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Quim Aranda novel·la l'emigració andalusa a Catalunya i reflexiona 
sobre el valor de la memòria en la seva nova obra  
14/02/2008 17:15 
 
 
 
SEVILLA, 14 de febrer (EUROPA PRESS) 
 
L'escriptor i periodista novel·la, en la seva nova obra, 'El avión de madera 
que dio media vuelta al mundo', de l'Editorial Candaya, l'emigració 
andalusa a Catalunya i reivindica el valor de la memòria personal i 
col·lectiva com "un bagatge vital necessari per afrontar el futur". 
 
El protagonista de la novel·la, Marcelo Rojo, missatger aeri amb por de 
volar, rep una carta de la seva tia Magda, a la qual no veu des de fa 30 
anys, en què li proposa una trobada a Buenos Aires per tornar-li un vell 
avió de fusta.  
 
Aquest viatge, que Rojo emprendrà poques setmanes després de la mort 
del seu pare, que va construir l'avió per a ell i el seu germà, es converteix 
en una recuperació dels seus orígens, marcats per l'emigració dels seus 
pares d'un poble de Màlaga, Escua, a Catalunya el 1958, així com per la 
seva pròpia de Catalunya als Estats Units. Només després d'aquesta 
trobada, assimilarà les raons de l'allunyament de la seva família i 
descobrirà el drama que s'amaga després del llarg silenci de la seva tia. 
 
Aquest avió de fusta representa per al protagonista i narrador de la història 
la "possibilitat de reconstruir la seva memòria, la qual va abandonar pel 
rebuig que li produeix en un moment de la seva vida la classe social a la 
qual pertany i el passat dels seus pares emigrants", ha explicat l'autor a 
Europa Press. 
 
"Però quan es fa més gran, s'adona que si no recupera la seva herència 
vital es troba descol·locat en el món", ha assenyalat l'escriptor. 
 
Així, Rojo es converteix en el paradigma d'aquells andalusos que en els 
anys 50 i 60 van arribar a Catalunya "fugint de la fam i la misèria de la 
postguerra", però, la veu dels quals "gairebé no s'ha sentit fins ara".[FIN] 
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