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«LA BURGESIA
EMPRENEDORA»
Autor: FRANCESC CABANA
Editorial: PROA
Pàgines: 520
Preu: 23,50 €

La història de la burgesia
d’aquest país és absolutament

apassionant. Molts ho han dit, i Francesc
Cabana ho demostra en aquesta obra que és, de
fet, una represa i ampliació de l’anterior La
burgesia catalana, de 1996. Com indica el títol,
Cabana centra el seu interès en la burgesia que
té una activitat amb incidència social.

«TARÀNTULA»
Autor: THIERRY JONQUET
Traducció: LAURA PLA
Editorial: BROMERA
Pàgines: 160 / Preu: 16,95 €

Richard és un respectable
cirurgià plàstic. Dues dones
ocupen la seva vida, la seva

filla, Viviane, internada en un manicomi, i Ève,
una jove atractiva i sensual que viu amb ell.
Ningú no es pot imaginar, però, les tortures amb
què el doctor maltracta Ève per venjar-se d’uns
fets del passat. Aquesta novel·la ha inspirat el
film La piel que habito, de Pedro Almodóvar.
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ra que el friquisme s’està convertint
en una moda generalista, pot ser el

moment de llegir un llibre tan estrambò-
tic com The Fan Man, publicat el 1974 per
William Kotzwinkle (Scranton, Estats
Units, 1934), i que acaba de traduir l’edi-
torial Capitán Swing amb el títol El hom-
bre ventilador.

En el pròleg, Antonio Jiménez Morato
estableix la diferència entre el penjat i el
quedat. El penjat és el que s’ha pres alguna
substància que li ha afectat la percepció
sensorial, mentre que el quedat és el que
ha estat penjat tantes vegades que la seva
vida s’ha convertit en una penjamenta
ininterrompuda. Si The Fan Man és un lli-
bre tan estrany és perquè el narrador és
Horse Badorties, un personatge quedat,
que a cada moment oblida el que estava a
punt de fer.

Horse Badorties s’alimenta a base de
hot dogs i pinya colada, tragina tot de per-
tinences incongruents i considera la bru-
tícia com una obra d’art a la qual ha deci-
dit consagrar-se. Altres activitats que
practica són dirigir una coral de noies
adolescents que han fugit de casa i sobre-
tot vendre ventiladors portàtils al mateix
preu que els ha comprat. No aspira a gua-
nyar-hi diners, ja que per a ell els ventila-
dors són uns objectes sagrats que amb el
seu brunzit permeten obrir la nostra oïda
interna i connectar-nos els uns amb els
altres. Un dia al mes, Horse Badorties se’l
passa pronunciant una sola paraula (en
aquesta traducció, chicharra) per netejar
la consciència. Potser no cal afegir que és
difícil trobar un narrador més incoherent
en tota la història de la literatura. En
l’edició de Capitán Swing s’hi inclouen
unes il·lustracions molt pertinents de Ma-
rieta Moraleda, d’un hiperrealisme lisèr-
gic.

William Kotzwinkle continua en actiu.
Va escriure la història en què es va basar
Pesadilla en Elm Street 4, i darrerament se’l
coneix com a autor de la sèrie de llibres
infantils Walter, the Fart Dog, que narra
les aventures flatulentes d’un gos grasso-
net i sentimental, que han estat traduïdes
al francès, el llatí o el castellà (El perro pe-
dorrero, editorial Entrelibros). Es rumoreja
que Walter, the Fart Dog es convertirà en
pel·lícula de la mà de Tim Hill, el director
de Bob Esponja. Finalment, s’ha descartat
que hi participin els Jonas Brothers.
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Un pioner del
«friquisme» literari

DES DEL JARDÍ
VICENÇ PAGÈS vpages@presencia.cat
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eorge Orwell ha passat a la història
de les lletres occidentals com a l’au-
tor de dos dels llibres més furi-

bunds contra els totalitarismes que assola-
ren el segle XX: La revolta dels animals i 1984.
D’aquest últim –una denúncia contra l’esta-
linisme que no li va ser perdonada des de l’es-
querra quan el llibre va aparèixer l’any 1948–
avui en dia se’n fa una lectura curiosa: gaire-
bé tots els bojos que simpatitzen poc amb el
món liberal el llegeixen en clau realista, com
si el que Orwell estigués dibuixant fos un re-
trat de les nostres societats capitalistes, supo-
sadament governades per un Gran Germà
omnipresent i cercabregues. Els dos llibres
citats són extraordinaris, i han eclipsat altres
obres d’aquest autor, com el seu Homenatge a
Catalunya, relat de les seves peripècies du-
rant la Guerra Civil com a voluntari a les mi-
lícies del POUM, o el seu llibre de records
–molt apreciat per Josep Pla– Sense ni cinc a
París i Londres.

A més, Orwell va ser un periodista de pri-
mer nivell, l’empremta del qual –incisiva,
humanística, antitotalitària– ha trobat tota
una escola, així el controvertit Christopher
Hitchens, autor d’un assaig molt interessant
sobre el nostre autor (Why Orwell Matters).
Orwell, entre els anys 1922 i 1927 va ocupar
un lloc com a policia de l’Imperi anglès a Bir-
mània (avui Myanmar), el complement al
domini que s’exercia a Índia. Quan Orwell va
arribar-hi, Birmània exportava arròs i teca,
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L’infern colonial
Recuperem el clàssic d’Orwell sobre el colonialisme anglès

MELCIOR COMES mcomes@presencia.cat

GEORGE ORWELL
George Orwell (1903-1950) és un dels autors
més llegits del segle XX. Autor de les novel·les
1984 i La revolta dels animals. Va escriure
també les memòries Sense ni cinc a París i
Londres i va novel·lar la seva experiència a les
colònies angleses amb Dies a Birmània.

