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Sobiranisme i política

“Ens trobem en ple vol i volem cap
a la llibertat”, diu Muriel Casals.
La presidenta d’Òmnium Cultural
debuta com a escriptora amb una
anàlisi del país que tenim –en què
aborda aspectes com l’economia,
la societat civil, la història, la
dependència política d’Espanya i
les virtuts catalanes– que
desemboca en un canvi de
paradigma. El seu discurs, afirma,
és fruit dels últims tres anys al
capdavant d’Òmnium. El títol
s’explica en la primera ratlla del
llibre: “Les nacions pobres tenen
gana, les nacions riques són
orgulloses; l’orgull i la fam estan
sempre confrontats”, va escriure
Jonathan Swift el 1976.
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176 PÀG./17,90€

Seduït per un personatge que
simbolitza la il·lusió pel canvi al
País Valencià, Ferran Torrent ha
escrit el retrat de Mònica Oltra, la
diputada valenciana de Coalició
Compromís. Algú que, reconeix,
“no diu el que la gent vol sentir,
sinó el que creu que ha de dir”,
explica. “Necessitaries els dotze
assalts per noquejar-la”.
L’escriptor, però, aconsegueix
defugir l’agror i el panegíric
barrejant l’entrevista, la descripció
d’escenes domèstiques, la crònica
des del seu ja famós casinet i el
collage de textos (cronologies,
discursos, guia dels principals
casos de corrupció escrita per la
protagonista del llibre, etc.).
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Josep Maria Ballarín, “capellà de
miracle, arraconat una vegada i
una altra”, diu ell mateix, torna a
tenir novetat per Sant Jordi, 23
anys després d’aquell Mossèn
Tronxo que va ser número 1 de la
diada. Als seus 93 anys, després
d’una extensa producció literària
(és premi Ramon Llull 1996 per
Santa Maria, pa cada dia), torna
amb un assaig polític: “En aquest
país, la pluja neta s’ha empastifat
en els bassals bruts de la política i
de la manefleria”, hi diu. Tan
irreverent com sincer, el capellà
resumeix els eixos del llibre:
“Xarvescat. Política i micròfons.
Calés i banquers. Poca missa. El
papa que plega.”
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El subtítol del llibre és La història
inèdita de l’Assemblea Nacional
Catalana. El periodista Pere Martí
descriu en aquesta crònica els
orígens de l’ANC, que es remunta
al 2009, al referèndum d’Arenys
de Munt, quan els seus primers
impulsors van posar-se d’acord a
través d’internet sense conèixer la
identitat dels altres participants.
Martí explica com es va gestar la
manifestació més gran de la
història del país i el paper cabdal
de l’Assemblea en el camí
sobiranista. A més, narra com va
viure aquells dies i els següents el
president Artur Mas i com hi van
reaccionar la resta dels partits
polítics.
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Un narrador en primera persona, alter ego
del periodista Albert Forns, fa saber als
lectors que es vol convertir en el cineasta

Albert Serra. A partir d’aquest moment, el
narrador en repassa la filmografia, aconsegueix
visitar el rodatge de la seva pròxima pel·lícula,
Història de la meva mort, i també viatja fins a
Kassel, on el director va filmar un projecte de
100 hores, Els tres porquets. Mentre s’apropa a
Serra, Forns també escriu consideracions
assagístiques sobre Andy Warhol, Jean Michel
Basquiat, Miquel Barceló, Agnès Varda,
Enrique Vila-Matas i Sophie Calle, entre
d’altres. Guanyadora del premi Documenta
2012, la novel·la de Forns és un exercici
metaliterari i amb sentit de l’humor.

“He volgut explicar com es crea
una guerra a càmera lenta –explica
Lolita Bosch–. El que ha passat a
Mèxic podria passar en qualsevol
lloc del món. He entrevistat
tothom que s’ha deixat. És una
història verídica”, explica. Bosch
posa en context el narcotràfic: des
de principis del segle XX fins avui
dia. L’escriptora, que ha viscut deu
anys a Mèxic DF, relata les
històries de venda d’immigrants,
tràfic de dones, robatoris, xarxes
de pederàstia, venda d’armes...
Entre l’assaig, la novel·la i la
crònica periodística, Camps abans
de tot això gela la sang. Hi ha mig
milió de víctimes i total impunitat.
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La recerca dels orígens i la
immersió en una realitat exòtica
són els dos eixos de la novel·la de
debut d’Andrea Rodés. Com a
periodista, va treballar a la Xina
del 2007 al 2010 i, quan va aterrar
altre cop a Catalunya, va voler
immortalitzar amb nostàlgia un
paisatge que va aprendre a estimar
i alhora aprofitar per deixar en
evidència el funcionament de la
premsa espanyola amb els seus
corresponsals. El resultat és un
viatge sensorial a través dels ulls
d’una noia filla d’un pare xinès
desconegut i d’una mare progre
que “té molts prejudicis sobre el
país i els va superant”, diu Rodés.
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Núria Coll treballa a la ràdio, la
televisió i a la xarxa. Amb Tots els
llocs em recorden a tu, la periodista
observa els pros i contres de la
professió a partir del punt de vista
de Susanna Ardèvol, que acaba de
perdre la parella i prova de
reinventar-se. “Amb aquesta
novel·la tenia ganes de fer el
gamberro, d’ensenyar una faceta
que fins ara no he deixat sortir.
Alhora, he volgut fer una
radiografia del moment”, diu. És
una novel·la generacional a cop de
WhatsApp, perquè a través del
grup d’amigues Les Perres hi deixa
anar xafarderies, conyes,
curiositats i escenes sexuals.
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Amb una periodicitat constant
han arribat aquests últims anys
diverses novetats editorials de
l’admirat periodista Gay Talese,
una llegenda de la professió. Vida
de un escritor són unes memòries
relacionades amb cinc dels seus
reportatges. Això permet
descobrir-hi detalls de la seva vida,
la seva família, els antres preferits,
i s’hi veu com ha sigut capaç de tot
–de tot–: intimar amb la màfia,
freqüentar prostitutes (Honrarás
a tu padre, La mujer de tu
prójimo)– per aconseguir una
bona història. El seu segell: rigor
documental i un estil literari
impecable.
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“El periodisme és el primer
esborrany de la història”, recorda
Vicent Partal a A un pam de la
independència. I confessa que té
vocació frustrada d’historiador.
Vint anys de butllofes fent crònica
diària li han donat “prudència” i
“responsabilitat”: “Mirar a
l’horitzó és la meua feina de cada
dia”, diu el director de Vilaweb. Al
llibre, doncs, hi explica el país que
voldria. Per això es remunta al
final de la Transició i al desengany
de l’Estatut del 2006, i descriu com
s’ha filtrat l’independentisme en el
primer pla de la política. La seva
mirada és optimista. El subtítol del
llibre és Com hi arribarem i com la
viurem. La independència.
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L’escriptor i periodista Antonio
Baños abandona la desconstrucció
crítica dels postulats econòmics i
s’estrena literàriament en català
amb una reflexió periodística sobre
les raons i els motius del procés
independentista. Federalista
penedit i “català de tota la vida” –és
a dir, amb els quatre avis de fora–,
Baños defensa amb humor i
arguments propis una República
Catalana entesa com a “comunitat
política antiromàntica”. Defugint la
retòrica i les grans paraules, l’autor
practica una anàlisi crítica i sense
partidismes de la relació entre
Espanya i Catalunya que proposa
un vocabulari propi i desenfadat
sobre la qüestió.
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