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En aquest volum s’estudia de manera de-
tallada la vida, la figura i l’obra literària 
en castellà i en valencià del castellonenc 
Santiago Nomdedeu Amador. Aquest 
Poesies és, a més, un volum en el qual els 
descendents del personatge objecte d’es-
tudi desenvolupen una valuosa sem-
blança biogràfica del mateix que, al ma-
teix temps, és una estupenda i detallada 
descripció panoràmica de la ciutat del 
Castelló de la primera meitat del passat 
segle, una xicoteta capital «de provín-
cies» amb una vida artística i intel·lec-
tual més aviat escassa.  

Per això mateix, resulta tan cridanera 
la figura de Santiago Nomdedeu Ama-
dor, un personatge que, al marge de la 
seua activitat com a funcionari de Co-
rreus en diferents localitats i de la seua 
més que notable activisme polític com a 
membre del partit Esquerra Republicana 
de don Manuel Azaña durant els anys im-
mediatament anteriors a l’esclat de la 
guerra civil espanyola (1936-1939), va de-
senvolupar en paral·lel una obra poètica 
de consideració. Aquesta excepcionalitat 
és, precisament, el que dota de major 
profunditat i sentit la labor creativa de 
Nomdedeu, un escriptor a temps parcial 
—permeta-se’m l’expressió— dotat de la 
típica actitud entregada, sincera i entu-

SANTIAGO NOMDEDEU AMADOR

 España

 
Editorial: Pasado & 
Presente 
Barcelona, 2021 
Pàgines 907 
Història 
 

És una obra magnífica per molts aspectes: 
per la seua extensió, capacitat d’anàlisi i 
de síntesi, l’originalitat del punt de vista i 
el propòsit de l’autor, que l’ha subtitulada 
popularment «Historia de todos nosotros 
desde el neolítico hasta el coronavirus». A 
pesar de tractar-se d’una obra volumino-
sa, el contingut s’organitza solament en 
nou capítols que, titulats amb originalitat 
i encert, sintetitzen amb claredat la 
matèria principal de cadascun dels perío-
des històrics d’aquest país. Per això, al lec-
tor se li proposen les etapes següents, titu-
lades (1) Hispánicos, (2) Cristianos, musul-
manes y judíos, (3) Europeos y america-
nos, (4) Castellanos, portugueses, catala-
nes, (5) Peninsulares y criollos, (6) Españo-
les, (7) Monárquicos y republicanos, (8) 
Súbditos, (9) Ciudadanos.  L’obra compta, 
a més del pròleg i de l’epíleg, amb un acre-
ditat repertori bibliogràfic i un pràctic ín-
dex alfabètic que remet qualsevol terme 
onomàstic a la pàgina corresponent. 

La capacitat assagística de l’historiador 
Gonzalo Pontón està perfectament acredi-
tada. El seu llibre La lucha por la desigualdad, 
publicat en aquesta mateixa editorial fun-
dada per ell mateix, va obtindre el Premio 
Nacional de Ensayo en 2017. Si en aqueixa 

GONZALO PONTÓN ocasió el seu discurs se centrava en l’anàli-
si del creixement de la pobresa que va pro-
duir en el segle XVIII la cristal·lització del 
capitalisme modern, en aquest altre cons-
trueix un relat de la història del nostre pa-
ís des del punt de vista de la gent, és a dir, 
de la multitud de persones que no han 
passat a la història malgrat haver-la prota-
gonitzat des de l’anonimat. És clar que no 
és igual tractar l’evolució de la prehistòria 
que explicar els principals esdeveniments 
de la dictadura de Primo de Rivera, les 
conseqüències de la crisi de 1929, la pro-
clamació de la Segona República i la insu-
rrecció de l’exèrcit que va provocar la gue-
rra civil i l’evolució del conflicte. 

Un dels aspectes més originals de 
l’obra són els fragments d’altres autors 
que Pontón ha seleccionat i inclòs en el 
seu discurs per a acreditar i il·lustrar mi-
llor les seues afirmacions. Es tracta, doncs, 
d’una selecció de textos contemporanis 
dels esdeveniments amb què el lector am-
plia la seua informació i té oportunitat 
d’interpretar millor els fets del relat prin-
cipal per a entendre com es van viure de-
terminats successos. En cada capítol sol in-
serir de quinze a vint fragments, cent vint-
i-sis en el conjunt de les pàgines del llibre, 
molts d’ells poc coneguts o ignorats pel 
lector mitjà. 

Ja hem dit que el protagonisme del re-
lat històric no descansa sobre els grans 
personatges, encara que resulta inevitable 
referir-se a ells, sinó que recau sobre les 
persones que han anat conformant el que 
ha sigut i és aquest país. Referent a això, 
l’autor ha declarat: «No m’interessa tant 
una classe social precisa, uns certs grups 
de poder, determinades personalitats o ve-
lles i noves institucions. Per això he tractat 
d’escriure aquest llibre des de la mirada 
de la majoria de la població, posant-me en 
la pell de les classes subalternes, és a dir 
del 95% de la gent que ha format la socie-
tat espanyola al llarg dels segles». JP
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Cuaderno  
de México

Editorial: Firmamento  
Cádiz, 2021 
Páginas 160 
Literatura de viajes 
 

Palmeras de la brisa rápida: un viaje a Yucatán es un 
libro de crónicas de viaje ya icónico firmado 
por Juan Villoro y que fue publicado en 1989, 
aunque hará unos seis años se tuvo a bien de 
recuperar para conquistar a nuevos lectores, 
como yo. Fue a raíz de esa nueva edición, a car-
go de Altaïr, que pude conversar con el perio-
dista y escritor mexicano, un maestro de la 
crónica, quien me dijo que «hoy en día los via-
jes difícilmente son epopeyas de exploración 
o descubrimiento de un territorio».  

