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Albert Sánchez
Piñol és l’Steven
Spielberg de la li-
teratura catalana.
Lessevesnovel·les
ofereixen el ma-
teix que les pel·lí-

cules del brillant cineasta nord-ame-
ricà.Tècnicamentimpecables,entre-
tingudament espectaculars i huma-
nament enriquidores, poden satisfer
tantelslectors més experts i exigents
com els menys entrenats. Amb Vic-
tus, l’autordeLapellfreda posaapro-
va les seves qualitats proposant-se
novel·lar l’esdeveniment històric del
qual va sorgir la Catalunya moderna:
la Guerra de Successió i la caiguda de
Barcelona en mans de les tropes bor-
bòniquesdeFelipV.Desd’unpuntde
vista polític i històric, la novel·la té el
mèrit d’expressar a la perfecció la
magnitud de la catàstrofe nacional
que aquells fets van significar per a

Apoteosi i tragèdia
de la nació
catalana

DESPRÉS DE
‘LA PELL FREDA’
I ‘PANDORA AL
CONGO’, ALBERT
SÁNCHEZ PIÑOL
S’HA DECIDIT A
POSAR A PROVA LES
SEVES QUALITATS
ESCRIVINT SOBRE
LA GUERRA DE
SUCCESSIÓ,
EL FET HISTÒRIC
DEL QUAL NEIX
LA CATALUNYA
MODERNA

EL LLIBRE
DE LA SETMANA

PERFIL Catalunya. Des d’un punt de vista li-
terari, té el mèrit de fer-ho sense ma-
niqueismes, amb complexitat i rigor,
d’una manera àgil i vibrant.

Un dels encerts de Victus és la for-
ma de la narració: unes memòries
dictades pel protagonista, un antihe-
roi en tota regla. Martí Zuviría, un
barceloníde98anys,ésalesacaballes
de la seva vida i recorda, sovint amb
unadesesperaciódesmitificadora,les
seves experiències d’adolescència i
joventut: els estudis d’enginyeria
amb l’il·lustrat marquès de Vauban,
les seves constants anades i vingudes
perl’Espanyaenguerra(Madrid,To-
ledo,Tortosa,ilesbatallesdeBrihue-
ga i Almansa), la relació amb algunes
de les figures més rellevants del pe-
ríode (el duc de Berwick, l’enginyer
Verboom, el miquelet Ballester, Ra-
faelCasanova,elgeneralVillarroel...).
L’evocació, esclar, culmina amb el
setge cruel contra la capital catalana
i amb la lluita fatalment heroica dels
barcelonins.

Optar per un relat de naturalesa
clarament divuitesca –amb una dosi
d’adrenalina decimonònica i amb la
cruesa antisublimadora pròpia de la
modernitat– permet a l’autor confe-
gir una novel·la riquíssima, una bar-
reja de molts gèneres –iniciàtica,
d’aventures, bèl·lica, realista, cientí-
fica, picaresca, ideològica, èpica, filo-
sòfica…–d’unaestructuramoltfolga-
da i un argument itinerant, en ocasi-
ons brutal i terrible, puntualment
commovedora, en tot moment trepi-
dant. Tot i que no fa les concessions
tramposes pròpies dels best-sellers
prefabricats –en general, renuncia a
lagrandiloqüènciaidefuigelsefectis-
mes–,nohihacapdubtequeSánchez
Piñol ha escrit Victus amb una clara
voluntat popular. En aquest sentit, li
és molt útil el fet que Zuviría dicti el
llibre a una mena d’infermera secre-
tàrianogaireespavilada.Éselpretext

per utilitzar certes estratègies narra-
tives –repeticions, aclariments– que
faciliten la lectura, i la fan més ame-
na.Persiaixònofosprou,iconscients
de la potencialitat comercial de
l’obra,elsresponsablesdeLaCampa-
na han confegit un llibre físicament
molt atractiu: gruixut, una lletra lle-
gible,unpaperdequalitat,ambunín-
dex de noms, amb diverses il·lustra-
cions (retrats de personatges histò-
rics,plànolsdefortaleses,utensilisde
l’època)iambunmapadelabatallafi-
nal. No cal ser un endeví per preveu-
re que Victus serà el llibre català de
l’any. Com a mínim.

