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Rora es una niña que vive en un pequeño pueblo de algún lugar de Australia.
Sus abuelos emigraron desde España; allí, el abuelo había visto "demasiados
hombres toser y sofocarse hasta morir en el pozo de la mina como para
quedarse allí y arriesgarse a terminar igual". Pero nadie está a salvo de la
guerra cuando vive en el siglo xx. Así que Rora vive primero la guerra civil
española al grito de No pasará, la partida del abuelo, su vuelta llena de derrota.
Vive también la Segunda Guerra Mundial a través de sus mayores, la llegada
de nuevos y exóticos habitantes al pueblo, la segregación de los vecinos, la
llegada de las tropas aliadas para salvar al mundo (un tranquilo pueblo) de la
guerra.
Gloria Montero (española, nacida en Queensland) ha salpicado su sexta novela
de pinceladas autobiográficas para contar, a partir de una historia muy
particular, los momentos de inflexión de la historia del siglo xx. Describe un
momento tan efímero como la felicidad infantil en una sociedad tan efímero
como la australiana. Es el momento de formación de ambos, persona y pueblo,
en que todo parece tranquilo. Montero es capaz de captar el instante en que la
persona, Rora, y el pueblo pierden la inocencia, aquel momento terrible en que
se toma la conciencia de la propia pequeñez y la imprevisibilidad del futuro,
porque es el momento a partir del cual un futuro previsible da paso a la
intervención del azar. A pesar de todo ello, no se trata de una elegía por la
inocencia de la infancia perdida, pues Gloria Montero sabe plasmar los
pequeños temores y los secretos insondables que esconde una niña. Como
ella, todos padecerán los estragos de la guerra.
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Gloria Montero. Totes aquelles guerres. Traducció de Montserrat Abelló.
Meteora. Barcelona, 2000.
De tant en tant el bigarrat món literari ens depara algunes sorpreses. De
vegades petites editorials com Meteora ens posen a les mans obres d’autors
desconeguts, com ara Gloria Montero, encara que hagin publicat mitja dotzena
de llibres en indrets tan llunyans com el Canadà. La singularitat de l’autora és
que viu a Barcelona malgrat haver nascut a Austràlia en el si d’una família
espanyola immigrant. El 1955, després d’estudiar música i teatre, Gloria

Montero es va traslladar al Canadà, on va treballar com a cantant, actriu,
locutora i guionista cinematogràfica. Va ser a Toronto on va publicar els seus
llibres. És també autora de la peça dramàtica Frida K (1995), representada al
Canadà, Mèxic, Estats Units, Cuba i Espanya. Durant els darrers temps de la
dictadura, Montero va prestar el seu suport actiu a la lluita antifranquista.
Totes aquelles guerres és un excel·lent llibre de narracions curtes que tenen
com a denominador comú la figura central de totes elles, Rora o Aurora, una
nena de pocs anys que evoca el seu passat, una àvia republicana, un pare
desaparegut a la Guerra Civil, en contrast permanent amb una petita ciutat
australiana Són un recull de narracions no gaire llargues on la ven de la
narradora descriu el singular món familiar de Rora, la formació dels sentiments i
del món mental de la nena. I en un darrer pla, sempre presents, la Guerra Civil i
la Segona Guerra Mundial.
Tots els contes estan molt ben escrits, amb una contenció admirable, sense
caure mai en el tòpic ni en la sensibleria. Hi ha tothora la confrontació entre els
membres de la família de Rora, generalment personatges complexos, i el petit
univers provincià, molt influenciat per la religió, que xoquen d’una manera subtil
però sempre guardant les formes. La majoria de les narracions contenen
elements impactants de primer ordre que deixen un regust amarg a la boca del
lector. Amb relats culminants com ara Una dent d’or i Pedra de toc, que clou el
llibre. En tot moment el lector s’adona que Gloria Montero administra els seus
relats amb una gran economia de mitjans i ho fa amb un gran domini del tempo
narratiu i amb un llenguatge precís i evocatiu, amb una considerable dosi de
poesia. A Pedra de toc, la més llarga de les narracions, l’autora confegeix una
nouvelle que tota sola posa de manifest la traça literària de Montero. És la més
complexa de les narracions, amb un fons dramàtic, del qual la petita
Rora/Aurora extraurà una lliçó de per vida.
