
El fet que el debut en la novel·la d’Andreu
Sevilla siga una autoedició no hauria de
conduir a conclusions apressades. En el
llibre l’autor aborda amb solvència i una
escriptura amena però de volada, farcida
de detalls, una història que, dins dels
paràmetres de la novel·la històrica, ens
transporta des d’una trama aparentment
cavalleresca a la suggeridora recerca del
manuscrit desaparegut de Tirant lo Blanc.
Un volum sorprenent que mereixeria una
edició ajustada a la seua qualitat.

Valenciana resident a Barcelona, on fa
classes de narrativa, en aquesta novel·la,
que du el nom d’una cançó de Machín,
l’autora reconstrueix la història d’un
supervivent, l’avi, a partir del mateix
protagonista i d’altres testimonis. Un llibre
d’estructura polivalent: un relat que creix
sobre un altre llibre, completat amb
gravacions, i que genera un guió de cinema.
El millor: la frescor de l’oralitat, el vitalisme,
la ironia, l’evocació d’unes vides, d’un país i
d’una ciutat des dels anys de la República.

La revista de difusió de la investigació de
més projecció en llengua catalana dedica
el seu monogràfic central a la
nanotecnologia. El dossier, en les fronteres
de la ciència i la investigació, ha estat
coordinat per Guillermo Muñoz-Matutano i
Fernando Sapiña, i inclou col·laboracions
sobre l’impacte que l’univers en miniatura
té, no sols en l’àmbit del coneixement, sinó
també en allò que fa referència a les
aplicacions pràctiques. Un tema d’allò més
apassionant.
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D ivendres passat, els edi-
tors de Catalunya van
respirar alleujats per-

què la festa de sant Jordi havia
sigut un èxit. Com cada any, una
gentada es va acostar a les para-
des de llibres i de roses i en van
comprar a manta. Finalment,
les xifres de venda van igualar
les de fa un any. Un dia abans,
les perspectives pareixien més
ominoses. Els meteoròlegs ha-
vien advertit que divendres pro-
bablement plouria, i ja se sap
que, com diuen al meu poble:
“carrer banyat, calaix eixut”. No
va ser així. En realitat va fer un
d’aquells dies lleganyosos, però
sense aigua, que si no conviden
a fer volts pel carrer, tampoc ho
dificulten. I la gent, que en
aquesta part del món és ben dis-
ciplinada, va acabar animant-se
i va complir amb el ri-
tual llibreter d’una ma-
nera més que
satisfactòria.

Però l’aprensió
dels editors no es limi-
tava a les previstes ad-
versitats atmosfèri-
ques. Els preocupava
l’efecte de la crisi
econòmica sobre la
propensió dispendio-
sa del seu públic. Els
llibres, a fi de comp-
tes, no són articles de
primera necessitat, i
feia por que la gent
se’ls estalviara. Per
sort, de moment no és
així. Per alguna raó
que els economistes
haurien d’aclarir, la
indústria del llibre a
penes pateix la crisi. Un tercer
motiu de preocupació, entre els
més previsors, era el possible
impacte (negatiu) de la nova
tecnologia del llibre digital en
les vendes. Al cap i a la fi, un
jove editor amb aficions endevi-
naires, Ernest Folch, ha vatici-
nat que els llibres en paper
s’hauran acabat el 2014, que és
com qui diu despús-demà. Si la
data de caducitat d’aquest pro-
ducte està tan pròxima, hi ha-

via dret a pensar que els pri-
mers símptomes es poden ma-
nifestar ara mateix.

També aquest temor s’ha re-
velat prematur. No tinc cap dub-
te que el llibre digital té un gran
futur al davant, però no crec
que liquide els llibres impresos
en dos dies, com el dvd no ha
acabat amb els cinemes ni el ci-
nema amb el teatre, o com la
impremta no acabà amb els ma-
nuscrits. Encara hi ha qui es-
criu notes a mà, de tant en tant,
perquè és senzill i pràctic, i les
coses senzilles i pràctiques te-
nen prou possibilitats de perdu-
rar. Un llibre ben editat no sola-
ment és un artefacte de maneig
senzill i pràctic. A més, és un
objecte bell, i els qui s’estimen
els llibres saben apreciar aques-
ta qualitat. I els qui no se’ls esti-

men, tampoc en compraran de
digitals. L’any 2014, hi haurà
molts llibres digitals, per des-
comptat, però també n’hi haurà
dels altres; se celebrarà sant Jor-
di i els autors de moda continua-
ran firmant dedicatòries a mà i
en paper, em pense.

