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CULTU A

Amb la col·laboració de les llibreries: Abacus, Bertrand, Casa del Llibre, Catalònia, Documenta, La Central, Laie, Ona, Proa
Espais (Barcelona), Llibreria 22 (Girona), La Gralla (Granollers), Caselles (Lleida), Robafaves (Mataró), La Rambla
(Tarragona), La Tralla (Vic) i L’Odissea (Vilafranca del Penedès)

Els més venuts a les llibreries
FICCIÓ

Perdona però vull
casar-me amb tu

Federico Moccia
COLUMNA

=
021

Sang vessada
Asa Larsson COLUMNA =

03
2

Aurora Boreal
Asa Larsson COLUMNA A

04
3

Olor de Colònia
Sílvia Alcàntara EDICIONS DE 1984 =

30
4

El símbol perdut
Dan Brown EMPÚRIES A

14
5

Asituació respecte a la setmana passada 1 setmanes seguides en llista

La reina al palau dels corrents d’aire
Stieg Larsson COLUMNA A

04
6

Invisible
Paul Auster EDICIONS 62 A

09
7

Espiral
Manuel Baixauli PROA A

01
8

Egosurfing
Llucia Ramis DESTINO A

01
9

El vigilant en el camp de sègol
J.D. Salinger LABUTXACA A

01
10

NO FICCIÓ
Plats trencats:
banquers, polítics
i ciutadans

Francesc Sanuy
LA MAGRANA

A

011

El factor humà
John Carlin LA CAMPANA =

02
2

L’ofici de viure bé
Gaspar Hernández DESTINO A

04
3

Elogi de l’educació lenta
Joan Domènech GRAÓ A

02
4

El secret
Rhonda Byrne ENTRAMAT G

02
5

Monzó: com triomfar a la vida
Julià Guillamón GALAXIA GUTENBERG A

01
6

La ciutat del Born
Albert Garcia Espuche AJUNTAMENT BCN A

01
7

Memòries. Temps de construir (1980-1993)
Jordi Pujol PROA A

01
8

I la festa segueix
Josep M. Espinàs LA CAMPANA G

07
9

Utopia
Thomas More ACCENT A

01
10

I
si passem pel sedàs del políticament correcte la
lletra d’una cançó d’aquells pallassos de TVE?
Gabi, Fofó i Miliki, als quals es va afegir Fofito i, a
l’última època, Rody, Milikito i, fins i tot, Rita Ira-

sema i el seu piano. Eren una troupe de pallassos
per via genètica (els seus avantpassats ja ho eren)
que, com qualsevol (?) artista, si calia fer riure a un
dictador... ho feien. El seu llegat humorístic només
queda en la nebulosa del record d’una determina-
da generació, tot i les campanyes periòdiques que
pretenen que els nens actuals s’ho passin bé amb
el mateix que els seus pares... Quina estupidesa! Cal
reviure els llibres d’Enid Blyton, les cançons d’Enri-
que y Ana, els dibuixos de l’abeja Maya o les aven-
tures de la Pippi Langstrump?

Les lletres d’algunes cançons, però, es resisteixen
a l’oblit. Com que en tenien moltes, l’anàlisi seria llar-
ga, així que em centraré en una de les més brutals: Los
días de la semana, del 1973, en què una nena cada dia
de la setmana abans d’esmorzar vol anar a jugar però
ha de complir un deure domèstic: dilluns/planxar, di-
marts/cosir, dimecres/escombrar, dijous/cuinar, di-
vendres/fer la bugada, dissabte/estendre la roba i diu-
menge/resar. El 1999, el mateix Miliki, i fruit d’una ju-
gada comercial de reedició, la va enregistrar canviant
la nena (la de Rajoy?) per un marit, que en comptes de
jugar vol anar al futbol, a pescar, fer la migdiada, beu-
re vi amb els amics... però primer ha de fer el maru-
jo. Sort que els temps canvien. I ens canvien.❋

Los Payasos de la Tele

LLUÍSLLORTISI...?

En realitat, Blai Joncar és
com si fossin dues
novel·les. O una novel·la
en dues parts, cadascu-

na de les quals té un protagonista
diferent que parla en primera
persona. A la primera, Els dies,
Josep Vallverdú (Lleida, 1923)
dóna veu a qui també dóna el
títol, Blai Joncar, un preadoles-
cent, fill d’un milicià sindicalista i
activista republicà. El noi sap el
que és perdre la mare en un
bombardeig. Davant l’embat fei-
xista sobre la població civil, el seu
pare l’envia a una masia d’uns on-
cles on la guerra es viu, aparent-
ment, d’una altra manera.

A lasegonapart,Elsanys, lapro-
tagonista és Teresa Noguera i Jon-
car, cosinagermanadeBlai Joncar.
Però aquesta parla ja des del
temps viscut, som ara al 1980, per
acabar de relatar què ha estat del
seucosídesprésde laguerra i tam-
bé per donar un punt de vista no
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tan subjectiu com segurament ho
faria el mateix Blai Joncar adult.

Aquest recurs de dobles prota-
gonistes pot sobtar, d’entrada. Per
quènocontinuar lanovel·laal llarg
dels anys amb la mateixa veu de
Blai Joncar? La resposta es fa evi-
dent amb el resultat literari que
aconsegueix l’autor. Si no ho fes
així, la mirada de Blai Joncar per-
dria la força de la descoberta i
l’idealisme que, malgrat la guerra,
viu el petit Blai i aniria desvirtuant
el seu mateix imaginari d’infància.

El cas és que amb aquesta dua-
litat de personatges, Vallverdú
ofereix un retrat de les mil i una si-
tuacions personals que dóna i do-
narà sempre un conflicte bèl·lic.
L’ambientació fora de la gran ciu-
tat –un paisatge que Vallverdú no
abandona mai– fa també que els
lectors coneguin una manera de
viure la guerra en un espai que
gairebé es podria veure com un
espai neutral, una masia, entre

ratlla i ratlla del front, per on cir-
culen finalment els desesperats
desertors de la República que re-
culen de la batalla final per no
caure en mans dels feixistes, i els
franquistes que entren en joc com
a vencedors a manera que van
guanyant terreny i ocupant el país.

Hihauna intenciómoltespecial
a remarcar les accions criminals
dels uns i dels altres. I també a ge-
nerar una relació d’amistat que es
crea entre el jove Blai i un pilot

d’avió feixistaquecauabatutenun
bosc prop del mas i que els oncles
refugien, amagant-lo al paller, per
nocaureenmansdelsrepublicans,
cosa que farà que el militar fran-
quista,quemésendavantocuparà
càrrecs importantsdinsel règimde
ladictadura,esrecordisempredels
que li van salvar la vida.

La capacitat narrativa de Josep
Vallverdú s’afegeix al seu registre
lingüístic, tan corrent com ric i co-
herentsense inventsestrafolarisni

concessions a llengües en contac-
te, i ésunaaltrade lesgarantiesde
la seva obra. El catàleg de perso-
natges, accions, aventures, intri-
gues i històries vallverdunianes és
delsmés impressionantsde lacre-
ació literària de la segona meitat
del segle XX. Ara s’hi afegeix Blai
Joncar, el més recent, un testimo-
nianònimd’untemps iunpaísque
cadavegadamésha fet seva lane-
cessitat ieldeuredenooblidarper
no perdre la memòria.❋


