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Pedro Vallín 
(Colunga, Astúri-
es, 1971) es veu a 
si mateix com un 
extraterrestre en 
el Madrid cortesà 
que venera Ayuso 

i odia Pedro Sánchez, però ha des-
envolupat el que és el gran tresor 
d’un escriptor: un punt de vista i un 
estil propis i reconeixibles. Armat 
amb el bagatge dels seus extensos 
coneixements sobre cinema, sobre-
tot el més comercial i de factura ho-
llywoodiana, que ja va defensar a 
¡Me cago en Godard! (Arpa Editores, 

Retrat cinematogràfic del duel 
entre les dues Espanyes 

2019), i sobre la base d’articles ja pu-
blicats a La Vanguardia, Vallín ens 
proposa a C3PO en la corte del rey 
Felipe (Arpa Editores) un viatge a 
les entranyes del duel a mort que 
protagonitzen a Espanya el progrés 
i la reacció. 

I aquí Vallín no enganya ningú. 
Tingut per un dels periodistes amb 
més influència i penetració en el 
món de Podem, i especialment prò-
xim a Pablo Iglesias, el periodista 
asturià (tot i que a ell no li agraden 
les etiquetes geogràfiques, són molt 
útils per evitar repeticions) se situa 
a mig camí entre el relator del seu 

l’statu quo el 15-M i el Procés, l’Es-
tat reacciona i, per exemple, acon-
segueix bloquejar entre el 2015 i el 
2016 la possibilitat d’un govern de 
canvi. Per això, diu clarivident, “Vox 
no és una expressió del mal humor 
social, sinó el temor administratiu 
del vell Estat a la seva extinció”. 
L’autor es delecta esbudellant el 
“Turbomadrid”, la generació dels 
“letizios” i la “sintaxi rústica del 
trumpisme” que representa Ayuso. 

Però allà on Vallín excel·leix és en 
el relat, explicat en clau de thriller 
psicològic, de la cruenta batalla entre 
Iglesias i Íñigo Errejón a dins de Po-
dem. Vallín acusa aquest darrer de 
voler ocupar el lloc d’Iglesias a la ma-
nera de Mr. Ripley, l’inquietant per-
sonatge sorgit de la retorçada ment 
de Patricia Highsmith, amb Dickie 
Greenleaf. Així és com narra l’opera-
ció per desbancar el polític de Valle-
cas: “És difícil topar amb una imat-
ge més despietada i sincera d’allò que 
el nostre Tom Ripley proposava i an-
helava, potser sense saber-ho: un lí-
der titella, una figura estàtica i mu-
da de cartró ploma, desposseït de tot 
el seu equip de col·laboradors i del 
seu projecte polític, un gòlem que ha-
via d’encapçalar el programa d’acció 
del seu rival”. No imaginem una con-
versa amable entre ells dos després 
d’aquest paràgraf. 

Aquesta interpretació literària 
dels fets és el particular vernís valli-
nesc que facilita una interpretació 
de la realitat en clau d’històries ci-
nematogràfiques ja conegudes pel 
lector. No en va, tal com recorda en 
l’epíleg, C3PO va aparèixer a la vi-
da dels espanyols només uns mesos 
després de l’aprovació de la llei 
d’amnistia, el 1977, la gran coartada 
dels antidemòcrates. I ara, quatre 
dècades més tard, es preparen unes 
eleccions espanyoles que seran el 
més semblant a un enfrontament 
entre l’Imperi i la República ideades 
per George Lucas.!

DAVID  
MIRÓ

C3PO EN LA 
CORTE DEL 
REY FELIPE 
PEDRO VALLÍN 
ARPA EDITORES 
336 PÀG. / 19,90 !

ZIPI / EFE 

temps i l’intel·lectual orgànic de 
l’esquerra lila. Aquest posiciona-
ment indissimulat potser li resta 
credibilitat en alguns àmbits, però 
no li impedeix construir un relat cru 
de l’Espanya actual, del seu Estat 
Profund (“que no és un teixit cance-
rós, sinó un organisme”), de les se-
ves maniobres brutes contra la dis-
sidència política. Una Espanya 
“que va arribar al segle XX als anys 
80 com el que arriba a una festa 
quan només queda Fanta de llimona 
i Licor 43”. I això es nota. 

