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Si voleu fugir d’una lectura
mafiocèntrica de Sicília, si la
voleu veure amb els ulls d’al-

gú sàviament instal·lat en el pre-
judici que la Magna Grècia és su-
perior a la Grècia tout court, algú
que va portar amb elegància el “di-
fícil luxe de ser sicilià”, el vostre
llibre és La llum i el dol, de Gesula-
do Bufalino (1920-1996), publicat
per Adesiara en traducció de
Francesc Morfulleda. Bufalino és
un senyor del poble de Cosimo a
qui Leonardo Sciacia va empènyer
a publicar quan ja era gran: el pri-
mer llibre el va publicar amb sei-
xanta-un anys. “Hi ha una Sicília
babba, és a dir, benèvola, fins a
semblar estúpida; una Sicília sper-
ta, és a dir múrria, lliurada a les
pràctiques més utilitàries de la vi-
olència i el frau. Hi ha una Sicília
pigra, una de frenètica; una que
s’extenua per l’angoixa de la hi-
senda, una que interpreta la vida
com un guió de Carnestoltes; una,
al capdavall, que treu el cap per
una carena exposada al vent en un
accés d’encegador deliri...”

Aquesta és la seva illa plural, en
permanent oscil·lació “entre
claustrofòbia i claustrofília, entre
odi i amor”, “una mescla de dol i de
llum”. Bufalino, que confessa que
de tant en tant es concedeix “un
rampell d’intolerància”, escriu
des de l’amor a Sicília i la toleràn-
cia cap a totes les seves identitats:
“Hem acollit grecs, cartaginesos,
romans, àrabs, normands, cata-
lans, i els hem assimilat, em sem-
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bla”. I com és, per aquest home,
l’ànima siciliana? “El fanatisme
econòmic i la dèria jurídica, la
imaginació expansiva i la drama-
túrgia del morir”.

Nascut en el si d’una família
d’artesans, la mare cosia i el pare
era ferrer. El nen Gesualdo, que no
tenia joguines, jugava a pensar.
Eren pobres i el pare hauria volgut
emigrar a Amèrica, però la mare

no va voler. Es van quedar a Cosi-
mo, a l’extrem de la Sicília jònica
durant anys immune a la tempta-
ció mafiosa, terra d’esclats bar-
rocs, “un regal inesperat d’urba-
nisme i ironia”. Una illa dins l’illa.

Un món de natura i cultura. “Si
la història decep, la naturalesa no
traeix. Els murs envelleixen, ca-
uen, però les arrels es renoven”. En
el contenciós sicilià i universal en-
tre passat i futur, entre natura i
cultura, Bufalino no dubta: “I jo dic
tímidament: llibres i aigua, llibres
i carreteres, llibres i cases, llibres i
feina. Llibres”. Llibres per fer créi-
xer les dues experiències més ex-
clusives de l’home, “estimar i cre-
ar”. Si pot ser, des de Sicília.✒

BUFALINO PRACTICA
“EL LUXE DE SER
SICILIÀ” I EVITA LA
VISIÓ MAFIOCÈNTRICA
DE L’ILLA
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Un debut ambiciós i
prometedor com pocs

Quan la literatura pulp va
sortir dels quioscos i va en-
trar a les llibreries, les no-

vel·les de a duro van desaparèixer
i es van multiplicar les sagues de
mil pàgines per llibre. En el còmic
passa una mica el mateix: en el tra-
jecte de la grapa a la novel·la gràfi-
ca, el mitjà ha guanyat prestigi i
atenció mediàtica; però també
s’ha engreixat. Les obres de 300 o
més pàgines, abans exclusives del
manga, s’han fet molt habituals.

Tot i així, impressiona que un
autor de 27 anys com Nadar (àli-
es del castellonenc Pep Domingo)
debuti amb una obra de quasi 400
pàgines com Papel estrujado, rea-
litzada gràcies al suport de la be-
ca AlhóndigaKomik, que, abans de
ser eliminada, va fer possible cò-
mics com el Premio Nacional Du-

blinés, d’Alfonso Zapico. Nadar
també impressiona per l’ambició:
a Papel estrujado desplega dife-
rents línies temporals i trames pa-
ral·leles que convergeixen en dos
personatges: un home misteriós
que fuig del passat i un adolescent
que es lloga com a sicari als nerds
de l’institut. Però l’ambició també
juga en contra de l’autor, fent evi-
dent la dispersió narrativa, la na-
turalitat forçada dels diàlegs i els
alts i baixos d’un dibuix que en al-
gunes pàgines emula el millor
Mazzucchelli i en altres sembla rí-
gid i precipitat. Així i tot, un debut
prometedor com pocs. ✒
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FICCIÓ NO-FICCIÓ
CATALÀ

[ 1 ] Quan en dèiem...
RAFEL NADAL
Columna
428 pàgines i 21 € 1/4

[ 2 ] Cançons d’amor i de...
SERGI PÀMIES
Quaderns Crema
180 pàgines i 12 € 3/11

[ 3 ] Victus
ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL
La Campana
610 pàgines i 20 € 4/28

[ 4 ] Estimada vida
ALICE MUNRO
Club Editor
352 pàgines i 22,90 € 6/34

[ 5 ] La veritat sobre...
JOËL DICKER
La Campana
688 pàgines i 22 € 7/22

[ 1 ] Anatomia d’un...
GERMÀ BEL
Destino
180 pàgines i 19 € -/1

[ 2 ] El llibre de la Marató
DIVERSOS AUTORS 
Viena
176 pàgines i 10 € 1/2

[ 3 ] La frontera invisible
KILIAN JORNET
Ara Llibres
200 pàgines i 18,90 € -/1

[ 4 ] Sense por
TERESA FORCADES / ESTHER VIVAS
Icaria
104 pàgines i 9 € 6/9

[ 5 ] Com Àustria...
M. GUINJOAN / X. CUADRAS / M. PUIG
Pòrtic
152 pàgines i 15,50 € 10/10

Rànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura
Posició setmana anterior / Setmanes en el mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CASTELLÀ

[ 1 ] Sorpréndeme
MEGAN MAXWELL
Planeta
432 pàgines i 14,90 € -/1

[ 2 ] El cielo ha vuelto
CLARA SÁNCHEZ
Planeta
384 pàgines i 20,50 € -/1

[ 3 ] Los años de...
HARUKI MURAKAMI
Tusquets
320 pàgines i 19,95 € 3/4

[ 4 ] Mi hermana Elba
CRISTINA FERNÁNDEZ CUBAS
Tusquets
208 pàgines i 12 € 8/64

[ 5 ] La verdad sobre...
JOËL DICKER
Alfaguara
672 pàgines i 22 € 4/21

[ 1 ] La vida es un regalo
MARÍA DE VILLOTA
Plataforma
192 pàgines i 19 € 1/4

[ 2 ] Diario del crash
SANTIAGO NIÑO-BECERRA
Los Libros del Lince
400 pàgines i 21 € 10/8

[ 3 ] Guinness records 2014
DIVERSOS AUTORS
Planeta
272 pàgines i 24,95 € 4/4

[ 4] Anatomía de un...
GERMÀ BEL
Destino
180 pàgines i 19 € -/2

[ 5 ] La enzima prodigiosa
HIROMI SHINYA
Aguilar
224 pàgines i 17 € 3/34


