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Que diguin el
que vulguin
En Woody és un gat vell, i com a tal ha après
la lliçó: assegura que fa 35 anys que no llegeix ni
escolta res de res del que es diu sobre ell, ni als
mitjans escrits ni a la tele. Suposo que tampoc es
dedica a posar el seu nom al Google, una addicció
de la qual et desenganxes de cop el primer dia que
topes amb un blog o una pàgina web en què
malparlen de tu o t’insulten directament (sense
donar la cara, que és el que es porta ara). Reconec
que em passa com a l’editor Ernest Folch: més aviat
arrossego prejudicis en contra de l’Allen cineasta (ho
escric amb la tranquil·litat de saber que ell no em
llegirà). Però aquesta política seva de protegir-se del
què diran m’ha arribat a l’ànima. És una decisió
sàvia, sí senyor. Perquè no sé què és pitjor: creure’s
massa els elogis o desmoralitzar-se fins a tocar fons
amb les crítiques.

El problema és que resulta gairebé
impossible que algú escampi pestes sobre tu i no
te n’assabentis. Potser no llegiràs els diaris ni
miraràs la tele ni googlejaràs, però sempre sempre
sempre hi haurà un amic o conegut o saludat que
es morirà de ganes de venir-te a explicar que tal
diari o tal programa o tal blog et deixa verd. Ja ho
va admetre Gore Vidal: “Quan un amic triomfa, em
moro una mica per dintre”. A l’altre extrem, el
fracàs de la gent propera ens provoca una il·lusió
tan inconfessable com real.

Juraria que l’actitud més sana és la
d’anar fent: amb calma, bons aliments i poques
expectatives. Com el gall de la cançó, que fa un
petó a la gallina mentre tots dos són al balcó. Ella
el renya: “Dolent, dolent, i què dirà la gent?”. Ell
respon: “Que diguin el que vulguin, que jo ja estic
content”. I ja em perdonareu el referent infantil, o
bé me’l retraureu, però no m’afectarà ni poc ni gaire:
confio haver après,jo també, la lliçó.❋

AMBAQUELLA

EVA PIQUER

ELPOEMA

Sin ilusión, la tercera i últi-
ma part de ¡No pasarán!,
va aparèixer, nou anys
després de la primera,

gairebé quan es commemorava el
setantè aniversari dels terribles
bombardejos patits per la ciutat de
Barcelona el 16, 17 i 18 de març del
1938. La portada d’aquest llibre i
unes vinyetes de l’interior reflec-
teixen els signes d’aquella destruc-
ció, tant al centre de la ciutat com
al port.

I és que la ciutat de Barcelona
torna a ser, després de la immersió
a la batalla de l’Ebre de Río de san-
gre, protagonista d’aquesta trilogia.
La fam, l’arribada contínua de refu-

Una de les vinyetes de ‘Sin ilusión’, en què Giardino recrea racons de la Barcelona de la Guerra Civil
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giats, les bombes, els vaixells en-
fonsats, la runa, la progressiva pro-
ximitat del front i de la derrota, l’ac-
tuació dels quintacolumnistes fran-
quistes, les forces de seguretat
republicanes, Montjuïc, els terrats
de l’Eixample, els cartells, el Moder-
nisme… formen una geografia hu-
mana que dóna credibilitat i alhora
fa de contrapunt de les investigaci-
ons d’un Max Fridman cansat i con-
fús, però entestat a descobrir què li
ha passat al seu amic brigadista
desaparegut.

La resolució, en certa manera
sorprenent, d’aquest enigma contri-
bueix a descriure l’escenari de la
nostra Guerra Civil, en què la raó i

l’ètica de l’esquerra són assetjades
contínuament pel dogmatisme, la
barbàrie i la necessitat de derrotar
un enemic implacable.

Un ritme narratiu intens empeny
la lectura per unes vinyetes plenes
d’informació en les quals brilla un
traç segur i gairebé tan càlid com els
colors amb què Vittorio Giardino re-

presenta la ten-
sió d’aquells
moments i d’a-
quella societat.
En fi, una gran
obra que dema-
na una acurada
edició integral
de la trilogia.❋
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La vida és com un monstre
amb la forma del laberint.
I la literatura, un animal
que se’l mira i en cerca la

sortida,
expectant per si la fugida
haurà tal volta de lluitar.

Només l’atzar,
aquest ordre d’enigmes
més enllà de la ment,

sap el destí de la trobada
i el fil de la sortida.

El cor del so batega,
la pell del sentit sua,
mes la paraula resisteix
en animal que es mou
pels plecs del cos del monstre,
amb la secreta
velocitat
de la metàfora.

Vincenç Llorca
Barcelona, 1965
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La literatura
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