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m vaig quedar bastant per-
plex quan em va arribar la
foto del material inculpa-

tori que els Mossos d’Esquadra
havien confiscat a uns grups
anarquistes. Al costat d’objectes
que aparentment podien ser uti-
litzats com a armes (una ballesta,
uns martells, unes navalles de
muntanya, uns petards de l’estil
de les piules de revetlla), la resta
eren uns telèfons mòbils, uns ad-
hesius del grup Eskorbuto (supo-
so que els devien associar al terro-
risme sonor) i un assaig històric.
Suposo que entre els llibres que
devien trobar a les cases dels su-
posats terroristes, el volum Grups
autònoms. Una crònica armada de
la transacció democràtica el van
triar per la portada, no pel con-
tingut, que segur que cap respon-
sable dels Mossos no es va llegir.
Si ho haguessin fet, cosa que els
convindria, haurien descobert
que es tracta d’un assaig sobre els
anys de la Transició, que utilitza
diferents testimonis de militants
antifranquistes per oferir un plà-
nol d’aquells anys d’incertesa, so-
bretot de la segona meitat dels
anys setanta. A part del relat d’al-
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guns dels militants que van conti-
nuar el llegat dels MIL, el llibre és
un retrat generacional, d’història
quotidiana dels opositors als pac-
tes constitucionals, dels quals
avui tothom se’n penedeix.
    L’eix central és Agustín Rueda,
mort a mans dels funcionaris de
la presó de Carabanchel el 1978.
L’assaig històric repassa esdeve-
niments pocs clars d’uns anys
plens de dolor. El seu autor, Joni
D. (foto), és un jove empresari
musical, que ja havia publicat lli-
bres vinculats al moviment punk.
Els asseguro que és un personatge
creatiu, un honrat pare de famí-
lia, que busca nous talents, que
aposta pels grups catalans i que té
poca cosa de terrorista.
 Amb el pressupost que gasta la
Generalitat en els Mossos d’Es-
quadra, potser caldria exigir una
mica més de cura quan mostren
material susceptible de ser vio-
lent. El problema, però, dels Mos-
sos, com d’una part important
del país, és que aquí ningú no lle-
geix res, no entra en el guió. Aca-
baran col·locant les novel·les de la
Rodoreda i del Sales entre els ar-
tefactes terroristes. Així anem. ❋
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Joni D. utilitza
testimonis de
militants
antifranquistes
per construir un
retrat i un plànol
generacional

expressió “estar en la
flor de la vida” té el pe-
rill de l’elasticitat, per-

què tant ho podem sentir apli-
cat a un noi de 26 anys com a
una senyora de 73. Els nens, en
canvi, podem convenir que en-
cara no ho estan, que són ca-
polls a punt d’obrir-se al món.
Potser per això són tan agraïts
quan remenen llibres.

Vull felicitar el debut en el gè-
nere infantil del veí del jardí de
dalt a la dreta, Vicenç Pagès. Es-
trella Polar li ha publicat La
llentia viatgera, amb il·lustra-
cions de Joan Riera. Pagès ens
ambienta la història en un hort i
la protagonitza una llentia avor-
rida que gràcies al vent viatja a
llocs reals i imaginaris fins que
arriba a... Aquí ho deixo. Ben-
vingut, Vicenç!

Els catalans tenim fama d’es-
catològics. Ho som, i què? Però
no en som els únics. Dav Pilkey

L’ és un autor nord-americà autor
del text i els molts dibuixos de la
sèrie del Capità Calçotets i ara
del Superbolquer, en tots dos
casos publicades per Cruïlla. La
darrera aventura és La invasió
dels lladres de vàters (traduïda
per Núria Font), en un format
molt original més proper al cò-
mic que a l’àlbum il·lustrat.

I es mostra molt més escatolò-
gic un autor famós per les seves
novel·les policíaques, el noruec
Jo Nesbo, de qui La Galera pu-
blica El doctor Proctor i les pòlvo-
res tirapets (amb traducció de
Cristina Gómez-Baggethun i il-
lustracions de Per Dybvig). Una
història imaginativa que aparca
l’habitual dolçor políticament
correcta de molts llibres del gè-
nere (bé, té la seva moral), amb
personatges potents i amb pets,
molts pets “com canonades, dels
que estripen els pantalons i llan-
cen els nens pels aires”. ❋
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