
HIJOS DE LA FÁBULA / Fernando Aramburu.- Barcelona, Tusquets, 2023.

“Dedicada als veïns normals i corrents dels Pais Vasc, Fernando
Aramburu”

Dos jovens creuen a França per enrolar-se en ETA justament unes setmanes abans de
que la banda terrorista anuncie el final de la violència. D’eixa forma, acollits per una parella en
una granja prop d’Albi,  els dos aspirants a herois de la causa  es veuen sense armes,  cap
entrenament, ni diners ni objectius. Estan convençuts de la seua missió en la vida, creuen que
robar i inclús matar està admés si és per l’alliberació del poble vasc i entenen que ETA els ha
traït. Aleshores decideixen formar el seu propi grup terrorista. A partir d’ahí, tot és un disbarat:
pràctiques de tirs amb graneres,  “operacions” que provoquen rises...  Un humor corrosiu que
recorre la novel.la, no excenta d’alguna compassió per uns joves que van fer malbé les seues
vides per una causa que va produir injusticia i dolor.

Esta història es va gestar al mateix temps que Patria, com a part d’una sèrie sobre “gents
vasques”, però Aramburu va decidir ajornar-la, sobretot degut a la repercussió que va tindre la
primera.

Qui sols haja llegit  Patria o Los vencejos es sorprendrà trobar-se davant d’un escriptor
tan seriós front un tema tan sinistre amb una actitut de farsa. Es riureu llegint-la i al mateix temps
us aterrarà sospitar que alguns caps poden funcionar així.

Per tant us trobareu amb la història de dos “pringats” que han vist escapar un tren que no
anava a cap lloc i decideixen montar una cèlul.la terrorista. Una idea absurda que produirà actes
absurdes, defensada per dos personatges absurdament reals.

La lectura d’aquest llibre recorda eixe moment en que encens el  llum i  el  monstre es
converteix en un munt de roba. En eixe moment ja et pots riure, però quan deixes de fer-ho et
tremolen les cames.

El complicat matrimoni entre humor i tragèdia el resol Aramburu amb un llenguatge molt
cuidat, amb detalls com la utilització de temps verbals propis del Pais Vasc o que no hi haja una
sola oració amb més d’un verb la qual cosa crea un ritme de lectura trepidant.

Per tant, si opteu per la lectura d’aquesta recomanació, us trobareu davant d’un drama
còmic, una història càustica, ràpida, escrita amb frases la brevetat de les quals són un autèntic
virtuosisme i ens torna a demostrar que Aramburu pertany a l’etirp dels grans escriptors, dels
que conten històries com ningú és capaç de fer-ho!

ARAMBURU NOVEL.LA L’ESPERPENT I SATIRITZA LA IRONIA.
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