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«JOVENTUT
NACIONALISTA DE
CATALUNYA. ESCOLA DE
PATRIOTES»
Autor: JOSEP LLUÍS MARTÍN
Editorial: AFERS
Pàgines: 432 / Preu: 19 €

Aquest llibre estudia un dels
temes més desconeguts de la història recent de
Catalunya: les organitzacions politicojuvenils.
S’hi explica la història de la Joventut
Nacionalista de Catalunya, els joves de
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC),
des de la seva fundació el 1976 fins al 2008.

«INFORME DIAGONAL»
Autor: JOSEP GIMENO SERRAT
Editorial: ACONTRAVENT
Pàgines: 117 / Preu: 16,50 €

Any 2011. Un grup
d’empresaris catalans i
madrilenys –la Santa Aliança–
encarrega un informe per

aturar l’independentisme a Catalunya. Basat en
dades reals i públiques, Informe Diagonal és un
exercici de política-ficció que vol analitzar
l’actual situació de l’independentisme i,
sobretot, descriure els reptes que aquest
moviment haurà d’afrontar els propers anys.
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LLIBRES

ssistim a un empobriment galopant
en l’àmbit de l’insult, «art major de

la literatura i l’oratòria», com en deia
Francisco Umbral, que sabia de què parla-
va. Si una llengua no serveix per insultar,
perd molta efectivitat. En català disposem
de prou material, només que sovint aca-
bem recorrent als insults de sempre, gre-
garis i tristots. El poeta Jordi Cornudella,
a El germà de Catul (1997), inclou uns
quants decasíl·labs que val la pena recor-
dar. No disposo de prou espai per repro-
duir-los tots, però sí per fer-ne un tast:
«Pixatinters d’excessos diürètics, / bards
neotísics i protorreumàtics / més bufanú-
vols que nefelobàtics, / cecs acadèmics,
prostàtics i endèmics, / i saltimbanquis
recontraacadèmics».

Un altre insultador il·lustre que em ve
a la memòria és l’inventor Roger-Martin
Courtial des Pereires, que apareix a la
meitat de Mort a crèdit, de Louis-Ferdi-
nand Céline. Entre les seves troballes lèxi-
ques, podem destacar: amorf, protoplàs-
mic, invertebrat, gastròpode anorreat. Si a
algú li recorden les imprecacions del capi-
tà Haddock, que tingui en compte que el
llibre es va editar el 1936, quan la majoria
dels àlbums de Tintin encara no havien
aparegut. Potser algun dia haurem d’in-
vestigar la influència de Céline sobre Her-
gé. Aquest article està dedicat a Tintin, o
més ben dit al capità Haddock, o més ben
dit a Joaquim Ventalló, que va traduir
tots els àlbums al català a partir dels anys
seixanta, i que va mostrar una especial
sensibilitat a l’hora de plasmar les impre-
cacions que profereix el capità. L’editorial
Acontravent ha publicat la llista sencera
que en va fer el traductor, tot i que alguns
dels termes no es van arribar a publicar. El
llibre es titula Llamp de llamp de rellamp de
contra-rellamp! És aconsellable obrir-lo a
l’atzar quan estiguem una mica empipats,
i triar-ne uns quants per cridar-los urbi et
orbe. Quedarem descansats i ens introdui-
rem en el noble art de l’insult creatiu. Els
meus preferits són els compostos. Aquí
en teniu una tria: gandul de marca, cata-
plasma encantat, tàvec de somera, cap de
llúpia, mussol mal dissecat, filagarsa d’ec-
toplasma pansit, cavernícola arnat, cadell
de gos sarnós, astronauta d’aigua dolça,
pelleringa bona pel drapaire, sòmines de
l’estratosfera, mariner de sarsuela, larva
de mosquit de bassa, savi d’envelat.
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El noble art de
l’insult

DES DEL JARDÍ
VICENÇ PAGÈS vpages@presencia.cat

CRÍTICA.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Quaranta autors morts de la literatura catalana reben
l’homenatge de quaranta autors actuals

a idea del llibre parteix d’un que va es-
criure fa uns anys Cees Nooteboom,
Tumbas de poetas y pensadores. El vaig

llegir, aquell llibre, i no em va fer gaire efecte.
Aquest em sembla molt més atractiu. Sobre-
tot perquè aplegar quaranta autors actuals
de la literatura catalana perquè escriguin so-
bre el mateix nombre d’autors de la nostra
tradició té molta gràcia.

