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Assaig
Memòries
d’un nen golut
Ignasi Riera
Proa. Barcelona, 2006

Joan Agut

Ignasi Riera (Barcelona,
1940) és un homenot
polifacètic. Escriptor,

polític, tertulià radiofònic,
exeditor i gestor cultural,
ha publicat una extensa
obra entre novel·les, narra-
cions curtes, assajos i bio-
grafies. Fill d’una família
menestral del barri de Vall-
carca, Ignasi Riera va estu-
diar als jesuïtes, va estar un
temps al seminari i, des-
prés d’una crisi de fe, va
acabar llicenciant-se en fi-
lologia romànica alhora
que baratava la fe catòlica
pel marxisme. En la seva
dimensió política, Riera va
ser membre del PSUC, re-
gidor de l’Ajuntament de

Cornellà de Llobregat i di-
putat al Parlament de Ca-
talunya per IC. Actual-
ment, Ignasi Riera viu a
Madrid, on es va traslladar
el 2003 per casar-se amb
“una dona esplèndida que
feia d’infermera”.

Memòries d’un nen golut
és un text un pèl caòtic, di-
vidit en dues parts, una re-
ferida a qüestions gastro-
nòmiques i l’altra a temes
més generals. I com a pro-
tagonista omnipresent al
llarg del llibre: el nen golut
(és a dir, l’Ignasi Riera).
L’obra que ressenyem va
guanyar el premi Roc Boro-
nat 2005, que convoca
l’ONCE a Catalunya i ator-
ga un jurat de prestigiosos
crítics literaris.

La ironia i l’agudesa carac-
teritzen l’obra de Riera. En
la primera part, l’autor fa
una incursió en els seus re-
cords d’infant relacionats
amb el menjar i el beure i
s’estén en temes com ara

els àpats col·lectius, els res-
taurants preferits, l’elogi
del cava, el sexe i el teatre.
En la segona part, l’ara
exnen golut, ironitza sobre
el seu pas com a membre
del consell d’administració
d’una important entitat
d’estalvi, evoca els temps
en què formava part del
partit, quan era regidor a
Cornellà i quan feia de di-
putat al Parlament de Ca-
talunya.

A més de l’humor intel·ligent
que amara l’obra, Memòri-
es d’un nen golut revela la
bonhomia de l’autor, sem-
pre, però, acompanyada
d’una visió desencisada de
la realitat humana. En
aquest sentit, hi ha mo-
ments en què la ironia es
transforma en sarcasme.
La sang, però, no arriba
mai al riu, perquè Ignasi
Riera, a més de ser un
intel·lectual lúcid, és, per
damunt de tot, una ex-
cel·lent persona.

Crítica

Assaig
Contramundo
Ignacio Vidal-Folch
Destino. Barcelona, 2006

Anna Tomàs

Amb atenció, inte-
rès i expectació.
Així és com es lle-
geix Contramun-

do, la segona entrega de la
trilogia del periodista i es-
criptor Ignacio Vidal-Folch
sobre els corrents polítics i
ideològics de l’Espanya con-
temporània. Després de ca-
ricaturitzar ferotgement el
mandarinatge i les bones in-
tencions de la intel·lectuali-
tat progressista a Turistas
del ideal, l’autor barceloní
ens presenta ara una sàtira
cruel sobre els deliris de
grandesa dels que s’auto-
proclamen nacionalistes.

El narrador, un home
qualsevol del qual no sabem
ni el nom, jeu al sofà de casa
seva amb la mirada perduda
davant l’aparell de televisió.
De sobte, apareix a la petita
pantalla el seu vell amic i
company del servei militar
Socías, que amb el pas dels
anys ha esdevingut el porta-
veu i confident del demagog
Parvus, president de l’histò-
ric comtat en què tots dos
viuen i prototip dels líders

Deliris de grandesa

Amb sal i pebre

19 de juliol del 1936

El narrador Ignacio Vidal-Folch. ALBERT OLIVÉ / EFE

A l’ombra del Psicomorf
Poesia
El furgatori
Josep Pedrals
La Breu Edicions. Barcelona, 2006

Jordi Llavina

El Psicomorf és un si-
còmor al peu del qual
es reuneix en assem-

blea el poble de Bolló. Bolló
és el lloc on arriba Quim
Porta, l’autor d’aquest die-
tari poètic. El dietari poètic
és, alhora, una novel·leta de
galanteries, un drama po-
pular i pitarresc i una cròni-
ca acolorida. Quim Porta és
un líric molt ben dotat que,
en la seva estada bollenca,
es beneficiarà de l’amor de
dues dones representants
legítimes d’un poble fogós
per naturalesa.

Josep Pedrals és un poeta
insòlit. Malgrat la seva jo-
ventut, té el do de la llengua
i l’ofici encobert d’etimòleg
popular. No és un epígon
d’Enric Casasses, com tants
versaires que garlen pel
país. Pedrals mostra una
certa insolència rimbaldia-
na, que és d’agrair.Se’n fot
del mort i del qui el vetlla,
força la llengua amb geniali-
tat i genitalitat, en fa el que
vol.Escolaitaliana jaensho
va advertir. Com en aquell
llibre, aquí hi ha vers comp-
tat i prosa ritmada, la matè-
ria dels versos i l’afegit del
comentari. Hi ha intel·li-
gència compositiva i murri-
eria formal. La prosa co-
mença recordant la del Foix
superrealista, però se n’es-
capa (pel sentit de l’humor).
El vers fulgura com el del
Sagarra més descordat,

com el d’un cert Palau i
Fabre. Llegiu aquest llibre
costat per costat d’Amor en
vilo, de Pere Gimferrer. Tot
i la diferència d’edat, l’un és
irònic, paròdic fins al flat
(Pedrals) i l’altre (l’acadè-
mic descofat), pretesament
greu i, a desgrat d’ell ma-
teix, irònic i paròdic, esper-
pèntic, reumàtic més que
no pas romàntic.

