
insercions humanes, de protagonisme, i les consequéncies,
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Senyor BRIONES, representant del Consulat General de Méxic a
Barcelona.

Manuel Andújar.

Nat a La Carolina (Jaén), el 4 de gener de 1913.
Es trasllada a Madrid, atret per les esperances que suscitava la
proclamació de la República.

En 1935,
administratiu.

és destinat a Barcelona, com a funcionari

En 1939, passa a Fr-a nca, exiliat i, després de diversos
atzars, es refugia a Méxic.

En 1967 retorna a Espanya i s' instalola a Madrid, on
continua tena<;ment la seva tasca literaria.

En Manuel Andújar s'ha proposat d'ésser un cronista de la seva
época, a través de les seves condicions de gran narrador. Es va
propasar d'escriure un cicle novel.lístic que reflectís les seves
experiéncies com a espectador t , sobretot, com a protagonista
apassionat. Aix6 ha deselIlbocaten una SAGA que no tan soIs es
llegeix amb un interés creixent, sinó que és una aportació
inestimable a la historia.

Em permeto de traduir literallIlentel que opina Manuel
Andújar de la seva obra:

"La tonica de les meves manisfestacions literaries, és la
preocupació
tipologia,
segle i la

existencial, argumental, ética (entorn, historia,
'circumstancia') pels avatars d'Espanya en aquest
caracterització d+ aLl ó que és espanyol en les seves
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socials, morals, i psicológiques de la lluita. La meva aspiració
és d'harmonitzar la veracitat essencial de les meves creacions
amb l'interés general de cada trama, i la meva preocupació pel
llenguatge, 'patria de la qual res ni ningú no podia desarrelar-
me'. En aquest conjunt, i en la meva escriptura, hi són sovint
les preséncies ambientals i espirituals de Méxic.
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Estima tant el seu llenguatge, en Manuel Andújar, que
respecta profundament el dels altres. Devia aprendre el catala a
Barcelona, durant els seus 4 anys de difícil estada com a
"funcionari administratiu" a Barcelona. El cas que l'utilitzava
sempre en els seus 't raotessamb els escriptors cata1ans exiliats,
com e1l, a Méxic. 1 ho feia amb amor, procurava corregir-se amb
preguntes constants sobre paraules i significats. En aquest
sentit, al marge de celebrar l'apqrició d'un nou llibre seu, els
catalans li devíem l'homenatge que significa aquest acte.

El llibre que és presentat avui, HISTORIAS DE UNA
HISTORIA, forma part de la saga novel. lí stica que he esmentat
abans. 1 és una gran novel.la, en la qual no tan sols sthi aprén
historia (o es confirma la que ja se sap) , sinó que el bell gust
de 'llegir es renova eficayment.

És una invitació a conéixer inapel.lablement (si encara no
s'ha fet) les altres novel.les del cicle:

CRISTAL HERIDO
CITA DE FANTASMAS
LA VOZ Y LA SANGRE



"La tónica de mis manifestaciones literarias, es la

(Manuel Andújar, sobre la seva obra:)

preocupacón existencial, argumental, ética (entorno, historia,

tipologí a, 'circunstancia') por los avatares de Espafía en este

siglo y la caracterización de lo español en su transcurso:

antecedentes significativos de la guerra civil en sus inserciones
humanas, protagonísticas, y las secuelas, sociales, morales,
psicológicas de. la contienda. Mi aspiración es armonizar la

veracidad esencial de mis creaciones con el interés general de

cada trama, y mi desvelo por el lenguaje, 'patria de la que nada

ni nadie podía desgajarme"'. En este conjunto, y en mi escritura

comparecen por veces, las presencias ambientales y espiri tuales
de México".

(de CRISTALHERIDO)


