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L’
hem vist en pro-
grames de televi-
sió, l’hem escoltat
en espais radiofò-
nics i hem seguit

les petjades de les dues primeres
novel·les d’Eloi Vila, periodista i
escriptor de Sant Esteve de
Palautordera, que ha fet del seu
tercer llibre una petita joia d’orfe-
bre. Després de submergir-se en
150 cartes de soldats a la guerra
civil espanyola –prèvia crida a
través de la revista Sàpiens– ha
triat vint històries que com-
mouen a qui les llegeixi.
Cartes des del front (Ara Lli-

bres) és el recull d’aquestes car-
tes enviades durant la Guerra Ci-
vil. L’autor ha sabut emmarcar-
les dins del recorregut vital de ca-
da família i desglossar les conse-
qüències morals d’aquelles cir-
cumstàncies. “Em trec el barret
–reconeix– davant els que van
lluitar per convicció ideològica.
Els que van sacrificar la seva vida
per defensar el govern legítim, la
República, la qual van aixafar. I
em trec el barret davant la solide-
sa i fermesa personal de mares,
pares, gent que va mantenir viva
l’esperança des de casa”.
Pares que escriuen la darrera

carta als fills o a la dona abans de
ser executats, homes que dibui-
xen de memòria els seus fills des
de la trinxera, que recorden la
mare en el seu darrer minut o
que deixen per escrit als seus des-
cendents punyents lliçons de dig-
nitat. “Vaig considerar que calia
plasmar el patiment, el dramatis-
me, la força que tenen històries
de persones que havien deixat a
casa una família, una dona, en al-
guns casos fills, el seu futur pro-
fessional... Havien hagut de dei-

xar totes les seves il·lusions i els
seus projectes vitals per anar a
un lloc del qual no sabien si en
tornarien”, explica Eloi Vila.
Algunes històries el van im-

pressionar especialment. “M’han
fet posar la pell de gallina”, reco-
neix. Una és la de Josep Ferrer,
de Vic, l’avi del periodista Albert
Om, amic i company de feina de
Vila, que quan va saber del pro-
jecte li va oferir la possibilitat
d’explicar la història del seu avi.
“En Josep va marxar a la guerra
l’abril del 1938. Tenia dues filles i

la dona embarassada. Un mes
després de marxar de casa i no-
més dos dies després d’entrar en
combat, en Josep mor al front
del Segre, a tocar de la Sentiu de
Sió, prop de Balaguer. Quan la fa-
mília va rebre les seves pertinen-
ces, va poder saber que havia co-
negut el naixement de la Dolors
abans de morir perquè entre el
material hi havia la carta que ell
havia rebut anunciant-l’hi. La car-
ta la duia a sobre en el moment
demorir. Estava tacada de sang”.
A criteri d’Eloi Vila s’hauria

d’ajudar, sens dubte, a investigar,
“aixecar les fosses, obertament.
Però en aquest país no s’ha fet
res contra el franquisme. És in-
creïble”. S’ha fet justícia amb to-
tes aquestes famílies?, li pregun-
tem. “Per a uns s’haurà fet justí-
cia quan puguin saber on són en-
terrats els seus i per a altres no
s’haurà fet justícia fins que no hi
hagi unhomenatge públic”, expli-
ca l’escriptor, que creu que el pit-
jor és intentar fer callar la gent.
“La gent vol saber. Necessita sa-
ber. Posar entrebancs perquè la

gent busqui és una bestiesa, una
vergonya. Evidentment, aquesta
actitud és interessada per a un
sector de la població, la que va
formar part o va beneir els vence-
dors, els quals van aplicar una re-
pressió terrible”.
“Avui, amb les amenaces galdo-

ses i patètiques d’alguns exmili-
tars, periodistes i polítics amb re-
presentació al Parlament Euro-
peu, prenen més força que mai
aquestes històries”, conclou. “No
es pot permetre una bestiesa
com aquella. Mai més”.c