La tesi de Vallín és transparent: 
davant l’amenaça que suposen per a 

Vaig arribar tard 
a aquesta no-
vel·la: vaig llegir-
la per primer cop 
fa tres o quatre 
anys, a la ratlla de 
la cinquantena. I 

em va impressionar. Rellegida ara, 
no m’ha sorprès tant, perquè ja en 
coneixia els topants argumentals i 
el visatge i el cor dels protagonistes. 
Però, en canvi, se m’hi han mostrat 
més nítids determinats elements 
estructurals que me la fan conside-
rar encara més admirativament. 
Per exemple, el paper tan rellevant 
de la Coralí, el personatge femení, 
com destaca amb encert Margarida 
Casacuberta en el seu estudi. Una 
protagonista força absent, a dife-
rència de la Mila, de Solitud, a qui 
el lector no deixa mai de seguir en el 
seu tortuós viatge iniciàtic. En La 
punyalada, la Coralí hi actua poc, 
però hi és sempre present: no sols 
precipita el conflicte, sinó que el 
resol (el títol de l’obra, en aquest 
sentit, no hi podria escaure més). 

‘La punyalada’, història 
d’una condemna

La punyalada és un drama rural, 
en què una dona es troba entremig 
de dos homes que havien sigut 
amics de nois, i que, per raons diver-
ses, han esdevingut enemics acèr-
rims: l’Ivo –de malnom, l’Esparver– 
i l’Albert –el Picolí–. La història 
se’ns presenta seguint la tècnica del 
manuscrit trobat: l’Albert Bardals, ja 
vell, és qui confia al primer narrador 
aquest lligall de fulls que conté la se-
va adolorida memòria. Tota l’acció 
transcorre a l’Alta Garrotxa, un pa-
ís muntanyós i imposant, que fa, si 
convé, de bon viure-hi amagat: “Les 
cingleres que m’envoltaven, redre-
çant-se gegantines sobre mon cap, 
retallaven finament llurs freus i 
punxes sobre la dèbil celístia, sen-
se relleus, com les dents d’una serra 
colossal, entorn d’aquell lloc pro-
fund”. Terra de carboners i trabu-
caires. Som a l’època de les guerres 
carlines i el bandolerisme. La sang 
hi corre a doll: “Jo et juro que amb la 
sang de les teves venes m’hi haig de 
rentar les mans”. Amenaça mac-
bethiana que l’Esparver adreça al 

agarbonar-me-li al coll, clavant-li 
les grapes com ungles d’acer: sa vi-
da era ben meva”; i això, contra el 
que semblaria raonable, constitu-
eix la seva condemna. Aquí, les car-
tes de la venjança ja estan tirades. 
L’Ivo, trabucaire impietós, no dei-
xa res per verd: mata amb la matei-
xa naturalitat amb què tragueja 
amb porró. I sap molt bé on pot fe-
rir més el seu antic amic: segrestant 
la seva promesa, la Coralí. Llavors 
comença una recerca extenuant, 
que conforma el pinyol de la no-
vel·la, les pàgines més saboroses. 
Però la recerca durarà tant de 
temps que l’Albert s’anirà embru-
tint, entenebrant. La punyalada es 
va publicar el 1904. La bogeria, de 
Narcís Oller, tot just cinc anys 
abans. Totes dues, tan diferents, 
presenten sengles estudis psicolò-
gics sobre la feblesa de la ment hu-
mana. D’altra banda, el llop simbò-
lic de Vayreda és més complex que 
el de l’obra clàssica de Guimerà.  

En aquestes ratlles hi ha la sín-
tesi del drama: “Per una clarividèn-
cia pròpia dels cervells desequili-
brats, amb un cop d’ull abarcava tota 
la meva vida, trobant-la tota ella 
junyida a la influència d’una fatal vo-
luntat, que com una mala planeta pre-
sidia tots els meus actes”. El sentit de 
la condemna, en definitiva.!
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Picolí, un jove que, al comença-
ment, se’ns havia descrit, justa-
ment, com algú que semblava que 
“estigués faltat de sang”.  

El que m’atreu més d’aquesta 
novel·la de Vayreda és l’expressió 
de la condemna i el relat de la recer-
ca. També l’evolució psicològica 
dels personatges de l’Albert i la Co-
ralí (l’Ivo es manté inalterable). En 
una disputa cos a cos, l’Albert ha 
perdonat la vida a l’altre: “Vaig 
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