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Pere Antoni Pons va fer a 
l’Ara Llegim, fa unes setma-
nes, una magnífica crítica 

del llibre de Vicenç Villatoro Un 
home que se’n va (Proa), dedicat a 
l’avi cordovès del Vicenç, la vida 
del qual, com la de tants, va quedar 
trencada per la guerra. El de Pere 
Antoni és un elogi molt ben raonat 
per a un llibre “important”. Per no 
repetir-me, miro de fer quatre 
aportacions complementàries. 

Primera (jugo amb avantatge 
perquè, fins i tot abans que Vicenç 
Villatoro acabés el llibre, ja ho ha-
via comentat amb ell): el planteja-
ment m’ha remès immediatament 
a una altra obra cabdal, Orígens, 
d’Amin Maalouf, publicada el 
2005 per La Campana. En tots dos 
casos es tracta, des de l’experièn-
cia personal, d’una reflexió sobre 
la immigració, la memòria famili-
ar, la identitat, la guerra; en tots 
dos casos, també, hi ha una since-
ra tasca d’introspecció. Un autèn-
tic estriptis literari. 

Segona: un llibre així, tan perso-
nal, t’obliga a pensar en la pròpia 
biografia, en l’avi que tens mig 
oblidat al calaix dels records, en 
els teus. T’obliga, per tant, a pre-
guntar-te quina part de tu és he-
rència, quina persona t’has cons-
truït, quina memòria serves i com 
et condiciona. Sovint –i més a Ca-
talunya– gastem moltes energies 
a recrear-nos en la història i la me-
mòria col·lectives, en els diferents 
tels de ceba de la nostra identitat. 
Però abans que la comunitat naci-

onal hi ha la persona, cada indivi-
du. Sabem realment qui som? 

Tercera: el llibre té molts mo-
ments emotius, d’aquella emotivi-
tat continguda, que no vol inco-
modar, pròpia del Vicenç Villato-
ro, i suposo que dels Villatoro, es-
clar. També hi ha experiències 
fortes: violència, presó, misèria 
material i misèries humanes. Pe-
rò jo em quedo amb un passatge 
concret i sorprenent, només 
apuntat entre les pàgines 59 i 61, 
és a dir, molt al principi (el llibre 
té 667 pàgines). És quan l’autor 
agafa distància amb una certa Ca-
talunya impermeable, el país dels 
cognoms de sempre, de la gent 
amb diners: “Gent frívola, super-

ba, pagada d’ella mateixa, m’ha fe-
rit [...]. No tinc la seva classe. I ai-
xò se li perdona al Pijoaparte, a qui 
viu de ser exòtic. Però no a qui vol 
ser igual”. Què li ha passat a Vi-
cenç Villatoro? ¿Hi ha aquí un dels 
impulsos ideològics del llibre? 

I quarta: oh, les anècdotes! Te-
legràficament: Villatoro va tenir 
un torero a la família; el gran ídol 
del jove Vicenç era Joan Manuel 
Serrat; a les riuades del Vallès del 
1962 una entreparenta seva origi-
nària també de Castro del Río 
(Còrdova) va ser la dona que va 
sortir a totes les fotos de la prem-
sa amb Franco; són uns quants els 
qui defensen que Cervantes va 
concebre El Quixot a la presó de 
Castro; i sabeu d’on surt quillo? 
Doncs de la patrulla faiera terras-
senca de Pedro y sus Chiquillos, 
els Chiquillos, els quillos. 

Història, memòria, vida. La vi-
da del sastre republicà Vicente Vi-
llatoro Porcel, un home de debò. 
Contada pel seu nét, escriptor.✒

HISTÒRIA, MEMÒRIA 
I VIDA ES FONEN EN 
AQUESTA HISTÒRIA 
D’UN AVI CONTADA  
PEL SEU NÉT

La vida  
de Vicente 
Villatoro Porcel

ARXIU VILLATORO

El català poc il·lustrat 
d’alguns il·lustres notaris

Una amiga lingüista em deia 
ahir que aquest país és tan 
estrany que el canvi i caigu-

da de preposicions i l’ús normatiu 
dels relatius és vacil·lant o erràtic 
en les escriptures dels notaris i 
gairebé modèlic en les converses 
dels drogoaddictes del Bronx.  

Naturalment, això últim és mèrit 
dels actors, traductors i lingüistes 
d’uns estudis que lluiten per com-
plaure TV3, però valdria més que 
el doblatge es relaxés una mica per 
ser més versemblant, i més notaris 
es posessin a l’altura –alguns ja hi 
estan– de la seva alta funció. 