Una escena de Les tres germanes
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Al teatre Municipal de Girona, el
director britànic Declan Donne-
llan (Manchester, 1953) i la seva
companyia d’actors russos han
ofert, com era d’esperar, unes ho-
res de lesmés lluminoses i emoti-
ves de l’actual festival Tempora-
da Alta. Visitant Les tres germa-
nes ens han redescobert des de
noves perspectives l’univers pro-
vincià, tremolós i insegur de les
protagonistes principals de
l’obra d’AntonTxékhov, presone-
res d’un conflicte dramàtic entre
les frustracions del present i un
futur alliberador i inaccessible.
Des del 1999, Declan Donnellan
compagina les seves creacions

amb la cèlebre companyia Cheek
by Jowl i un treball regular amb
intèrprets russos, acompanyat
sempre del seu amic i escenògraf
Nick Ormerod.
L’estrena deLes tres ger-

manes va tenir lloc el
2005. De tota manera, els
espectadors de fa set anys
ben segur que a hores
d’ara trobarien una gran
quantitat d’elements nous
en la versió vista a Girona.
I és que el director brità-
nic procura que els intèr-
prets de Txékhov, els
quals comparteixen el
marc històric i cultural de
l’il·lustre dramaturg,
s’identifiquin cada vegada
més amb “l’esperit del
lloc” i de l’època (1901) en
què fou escrita aquesta
obra, penúltima –abans
d’El jardí dels cirerers
(1904)– en la producció de
l’autor. D’altra banda, una
certa ambigüitat en el llen-
guatge de Les tres germa-

nes, que el mateix Txékhov, en
correspondència privada, algun
cop havia qualificat de comèdia,
permet accentuar i afinar mati-

sos, una tasca que el director ha
confiat a la companyia russa.
Tot plegat vol dir que aquest

drama en quatre actes “s’ha anat
fent” al llarg dels darrers anys,
tant amb aportacions subtils com
amb accents remarcables que po-
den semblar xocants a l’especta-

dor occidental, prou conei-
xedor de la història de les
tres dames txekhovianes.
Les atmosferes dramàti-
ques sovint es fabriquen
amb subtileses. I crec que
una de les que crea la com-
panyia russa és l’atmosfe-
ra de provisionalitat que
plana pel mig i pel damunt
dels habitants i passavo-
lants de la casa dels Prózo-
rov, heretada per Andrei
Serguéievitx i les seves ger-
manes Olga, Maixa i Irina.
Les constants referències
al futur de les tres dones i
de les martingales de Na-
tàlia, la dona d’Andrei; la
presència transitòria de la
tropa militar que agita la
vida rutinària de lamansió
provinciana; les apel·la-
cions a un demà feliç i
pròsper, i fins el pessimis-

me i els vaticinis residuals d’Ivan
Romànovitx, el metge militar,
creen la viva impressió d’uns es-
tats d’ànim i de coses d’una inte-
rinitat angoixant. Uns estats
d’ànim que, al final –decebedor i
dolorós per als anhels i esperan-
ces del trio fratern–, posen una
pinzellada tràgica a la disjuntiva
trèmula que es planteja entre la
resignació i l’esperança obliga-
des. Inevitables.
Pel que fa al tractament dels

personatges, cal anotar els trets
gruixuts, quasi caricaturescos,
que traginen molts d’ells; els
aparts entre home i dona, queDe-
clan Donnellan proposa amb un
senzill joc de llums, sense elimi-
nar d’escena tot el grup; l’ús cons-
tantment canviant del mobiliari;
el discurs de l’actor o l’actriu
adreçat obertament al públic...
són, entre d’altres, recursos que
trenquen episòdicament el natu-
ralisme txekhovià, sense inten-
tar, és clar, eliminar-lo. Són recur-
sos que, enmans d’uns intèrprets
imponents, han donat al conegut
drama una dimensió d’autentici-
tat, segons la meva manera de
veure i de sentir, francament
commovedora.c

TEMPORADA ALTA

]“En Francisco va mar-
xar a la guerra i en va
poder tornar, però un
cop a casa, uns veïns del
Vilosell, el poble de Llei-
da on vivien, el van de-
nunciar. Una parella de
la Guàrdia Civil el va
anar a buscar a casa seva.
En Leandro va veure
com s’enduien el seu pa-
re. Cada setmana, en
Leandro, les seves dues
germanes i la mare ana-
ven a veure en Francisco
Bondia a la presó provin-
cial de Lleida (...) Un dia
no va aparèixer. “L’ha-
vien mort, afusellat. En
Francisco va deixar una
carta de comiat per a la
dona, i cadascun dels
seus tres fills. La van tro-
bar sota el matalàs. En
Leandro encara plora
cada cop que explica i
recorda aquell moment”.

Eloi Vila reconstrueix una colla d’històries familiars impactants a partir de cartes de soldats de la Guerra Civil

Abraçadesdesdel front

A l'esquerra, Josep
Ferrer, avi del
periodista Albert
Om i un dels
protagonistes del
llibre d'Eloi Vila (a
baix). La carta de
la dreta la va
escriure Vicenç
Pinén el 27 de
novembre de
1938, per a les
seves tres filles.


