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as a pas i des de gairebé
l’adolescència, Màrius Ser-
ra ens ha ofert puntual-

ment un seguit de novel·les que
abasten el seu ric imaginari. Serra
és un corredor de fons, que ha ob-
tingut popularitat a través dels
mitjans de comunicació, però no
és només això. De formació filolò-
gica, bon traductor i enigmista
contumaç, el Màrius ha creat una
obra narrativa singular, amb títols
com L’home del sac, Farsa i Quiet,
per citar-ne una petita representa-
ció. Amb alguns dels premis més
prestigiosos de la nostra literatura,
molts d’ells de la crítica, la seva no-
va novel·la, Plans de futur, ha ob-
tingut el premi més prestigiós, el
Sant Jordi, que atorga Òmnium
Cultural i publica Proa.

Com molts de vostès ja deuen sa-
ber, la novel·la és a les llistes de més
venuts fa setmanes. Es tracta d’una
recreació lliure del matemàtic fi-
guerenc Ferran Sunyer, paralític i
conegut de Salvador Dalí. Dife-
rents escenaris passen per la novel-
la, en què Serra incideix en els te-
mes que han caracteritzat la seva
obra, des de la cara fosca de la reali-
tat fins a l’esperit de superació de
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persones amb greus handicaps fí-
sics i psíquics. Tot plegat conforma
una faula entre la ficció i la realitat,
en què el Màrius sempre s’ha sentit
especialment còmode.
    És una de les apostes per Sant
Jordi que, com en el cas d’Ada Cas-
tells, ens omplen de satisfacció. No
en va, els dos narradors s’han for-
mat en el nostre planter des de fa
més de vint anys. Musculatura i
tensió narrativa, trama i rerefons
moral, també són presents en una
història apassionant.
    Estem a punt d’entrar als dies de
Sant Jordi, quan es vendran la ma-
joria de llibres que produeixen les
nostres editorials. Moltes de les no-
vetats dels darrers suplements se-
ran a les llibreries. Avui us oferim
un nou tast de la gran allau de no-
vetats, al costat de totes les propos-
tes de les diferents disciplines cul-
turals, així com les nostres firmes
habituals d’opinió. Us volem
anunciar que el pròxim suplement
estarà dedicat bàsicament a les no-
vetats i tindrà més pàgines de les
que publiquem cada setmana. La
cultura del país, amb l’esforç d’em-
presaris i autors al capdavant,
manté el pavelló ben alt. ❋

S
Serra incideix
en alguns dels
temes que han
caracteritzat la
seva obra, des
de la cara fosca
de la realitat
fins a l’esperit
de superació

lbert Sastre, que viu a
Miravet fa molts anys,
és un amable subscrip-

tor que després de llegir una de
les interessants columnes que
Núria Puyuelo signa en aquest
suplement es va quedar amb ga-
nes de comentar segones parts i
interpretacions de frases fetes.

Segons les seves fonts, és a dir
la saviesa que es transmet oral-
ment, el popular “A la taula i al
llit, al primer crit” té un afegit
molt mediterrani: “Si és a treba-
llar: deixeu-los cridar!”

M’agrada especialment la
correcció d’una lletra a “Ser
cornut i pagar el beure”. L’avi de
Sastre li va explicar que algunes
cases de barrets tenien uns dis-
crets forats a les parets perquè
determinats clients (cal deduir
que de poca butxaca o molta
perversió) poguessin veure com
altres feinejaven. Per tant, no és
beure sinó veure, en el sentit de

A pagar per veure (casualment o
de manera pactada) com la do-
na pròpia fornica amb un altre.

Quan es construïa alguna pe-
ça, per exemple de metall, amb
alguna part ben recta o llisa, es
comprovava amb una pedra to-
talment plana. D’aquí surt
“Passar per la pedra”. I també
dins el món de la construcció
que bé coneix Sastre, l’origen de
“sortir de polleguera” cal bus-
car-lo en les construccions me-
dievals. La polleguera són uns
sots a la pedra superior i inferior
de l’arc de la porta que retenen,
permetent el gir, un eix de fusta
que subjecta la porta. Quan els
enemics colpejaven les portala-
des amb ariets, era més fàcil que
sortissin per la polleguera que
trencar el forrellat.

Tancaré l’article amb una dita
antiga (però ben vigent) de l’avi
de Sastre: “El que cal és poca fei-
na, ben pagada i mal fotuda.” ❋
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