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El senyor Martí, en pau des-
cansi, es declarava sempre
català, catòlic i d’Horta, i era

un devot lector dels articles de
Montserrat Roig a la contra de
l’Avui, que van sortir pràctica-
ment fins a la mort de l’escriptora,
ara fa vint anys. La Montserrat es
declarava dona, catalana, d’es-
querres i de l’Eixample. A part de
la catalanitat, que no és poc, no te-
nien res més en comú, però el se-
nyor Martí la llegia amb fruïció. I
jo també. I molta gent més.

Amb el mateix interès he llegit
ara Diari d’uns anys (1975-1981),
un recull d’articles, la majoria de
Mundo Diario i Guía del Ocio, que
l’autora va deixar preparat en una
carpeta i que ara l’editor Quim
Torra ha rescatat de l’Arxiu Naci-
onal. Dels textos en surt una
Montserrat Roig combativa, que
expressa ja els primers desen-
ganys de la Transició, que descon-
fia de la nova classe política –“l’au-
tèntic test per a creure’t, d’ara en-
davant, els polítics, és saber d’on
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treuen els calés”–, que reivindica
la memòria dels perdedors –els
exiliats, sobretot– i que vol exer-
cir la seva catalanitat i la seva con-
dició de dona amb tota normalitat,
cosa no gens fàcil.

És la Montserrat Roig candida-
ta pel PSUC però que no fa escara-
falls amb Jordi Pujol i que glossa
la mort de Josep Pallach, la colum-
nista que surt en defensa de la

qualitat literària de Manuel de Pe-
drolo i de la dignitat artística d’El
Molino. Fins i tot s’atreveix amb
els menjacapellans: “Quan els no
creients deixem de ser uns ressen-
tits contra l’educació religiosa im-
posada i comencem a mirar la re-
ligió no com una cosa que cal des-
baratar i destruir per sobreviure
personalment, ens adonarem que
tota pràctica religiosa pot tenir
uns valors positius per se”.

Des d’una militància catalanis-
ta i d’esquerres, però lliure i hete-
rodoxa, ens desmitifica l’heroica
Transició ficant-nos de cap en els
petits grans debats de l’època.

Mentre diumenge passat esgo-
tava les darreres pàgines del lli-
bre, em va despertar la veu profes-
sional d’una guia envoltada
d’atents ciutadans. Venia del car-
rer i parlaven de la Roig. S’havien

aturat al portal del cos-
tat de casa, on va viure
de nena l’escriptora i
on, fins fa poc, encara
podia veure la seva ma-

re nonagenària, Albina Fransitor-
ra, lectora voraç, sempre al balcó
del pati interior amb un llibre a la
mà. Ara s’està en una residència.

Per un moment em vaig imagi-
nar que l’Albina, la Montserrat i el
senyor Martí la feien petar, com si
fossin vells coneguts, i que ella
s’acomiadava de la mare i l’admi-
rador amb sincera murrieria:
“L’única cosa que m’agrada fer (a
part de no fer res) és escriure”.✒
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PERÒ LLIURE I HETERODOXA

Escriure o no
fer res, aquesta
és la qüestió

Martí Gironell escriu best-
sellers històrics però no
per això és diferent de la

resta d’escriptors: com a no-
vel·lista també s’inspira sovint
en passatges de la seva vida. Fins
i tot entre les aventures del pa-
re Bonaventura Ubach a L’ar-
queòleg (publicat a Columna

l’any 2010), ambientades l’any 1910 en terres bí-
bliques, n’hi ha una que s’emmiralla en una expe-
riència que Gironell va viure durant el seu viatge
de noces.

Gironell va viatjar el 2009 a Kènia amb la se-
va dona. Al llac Naivasha van presenciar com una
persona xiulant feia que una àguila volés planejant
fins a l’aigua, atreta per un tros de carn de peix.
El vol de l’àguila va captivar Martí Gironell de tal
manera que el va utilitzar per a un dels capítols
més emocionants de L’arqueòleg, “La vall de les
àguiles”. De camí cap al Sinaí, el pare Ubach es veu
sorprès per una torrentada que arrasa el campa-
ment i se l’endú vall avall. Per salvar-lo, un dels
seus companys de viatge, el beduí Saleh, embo-
lica un tros de carn amb un rosegó de pa qurç lli-
gat a una corda i xiula a una àguila que hi ha a una
roca propera: al segon xiulet l’au vola per agafar el
tros de carn amb pa, i el pare Ubach, agafat al tros
de pa, només s’ha de deixar arrossegar per l’ani-
mal. “Quan la meva dona ho va llegir –explica Gi-
ronell–, va dir-me que m’havia passat. Però m’ha-
via documentat sobre el pes que poden carregar
les àguiles, i la tècnica del xiulet existeix”.✒
CRISTIAN SEGURA

Ben Brooks és l’últim adolescent que prova
sort en la difícil tasca d’erigir-se en porta-
veu dels nanos d’avui dia. Amb dinou anys ja

ha publicat quatre novel·les, de les quals ara ar-
riba l’última. Fes-te gran és un còctel prou este-
reotipat de sexe, drogues i desordres mentals lleus
que, malgrat tot, ha despertat alguns elogis entre
la premsa saxona per la seva frescor.

La portada de l’edició catalana inclou un dibuix
d’estil pop, fet amb retalls de formes geomètriques
simples, obra de l’estudi Setanta, un habitual de
Blackie Books (que és l’editorial que traurà el lli-
bre en castellà). Hi apareix un noi caminant, vist
des d’un pla zenital. Porta una ampolla vermella
a la mà, presumptament de cervesa. La portada en
català elimina el pas zebra de la castellana i alte-
ra la gamma cromàtica, però l’essencial roman: un
noi fent via.

El que crida més l’atenció, però, és la volubili-
tat del títol. L’original
en anglès és Grow up,
que així en sec sembla
un imperatiu que casa
bé amb la traducció
catalana. En castellà,
en canvi, han optat
per la formula Crezco.
I en alemany el títol és
Nachts Werden Wir
Erwachsen, que es po-
dria traduir per Crei-
xem de nit. Per a tots
els gustos.✒
ÀLEX GUTIÉRREZ M.


