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De l’humor a l’horror
memorables com ara Un fil
de fum, La concessió del te-
lèfon i L’òpera de Vigata.
Com en la resta d’aquestes
obres, l’humor i la crítica so-
cial sempre hi són presents,
per bé que en la darrera
novel·la hi aparegui la vio-
lència, inèdita en les ocasi-
ons anteriors.

A Vigata, l’any 1935, en plena
puixança feixista, Michili-
no, fill del secretari local del
partit del Facio i Balilla,
descobreix el sexe. La cria-
tura és innocent com un
querubí, però disposa d’un
ocellet fora mida que és
l’atracció general. Així, la
cosineta adolescent, la
viuda luxuriosa, el capellà
lúbric, el professor pedòfil i
alguns altres es proposaran
mostrar el sentit de la vida
al nen superdotat quan
aquest, influenciat per la
ideologia feixista, es pre-
gunta si és pecat matar un
comunista.

És en aquesta variant del
joc que Camilleri es com-

El novel·lista sicilià Andrea Camilleri ens ofereix ‘La presa de Macallé’. ROBERT RAMOS

promet i entre escenes gro-
tesques carregades de sexe
declina cap a l’horror i l’as-
sassinat perpetrats per una
criatura de set anys. El
somriure del lector se li es-
borrarà aviat, de sobte es
trobarà amb un infant per-
dut en un laberint d’idees i
conceptes morals disposat
a matar. En aquest sentit,
La presa de Macallè és una
paràbola que il·lustra la tra-
gèdia de la violència gratuï-
ta o, si més no, en mans
d’una criatura víctima de la
rancúnia feixista. Camilleri
du la narració fins a les dar-
reres conseqüències amb
mà mestra. Una bona part
del llibre té el sabor d’all i
pebre del sexe explícit, fet
en família amb el punt de
grotesc que sol tenir la co-
pulació quotidiana. Quan
l’autor enfoca l’infant as-
sassí procura passar de
puntetes per l’escena dels
fets, sense carregar l’accent
tràgic, sense oblidar que
Michelino no és responsa-
ble dels seus actes.

Poesia
El sol a les vinyes /
El sol en los viñedos.
Il vangelo, Pasolini
in memoriam
Olga Xirinacs
Omicron
Barcelona, 2005

Xènia Dyakonova

En aparença, sembla
unreculldepoemes
senzills i anodins,
en els quals la natu-

ra i els humans conviuen en
perfecta harmonia. Cada
poema explica una petita
història, vívida gràcies als
personatges amens, esque-
màtics i fàcils d’imaginar, i
unes constants suggerents:
la mare i el fill, el pa, el vi, el
blat, els ocells… Les activitats
bàsiques d’aquests personat-
ges són conversar, menjar i
tenir una vida interior rica i
intensa, que només se sobre-
enténatravésde lessevesrè-
pliques ambigües, a través

dels seus gestos, copsats
ambunaprecisió fotogràfica,
i les transformacions de la
natura al seu voltant. Els po-
emes d’aquest tipus s’assem-
blen a uns bodegons pinto-
rescos i ben dibuixats, però
si no fos pel que porten al
darrere serien massa tòpics,
superficials i mancats de cap
mena de missatge personal.
No és el cas. Un lector que es-
tigui acostumat a la lectura
entre líniesseràcapaçdetro-
bar-hi un rerefons religiós
molt potent.