Undelsreptesméscomplicatsque
ha de superar l’autor que s’acosta al
gènere històric és inserir dins la nar-
ració el dibuix del gran quadre d’èpo-
ca sense trencar el ritme ni forçar la
naturalesa novel·lística de l’obra.
Sánchez Piñol supera el repte d’una
manera més que notable, tant quan
s’esplaia sobre la ciència de la guer-
ra i l’enginyeria militar com quan ex-
ploral’antagonismesociopolítician-
tropològicentreCatalunyaiCastella.
I, també, quan relata analíticament
l’actituddelaclassedirigentcatalana
(inepta i poc exemplar) i la contrapo-
sa a l’actitud del poble (insubmís, he-
roic fins a la temeritat).

Escrita amb una prosa precisa i
sòbria però sovint molt plàstica, ple-
na d’esclats hiperbòlics i puntejada
per frases sentencioses, de ressons
aforístics, Victus difícilment podria
haver aparegut en un moment més
oportú. En aquest sentit, que única-
ment hagi aparegut en castellà és una
anomalia. Pitjor: és una verdadera
llàstima. Sigui com sigui, és una no-
vel·la potentíssima. Dura, intel·li-
gent, emocionant. I molt útil. Si hi ha
algú que encara es pregunta per què
l’Onze de Setembre és la Diada Naci-
onal de Catalunya, després de llegir
Victus ho entendrà perfectament.✒
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EL SECRET DE ...

Aquesta és la història d’una
vetllada literària entorn
d’una modesta odissea del

periodista i escriptor Julià Guilla-
mon. Una aventura per organitzar
una exposició sobre l’ús del dis-
seny pop als inicis d’Edicions 62,
un segell que enguany compleix 50
anys. És una odissea perquè la do-
cumentació, després de múltiples
canvis de seu de l’editorial, s’ha
anat perdent i Guillamon ha fet el
que ha pogut, que no és poc, tam-
bé gràcies a la seva tasca de recer-
ca en llibres i fotografies i recollint
testimonis de gent com Josep Ma-

ria Castellet. Guillamon va poder
consultar tots els originals publi-
cats per Edicions 62 al seu magat-
zem de Santa Coloma de Farners,
“però poca cosa més”. “No es con-
serven gaires productes promoci-
onals, fulletons o d’altres dissenys
més enllà dels llibres”.

Castellet i altres tòtems cultu-
rals catalans van assistir la setma-
na passada a la inauguració de
l’exposició El compromís pop, a la
biblioteca Jaume Fuster de Barce-
lona. El catàleg de l’exposició és un
llibre ple de secrets i bellament
editat per la mateixa editorial. Se-

crets com l’última pàgina del ma-
nuscrit original de Nosaltres, els
valencians, de Joan Fuster, que
s’exhibeix amb el forat que va fer
una burilla del cigarret que fuma-
va Fuster i que li va caure damunt
el full. La paraula que la burilla va
cremar –desqualificava– va ser re-
escrita pel mateix Fuster amb bo-
lígraf.

Hi ha altres seleccions sucoses
gràcies a la mala llet de Guilla-
mon, com una cita de Castellet del
1973 sobre la sensibilitat de Ma-
rio Vargas Llosa vers la cultura
catalana: “Entre tots, potser no-

més Vargas Llosa participa de la
vida cultural de Barcelona d’una
manera habitual, fins i tot amb
una certa comprensió dels pro-
blemes locals específics: l’anada a
Montserrat el desembre de 1970
ho demostrà”.

De Vargas Llosa hi apareix una
altra curiositat. Gabriel Ferrater
va confegir l’original del seu llibre
de llibres Les dones i els dies en-
ganxant les quartilles dels seus
versos al damunt de les galerades
de La casa verde, la segona novel·la
de l’escriptor peruà, publicada
l’any 1965.✒
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