
◆ C U L T U R A ◆XVI
A V U I

dijous

13 de novembre del 2003

FRANCESC MELCION

Estanislau Torres ens ofereix bona part dels seus records

Un noi del Clot
A S S A I G

J O A N A G U T

Estanislau Torres, Quasi un
dietari (Memòries: 1926-1949).
Publicacions de l’Abadia

de Montserrat.

Barcelona, 2003.

E
stanislau Torres
(Barcelona, 1926) és
un escriptor que no
ha tingut gaire sort.
Malgrat haver me-

rescut els prestigiosos premis
Víctor Català (1961) i Sant
Jordi (1965) i haver publicat
més d’una trentena de llibres
entre novel·la, narracions cur-
tes, història i viatges, la seva
obra literària ha estat discre-
tament valorada, en alguns
casos molt per sota del seu
valor real. Torres va començar
a publicar l’any 1959 i ha
continuat present a les llibre-
ries fins avui, amb una tossu-
da persistència al llarg de més
de quaranta anys.

Ara, Estanislau Torres pu-
blica Quasi un dietari, les me-
mòries dels seus primers 23
anys de vida. A pesar del mot
dietari del títol, l’obra no es
basa en apunts d’època sinó
que consisteix en la mirada
retrospectiva d’un escriptor
de més de 70 anys que narra el
seu passat personal i les cir-
cumstàncies històriques que li
ha tocat viure.

El valor de l’obra que co-
mentem es basa precisament
en aquesta simbiosi entre me-
mòria individual i crònica
històrica. L’obra s’inicia amb
els antecedents familiars del
protagonista, avis, àvies, pa-
res, oncles i ties que confor-
men l’univers de l’infant Es-
tanislau, fill d’una família del

Clot on els seus pares tenien
una modestíssima fàbrica de
nines. L’autor parla dels seus
primers anys d’escola i relata
les primeres impressions d’un
nen davant d’adveniment de
la República, les primeres ses-
sions de cine i la vida social
del barri. El període del 1936
al 1939 és un dels més impor-
tants del llibre en què l’autor,
entre 10 i 13 anys, relata
l’impacte de la revolució i la
guerra. Per més que l’esmen-
tada etapa hagi estat descrita
des de tots els punts de vista,
sempre hi ha aspectes nous a
narrar, com l’impacte que pot
fer en una ment infantil la
crema d’esglésies i convents,
l’ambient bèl·lic de la ciutat,
les dificultats materials de tot
ordre que va travessar el po-
ble, els bombardejos de Bar-
celona i l’estada en una esco-
la-orfenat d’Arenys de Mar en
temps de derrota. Amb l’om-
nipresència de la gana, una
fam crònica que patia la po-
blació de rereguarda, amb el
mercat negre i les dificultats
de viure.

DESCRIPCIÓ IMPRESSIONANT
La descripció que Torres fa de
la immediata postguerra, amb
l’ocupació franquista de Bar-
celona, és impressionant, tal-
ment una novel·la si no fos
que l’autor descriu la realitat
pura i nua. Aquesta etapa, en-
tre el 1939 i el 1949, mostra
els anys de la formació de
l’autor, els seus estudis mer-
cantils, les primeres feines de
meritori, en una Barcelona
grisa i encara afamada, i la
petita vida a la ciutat, amb les
primeres audicions de sarda-
nes i les anades a muntanya
de l’autor. El llibre es conclou
amb l’entrada de Torres a l’e-

xèrcit, al Regiment d’Artilleria
Antiaèria 77, del carrer de
Tarragona, etapa que l’autor
va narrar amb molt d’encert
en el llibre titulat Soldat de
Franco en temps de pau, apare-
gut l’any passat.

En conjunt, Quasi un dietari
és una obra força remarcable
que es llegeix com una novel-
la molt ben escrita. La singu-
laritat de l’obra d’Estanislau
Torres està en el fet que són les
memòries d’un xicot senzill,
de barri, sensible i intel·ligent

(i tímid) que aporta una visió
fresca d’un període històric
que va marcar tota una gene-
ració. I Torres ho fa des d’arran
de terra, des de la mirada d’un
treballador de classe mitjana
baixa, catalanista i d’esquerres,
d’acord amb unes vivències
que podrien compartir milers
de persones del poble anònim.
La sensibilitat de l’escriptor, la
seva mirada crítica i honesta,
fa que Quasi un dietari sigui un
llibre digne de ser llegit amb
atenció i interès.

N A R R A T I V A

Àngel-O. Brunet i Las,
Viladembruix. Edicions El

Mèdol. Tarragona, 2003.

V iladembruix, guanyadora
del premi de narrativa
Ribera d’Ebre 2003, és la

segona novel·la, després d’El son
de la Medusa, de Brunet que es
publica aquest any. Es tracta
també d’una novel·la històrica.
L’estil és igualment desenfa-
dat, el cop d’efecte per capítol
no falla i l’humor de Brunet és
el que era (el resum que ens fa
d’una nit que el protagonista
passa amb desordres intesti-
nals, pot servir de mostra: “El
cert és que gairebé no vaig
aconseguir aclucar cap dels
tres ulls en tota la nit”).

