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De ruta per Celrà amb el programa Divendres descobreixo una arma dia-
bòlica que els nens d’ara, massa pendents de les espases de làser, ja no
coneixen. Rebia el fascinant nom d’esclifador i consistia en un disparador
de boletes de lledoner. Estic a les enfosques, que diuen per allà, sobre
l’etimologia del mot. Potser té alguna relació amb esclafir (per metàtesi)
o amb esclofa (clofolla) però són meres especulacions recreatives. Al-
guns celranencs també la coneixen amb el nom de petador, que és com
els sabadellencs anomenen el fuet. El DIEC recull una accepció explosiva
del petador: “Paper plegat de certa manera que, en donar-li una forta
sacsejada, es desplega i peta”. Però l’esclifador de Celrà és una llançado-
ra. De fet, em va fer pensar en les carcasses cilíndriques de boli Bic (Cris-
tal) que als Salesians d’Horta fèiem servir per disparar-nos grans d’arròs
o boletes de paper. De la mitja dotzena d’accepcions que l’Alcover-Moll
dedica al mot petador veig que la tercera correspon a l’arma celranenca:
“Canó fet d’una tija vegetal, principalment de saüquer, dins el qual es po-
sa una bolleta, i fent pressió amb un èmbol, aquella surt amb certa força i
produeix una petita detonació; cast. taco, tirabola.” Bona revetlla! ❋
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Actes del III
Simposi Carles
Riba
Autor: Diversos
Editorial: IEC
Pàgines: 531
Preu: 45 euros
L’Institut d’Estudis
Catalans edita les

intervencions de Carles Miralles, Jordi
Malé i Jordi Pujol Pardell durant el
simposi sobre el poeta Carles Riba que
va tenir lloc a final del 2009.

Zihuatanejo.
Èxode
Autor: 
Teresa Olivella
Editorial:
Saragossa
Pàgines: 100
Preu: 17,50 euros
Un pres sobreviu

en una de les pitjors presons ajudat de
l’esperança de poder muntar un hostal
prop de la platja de Zihuatanejo, a
Mèxic, i poder pescar amb els amics.
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sortilegio
Autor: 
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Traducció: 
Ana Ciurans
Editorial: Lumen
Pàgines: 1.024
Preu: 37,90 euros

Quan se celebren els cent anys del
naixement de l’autora, per primer cop
es tradueix al castellà aquesta novel·la,
considerada un clàssic de la literatura.

Josep
Tarradellas
Autor: 
Joan Esculies
Editorial: DAU
Pàgines: 296
Preu: 32 euros
Amb el subtítol
Dels orígens a la

República (1899-1936), aquest llibre ens
convida a fer una doble lectura: la
biografia de Tarradellas i la publicació
de documents inèdits del seu arxiu.
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o l’amiga
de Rousseau
Autor: 
Josep Buldó
Editorial: Viena
Pàgines: 112
Preu: 14 euros
En el 300

aniversari del naixement de Rousseau,
Buldó ens ofereix una obra, finalista del
Casero, que té de protagonista un dels
personatges de Confessions.

Terenci del Nil
Autor: 
Terenci Moix
Editorial: Magrana
Pàgines: 237
Preu: 22 euros
Reedició d’aquest
viatge sentimental
a Egipte de

l’enyorat escriptor. Sempre abrandat i
provocador, Moix ens hi mostra el seu
vessant més erudit, a cavall de
l’autoretrat i la crònica de viatges.

i amb El preu de la tra-
ïció. La FAI, Tarrade-
llas i l’assassinat de
172 maristes (Pòrtic,

2010), Miquel Mir ja es va ocu-
par de les persecucions religio-
ses als inicis de la Guerra Civil,
ara, juntament amb Ponç Feliu,
amplia el camp d’investigació a
un altre capítol de l’època, tan
fosc, que 75 anys després conti-
nua més envoltat d’hipòtesis
que de certeses. El resultat és El
misteri de l’assassinat del bisbe
de Barcelona (Pòrtic, 2012),
amb el subtítol L’anarquisme i
el Vaticà davant l’enigma Iruri-
ta, que marca les claus d’un cas
encara no resolt, en espera d’ac-
cedir a la documentació vatica-
na, quan el 2015 farà 75 anys de
la mort de Pius XI, o el 2033, 75
anys de la de Pius XII.

Abans d’analitzar la persona-
litat del bisbe navarrès Manuel
Irurita Almándoz (Larrainzar,
1876 – Barcelona, 19..?), l’as-
saig té l’encert de situar-nos en
el laberint de forces durant la
Segona República, amb els pa-
pers jugats per la maçoneria,
l’anarquisme i l’Església catòli-
ca, tots en oberta competència
amb la classe política. És un
context complex en què el bisbe
Irurita, assignat a la diòcesi de
Barcelona el maig del 1930, no
va deixar mai de combatre l’es-
perit republicà, fidel a la seva
vocació d’intervenir en els as-
sumptes temporals. És una acti-
tud més que suficient perquè el
21 de juliol del 1936 desaparegués del seu Palau
i es comencés a parlar de la possible mort, tot i
que n’havia fugit sota la protecció de Durruti,
que així pagava antics deutes de gratitud.

No li van caler grans viatges per refugiar-se a
casa de la família Tort, al carrer del Call, d’on el
va treure una patrulla de milicians l’1 de desem-
bre del 1936, amb la dotzena de persones que
compartien amagatall, per ingressar al Centre
de Detenció Sant Elies. Per l’Església, la data de
la mort del bisbe –escrita a la placa del carrer
que duia el seu nom– encara és el 4 de desembre
del 1936, quan els captius van ser afusellats al
cementiri de Montcada. Però aquest pronuncia-
ment en plena postguerra es contradiu amb els
testimonis que acrediten haver vist el bisbe el 28
de gener del 1939, sortint de Palau vestit de pai-
sà. A partir d’aquí, hi ha més misteris que proves
concloents, un procés de beatificació engegat el
1958 i aturat pocs anys després. Que Feliu i Mir
n’hagin resumit en un llibre l’estat de la qüestió,
és una feina d’agrair.

Que tants misteris hagin activat la fèrtil ima-
ginació de Sebastià Alzamora, és tema a part,
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imputable a la creació literària més lliure. Crim
de sang (Premi Sant Jordi 2011, Proa, 2012) no
tan sols es basa en l’infructuós rescat dels 172
maristes i crea un bisbe Perugorría amb poders
sobrehumans, sinó que engega una maquinària
narrativa tan macabra com delirant, amb mo-
ments de tendresa i misticisme, que podria ins-
pirar un Quentin Tarantino que volgués recrear
el salvatgisme d’una guerra com la nostra. Que
les escenes d’acció trepidant s’alternin amb la
metafísica del vampirisme i amb la gestació d’un
cavall meravellós –“una proclama de la superio-
ritat de la vida sobre la mort”–, demostra el po-
der de la literatura per fabricar simulacres d’alta
eficàcia emocional, al marge de la realitat docu-
mentada.

Així, mentre Alzamora confirma la seva po-
tència narrativa, amb seqüències enlluerna-
dors, els lectors revivim les atrocitats de totes
les guerres, l’etern combat entre el bé i el mal.
Així, assaig i ficció es complementen sense com-
petir. Mentre l’un ens fa entendre el panorama,
l’altra ens hi amorra, convertits en genets de
l’Apocalipsi a la gropa del cavall Hadaly. ❋

Misteris que engendren
ficcions

DISSOCIACIONS

ISIDRE GRAU

El bisbe Irurita inspira el bisbe Perugorría de la ficció ARXIU