El relat no hi té gaire im-
portància. Hi ha un mort,
un xinès molt culte i el
poeta Porta. Pit i cuixa,
adulteris i embulls. El con-
junt és ben gratuït. Tant se
val: tot és forma. Catàleg de
formes poètiques, pastitx,
química verbal. Campió del
vers, superdotat de la poe-
sia, aquest Pedrals. Si conti-
nua furgant la llengua, està
cridat a ser dels més grans.
Té un talent excepcional.

Assaig
La guerra de España:
paradigma de una
revolución. Las 30
horas de Barcelona
(julio 36)

Abel Paz
Flor del Viento Ediciones
Barcelona, 2005

Ferran Aisa

Segon títol de la col·lec-
ció de l’editorial Flor
del Viento, que com-

memora el 70 aniversari de
l’inici de la Guerra Civil. Abel
Paz –pseudònim de Diego
Camacho (Almeria, 1921)–,
fill de jornalers del camp, era
molt jove quan es va traslla-
dar a viure amb la seva fa-
mília a Barcelona, i amb 15
anys ja militava a la CNT.

L’autor d’aquest assaig va
viure de primera mà els fets
que narra, les assemblees
dels sindicats, dels ateneus,
el 19 de juliol, les col·lecti-
vitzacions, la guerra, la der-
rota i l’exili. També va for-
mar part de la guerrilla an-
tifranquista, i va ser
detingut el 1942 i empreso-

nat fins al 1953. De retorn a
França va iniciar la seva
tasca d’historiador i a la
mort del dictador es va ins-
tal·lar a Barcelona.

Entre les seves obres
principals destaca Durruti,
el proletariado en armas,
traduït a vuit idiomes, CNT
1939-1951: el anarquismo
contra el estado franquista,
Crònica de la columna de
ferro, A pie del muro, Viaje
al pasado, etcètera.

La guerra de España: pa-
radigma de una revolución
recull diversos textos publi-
cats a França, el 1967 i, pos-
teriorment, el 1997 amb el
títol de Guerre d’Espagne.
Abel Paz dóna la seva visió
del que van ser els dies an-
teriors al cop d’Estat militar
del 1936 i fa la crònica acu-
rada de les 30 hores de com-
bat als carrers de Barcelo-
na, des de la revolta feixista
del 19 de juliol fins a l’assalt
del poble, el dia 20, a la ca-
serna de les Drassanes.

L’autor també narra els fets
següents de la reunió dels
anarquistes Durruti, García
Oliver i altres amb el presi-
dent de la Generalitat, Lluís
Companys, i la constitució

del comitè central de les Mi-
lícies Antifeixistes. La cons-
titució de les columnes de
milicians que surten cap al
front d’Aragó i l’inici de la
revolució.

La guerra de España:
paradigma de una revolu-
ción, és una síntesi històri-
ca que cal llegir per esbrinar
què va passar a la Catalu-
nya republicana en els pri-
mers dies de lluita. El llibre
recull les paraules de Frede-
rica Montseny que va es-
criure el prefaci de la prime-
ra edició a França: “Decir la
verdad, restituir la verdad,
escribir la verdad, repito
que es útil y necesario. Es,
además el único camino
por el qual los que han ve-
nido después pueden cono-
cer un pasado que consti-
tuye una página de la his-
toria de España, aquella
precisamente en que más
lejos se llegó en la práctica
de ideas y en el esfuerzo li-
berador y constructivo”.

Aquesta edició de Flor de
Viento incorpora en el llibre
una col·lecció d’aquarel·les
del pintor Josep Lluís Rey
Vila que reprodueixen imat-
ges dels fets del 19 de juliol
a Barcelona.

Ignasi Riera ens parla de la seva infantesa. JORDI SOTERAS

nacionalistes que avui go-
vernen diverses regions eu-
ropees. La memòria del nar-
rador, incoherent i febril en
ocasions, lúcida i precisa
bona part del temps, convo-
ca una galeria de fantas-
mes, d’escenes i de perso-
natges del passat que expli-
quen l’irresistible ascens al
poder de Parvus i, sota la
seva estela, de Socías.

Lluny de l’estil pamfletari,
l’autor llança dards enveri-
nats emprant la ironia i la
reducció a l’absurd. El re-
sultat és una radiografia es-
perpèntica sobre el patrio-
tisme d’opereta que tants
adeptes genera avui dia. Tot

i que els protagonistes del
relat han passat per llargues
sessions de maquillatge,
més d’un lector hi reconei-
xerà personalitats políti-
ques catalanes i basques.
Vet aquí l’animadversió que
pot generar el llibre. I és
que, si bé és cert que certs
polítics nacionalistes em-
pren l’obsessió identitària
per anestesiar la societat,
mentre ells fan diner fàcil i
escalen socialment, caldria
preguntar a l’autor si no és
també nacionalisme, i pot-
ser de pitjors intencions, el
que s’amaga darrere els dis-
cursos de la política espa-
ñola. La polèmica està ser-
vida. Llegeixin i opinin.


