
¿Avorrit de l’exagerada quanti-
tat d’autobiografia que hi ha al 
còmic d’autor, un espai que s’en-
camina a convertir-se en paradís 
de solipsistes? ¿I que les historie-
tes autobiogràfiques siguin per 
regla general: a) sensibles, huma-
nes i quotidianes; o b) sessions de 
psicoanàlisi? Si les respostes són 
afirmatives, El arte de criar mal-
vas (Astiberri), de Ramón Boldú 
(Tarroja de Segarra, 1951), pot re-
conciliar-lo amb el gènere. 
 Boldú és únic pel que fa a la 
descaradura amb què explica la 
seva vida i retrata els qui li passen 
per davant. Si alguna vegada els 
presenten, no li estrenyi la mà. Si 
ho fa, és fàcil que es vegi en un cò-
mic el dia menys pensat. I el que 
veurà no li agradarà perquè Bol-
dú és un as de l’esperpent. La seva 
primera víctima és ell mateix.
 A El arte de criar malvas, l’autor 
explica la seva existència d’home 
que als cinquanta es veu obligat, 
per motius econòmics, a tornar a 
casa dels pares perquè la seva do-
na l’ha deixat per un incinerador 
de cadàvers. ¿Lamentable? No per 
Boldú. O sí, ¿però què hi pot fer? 
La vida continua. En tota la seva 
grotesca i còmica vulgaritat. En-
cara que és cert que el dibuixant 
té un do per ficar-se en situacions 
esbojarrades, no sempre hi és em-
pès per la seva revoltosa libido. 
Antològica és la seva peripècia 
per robar aigua beneita per a un 
endeví. 
 Boldú va ser pioner del còmic 
autobiogràfic a Espanya amb les 
sèries Bohemio pero abstemio (1991 
a 1995) i Memorias de un hombre de 
segunda mano (1995 a 1998), totes 
dues publicades a El Víbora. Asti-
berri les rescatarà al maig. H
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estats Units compra els 
drets d’‘el mapa del tiempo’

Simon & Schuster paga 
una important xifra per 
l’obra de Félix J. Palma
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L’editorial nord-americana Simon 
& Schuster, una de les més impor-
tants dels Estats Units, ha adquirit 
a Algaida Editores i a l’Agencia Ker-
rigan els drets per publicar als Es-
tats Units i el Canadà la fantasia vic-
toriana El mapa del tiempo, de l’autor 
Félix J. Palma, novel·la guanyadora 
del XL Premi Ateneo de Sevilla. Les 
comparacions dels crítics de l’obra 
de Palma i la de Ruiz Zafón continu-
en complint-se també en l’àmbit in-
ternacional.
 Antonia Kerrigan, que també és 
l’agent literària de l’autor de L’ombra 
del vent, va reconèixer ahir que l’adju-

dicació, mitjançant subhasta, havia 
suposat el desemborsament «d’una 
important quantitat» de sis xifres. 
La traducció a l’anglès d’El mapa del 
tiempo serà publicada pel segell Atria 
Books, de Simon & Schuster, especi-
alitzat en ficció comercial, cosa que 
garanteix un llançament sense es-
tar-se de res d’un llibre que, segons 
l’agent, «és per al gran públic, amb 
elements de ciència-ficció, aventura 
i biografia».
 Gairebé al mateix temps, l’edito-
rial australiana Scribe Publications 
n’ha adquirit els drets de traducció 
per a Austràlia i Nova Zelanda. El ma-
pa del tiempo s’editarà també al Bra-
sil, Portugal, Noruega i el Canadà, 
i estan avançades les negociacions 
al Regne Unit, Alemanya, Holanda 
i Itàlia. A Espanya, en canvi, el llibre 
acaba d’arribar tot just a la segona 
edició. H

–Senyor ambaixador, la solapa del 
llibre diu que «actualment viu a Lon-
dres». Que discret.
–Hi ha la informació que crec que és 
rellevant per al lector: en aquest cas, 
la meva carrera literària. 

–Llavors, només una pregunta: ¿com 
és l’entrega de credencials a la reina 
d’Anglaterra? ¿I Isabel II?

A ‘L’últim home que 
parlava català’, Carles 
Casajuana encara dos 
escriptors: l’un escriu en 
català i l’altre en castellà

–És una entrevista de 20 minuts. I 
ella és una persona molt agradable. 
És un gran honor haver-la conegut 
representant Espanya.

–Veig que té capacitat autoirònica. 
Un dels seus personatges escriu 
un llibre que titula L’últim home que 
parlava català perquè sap que, en 
aquest país, així vendrà segur.
–Sí, me’n ric de mi mateix i de més 
gent. Hi ha ironia destinada a l’au-
tor i a les grans operacions de llança-
ment comercial dels llibres. La vida, 
sense una mica de conya...

–A la novel·la diu que aquest gène-
re ha de plantejar preguntes, no res-
postes. I un dels seus personatges 
diu que en la polèmica lingüística 
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«Cap bilingüisme 
fa feliç a tothom»

TONY LARA

«No em preocupa 
tant la desaparició 
del català sinó com 
el vaig rebre i com 
el transmetré»

tots tenen una part de raó. ¿És tan 
ambivalent, vostè?
–He intentat que els dos personatges 
siguin relativament extrems per do-
nar joc, però versemblants. ¿Que on 
em situo? Intento abastar una part 
de la complexitat del tema.

–El poso al davant dels seus perso-
natges, a veure què comparteixen. 
balaguer, el castellanoescrivent, diu 
que quan els catalans parlen del ca-
talà arriben a extrems patològics.
–És molt més eficaç, adaptada i fe-
liç una persona que vol fer coses 
que una persona que es preocupa 
per què és. Estar sempre pendent de 
la identitat no és un signe de salut 
mental. Però segons com ho mirem: 
si es té un problema d’identitat és 
més sa plantejar-se’l que amagar-lo, 
tot i que encara és més sa orientar-lo 
cap a allò que podem fer.

–Aquest personatge defensa un bi-
lingüisme flexible i que es reconegui 
el pes del castellà a Catalunya.
–Que el castellà és una realitat a 
Catalunya és evident. Però una de 
les particularitats del nostre bilin-
güisme és que hi ha una llengua 
més forta i una altra de més feble. 
¿La convivència és el darwinisme? 
No necessàriament. Per mi, la solu-
ció és sempre més cultura. Tota situ-
ació de bilingüisme té les seves par-
ticularitats i no n’hi ha cap que pu-
gui fer feliç tothom, crec. Totes són 
com una manta. La solució no és es-
tirar més la manta, perquè l’altre re-
acciona, sinó fer la manta, l’educa-
ció i la cultura, més gran.

-Miquel Rovira, el catalanoescrivent, 
diu que els símptomes de la mort del 
català es veuen clarament en l’ús de 
l’idioma al comerç.
–Al seu entorn, cadascú veu allò que 
busca. La realitat és molt més com-
plexa. És evident que es poden tro-
bar signes en aquest sentit. Però 
també n’hi ha d’altres.

–I planteja que el principal perill és la 
desnaturalització de la llengua.
–A mi no em preocupa tant la desa-
parició futura sinó la degradació ac-
tual. Potser perquè tinc un esperit 
molt pràctic. Prefereixo no preocu-
par-me per allò que passarà d’aquí a 
20, 18 o 6 generacions, perquè no hi 
puc fer res. Prefereixo preocupar-me 
pel que puc fer. ¿Com vaig rebre el 
català dels meus pares i com el trans-
metré als meus fills? Això és el que 
ens ha de preocupar, cuidar avui el 
català. H