Enunamenadepròleg l’autora
confessa haver estat impres-
sionada per L’Evangeli se-
gons sant Mateu, de Pasoli-
ni, al qual dedica un dels poe-
mes, i tot el llibre es
converteix en un homenatge
humil i amorós al gran cine-
asta i al protagonista de la
pel·lícula.Elpaielvi janosón
únicament elements de la
vida quotidiana, sinó també
símbols sacres. Gràcies a
aquesta dualitat de connota-
cions, la barreja del profà i el
diví adquireix un relleu inu-
sual. En tots els versos és im-
plícitament present el senti-
ment religiós de l’autora,
íntim, autèntic i ingenu.
Cada paraula que fa servir,
amb molta cura, Olga Xiri-
nacs fa pensar que la ingenu-
ïtat és una virtut necessària
per a la fe. I també, com més
senzilla i candorosa sigui la
poesia religiosa, més convin-
cent i commovedora resulta
per a un lector de qualsevol
creença, inclòs l’ateisme, que
segurament és la religió més
dogmàtica de totes.

Un assaig corpulent

Bucòliques
Escalar Montserrat
Història de l’escalada a
Montserrat. Josep Fatjó i Gené
Publicacions de l’Abadia
de Montserrat
Barcelona, 2005

Assaig il·lustrat que explica
amb detall els fets més des-
tacats relacionats amb la ser-
ralada de Montserrat partint
de la primera ascensió docu-
mentada (1851) i acabant a
l’actualitat. Fatjó descriu les
conquestes dels cims consi-
derats inexpugnables i l’es-
calada de les parets més
altes i difícils del massís,
sense deixar de banda l’evo-
lució de les tècniques i mate-
rials usats en aquesta pràcti-
ca esportiva. P.T.

Carboni poètic
Cicles del carboni
Àngels Cardona Palmer
El Gall Editor
Pollença, 2005

Petit llibre de poemes dividit
en tres parts: De com muta la
ciutat, De com muta la mar i
De com muta el camp i la
muntanya. Cardona inicia el
recull amb una cita del diccio-
nari: “Cicle de carboni: con-
junt d’estadis pels quals
passa el carboni al llarg del
procés tancat a què és sot-
mès per l’acció dels éssers
vius”, tota una declaració de
principis d’una autora que ha
escrit versos com ara:
“Besa’m en el centre del dia /
allà on la taronja dorm els
seus sucs de dolçor”. S.V.

Crusoe fàcil
Robinson Crusoe
Daniel Defoe
Eumo Editorial i Universitat
de Barcelona
Vic i Barcelona, 2005

Un nou exemplar de la sèrie
Català fàcil!, dedicat a la pro-
moció de la nostra llengua a
través del sistema de simpli-
ficar textos prou coneguts,
com és el cas de l’aventura
d’aquest nàufrag universal, i
afegir-hi exercicis de com-
prensió. Aquests llibres, gra-
duats en tres nivells, conte-
nen un CD amb la versió oral
del text. S.V.

Viatjar en tren
Viajar a todo tren
Jordi Gascón i Ernest Cañada
Icaria
Barcelona, 2005

En aquest llibre de la col·lec-
ció divulgativa Más Madera,
els autors (Gascón és antro-
pòleg i Cañada historiador)
busquen i analitzen la mane-
ra com podem aconseguir
que el turisme es converteixi
en una activitat vinculada als
interessos de la majoria i que
col·labori a la sostenibilitat
de les economies locals i al
respecte del medi ambient i
de les seves característiques
culturals. P.T.

Per la llibertat

Prestatgeria

Narrativa
La presa de Macallè
Andrea Camilleri
Traducció de Pau Vidal
Edicions 62. Barcelona, 2005

Joan Agut

Andrea Camilleri
(Sicília, 1925) va
debutar en el món
literari el 1978

amb la publicació d’El curs
de les coses, la primera
d’una sèrie de novel·les his-
tòriques ambientades a la
Sicília del XIX. El reconei-
xement del públic, però, no
arribaria fins uns quants
anys després amb l’edició
del cicle de novel·les policía-
ques protagonitzades pel co-
missari Montalbano. Avui,
Camilleri ocupa un lloc cen-
tral en la literatura italiana
com a autor de culte i alhora
com a escriptor popular. La
presa de Macallè se suma a
les novel·les històrico-socio-
lògiques, al costat d’obres