Aquest sant Jordi també ha
sigut un èxit per als nostres au-
tors. Per primera volta en molt
de temps, entre les cinc novel·-
les més venudes en català

només n’hi havia una que fóra
una traducció —del castellà: un
llibre de títol molt llarg d’Albert
Espinosa—. La resta eren origi-
nals de casa. Obria la llista Se
sabrà tot, de Xavier Bosch, un
relat en clau que té la curiositat

de contar des de dins les vicissi-
tuds d’un diari en hores baixes,
no debades el seu autor va ser
director de l’Avui durant uns
mesos, i l’experiència no va aca-
bar tan bé que no permeta pas-
sar comptes. Els altres tres
títols entren més de ple en el
que solem denominar literatu-
ra: Maletes perdudes, de Jordi
Puntí; Boulevard dels francesos,
de Ferran Torrent, i No hi ha
terceres persones d’Empar Moli-

ner. Quant al primer, el nom de
Puntí ja és una garantia, perquè
tot el que ha publicat fins ara és
valuós. D’altra banda, el prejudi-
ci contra la novel·la de gènere
ha fet que, a Torrent, se’l consi-
dere un autor d’èxit, però me-
nor, i que es passe per alt la des-
tresa amb què ordeix les seues
trames i l’eficàcia punyent del
seu humor. Amb alguna
excepció (un crític tan dur com
Ponç Puigdevall ho va saber
veure, això), Torrent és un na-
rrador molt més intel·ligent que
els seus comentaristes. Com a
columnista, Empar Moliner sol
cultivar la picardia i la insolèn-
cia, però això no impedeix, tam-
poc, que siga una narradora
hàbil i incisiva. En resum, que
el panorama no està gens mala-
ment. Més encara, si afegim dos

llibres que no han entrat en la
llista de més venuts per poc: La
pastoral catalana de Julià de
Jòdar, sempre aspre, lúcid i exi-
gent, i Miracle a Llucmajor, de
Sebastià Alzamora, novel·la que
vampiritza els trucs de la narra-
tiva rural i els converteix en un
festival de jovialitat sarcàstica i
feliç. Un autèntic banquet per al
lector. Amb llibres així, sant Jor-
di, com París o Llucmajor, tam-
bé pot ser una festa.

F a uns dies aquest diari publica-
va una fotografia d’El Bigotes a
les portes d’una botiga de

depilació. La notícia indicava que
aquest personatge, de nom Álvaro Pé-
rez, s’havia afaitat la barba, i afegia
—com si hi haguera cap tipus de re-
lació— el que costava la depilació en
aquell centre depilatori de València.
Vaig llegir unes quantes vegades la notí-
cia, intentant establir algun nexe entre
el fet noticiós i la publicació, i no vaig
trobar més que aquella circumstància
que El Bigotes haguera deixat de dur
barba. Perquè és de suposar que la
depilació (si és que li la practicaren, al
senyor Pérez, en aquell comerç) no fou
en la cara. Això ens dóna uns indicis
clars de com, quan s’ha alçat la llebre,
tothom vol veure coses extraordinàries
on no hi ha res, i a l’inrevés. Descobrir a
El Bigotes a la porta d’una botiga de
depilació promou tota mena de sospi-
tes, i fins i tot un diari tan seriós com
aquest li va dedicar un espai important.
Exposicions artístiques brillants o pre-
sentacions de llibres històriques no tro-
ben cap espai en els mitjans i, en canvi,
El Bigotes depilat promou tot tipus de
logomàquia especulativa. Què es deu
proposar el personatge? Quin serà el
pas següent? Es deixarà pereta? Tanma-
teix, el que és més extraordinari de tot
plegat és que aquell senyor, amb aquell
mostatxo, i amb aquella fatxenda de fur-
tacabassos, no despertara cap descon-
fiança fins abans de ser descobert pel
cas Gürtel. Com és possible? Ara tothom
troba en ell coses sospitoses, i no fem un
pas sense que pensem en possibles con-
nexions amb El Curita, La Perla o la do-
na de Vicent Rambla, amb la qual volia
anar-se’n a dinar a soles. No obstant
això, tots aquests dirigents polítics tro-
baven absolutament natural que aquell
senyor, amb aquell mostatxo, i muntat
sobre una enorme motocicleta de tres
rodes, groga i negra com un borinot, els
fera grans i aparatosos regals. Ells tam-
bé trobaven normal signar contractes, o
adjudicacions, amb empreses amb
noms tan estrafolaris com Boomerang
Drive o Easy Concept. I tan easy! Aquell
fantotxe els regalava un rellotge o una
bossa de luxe, i ells signaven contractes
amb empreses de noms tan sospitosos
com Orange Market i Good and Better. I
tan better! Fa uns dies, quan el senyor
Camps va participar en la investidura
del nou rector de la Universitat de
València, va proclamar ben alt que aque-
lla era la seua universitat, on va cursar
Dret. No cal dir que cap dels assistents
es va sentir massa orgullós, i fins i tot hi
hagué qui va pensar de demanar expli-
cacions als seus antics professors per
haver-lo aprovat. Allí també estava el
senyor Font de Mora, alies Blackberry
Fountain: de segur, em vaig dir, que a ell
tampoc li semblaven gens malament
tots aquells noms anglesos de les empre-
ses Gürtel! Com ara Down Town o Real-
green... Aleshores, en aquell moment so-
lemne, ho vaig entendre tot.
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U n dia bo va ser dijous 22 d’abril,
vespra de Sant Jordi. I va ser bo,
per a mi, gràcies a un grup de

