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ens dubte, una nova biografia
de Francesc Cambó era un
repte pendent que cal rebre

amb entusiasme, atès que les canò-
niques de Josep Pla i Jesús Pabón
són força antigues. Que sigui obra
d’una persona tan solvent intel·lec-
tualment com Heribert Barrera hau-
ria de suposar una garantia afegida
de rigor i de qualitat que ens perme-
tés disposar, per fi, de la biografia
definitiva del líder de la Lliga. Malau-
radament, tot indica que caldrà se-
guir esperant-la.

Malgrat alguna que altra conside-
ració discutible, la primera part no
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pot ésser més esperançadora. Els
seus vuit capítols –amb diferència,
els millors i més recomanables– ofe-
reixen una exhaustiva descripció del
pensament i el caràcter de l’home
Cambó, que permet conèixer-lo i si-
tuar-lo en el lloc de privilegi que, tot i
els seus innegables clarobscurs, li
correspon en la història del país.

Promesa incomplerta
En realitat, a les primeres 290 pàgi-
nes només és possible oposar-hi un
sol retret, això sí prou important: la
promesa “interpretació desapassio-
nada de la vida de Cambó” (pàgina

14) esdevé aviat ben poc dissimula-
dament negativa. L’autor sembla
oblidar la seva funció biogràfica, de
taquígraf d’una vida aliena, i opina i
defineix més que no pas relata o
transcriu.

A mesura que avança el llibre fa la
impressió que Heribert Barrera, se-
gurament de manera tan incons-
cient com involuntària, passi comp-
tes amb el personatge biografiat, al
qual no perdona ni el seu caràcter
bifront –“catalanista sincer però es-
panyol lleialíssim” (pàgina 18)– ni el
seu inflexible conservadorisme. Ex-
hibint, en no poques ocasions, una

acritud demolidora (pàgines 299,
330, 454...), compensada tan sols
puntualment en referir-se a la seva
infatigable defensa de la llengua i la
cultura catalana (pàgina 99) o a l’en-
lluernadora brillantor dels seus dis-
cursos (pàgina 68).

Si hi afegim la presència d’algu-
nes faltes inadmissibles –demès,
Rabal, tonelades, entre moltes al-
tres–, ens veurem forçats a confiar
que una profunda revisió converteixi
la segona edició d’aquesta obra, el
monumental Cambó, en l’homenat-
ge pendent que mereixen tant el biò-
graf com el biografiat. ❋

Repte pendent
Biografia Xavier Serrahima

a commemoració el 18 de setembre
passat del centenari de la mort a
Cullera del jutge Jacobo López de

Rueda i dos dels seus ajudants en una re-
volta popular ha fet possible la reedició
d’Aldebaran, una de les novel·les que van
consagrar Josep Franco com un escriptor
referent de la literatura valenciana, el
1988. Ara l’autor l’ha refeta llimant el llen-
guatge excessivament èpic d’aquella edi-
ció i corregint alguns pecats de joventut.

Aquest fet tràgic, que va generar sis pe-
nes de mort, després commutades per la
pressió popular, es considera el més re-
presentatiu de la vida i de les tensions de
la societat valenciana del tombant del se-
gle XIX al XX. El llibre destil·la un treball
profund de documentació en arxius locals
i hemeroteques que el doten de rigor i cre-
dibilitat. Però també està ornat de perso-
natges i històries fictícies entrellaçades
amb les reals que permeten comprendre
millor les tensions i el clima de violència de
la societat de l’època.

D’alguna manera, el relat dóna la veu al
poble que aleshores era valencià de soca-
rel, una veu que domina i ressalta tota la
narració, que també enllaça amb situa-
cions passades i distants de l’eix argu-
mental. El lector se sent transportat a
l’època, més pobra i endarrerida que l’ac-
tual, però més arrelada al país i amb més
ganes de saber, de formar-se i lluitar per
combatre les injustícies socials.

Els protagonistes del llibre són els per-
dedors de sempre, però amb unes ganes
de lluitar per la justícia i la igualtat que fan
trontollar les classes dominants, més aris-
tocràtiques que burgeses, que esclafaven
qualsevol ànsia de llibertat de la voluntat
popular.
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Una novel·la que va tenir bona acollida
de lectors i crítica en la seva primera edi-
ció, uns moments d’esperança al País Va-
lencià. Només cal dir que el llibre el va po-
der escriure Josep Franco perquè va rebre
una beca ben dotada del Ministeri de Cul-
tura, que també va subvencionar l’editorial
que la va publicar. Uns ajuts que con-
trasten amb la situació actual de decadèn-
cia cultural no tan sols del govern de Ma-
drid, sinó també d’una Generalitat Valen-
ciana que amb una deixadesa indolent va
arraconant qualsevol intent de suport a la
llengua del país. ❋

Novel·la Jordi Capdevila
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lenn Cooper va fer fortuna en el
món dels best sellers amb La bi-
blioteca dels morts, un thriller força

interessant en què es combinen les peri-
pècies contemporànies de l’agent de l’FBI
Will Piper amb fets imaginaris que van te-
nir lloc en una abadia de la britànica illa de
Wight segles enrere.

El segon lliurament de la saga, El llibre
de les ànimes, manté els ingredients prin-
cipals: quan una cosa funciona, surt més a
compte no tocar-la gaire. Amb tot, la nova
proposta altera els percentatges d’inci-
dència i la part històrica de la trama gua-
nya pes en detriment de la que té lloc en
l’actualitat. L’alteració només la percebran
els que hagin llegit la primera de les aven-
tures de l’agent Will Piper i potser no esta-
ran d’acord amb la decisió de l’autor: la
primera novel·la té més tremp que no pas
la segona.

Dit això, El llibre de les ànimes apareix
com un thriller que segueix les petjades de
la conegudíssima El codi Da Vinci. Els que
van passar una bona estona seguint la
gimcana a què Dan Brown va sotmetre els
seus protagonistes accediran a una versió
que es presenta, en comparació, reduïda i
casolana, però tallada pel mateix patró.

L’arrencada de l’acció no és gaire origi-
nal: Piper rep una petició d’un moribund
que, un cop acceptada, l’obliga a revisitar
el seu passat immediat i a posar en joc les
habilitats que va adquirir mentre era un
agent en actiu de l’FBI.

La novel·la relliga trames diferents, que
afecten el protagonista, la seva família, la
biblioteca de Vectis –el conjunt de llibres
misteriosos en què Cooper basa la seva
proposta narrativa–, els agents que el per-
segueixen, els polítics que els atien i, ne-
cessàriament en un thriller, un reguitzell
de víctimes col·laterals. Com a ingredients
extra, les aparicions, com a estrelles con-
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vidades, del profeta Nostradamus, el teò-
leg reformista Joan Calví i l’escriptor an-
glès William Shakespeare.

Tot plegat fa d’El llibre de les ànimes un
eficient passapàgines: és tot el que cal de-
manar a un best seller orientat cap als
consumidors d’una lectura ràpida que, en
aquest cas, no es veu gaire entorpida per
la traducció: hi ha un índex baixíssim d’er-
rades i incoherències, molt per sota de
l’estàndard actual. ❋

Novel·la Òscar Montferrer
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