la
seva independència i els
acusat es van poder des-
lliurar de la pena de mort.»

«Els que van matar Nin són
els estalinistes, no els comunistes»

Juan Carlos Arce novel·la els fets que van envoltar el segrest i la mort del líder del POUM

Andreu Nin, en una imatge extreta del programa Operació Nikolai, un reportatge d’investigació de TV3.

● L’escriptor d’Albacete Juan Carlos Arce
pren Andreu Nin com a protagonista de La no-
che desnuda (Ediciones B) una recreació dels
fets que van envoltar el segrest i el posterior as-

VALÈRIA GAILLARD / Barcelona sassinat del líder del POUM. L’exlletrat del
Tribunal Suprem i del Consell General del Po-
der no té pèls a la llengua a l’hora d’assenyalar
amb dit acusador el mateix Stalin com a res-
ponsable directe d’aquesta mort, i remarca que

«no van ser els comunistes». La novel·la, nar-
rada des del punt de vista de Georges Orwell i
Olga Taareva, dona de Nin, també reivindica la
independència dels jutges que van dictar sen-
tència contra els membres del POUM.

● La versió vilanovina de
Trapezi (dues setmanes
després del de Reus) ha re-
petit el còctel de circ dels
darrers anys: espectacles
de petit i mitjà format dis-
seminats per carrers i pla-
ces de la ciutat amb una
secció de firaires a la plaça
de la Vila per al gaudi so-
bretot de la canalla. Mal-
grat la pluja, que va fer ac-
te de presència ahir a la tar-
da i va trastocar els hora-
ris, el públic va respondre

fidel a la cita anual amb el
circ, i ja en van dotze edi-
cions. Assumit el divorci
amb Reus des de fa uns
anys (les dues ciutats van
ser cofundadores del festi-
val), Vilanova s’ha fet se-
va una fira més modesta,
propera i amb un ampli
ventall d’espectacles per
escollir. Això sí, s’esperen
les millores al centre de
producció i residència La
Vela, que ha de rebre mig
milió d’euros del Pla Inte-
gral del Circ. Dues nove-
tats mereixen ser esmenta-

des en l’edició d’enguany.
D’una banda, l’estrena
d’un espai nou al costat de
l’edifici Neàpolis, on
s’han instal·lat dues veles
per als cabarets de nit.
L’indret és un pèl apartat
del centre i va tenir un de-
but fluix divendres. De
l’altra, la presència nota-
ble d’artistes catalans, una
aposta volguda per la di-
recció de Trapezi, que ha
permès veure joves com
Mònica Alsina en aeris,
els malabarismes d’Akira-
chan, o l’Efecte Doppler

de Cirkonita, entre altres.
Aquests últims són l’única
companyia que repeteix
del programa de Reus.
D’enguany cal destacar les
acrobàcies dels francesos
La Berlue o el xou mixt
Aloloco, de Circo Delfi-
nes, mentre que queda clar
que el públic deplora ex-
periments extravagants i
no aptes per a infants com
el dels italians Tony Clif-
ton Circus. La programa-
ció continua avui tot el dia
a partir de les dotze, si la
pluja ho permet.

Trapezi resisteix a Vilanova, tot i la pluja
RAÜL MAIGÍ

Vilanova i la Geltrú

La parella argentina Circo Delfines, ahir al migdia. / R.M.

Caixafòrum
Barcelona
exposarà a
l’octubre obres
de la Galeria
dels Uffizi
● Barcelona. A causa de
l’excel·lent acollida de
públic que ha tingut a
Caixafòrum Madrid,
l’Obra Social «la Cai-
xa» ha decidit prorro-
gar l’estada de l’expo-
sició El pa dels àngels.
Col·leccions de la Ga-
leria dels Uffizi. De
Botticelli a Luca Gior-
dano a l’Estat. Gràcies
a un altre acord subscrit
amb la Galeria dels Uf-
fizi de Florència, la
mostra continuarà a
Madrid fins al 8 de juny
(en comptes de fins al
25 de maig, com s’ha-
via programat al co-
mençament). I després
la mostra no tornarà a
Itàlia, com s’havia pre-
vist inicialment, sinó
que viatjarà a Caixafò-
rum Barcelona, on es
podrà visitar del 21
d’octubre al 8 de febrer.
El pa dels àngels aple-
ga 45 obres mestres
creades entre els segles
XV i XVII, entre les
quals sobresurten tres
tapissos fets a la fàbrica
de tapissos dels Mèdici,
així com les pintures de
Sandro Botticelli, Luca
Signorelli, Il Parmigia-
nino, Luca Giordano i
Cristofano Allori, entre
altres. Es tracta de pe-
ces d’una qualitat ex-
cepcional, que habi-
tualment no s’exhibei-
xen i que s’han recupe-
rat especialment per a
la mostra. El pa dels àn-
gels proposa un recor-
regut per l’espiritualitat
d’Occident al voltant
d’un tema central: el sa-
crifici del fill de Déu
que redimeix els homes
del pecat original. / EL
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