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L
a persona que
coneix tots els
detalls de la
històriad’Hor-
ta, l’erudit lo-

cal per excel·lència
d’aquest barri barceloní,
ésunimmigrantquevaar-
ribar de Burgos. D’un po-
ble anomenat Castrojeriz.
Es diuDesideriDíezQuija-
no, i no para, és una ràdio
encesa, un torrent desbo-
catque, malgrat estar jubi-
lat, continua exercint de
guia voluntari en el Labe-
rintd’Hortael primer diu-
menge de cada mes.

S’ho sap tot, del labe-
rint: les estrenes teatrals,
lesvisitesreals,els seusni-
vells amatoris, les pel·-
lícules filmades... Així que
quan l’escriptor Màrius
Serra va necessitar per a
una de les seves novel·les
(  Ablatanalba ) un guia per
alLaberint, nova tenir cap
necessitat d’inventar-se el
personatge: el tenia da-
vant dels nassos, alseu pro-
pi barri, i va decidir man-
llevar-lo de la realitat.

“Que si em reconec en el personatge
d’ Ablatanalba….? Totalment, sóc jo de
capapeus.FinsitotsienMàriusm’ha-
gués canviat el nom, em reconeixeria
en la descripció”, diu en Desideri, al
seu pis despatxd’Horta,ple de llibres i
de plantes, mentre posa a taula uns
quants daus de morcilla de Burgos. “ El

 Desi ésunhomealtiprim,deposatqui-
xotesc i mirada voladora, que anys en-
rere va arribarper ferde mestrenacio-
nal i ha acabat construint la seva pàtria
als jardins del Laberint”, va deixar es-
crit Màrius Serra a la pàgina 85 de la
seva novel·la.

Desideri Díez Quijano erael petit de
sis germans a Castrojeriz. Amb 11 anys
no sabia ni llegir ni escriure, però
cantava de meravellai al seupo-
ble la gent anava a sentir
aquell nen que reconeixien
com el Cachuchillo, fent-se
ressò del malnom familiar.
La necessitat i la sevahabili-
tat pel cant el van portar a
una casa d’acollida, una espè-

cie d’orfenat religiós a Mollerussa. “Jo
sabia que les meves germanes estaven
servint a cases benestants de
Barcelona, aixíqueMollerussa em sem-
blava una bona opció”, recorda. És
aquí on aprèn de lletra. Amb el pas del
temps, es treu la carrera de Magisteri i
acaba debutant com a mestre nacional.

És als anys seixanta quan va a parar
al barri d’Horta. Primer, en una acadè-
mia particular i, més tard, a La Salle,
oncomençaa donarcurs a la seva vena
més rebel. Tan bon punt arriba al cen-
tre, despenja el retratde Francode l’au-
la i, poc després, l’acusen de catalanis-
ta i comunistaper haver posat alsalum-
nes la música del Pessebre de Pau Ca-

sals. “I té gràcia perquè la
veritat és que, a finals dels
seixanta, jo no sabia ni qui
era Pau Casals ni què re-
presentava, i ho dic de
debò”,  se sincera en
Desideri. Tant se valia.
Allòde Pau Casalsli vava-
ler estar sota vigilància.

Desprésjavavenirlami-
litànciaen el PSUC,la llui-
tave ïnal i méscarreres.Fi-
lologia Hispànica, en pri-
merlloc, i Filologia Catala-
na,poc després. Es conver-
teix en professor d’insti-
tut. És llavors quan desco-
breix un arxiu particular
sobre Horta que l’il·-
lumina,el que té l’estudiós
Felip Capdevila a casa se-
va. “Emvaigadonarquehi
havia una gran quantitat
d’informaciói que,en reali-
tat, s’havia escrit molt poc
sobre el meu barri”, recor-
da.

“L’immigrant Díez Qui-
 janova patirun sotracinte-
riorel diaque vadescobrir
els esperits que poblaven
aquell parc impressionant
que hi haviaal barri del’ex-
traradi barceloní on havia
anat a petar”, va escriure
Màrius Serra. I així va ser.

Es llança a investigari a escriure i, avui
dia, Desideri Díez té dotze llibres publi-
cats sobre Horta i el laberint, les masi-
es, les aigües, les bugaderes...

“En Desideri va començar per enyo-
rar-se del seu poble castellà, de les ro-
mancesque cantava quan erapetit,i to-
ta aquesta educació sentimental l’ha
traslladada a l’antic poble d’Horta, que
és on ara viu. Potser perquè, en viure
entre la gent, ens adonem que la gent
noés tan distinta”, vaescriure sobre ell
Montserrat Roig.

El seu cas continua xocant. Potser,
com confessa Màrius Serra, “perquè és
curiós veure com un tipus arribat de
Burgos dóna conferències sobre Horta
a les quals van a escoltar-lo ve ïns que
han viscut al barri tot la vida”. Però
Desideri Díez mira també ara cap a
Castrojeriz. Va descobrir fa poc el nom
dels seus avis paterns –de qui mai nin-
gú no li havia parlat– i el seu afusella-
ment a Burgos,al principi de la Guerra
Civil, al bàndol franquista. Ara està fi-
cat en aquest tema.

VIDES EXPLICADES

Desiderial seu laberint
Unburgalèsd’Horta convertit enpersonatgedeMàriusSerra

 Per a ‘Ablatanalba’, Màrius Serra necessitava
un guia per recórrer el Laberint d’Horta. “I per 
què inventar-lo, si ja existeix”, es va dir, i el va
manllevar del carrer amb nom i cognoms
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Desideri Díez Quijano amb l’escriptor Màrius Serra, que el va fer protagonista del seu ‘Ablatanalba’
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