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“A toda magna 
tragedia le sucede 
una deplorable 
comedia”, afirma 
Martí Zuviría tot 
just al comença-
ment de Vae Vic-

tus. La frase, inexacta en termes his-
tòrics, és una justa presentació de 
les dues últimes novel·les d’Albert 
Sánchez Piñol. Si Victus era una his-
tòria eminentment èpica, amarada 
de la intrepidesa vibrant de les mi-
llors novel·les d’aventures del segle 
XIX, Vae Victus es mou més aviat 
dins el camp de la picaresca, recor-
re a les formes d’humor més esper-
pèntiques –o més grotescament es-
catològiques– i assumeix que la His-
tòria és un acudit cruel, injust i sen-
se gaire gràcia. 

Això no impedeix que, tallada 
amb un patró similar, Vae Victus 
tingui diversos punts en comú amb 
la seva predecessora. De totes les 
comparacions, en tot cas, és Victus 
la que hi surt guanyant clarament. 
La similitud més perceptible és que 
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PERFIL totes dues novel·les estan narrades 
com unes memòries que el protago-
nista, un vell Martí Zuviría de 98 
anys, dicta a la seva soferta criada 
Waltraud. A diferència del que pas-
sava a Victus, en què els canvis d’hu-
mor i la volubilitat de caràcter del 
narrador quedaven cohesionats per 
la dimensió tràgica essencial del nu-
cli del seu relat –la caiguda de Bar-
celona i la pèrdua de les llibertats ca-
talanes–, aquí tot fa una impressió 
molt més desordenada i descosida. 
El problema no és que Zuviría, al 
llarg de la novel·la, es mostri canviant 
–ara cínic o despòtic o sarcàstic, des-
prés solemnement ètic, més enllà pa-
cientment didàctic i encara més en-
llà amb efusions melodramàtiques–; 
el problema és que les expressions 
contradictòries d’aquesta volubilitat 
no encaixen de manera natural entre 
elles. En general, el to narratiu que 
sol imposar-se per sobre dels altres 
és el del Zuviría xacrós i xaruc, una 
mica irritant i carregós, amb propen-
sió a les diatribes humorístiques de 
traç gruixut: “Si América era el culo 
del mundo –per referir-ne una de 
tantes– sus colonos eran el estiércol”. 

Una segona similitud, igual d’evi-
dent, és que totes dues tenen una es-
tructura i un argument itinerants. 
Però mentre que Victus trobava en 
la Guerra de Successió un marc que 
contenia i donava forma als diversos 
materials que la conformaven, Vae 
Victus se la juga i aposta per una am-
biciosa dispersió: d’escenaris –de 
l’Amèrica del Nord colonial fins a 
Nova Zelanda, passant per França, 
Espanya i Anglaterra, i per la Barce-
lona dominada pels Borbons–, de 
dates –l’acció transcorre en dife-
rents moments entre els anys 1715 i 
1770– i d’aventures. Conseqüent 
amb aquesta dispersió deliberada, la 

novel·la està formada per quatre epi-
sodis llargs com nouvelles que pre-
senten certes connexions argumen-
tals i de personatges, però que poden 
llegir-se autònomament. Aquesta 
naturalesa episòdica, que dóna a Vae 
Victus versemblança històrica per-
què l’emparenta amb la més canòni-
ca literatura del XVIII, permet enri-
quir força el text, però té el perill 
d’ampliar tant el camp d’acció que 
les rocambolesques peripècies del 
protagonista a la fi resulten més er-
ràtiques que excitants. 

Voluntat anecdòtica 
La impressió és la d’estar llegint una 
acumulació de materials narratius 
diversos només units per l’argamas-
sa d’una veu. És una veu que, a més, 
explica les històries amb voluntat 
anecdòtica i sense intenció de con-
junt, més enllà de reiterar l’odi ven-
jatiu que sent contra els Borbons i 
d’insistir en el desemparament bio-
gràfic i existencial a què el va con-
demnar la derrota del seu país. 

