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ves circumstàncies i assoleixen, ells sí, la hu-
manitat que a d’altres els és negada i sobre la
qual evoluciona la novel·la. El que en Els úl-
tims dies dels nostres pares és un cert demèrit
també és una petita promesa del potencial de
l’autor. Tot amb tot, cal reconèixer a Els úl-
tims dies dels nostres pares uns certs valors
que tenen més a veure amb el contingut que
no pas amb el continent.

La reflexió sobre què defineix una persona
hi és i té la marca de l’honestedat que prové
de l’absència de judici previ sobre la bondat i
la maldat: sempre cal valorar en positiu l’in-
tent de Dicker de fer una novel·la amb subs-
tància amb una voluntat inequívoca que per-
met excusar les fins i tot comprensibles man-
cances que provenen de la joventut –una
condició inevitable que només el pas del
temps altera. ❋

Faula sobre
la guerra
i la humanitat

NOVEL·LA ÒSCAR MONTFERRER

a Segona Guerra Mundial manté la ca-
pacitat d’atracció a ulls dels narradors
que hi busquen la plataforma com fer

anar les històries que s’engiponen. En el cas
d’Els últims dies dels nostres pares, el seu autor
tria com a pretext l’activitat d’un servei secret
de sabotatge orquestrat pels britànics a l’hora
de presentar als lectors una faula sobre la hu-
manitat –amb minúscula– en uns temps, els
de guerra, que tant el tòpic com la realitat
descriuen com a difícils.

La història que explica Joël Dicker –que no
té absolutament res a veure amb la descripció
que se’n fa en una contracoberta que sembla
voler vendre una novel·la historicobèl·lica i
que li fa un mal favor en exagerar aspectes
com ara el procés de documentació de l’au-
tor– transcorre, malgrat els escenaris i els
personatges, en un clima d’innocència per-
manent en què fins i tot els moments més as-
pres apareixen banyats en un xarop de candi-
desa que obliga a filar prim a l’hora de fer-ne
la valoració. Descartada, doncs, la novel·la
realista –i la bèl·lica i la històrica–, queda en
mans dels lectors una reflexió lleugerament
irregular però benintencionada sobre uns
valors morals preestablerts que es posen sota
judici quan la topada amb la realitat obliga
els seus usuaris a reformular-los, a deixar-los
de banda o a situar-los en l’àmbit de les uto-
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pies. En aquest sentit, l’autor, que no es com-
plica la vida gens ni mica en els passatges en
què la manca d’informació podria deixar en
carn viva la presumpció de veracitat que
hauria de cohesionar qualsevol relat, treballa
amb els personatges com un ninotaire amb
un pla concebut.

Les seves criatures apareixen com a relati-
vament planes i arquetípiques per respondre
a les necessitats d’una narració que no opta
pels girs sorprenents i que sí que es llança al
joc de les vides encreuades en relacionar es-
cenaris i personatges en funció d’una histò-
ria inventada que, paradoxalment, els pren la
vida pròpia que sí que podrien haver assolit si
haguessin estat sotmesos a un altre tracta-
ment. Hi ha unes certes excepcions, a aquesta
manera de fer, i alguns –pocs– dels caràcters
creats, alguns dels secundaris superen les se-
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ot és reduït menys el nombre de nar-
racions que aplega el llibre: 40 relats
encabits en cent pàgines. Una cadena

de contes que parlen de personatges anò-
nims i insignificants, situacions quotidianes,
pobles mig perduts, desenllaços poc sorpre-
nents, ironia suau i un llenguatge casolà,
suau, tendre i entenedor, amb l’afegit de cert
argot del petit poble de Cornudella de Mont-
sant on va néixer l’autor. Resultat: una petita
joia literària.

Jesús M. Tibau tant pot imaginar la histò-
ria d’una fotografia de fa un segle i fer reviure
els personatges retratats, com que l’ajunta-
ment d’un petit poble faci un ultimàtum als
homes del temps de TV3 reclamant que
anunciïn la pluja miraculosa per salvar les
collites. Una qüestió de fe laica. Pot fer reviu-
re la nostàlgia de l’últim pagès que encara va

T Una joia literària
al tros amb carro com el sentiment profund
de contemplar la vida any rere any d’un cac-
tus que es van regalar una parella d’enamo-
rats. I tot amb les paraules precises i necessà-
ries per arrodonir la història.

El conte curt és l’ADN literari de Jesús M.
Tibau, que manifesta que continuarà amb el
seu intent de “viure del cuento”. No en va
aquest és el sisè llibre de narracions que treu
dels vuit que té publicats, alguns d’ells difo-
sos musicalment pel cantautor de Pradell de
la Teixeta Jesús Fusté. Aquesta atmosfera de
retratar la vida quotidiana amb històries
breus també es troba en el seu bloc Tens un

racó dalt del món, on juga amb els seus lectors
a crear contes en pocs minuts a partir d’una
paraula sol·licitada. I és en els relats curtís-
sims, d’una o dues ratlles, on mostra més la
seva capacitat creadora.

Set són els nanorelats, segons expressió del
mateix autor, que recull el llibre. Jo sempre
he estat amant del conte breu, que Pere Cal-
ders va difondre entre nosaltres en el seu
temps de més activitat creativa. M’atreveixo
a reproduir-ne dos dels que publica el llibre
per tal que es pugui apreciar i gaudir de la
imaginació literària de Jesús M. Tibau:

Simpatia: “Apareix un cadàver a la vora del
riu. A l’altra, es dispara la demanda de pris-
màtics.”

L’últim desig: “Construïda la maqueta de la
casa dels seus somnis, li demana al geni l’úl-
tim desig: encongir-se.” ❋
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