Assaig
El malson de Chandos
David Vidal
Aldea Global, UAB, Universitat
Jaume I, UV i Universitat Pompeu
Fabra. Bellaterra, Castelló de la
Plana, València i Barcelona, 2005

Gemma Casamajó

El malson de Chan-
dos, de David Vidal,
un rellevant assaig
sobre la crisi del pe-

riodisme explicada a partir
de la crisi del llenguatge, es
mereix bons aplaudiments.
El camp de la comunicació
està d’enhorabona per la pu-
blicació d’un assaig corpu-
lent –que no dens, ni atape-

ït–, oportú i crític, ple en re-
ferències, curosament argu-
mentat i atentament escrit.

Després de prendre el vol
com a periodista, Vidal pren
terra en el camp de la inves-
tigació i la docència a la UAB
amb una profitosa recerca
de la qual aquest assaig és
una mostra significativa. Ar-
ticulat en tres parts i un epí-
leg, l’assaig traça un recor-
regut reflexiu sobre el canvi
d’enfocament en els estudis
de comunicació periodísti-
ca. L’obra planteja la crisi
del paradigma hegemònic
en aquest camp, caracterit-
zat, grosso modo, per la vi-
gència de l’objectivitat i la
concepció del llenguatge
com a eina que permet re-
produir la realitat. També

desenvolupa un nou para-
digma que reconeix la con-
dició imprescindible de la
paraula però que alhora
n’identifica totes les limita-
cions, és a dir, la dificultat
d’expressar-hi un coneixe-
ment cert i unívoc de la rea-
litat. A cobert d’aquest nou
paradigma, el raonament de
l’autor planta les seves ar-
rels en la crisi postmoderna
de la paraula que ha traves-
sat diverses disciplines a fi
d’aprofitar els ponts que
s’estableix entre elles, un
altre dels molts mèrits de
l’obra. La complidora parau-
la de David Vidal té pes i fa
el pes i això ens permet de-
duir que darrere l’estudiós
hi ha el bon escriptor i el
bon periodista.

Olga Xirinacs. CRISTINA CALDERER

Narrativa
Una nova vida
comença
Maria Bell-lloch
Pagès Editors. Lleida, 2005

Anna Tomàs

Després de Records
de la meva infàn-
cia (2000), Maria
Bell-lloch (Torre-

grossa, 1928) continua brin-
dant-nos els records d’una
vida que, com la de tants al-
tres, va quedar per sempre
més trencada per la Guerra
Civil i el triomf franquista.
Després d’abandonar el ter-
ritori espanyol abans de la fi
del conflicte armat i de pas-
sar per diversos camps de
concentració (Montguyon i
Montendre), Maria s’ins-
tal·lava amb la seva família a
Mollans. Ara reprèn el relat
seguint el pas i els fets que
van viure els seus pares, els
seus germans i ella pels in-
certs camins de l’exili. Es
tracta d’unes memòries es-

crites des dels sentiments i
que evoquen la visió del món
de la gran massa de la pobla-
ció a la Catalunya pagesa del
primer terç del segle XX,
d’aquells milers d’homes i
dones en lluita per un món
més just i més lliure.

Bell-lloch es mou en tot
moment entre el que és pú-
blic i el que és privat. Desta-
ca el compromís de continu-
ar el combat perdut a Cata-
lunya, militant primer a les
Milícies Patriòtiques en
l’ajuda a la resistència fran-
cesa i després ingressant a
les files del Partit Socialista
Unificat de Catalunya.

Narració sincera i punyent,
Una nova vida comença fi-
nalitza el febrer del 1964
amb la mort del pare de l’au-
tora. Aquest esdeveniment
culmina el segon llibre
d’unes memòries entranya-
bles que suposem que tin-
dran un tercer i últim lliura-
ment. L’obra de Maria Bell-
lloch ens acosta uns fets que
cal conèixer per entendre
millor el nostre país.