«DIES A BIRMÀNIA.»
Autor: GEORGE ORWELL
Traducció: ESTHER TALLADA
Editorial: EDICIONS DE 1984
Pàgines: 442 / Preu: 9,90 €

Novel·la sobre l’espoli colonial anglès,
sobre la vida d’una petita comunitat de
funcionaris anglesos.
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«EMPARAULAR EL MÓN.
EL PENSAMENT
ANTROPOLÒGIC DE LLUÍS
DUCH»
Editorial: FRAGMENTA
Pàgines: 320 / Preu: 21,85 €

Aquest llibre, a cura de
Joan-Carles Mèlich, Ignasi

Moreta, editor de Fragmenta, i Amador Vega, vol
ser una invitació a la lectura de la peculiar
antropologia de Lluís Duch al llarg de més de 40
llibres i de centenars d’articles científics, i vol
constituir, amb motiu del seu 75è aniversari, un
homenatge al pensador, antropòleg i monjo.

«DELICADES»
Autors: T DE TEATRE / ALFREDO
SANZOL
Editorial: EDICIONS 62
Pàgines: 96 / Preu: 16 €

Un roser que era mort
sobtadament ressuscita. Un
pare es vol fer amic de la seva

filla a Facebook. Unes germanes acomiaden el
seu germà que se’n va a la guerra. Una pintora
intenta amb tota la seva ànima vendre un
quadre. Una dona necessita l’ajuda heroica dels
seus veïns per matar un ratolí... Una història
d’històries, de vegades no tan fràgils ni delicades.

«NOMÉS PER A
GEGANTS»
Autor: GABI MARTÍNEZ
Editorial: AMSTERDAM
Pàgines: 376 / Preu: 18,95 €

El 2002, la policia va trobar el
cos del zoòleg Jordi Magraner a
la seva casa de l’Hindu Kush

pakistanès. L’havien assassinat. Magraner feia
quinze anys que vivia a les muntanyes estudiant
la fauna, buscant el ieti i, sobretot, vivint al
paradís que sempre havia somiat. Sis anys més
tard, el misteri de la seva mort continuava sense
resoldre’s.
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George Orwell, pseudònim d’Eric Arthur
Blair, va morir de tuberculosi als 46 anys.

constituint una peça clau en el comerç inter-
nacional d’aquests productes. Orwell va co-
nèixer bé l’entorn colonial, els propòsits ver-
taders –i no la suposada extensió de la civilit-
zació, la salubritat o l’educació– que assenta-
ven el domini anglès d’aquells territoris; va
tractar amb els funcionaris anglesos que re-
gien les explotacions –l’espoli, ras i curt, de
matèries primeres i aliments–, i va poder
ponderar els diversos daltabaixos que el co-
lonialisme havia fet en la població indígena.
Així, Orwell no només es perfila com a un
dels autors més lúcids contra els totalitaris-
mes –negres o rojos– sinó que també va de-
nunciar amb una intel·ligència feridora la

terrible farsa de l’aventura colonial europea,
que les grans potències del nostre continent
havien iniciat des de mitjans del segle XIX.
La novel·la se centra sobretot en Flory –amb
qui l’autor més simpatitza–, un anglès amb
una marca de naixement a la cara, el qual, tot
i ser en molts aspectes típic colon, manifesta
una actitud envers la terra que l’acull i els
seus habitants que marca un contrast pro-
fund amb els altres anglesos del Club, aquest
petit cosmos de funcionaris corruptes, alco-
hòlics i explotadors, embeguts de superiori-
tat racial, menyspreadors i perdonavides, els
quals sentim debatre i veiem actuar en un
conjunt d’escenes enervants. L’argument

principal passa per una intriga de poders en-
tre funcionaris indígenes corruptes i la histò-
ria del festeig de Flory amb una joveneta an-
glesa òrfena, que acudeix a les colònies per
mirar de pescar marit. Flory té més rectitud
moral, però és un covard incapaç d’anar més
enllà de les inèrcies de l’embrutiment per im-
posar una altra visió, i l’antagonista, el cor-

rupte U Po Kyin, aprofita els prejudicis con-
tra els birmans per netejar els opositors en la
seva escalada social. La pròpia dinàmica de
l’imperialisme ho podreix tot: les amistats,
les relacions amb els treballadors, la possibi-
litat de viure una història d’amor, etcètera. El
colonialisme es perfila com la ideologia de la
destrucció de l’alteritat, la sospita perpètua
sobre l’altre, la impossibilitat de gaudir de
qualsevol plenitud (i només l’exuberància de
la natura promet la salvació). La novel·la és
magnífica i alhora estremidora; un clàssic
que s’ha de llegir per adonar-nos de la gran-
desa d’Orwell i recordar-nos de les poca-sol-
tades que va perpetrar el colonialisme.

«Orwell denuncia amb
una intel·ligència
feridora la terrible
farsa de l’aventura
colonial europea»
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