La història narra el cas de
Roig, un lladre no especial-
ment espavilat, a qui uns fa-
cinerosos treuen de la presó
prenent-lo pel temible lo Ver-
mell (figura també present a El
son de la Medusa), un individu
que, pel que es veu, és capaç
de convertir-se en un monstre
les nits de lluna plena. Roig
haurà d’anar a la població de
Viladembruix a complir un
encàrrec aparentment impos-
sible: matar de por tots els
habitants del poble.

Un producte entretingut,
escassament terrorífic i amb
algun element fantàstic de sè-
rie B (seria d’un optimisme
desenfrenat parlar, com es fa a
la contracoberta del llibre, de
“realisme màgic”). C.M.

Llorenç Avinyó i Fort, Ganges
de l’ofici. Cossetània

Edicions. Valls, 2003.

R ecull de contes que se
solen resoldre amb un
gir més o menys engi-

nyós, aquest Ganges de l’ofici és
un llibre modest, amb què el
seu autor mira de complir la
definició de si mateix que dó-
na en una de les històries: “Un
escriptor de segona amb ganes
d’emprenyar convençut que la
literatura ha de ser alguna
cosa més que el relat d’íntims
neguits o bé una desfilada
d’artificis sense objectius tan-
gibles”. El que no queda gaire
clar és que Avinyó hagi trobat
una manera d’emprenyar que,
a més, es faci llegir. La història
de l’oncle Arcadi pot servir per
il·lustrar les limitacions d’a-
quests contes; l’oncle Arcadi
és famós per la seva memòria
i per la seva gràcia explicant
acudits, un fenomen de circ o,
en el seu cas, de la televisió,
mitjà en el qual cau en des-
gràcia el dia que recita, com a
part d’un acudit, els noms i
cognoms de tots els insubmi-
sos que han passat per la presó
(“la llarga rècula de les més
absurdes víctimes carceràries
del militarisme”, escriu Avi-
nyó). Quan l’autor s’està d’a-
lliçonar-nos, com ara en el
conte que explica la persecu-
ció obsessiva d’una noia fins
que al final es revela que el
perseguidor és un Cobrador
del Frac, la llegibilitat s’acon-
segueix, i aquest hauria de ser
el camí. C.M.

Lectura d’aeroport
N A R R A T I V A

C A R L E S M I R Ó

Matilde Asensi, L’últim Cató.
Rosa dels Vents.

Barcelona, 2003.

M
atilde Asensi s’ha
especialitzat en
allò que s’ano-
mena best seller
de qualitat.

Aquest de qualitat, en la lec-
tura d’una novel·la com L’úl-
tim Cató, es constata en el
maneig d’una certa docu-
mentació històrica i literà-
ria, que s’ofereix a poc a poc,
en racions petites, donant
per descomptat que el lector
té una digestió laboriosa. Ara
bé, un lector no dispèptic i
mitjanament culte pot fins i

tot sentir-se ofès de trobar-se
certs aclariments en un lli-
bre no infantil (per exemple,
en una nota a peu de pàgina
se l’informa amablement
que Thánatos significa mort).

COM INDIANA JONES
L’últim Cató té els ingredients
d’una aventura d’Indiana Jo-
nes, amb la diferència que el
vernís culte té més capes. La
història va així: una monja
arxivera del Vaticà, un ar-
queòleg alexandrí amb ulls
de Mel Gibson i un capità de
la Guàrdia Suïssa, el típic
home dur encarregat de les
feines brutes, intenten recu-
perar les restes de la creu en
què va morir Jesucrist, que
una secta o orde misteriós
(els staurofílakes o vigilants
de la creu) ha robat. La seva

investigació comença inten-
tant desxifrar uns estranys
símbols gravats a la pell d’un
etíop mort, continua amb la
lectura d’un manuscrit tro-
bat en un monestir del Sinaí
i s’allarga durant bona part
de la novel·la fent servir la
Divina Comèdia de Dante com
si fos un llibre en clau escrit
per un Dante que hauria si-
gut membre de la secta dels
vigilants de la creu. La Divina
Comèdia serà la guia dels tres
aventurers per sortir-se de les
set proves, tantes com pecats
capitals, situades en set ciu-
tats diferents, que els dona-
ran finalment accés al refugi
(el Paradís) dels staurofílakes.

Fora de les sorpreses de
cada prova –els habituals es-
pants que s’han de clavar al
lector–, tot és completament

previsible. Els personatges
estan caracteritzats i evolu-
cionen sense donar-nos mai
cap desengany. La monja ar-
xivera és d’una noble família
siciliana, i família de la Mà-
fia, no cal dir-ho. La història
d’amor (entre la monja arxi-
vera i l’arqueòleg) està can-
tada des del moment que es
coneixen i es compleix inde-
fectiblement.

MENYS PREVISIBLE
Només al guàrdia suís l’espera
un destí menys previsible, pe-
rò igualment inversemblant.
En fi, un llibre de lectura fàcil,
elaborat per una professional
del gènere i destinat a un lec-
tor que, encara que no ha lle-
git ni llegirà la Divina Comèdia,
és un llibre que li sona molt i
no sap de què.


