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Les amistats més fondes es
forgen en la joventut. Quan al
cap del temps retrobes un

amic dels anys daurats, d’aquells
anys en què encara tot és possible,
les complicitats i els sobreentesos
brollen plàcidament, amb admira-
ble naturalitat. Les amistats de jo-
ventut no envelleixen, són eterna-
ment joves. Envelleixen els prota-
gonistes, però no els lligams indes-
tructibles que els uneixen. Les
persones canvien, les amistats ro-
manen, a vegades fins i tot més en-
llà del que seria raonable, perquè
tenen ben poc a veure amb la raó.

A Dos amics de vint anys (Proa),
Sebastià Alzamora es capbussa en
el cap i el cor dels joves universi-
taris Salvador Espriu i Bartomeu
Rosselló-Pòrcel, dos escriptors
precoços que en l’ambient de l’op-
timisme republicà i catalanista de
preguerra estaven cridats a esde-
venir referents intel·lectuals. “O
et menges el món o el món se’t
menjarà a tu, Salvador”, li fa dir
Alzamora al mallorquí. I, en efec-
te, la guerra va estar a punt de
menjar-se’ls a tots dos, al seu
somni literari i al país mateix. Pe-
rò les amistats i els seus delicats
fruits són indestructibles, tant,
que fins i tot poden superar la
mort, com ho demostra la seva
obra i el mateix llibre que els ha
dedicat Alzamora, una recreació
tan lliure en els detalls íntims
com fidel en l’esperit.

Amb Mercè Muntanyola i Amà-
lia Tineo, també estudiants avan-
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tatjades, com a actrius secundà-
ries, el text comença i acaba amb
l’agonia i la mort per tuberculosi
el 1938 de Bartomeu, a qui Salva-
dor evoca. Resulta impagable el di-
àleg, situat al claustre de la Uni-
versitat de Barcelona, que l’autor
s’inventa per iniciar la relació.
Quan ja porten una estona, Barto-
meu li etziba, referint-se a Israel:
“...el teu llibre d’esbossos hebreus

fora de comerç és escrit en caste-
llà, perquè t’agraden [Gabriel] Mi-
ró i Unamuno”. “Ni més ni
menys”, li respon Salvador. “Ets
una perla! Què dic una perla: ets
un tresor nacional de Catalunya!
La cosa hebrea et confereix aura
de profeta: algun dia seràs la veu
del poble, prosista Espriu”. Autoi-
rònic i burleta, Salvador rebla:
“D’això no en tinguis cap dubte.
Però fa molta estona que parlem
de mi: i tu, poeta Rosselló, no tens
alguna publicació en dansa, venal
o no venal? Alguns versos teus que
puguem llegir la resta de mortals,
ni que sigui per a la teva futura
vergonya?” És l’inici d’una gran
amistat.✒

SEBASTIÀ ALZAMORA
HA RECREAT LA
RELACIÓ INDESTRUC-
TIBLE ENTRE ESPRIU I
ROSSELLÓ-PÒRCEL
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Lladres de bancs amb
consciència de classe

Un dels personatges de La
banda de los postizos diu:
“Assaltarem bancs. Als bur-

gesos els fa més por que els pren-
guin els calés que no pas que cor-
ri la sang”. Aquesta consigna amb
reflexió incorporada descriu el ta-
rannà d’uns lladres especialitzats
a buidar bancs a París als anys 80.
No són ni criminals sofisticats ni
delinqüents embrutits pels baixos
fons, sinó una mena de bandolers
urbans que roben sense fer mal als
clients dels bancs.

Així els presenten el guió de Da-
vid B. i els dibuixos d’Hervé Tan-
querelle. El primer estructura la
història cop a cop, fents salts en el
temps, i destacant els punts en co-
mú de vuit personatges ben dife-
rents. De fet, el que els uneix és la
preparació i l’execució dels cops.

O si més no, això és el que mostra
DaviB., que deixa en fora de camp
la vida íntima dels lladres. Tan-
querelle completa el retrat dibui-
xant un París gairebé desaparegut
on res no és ni blanc ni negre i on
la fidelitat és assetjada per la tra-
ïció i la delació.

La història de la banda, des dels
dies de glòria fins a l’estranya de-
cadència, té com a contrapunt els
tripijocs d’uns policies corruptes
que troben que la vida de l’atraca-
dor és més gratificant econòmica-
ment que la del servidor de la llei.
És a dir, David B. tria un bàndol i
no pot evitar certa nostàlgia.✒
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ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CATALÀ

[ 1 ] La veritat sobre el...
JOËL DICKER
La Campana
688 pàgines i 22 € 1/12

[ 2 ] Victus (edició rústica)
ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL
La Campana
608 pàgines i 22 € 3/18

[ 3 ] Wonder
R.J. PALACIO
La Campana
420 pàgines i 14 € 2/49

[ 4 ] Inferno
DAN BROWN
Empúries
640 pàgines i 22,50 € 4/16

[ 5 ] Dos taüts negres...
PEP COLL
Proa
436 pàgines i 22 € -/1

[ 1 ] Meditació immediata
VICENÇ ALUJAS
Angle editorial
184 pàgines i 12,90 € -/41

[ 2 ] El món groc
ALBERT ESPINOSA
Debolsillo
176 pàgines i 6,95 € 2/88

[ 3 ] Remeis d’en Rami...
ALBERT RAMI
Viena
192 pàgines i 16 € -/63

[ 4 ] Guia del recol·lector
CARLES BOSCH
Viena
230 pàgines i 19,90 € -/16

[ 5 ] El menjar de la família
FERRAN ADRIÀ
La Magrana
200 pàgines i 19,95 € 5/24

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CASTELLÀ

[ 1 ] Mi hermana Elba...
CRISTINA FERNÁNDEZ CUBAS
Tusquets
202 pàgines i 12 € 5/54

[ 2 ] La verdad sobre el...
JOËL DICKER
Alfaguara
672 pàgines i 22 € 1/11

[ 3 ] Inferno
DAN BROWN
Planeta
640 pàgines i 22,50 € 2/16

[ 4 ] Victus (tapa rústica)
ALBERT SÁNCHEZ PIÑOL
La Campana
608 pàgines i 22 € 4/17

[ 5 ] Dispara, yo ya estoy...
JULIA NAVARRO
Plaza & Janés
908 pàgines i 22,50 € -/1

[ 1 ] La enzima prodigiosa
HIROMI SHINYA
Aguilar
224 pàgines i 17 € 2/24

[ 2 ] Mis recetas anticáncer
ODILE FERNÁNDEZ
Urano
544 pàgines i 20 € 1/10

[ 3 ] Meditación inmediata
VICENÇ ALUJAS
El Serbal
96 pàgines i 12,90 € -/38

[ 4] La enzima para...
HIROMI SHINYA
Aguilar
176 pàgines i 17 € 8/10

[ 5 ] El monje que vendió...
ROBIN SHARMA
Debolsillo
224 pàgines i 7,95 € -/71