En conjunt Totes aquelles guerres és un llibre molt remarcable, el primer que
ens arriba de l’autora. És una obra madura, sense concessions
melodramàtiques, on les vivències d’una nena ens mostren un doble
panorama, el de l’interior de Rora i l’exterior, el de Queensland, al nord-est
australià, amb la vida petita i provinciana d’una societat tancada. D’aquest
contrast, intern i extern, entre psicologia i vida quotidiana, en sorgeix l’espuma
que il·lumina unes històries que donen testimoni de fets i episodis de valor
permanent. Gloria Montero és un nom a retenir, i, després de la bona mostra
del seu treball, caldrà restar a l’espera de noves entregues d’una obra de la
qual, si es manté a l’altura del llibre que comentem, podem esperar grans
satisfaccions.
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Totes aquelles guerres és un dels títols de presentació de la nova editorial
Meteora, tot just estrenada el mes de desembre del 2000. D’aquest primer
lliurament es desprèn que «Papers de Fortuna» vol ser una col·lecció de
traducció de narrativa que aposta decididament per les veus més
contemporànies --Gloria Montero és autora de diverses novel·les en llengua
anglesa, la seva llengua literària-- que ofereixen perspectives vitals i temàtiques
allunyades de les tradicions més properes i conegudes. S’inclina, doncs, cap a
les literatures mal classificades d’exòtiques com l’australiana, en el seu cas, o
de cultures asiàtiques o africanes, segons els títols anunciats; cultures que
darrerament van tenint presencia a les nostres llibreries i que ja compten amb
alguns noms prou reconeguts com els escriptors indis Arundhay Roy o Vikram
Seth.
Totes aquelles guerres és de lectura amena tant per l’estil com per l’àgil
traducció que ofereix la poeta Montserrat Abelló. Escrita des de la perspectiva
de Rora, una nena d’uns deu anys, diversos esdeveniments revelen les
conseqüències dels conflictes bèl·lics internacionals d’aquest segle, sobretot
arran de la primera guerra mundial i la segona i de la guerra civil espanyola, i
com aquests esdeveniments afecten el món infantil fins a l’extrem que la petita
escletxa oberta entre el món familiar (immigrants espanyols esquerrans) i el
món de les monges esdevindrà brutal situada al món adult, quan Rora és
testimoni casual de l’assassinat del pare de la seva millor amiga. També ella
desapareix, esdevé Aurora. Al llarg dels set episodis narrats, Rora coneix i
descriu diferents personatges del poble que contradiuen el clima religiós i
militar que dreça amb orgull la identitat nacional amb herois sacrificats en
benefici de l’imperi britànic.
En aquest sentit, les parades militars i les commemoracions es barregen amb
la guerra real de l’oceà Pacífic, un teló de fons que és àcidament criticat. Però
la posició de Rora, plenament coincident amb l’autora, no és la de l’aborigen,
sinó la d’una de les comunitats d’emigrants, l’espanyola; també per a ella els
austràlides són uns primitius incomprensibles. El llibre és ple de figures que
parlen de desarrelament, siguin víctimes de les guerres, malalts o simples
aprofitats, pròpies d’un país com Austràlia, però, seguint un procés invers, la
historia de Rora busca desaforadament l’arrelament, fins i tot inventant un pare
desconegut que l’estimi.
La lectura de l’obra planteja el debat sobre la manera com ens arriben la vida,
la mentalitat i els costums d’aquests països, sobre què ens ofereixen els seus

escriptors. Certament l’espectre és ampli; es mou entre una visió occidental o
occidentalista i una posició des del mateix interior del país. A Totes aquelles
guerres el panorama desolador coincideix amb l’Europa dels anys trenta i
quaranta, aspecte plenament justificable per la base dels seus habitants,
immigrants occidentals a la recerca, trista ironia, d’un nou món.