persones, dones la major part, d’edat
més aviat avançada, més avançada que
la meua, que m’esperaven a la Biblioteca
Tecla Sala de la ciutat de l’Hospitalet. La
biblioteca va ser abans una fàbrica tèx-

til, amb aquella arquitectura del final
del segle XIX o la primeria del XX, quan
sembla que els empresaris no es priva-
ven de gastar uns diners addicionals a
favor de l’estètica, i el resultat són edifi-
cis d’una bellesa sòlida i perdurable.
Allà, doncs, un grup de senyores i se-
nyors es dedicaven, des del mes de set-
embre, a llegir per torns i en veu alta,
cada dimecres, els versos eterns de la
Divina Comèdia. Tingueren la bondat de
convocar-hi el traductor, i la sessió
resultà memorable. Senyores de vuitan-
ta i més anys, de cabells blanquíssims,
demanaven amb insistència explica-
cions sobre passatges que trobaven fos-

cos. Un capellà jubilat i sense vista als
ulls escoltava els meus comentaris i els
versos recitats com qui escolta el cant
dels àngels al paradís. Els clàssics, vam
concloure, ens ofereixen encara i encara
l’aliment més substanciós i més gustós. I
som, per tant, una petita gent civilitza-
da. Com la gent civilitzada de l’altre dia
bo, dissabte 24 d’abril, vespra del 25, en
una població de la Vall d’Albaida. Un dia
sencer d’intervencions d’erudits univer-
sitaris, Antoni Ferrando, Albert Hauf, Mi-
quel Navarro, Tomàs Martínez, a la Casa
de la Cultura del lloc, i amb assistència
notable. Una conferència meua al final
de la vesprada, i una passejada pels ca-

rrers de la vila en companyia d’un alcal-
de i d’un regidor discrets, seriosos i feia
l’efecte que ben eficaços en el govern
local. Hi ha un petit convent de clausura,
procedent potser dels segles XV o XVI,
amb una comunitat de monges d’un or-
de per a mi desconegut, les justinianes.
Està ben mantingut, pintat de fresc i pul-
cre. Hi ha un paratge, acabat de condicio-
nar, on el contacte entre el poble i la
muntanya —bellíssima— ha estat resolt
de manera exemplar, on la contemplació
vespertina és serena i pacífica. I es fa de
nit, i sopem en un antic molí d’aigua
restaurat. Dos dies bons. Entre tants
dies incivils i roïns, no és poca cosa.

A la dècada dels seixanta
la ciutat de València,
igual que altres ciutats

de l’Estat, va veure alterat el
seu perfil arquitectònic amb
l’aparició d’una sèrie d’esglé-
sies que responien a la nova
doctrina emanada per part del

Concili Vaticà II. L’Església
feia el seu aggiornamento en
tots els ordres i l’interior dels
temples s’adequava a marxes
forçades a la reforma litúrgica,
mentre l’exterior afegeix a
l’skyline urbà un exabrupte de
ciment nou i de vegades,
insòlit. Els campanars tradicio-

nals eren substituïts per una
mena de trampolins destinats
a fer el salt litúrgic i la icono-
grafia barroca, per un minima-
lisme encara sense encunyar.
Si una dominica belga havia es-
tat capaç de desplaçar els Beat-
les en els hit-parades interna-
cionals cantant les excel·lèn-

cies del Déu creador amb la to-
nada “Dominique-nique-ni-
que”, l’arquitectura esdevenia
el rostre new look d’uns temps,
que com cantava el profeta
Dylan, estaven mudant i l’ad-
jectiu postconciliar aflorava
com la marca distintiva de l’Es-
glésia del canvi. Els extraradis
eren envaïts per temples en for-
ma de plats voladors o dipòsits
cúbics per a enquadraments
d’un film de Pasolini. Fins i tot
una institució com el clàssic
vestit de mariner de la primera
comunió entrava en crisi, ara

substituït amb l’objecte de més
austeritat espiritual-textil per
l’hàbit de monjo cartoixà. De la
nit al dia xiquets i xiquetes
semblaven els nous sant Fran-
cesc d’Assís o missioneres del
Congo Belga.

Per a l’arquitecte i historia-
dor Tito Llopis, a més de la no-
va doctrina del Concili Vaticà
fou significativa “l’obertura
que es produeix a partir dels
anys cinquanta per a l’arquitec-
tura espanyola després del
període d’aïllament que ha se-
guit la guerra civil”. “S’inicia”,
continua Llopis, “un procés de
recuperació, a partir d’un fun-
cionalisme tardà i, d’altra ban-
da, l’arquitectura religiosa va a
suposar un camp fantàstic per
a l’experimentació dels llen-
guatges de la modernitat amb
obres pioneres entre nosaltres
com l’església del poblat del
Realenc a Crevillent de l’arqui-
tecte Fernández del Amo de
l’any 1957”. Passa a pàgina 2
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