Òbviament, Vae Victus també 
presenta, aquí i allà, frases enlluerna-
dores, detalls psicològics penetrants, 
interpretacions morals sagaces i si-
tuacions narrades amb un pols ferm. 
Al capdavall, estem parlant d’Albert 
Sánchez Piñol. Amb tot, Vae Victus 
és lluny dels millors títols de l’autor 
de La pell freda. Aquí, la fluïdesa nar-
rativa és llastada per l’abruptesa amb 
què les instructives contextualitza-
cions historicomilitars s’insereixen 
dins el cos narratiu, per uns diàlegs 
en ocasions dramàticament forçats, 
per unes trames amb algunes sorpre-
ses i girs preparats amb massa poca 
paciència per no resultar gratuïts i 
efectistes, i per un esperit còmic que 
només puntualment provoca les ria-
lles del lector.✒
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Quan l’humor és 
totalment ino-
fensiu corre el 
risc de transfor-
mar-se en come-
dieta lleugera. 
En aquesta no-

vel·la l’excés de tendresa crea una 
atmosfera massa naïf que impe-
deix que Som una família sigui res 
més que un llibre per passar l’esto-
na. Fabio Bartolomei ha plantejat 
una idea bona i graciosa, té l’habi-
litat de crear brillants imatges per 
presentar-la i troba el to simpàtic 
que cal per explicar-la. Amb això 
n’hi hauria prou per a una entre-
tinguda pel·lícula de 90 minuts 
(Bartolomei també és guionista) 
però no és suficient per a una no-
vel·la de 300 pàgines. I no és que hi 

Una comedieta italiana
hagi un problema d’habilitat nar-
rativa. El problema és que l’autor 
s’embolica i no aconsegueix man-
tenir l’atenció del lector, descon-
certat i cansat per massa alts i bai-
xos: contrasten els capítols ben 
pensats i divertits amb d’altres que 
simplement no aporten res i carre-
guen el relat.  

Ambientada a la Itàlia dels 70, la 
història la narra en primera perso-
na un nen prodigi que amb 4 anys 
sap llegir, escriure, fer càlculs com-
plicats i té una imaginació enorme 
que li fa creure que està destinat a 
salvar el món. L’Al Santamaria, 
aquest superdotat, viu amb un pa-
re fan de l’Elvis i conductor d’auto-
bús, una mare que cuina les millors 
coques d’Itàlia, i la Vittoria, la seva 
germana gran. La veu innocent de 

un truc que molesta, perquè ens 
sentim enganyats. En canvi, un 
dels punts forts de la novel·la és el 
personatge de la Vittoria. Quan els 
dos germans es queden sols en una 
casa aïllada i semidestruïda (per-
què els pares marxen en un viatge 
que s’acabarà allargant), ella es fa 
càrrec del germà. És un personatge 
que sí que evoluciona i guanya for-
ça: passa de ser una adolescent au-
todestructiva a una protectora cap 
de família. És ella qui dóna a l’Al i al 
lector un missatge de superació i 
d’optimisme veritablement bonic. 
De tota manera, sorprèn que Angle 
Editorial hagi volgut incloure en la 
seva fantàstica col·lecció Narrati-
ves aquest autor que no encaixa 
amb les excel·lents apostes que han 
fet els últims anys.✒ 
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l’Al ens explica que es considera “el 
nen més afortunat del món”, men-
tre anem veient que realment els 
Santamaria són una família molt 
pobra que intenta compensar els 
problemes estimant-se molt. Però 
ell viu la vida com si fos un paradís 
perquè els pares insisteixen a dir-
li: “Quan tens una família com la 
nostra ho tens tot”.  

Una veu que alliçona 
La veu de l’Al al principi ens sem-
bla original, però a còpia de pàgines 
–l’acompanyem a la novel·la des 
dels 4 anys fins que en té 22– se’ns 
fa pesada. A més, l’autor interfe-
reix massa en aquesta veu i ens alli-
çona amb les seves opinions sobre 
política internacional i religió po-
sant-les en boca d’un nen petit, i és 