Esto es así, no lo vamos a negar, porque «el 
mundo ha sido conocido casi en todo su deta-
lle, salvo algunos lugares del fondo del mar, y 
resulta muy difícil hacer un libro de viajes 
que sea una aventura».  Dicho de otro modo, 
ese espíritu aventurero, propio de los román-
ticos, ha perdido fuelle. De ahí que, como me 
explicaba Villoro, « lo que nosotros podemos 
hacer como cronistas hoy en día es convertir 
lo diario en una aventura a través del estilo 

EDUARDO LAGO

narrativo». Y eso es, precisamente, lo que hizo 
Eduardo Lago cuando decidió anotar los 
quehaceres diarios de su periplo por Yucatán 
y Chiapas a principios de los años 90, unas 
anotaciones que se convirtieron en un libro 
que ahora, veinte años más tarde, la editorial 
gaditana Firmamento ha rescatado con un 
nuevo prólogo firmado por el propio autor. 

Si de algo rebosa Lago es, a mi modesto pa-
recer, de estilo narrativo, un estilo marcado 
por la tradición estadounidense pero que se 
ha visto enriquecida, y de qué manera, por su 
léxico y por uso del lenguaje. Lago es un na-
rrador innato, un observador extraordinario 
y atento, y alguien que, como se demuestra 
en este Cuaderno de México, posee un gran senti-
do del humor —no hay más que apreciar las 
descripciones de algunos de los personajes 
que desfilan por esta especie de dietario—. 

A pesar de que es difícil hacer un libro de 
viajes que sea una aventura, he de reconocer 

que sí me siento formar parte de una, aunque 
su muestrario de heroicidades no sea, precisa-
mente, abundante —no tiene por qué—. No 
obstante, cada decisión tomada al vuelo, im-
provisada, sobre los lugares que visitar, los 
restaurantes dónde comer y hoteles en los 
que poder descansar ejemplifican, en ocasio-
nes, un ejercicio propio de los mayores gestas. 
Y es que no hay nada que ponga más a prueba 
nuestra paciencia y cordura como un viaje 
por territorios ignotos (o casi). 

La lectura de este Cuaderno de México supone 
un sucinto placer, gracias a las semblanzas y 
monólogos interiores que el propio Eduardo 
Lago comparte con el lector y donde se mues-
tra sincero, cercano. Es por ello que esta espe-
cie de crónicas exprés logra contagiar al lector 
de cierto espíritu inquieto —en el buen senti-
do—, evadiéndonos o rescatándonos más bien 
de la monotonía. Estamos, por tanto, ante una 
combinación de información y emoción, re-
pleto de ironías que provocan una sonrisa sin-
cera y donde Lago se toma muy en serio todo 
cuanto ve y comparte a través de la narración. 
Dicho esto, uno disfruta, se sumerge de pleno 
en los vaivenes y peculiaridades de sus andan-
zas, y se convence de que la literatura es verda-
deramente un viaje en sí misma.  ERIC GRAS
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siasta que pot observar-se en altres figu-
res des mateix període històric.  

A la part biogràfica del llibre en qües-
tió cal afegir l’editorial i recopilatòria 
dels poemes signats per l’autor, a càrrec 
del professor de la Universitat Jaume I de 
Castelló Lluís Meseguer, encapçalada per 
una xicoteta exposició-explicació de 
l’evolució poètica de Nomdedeu Amador 
i dels trets més importants o caracterís-
tics de la seua expressió lírica. Com a poe-
ta, va escriure un únic llibre —el primer 
de tots— en castellà, titulant-ho Flores del 
alma i mostrant així de manera diàfana 
l’estreta relació neorromàntica entre 
sentimentalitat i poesia de la qual va par-
tir el nostre poeta. A partir del segon lli-
bre de poemes —titulat El dragonet de Sant 
Jordi— s’aniran incorporant altres ele-
ments menys romàntics, menys senti-
mentals, menys subjectius, a l’univers 
poètic de l’autor castellonenc, com per 
exemple el substrat ideològic que de ma-
nera evident subjau en el títol mateix 
d’aquest segon lliurament.  

Les successives col·leccions poètiques 
—Castelló de la Plana, Fulles d’Andros, Del volter 
de Castelló, Poemes i goigs i Sentiments enga-
biats— s’originen en una escriptura més 
pendent de l’entorn geogràfic, social, 
moral i polític de l’escriptor que de les 
seues interioritats més íntimes, amb cla-
res connexions amb el llenguatge d’al-
tres figures del moment com el mateix 
Bernat Artola. A partir de 1939, amb la 
derrota republicana, Nomdedeu experi-
mentarà en carn pròpia tots els exilis —
«el conocido y el anónimo, el personal y 
el familiar, el internacional y el interior 
dentro de España»—, com assenyala en-
certadament l’editor, al costat d’altres fi-
gures que van excel·lir en el seu moment 
i que van haver de pagar un altíssim preu 
pel seu compromís ètic i polític, pel seu 
republicanisme. Un volum valuosíssim, 
rigorós en la seua obstinació per rescatar 
de l’oblit una obra lírica que semblava 
condemnada al més absolut silenci. JMSR


