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Oci

 El mar dels traïdors

La novel·la  sobre el  tràfic  d'esclaus  en
els vaixells catalans.

Hi ha temes que a la  història  oficial  ocupen poc
espai, es tracten de refiló, o, directament s'obvien.
Això passa moltes vegades amb els vençuts, que a
més  de  ser  maltractats  i  espoliats,  són  sovint
esborrats  de  la  història,  o  ,  de  vegades,
demonitzats.

Una  part  important  de  la  història  l'ha  escrit  la
cultura  occidental,i,  d'altres  pobles,  han  restat
minimitzats en aquest  patrimoni  de la  humanitat
que és la Història.

Un dels processos més execrables que van realitzar
els occidentals durant l'Edat  Moderna, i part de la
Contemporània  és  el  tràfic  d'esclaus  africans,
portats des del Senegal i  d'altres ports africans a
les  plantacions  americanes  i  del  Carib,  per  ser
venuts i explotats en aquestes.

En  aquest  procés  van  participar  “respectables”
homes de negocis  europeus i  americans, i  també
homes de negocis  catalans,  filantrops  en la  seva
terra, però esclavistes en terres alienes.

De l'esclavitud a la segona meitat de SXIX ens parla
la novel·la d'e l'escriptor  Jordi Tomàs  titulada  El
mar dels traïdors.

L'autor,  en  Jordi  Tomàs  és  un  jove  escriptor  i
antropòleg,  que  ha  fet  diferents  publicacions
centrades en temes africans, com El pescador que
volia  anar  al  pais  dels  blancs, sobre  l'emigració
clandestina africana, escrit amb col·laboració amb
l'escritor senegalès Patrick Lambal.

Pel  que  fa  a  la  novel·la  El  mar  dels  traïdors,
l'autor  ens  explica  a  través  del  protagonista  de
l'obra,  un  jove  metge  català  l'Antoni  Riubò,  que
s'embarca  il·lusionat  en  el  vaixell  Verge  de
Montserrat,  tota  l'epopeia,  dolorosa  i  plena  de
desagradables sorpreses, d'un viatge, que s'inicia a
Catalunya, va al Senegal i es dirigeix al Carib, on
havien de ser venuts els esclaus africans.

A través de cartes adreçades a la seva mare, al seu
admirat professor de medicina, el doctor Roure, al
seu cosí  i  amic, i  al seu dietari, el protagonista,

l'Antoni Riubó, ens va mostrant com, dia rere dia,
va  descobrint,  tot  un  món  sòrdid  de  mentides,
negocis  il·legals,  explotació  de  persones,  tractes
inhumans. 

També,  a  través  d'aquesta  narració  epistolar,  el
protagonista, aquest jove metge que surt del port
de Barcelona ple d'il·lusió i d'esperança en el futur,
ens mostra els seus sentiments més íntims, els seus
desencís, patiments i frustració i la seva implicació
en el projecte d'alliberar els esclaus, que el portarà
a una  situació  totalment  inesperada  i  plena  de
perills, que presagien un final tràgic.

Bé, El relat és amè, es llegeix amb facilitat i atrapa
al lector, generant també elements de reflexió.

Per totes aquestes raons us recomanem  la lectura
d'aquesta  novel·la,  i  si  voleu ens  feu  arribar  la
vostra opinió.


