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vui us presentem un su-
plement amb uns temes
d’obertura sobre dos

clàssics de la literatura europea:
un de molt conegut, Hans Falla-
da, de qui Edicions de 1984 està
publicant l’obra completa, i Joa-
quim Amat-Piniella (a la foto,
amb la seva dona als anys quaran-
ta), que, tot i haver escrit una de
les millors novel·les sobre els
camps de concentració nazis, ha
patit la inclemència de pertànyer
a la literatura catalana. Tenim
una literatura que pot competir
amb qualsevol altra del món,
malgrat les dificultats polítiques
de no tenir estat i, alhora, tenir un
estat que ens perjudica o ignora.
Fallada ha passat com un dels
grans cronistes de l’Alemanya
posterior a la Gran Guerra,
Amat-Piniella amb prou feines és
conegut al nostre país, tot i haver
patit els horrors dels camps de
concentració alemanys. Ni el fet
de ser un patriota reconegut, em-
presonat el 1934 pels Fets d’Octu-
bre i dirigent d’un dels partits que
manen actualment, ha servit per-
què es promocioni com cal un es-
criptor tan transcendent.
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    Si fos espanyol o francès l’hau-
rien col·locat al costat de Jorge
Semprún, o si hagués estat italià,
hauria entrat amb tots els mèrits
aparellat amb Primo Levi, per ci-
tar-ne dos exemples dels molts
que podríem triar. Amat-Piniella
no va poder gaudir ni de l’intent
de normalització que ha viscut la
literatura catalana perquè va mo-
rir prematurament el 1974, un
any abans que el dictador.
    Enguany se celebra el centenari
d’Amat-Piniella i convindria fer
l’esforç per situar-lo a la primera
divisió, reeditar moltes de les se-
ves novel·les descatalogades, pu-
blicar els inèdits –ni que sigui en
digital– i oferir una relectura de
K.L. Reich, cúspide d’una obra
narrativa més que notable, per la
modernitat, la pluralitat de punts
de vista i la brillantor d’un realis-
me, que recrea la catàstrofe de
l’Holocaust.
    A propòsit de la recuperació de
Retaule en gris, publicada per
Bromera, precedent del seu cicle
novel·lístic, David Serrano Blan-
quer traça avui una bona valora-
ció de la recepció i injustícies que
ha patit Amat-Piniella. ❋
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emano disculpes per
utilitzar aquest espai
amb una finalitat dife-

rent de l’habitual. És clar que,
com que habitualment faig el
que vull, tampoc no passa res.

Dos suplements enrere, fa
quinze dies, vaig escriure una
crítica extensa sobre la quarta
novel·la de Maurizio de Giova-
ni, La tardor del comissari Ric-
ciardi. En el text em queixava
una mica que, tot i la qualitat de
la sèrie, el final de la tetralogia
no estava a l’altura, i que l’edito-
rial catalana que la publica, La
Campana, se n’hagués saltat el
tercer lliurament (que acaba de
sortir en castellà, a Lumen).

Després, Isabel Martí, editora
de La Campana, va tenir l’ama-
bilitat de comentar-me que es-
tava d’acord amb la meva opi-
nió sobre la novel·la, però que
no és una tetralogia tancada
com jo creia, perquè l’autor ja

D ha escrit el següent títol, El Na-
dal del comissari Ricciardi (se-
gons Martí, considerat fins ara
el millor per la crítica i pel pú-
blic italians), i que en prepara
d’altres d’ambientats a la Set-
mana Santa, al ferragosto... Vaja,
que tindrem més Ricciardi, cosa
que m’agrada per se i perquè em
permet corregir la visió que vaig
tenir (i vaig donar) sobre el final
poc engrescador.

I ara que tot està feliçment
aclarit, aprofitant que em queda
espai i per recuperar l’esperit
vegetal de la secció, uns pensa-
ments florejats variats: “La bo-
tànica no és cap ciència, és l’art
d’insultar les flors en grec i llatí”
(Jean Baptiste Alphonse Karr);
“Un cínic és un home que quan
ensuma flors busca un taüt a la
vora” (Henry-Louis Mencken);
“Podran tallar totes les flors, pe-
rò no podran aturar la primave-
ra” (Pablo Neruda). ❋
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