Cobren de sobres per fer-ho i 
comença a fer ràbia i vergonya que 
quan demanes que ho redactin en 
català siguis tu el que t’hi hagis de 
posar si vols que el seu argot, tan 
enrevessat i pompós, no estigui 

salpebrat amb faltes d’alumnes de 
3r de primària. 

Per exemple, ¿aprendran algun 
dia alguns notaris que mateix no 
es pot fer servir per substituir un 
nom que ja s’ha esmentat abans? 
¿Aprendran que quan parlen d’un 
testament no han de “facilitar una 
còpia del mateix” sinó que han de 
“facilitar-ne una còpia”? 

En el capítol dels pronoms rela-
tius, tant et poden escriure que al-
guna cosa va ser “autoritzada pel 
qual va ser notari d’aquesta vila” 

XAVIER 
CERVANTES

com –i això ho fan molt sovint– et 
poden tancar un paràgraf amb un 
“del que dono fe” que tu et tornes 
mico per escatir si vol dir “del qual 
dono fe” (en castellà “del que doy 
fe”) o bé “de la qual cosa dono fe” 
(“de lo que doy fe”).  

Si entrem en la puntuació –i 
aquí el català ja no els pot servir 
d’excusa–, el desgavell deprimeix. 
¿No saben que entre verb i OD no 
hi va coma (“el compareixent in-
forma, que...”)? ¿O que no posar 
coma abans de les explicatives de 
relatiu pot canviar totalment el 
sentit d’una frase? 

I, pel que fa a l’estil, puc entendre 
que el sobrecarreguin una mica 
per la necessitat de no ser ambigus, 
però ¿no hi sortiríem guanyant tots 
si abandonessin un barroquisme 
més propi de Góngora?✒

ALBERT PLA 
NUALART

UN TAST  
DE CATALÀ

EN AQUEST CURIÓS PAÍS 
ELS DROGOADDICTES 
DEL BRONX DOMINEN 
MÉS LA NORMATIVA 
QUE ELS NOTARIS

ELS LLIBRES 
I LES COSES

IGNASI 
ARAGAY

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Les dones de la... 
LLLUÍS LLACH 
Empúries 

394 pàgines i 20 €                  1/3 
 
[ 2 ] Mariona 
PILAR RAHOLA 
RBA-La Magrana 

284 pàgines i 18 €                  3/2 
 
[ 3 ] El llindar de l’eternitat 
KEN FOLLETT 
Rosa dels Vents 

1.152 pàgines i 24,90 €         2/7 
 
[ 4 ] El lleopard 
JO NESBO 
Proa 

706 pàgines i 21,90 €            7/4 
 
[ 5 ] Wonder 
R.J. PALACIO 
La Campana 

420 pàgines i 14 €             4/109

[ 1 ] El capital al segle XXI 
THOMAS PIKETTY 
RBA-La Magrana 

778 pàgines i 25 €                   1/2 
 
[ 2 ] És l’hora dels adéus? 
XAVIER SALA I MARTÍN 
Rosa dels Vents 

224 pàgines i 16,90 €            2/8 
 
[ 3 ] Ara sí que toca! 
FRANCESC-MARC ÁLVARO 
Pòrtic 

544 pàgines i 16,90 €              -/1 
 
[ 4 ] La formació d’una... 
JOSEP FONTANA 
Eumo 

486 pàgines i 25 €                   -/1 
 
[ 5 ] Podem! 
ELISENDA PALUZIE 
Rosa dels Vents 

204 pàgines i 14,90 €             -/2

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] El umbral de la... 
KEN FOLLETT 
Plaza & Janés 

1.152 pàgines i 24,90 €          1/7 
 
[ 2 ] Mi hermana Elba... 
CRISTINA FERNÁNDEZ CUBAS 
Tusquets 

204 pàgines i 12 €              3/114 
 
[ 3 ] Así empieza lo malo 
JAVIER MARÍAS 
Alfaguara 

534 pàgines i 21,50 €            2/6 
 
[ 4 ] El leopardo 
JO NESBO 
Literatura Random House 

692 pàgines i 19,90 €            8/4 
 
[ 5 ] Traicionada 
JODI ELLEN MALPAS 
Planeta 

400 pàgines i 17,90 €             -/1

[ 1 ] Disputar la democracia 
PABLO IGLESIAS 
Akal 

188 pàgines i 15 €                    -/2 
 
[ 2 ] Diccionario 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 
Circe 

2900 pàgines i 99 €                -/2 
 
[ 3 ] El libro troll 
EL RUBIUS 
Temas de Hoy 

192 pàgines i 19,90 €          4/22 
 
[ 4 ] De animales a dioses 
YUVAL NOAH HARARI 
Debate 

490 pàgines i 23,90 €           6/8 
 
[ 5 ] Open 
ANDRE AGASSI 
Duomo 

480 pàgines i 19,80 €            1/9