Bartomeu Fiol, que parla de Porcel, diu que
«les lletres em semblen més decisives que les
tombes». Pot semblar una obvietat. El que
perdura de tots aquests noms és l’obra –tot i
que n’hi ha més d’un, Pedrolo al capdavant,
que sembla que estigui patint un purgatori
ominós–. La frase de Fiol podria funcionar
com a divisa del llibre, en què queda clar que
els escriptors d’ara han visitat els diferents
cementiris –per descriure la tomba de cada
un dels homenatjats; per reportar, si s’escau,
les paraules de la làpida...–, però en el qual
sobretot hi ha contingudes reflexions sobre
l’obra, sobre els personatges que han sobre-
viscut els seus pares, sobre els versos que per-
viuen en la nostra memòria; i, en algun cas,
també, records del tarannà de l’escriptor.

Arnau Pons escriu sobre la preada herència
intel·lectual de Joan Maragall. Narcís Coma-
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Les tombes
flamejants

«TOMBES I LLETRES»
Autors: DIVERSOS
Fotografies: JUDIT PUJADÓ I EDUARD PUNSET
Editorial: EDICIONS SIDILLÀ
Pàgines: 184 / Preu: 24 €

Edicions Sidillà, una editorial nascuda a
finals del 2010 a la Bisbal d’Empordà, pren
el nom d’un poblat de l’alta edat mitjana
que va quedar colgat per les arenes del Ter.
El seu primer llibre, Tombes i lletres, vol ser
un homenatge especial, singular i col·lectiu
a la nostra literatura.
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«ÀNGELS CAIGUTS»
Autor: JORDI ARBONÈS (NIF)
editorial: www.bubok.es
Pàgines: 204

Àngels caiguts (Novel·la per
obrers i autònoms aturats) és
una novel·la d’humor que
descriu la descomposició de la

societat actual. El llibre ha estat editat a través de
www.bubok.es, i també se’n pot demanar una
versió en paper. Jordi Arbonès és autor de
diverses novel·les –L’agulla de plata, L’escala de
Richter, Matèria fràgil...–, textos teatrals i diverses
obres de narrativa.

«TERÀPIES DE SEDICIÓ»
Autor: LLUÍS MAICAS
Editorial: ENSIOLA
Pàgines: 228
Preu: 17 €

Lluís Maicas ens ofereix la seva
particular visió del món a
través dels dies que es van

escolant en aquest dietari que ha titulat Teràpies
de sedició. Així, per encarar una realitat molt
sovint allunyada de l’ideal, Maicas ens proposa
exercicis de revolta individual destinats a generar
noves preguntes sobre les qüestions eternes de la
naturalesa humana.

«LES RAONS DELS
INDIGNATS»
Autor: RAIMUNDO VIEJO (ed.)
Editorial: PÒRTIC
Pàgines: 72 / Preu: 6,50 €

El moviment que ha fet eclosió
la primavera del 2011 ha
marcat un moment clau de la

nostra història recent. Una generació que no va
conèixer la dictadura i que no va protagonitzar
la Transició ha reclamat la paraula a la seva
manera. Aquest llibre presenta una anàlisi feta
des de dins del moviment, amb les raons de la
seva protesta i l’alternativa que plantegen.
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dira dedica el seu text a Verdaguer i a l’aporta-
ció capital que el poeta de Folgueroles va fer a
aquesta literatura petita i voluntariosa, que
des de l’edat mitjana no ha deixat de donar
noms rellevants a la literatura del món. El gi-
roní, per cert, aprofita el seu relat per ficar el
dit a l’ull a Maragall. Eduard Márquez signa
un text magnífic sobre Vinyoli. En concret,
sobre la influència tan fonda que, quan era
un estudiant universitari, va rebre de la lectu-
ra dels versos del barceloní (en un moment
en què Márquez volia ser un poeta líric; no
exactament el poeta narratiu que és ara).

«No sou tan morts, els morts, com a vega-
des ens pensem», escriu M. Rosa Font refe-
rint-se a Ruyra. No, ni de bon tros. El llibre en
dóna fe. Cal agrair als editors, els escriptors
Judit Pujadó i Xavier Cortadellas, que hagin
estat tan rigorosos en la prescripció: tots els

El periodista Amela recorda una entrevista
per a La Vanguardia que va fer a Joan Perucho,
poc abans de morir (la tinc molt present: el ti-
tular deia, si fa no fa, que, dels llibres, ja no-
més en podia sentir el perfum). Aquí apareix
la bibliofília de l’autor d’El mèdium, descrita
amb un català grinyoladís: «Olori. A què fa
olor, aquest llibre?». Davant la tomba de
Foix, Xavier Lloveras ens dóna unes pàgines
intel·ligents sobre la poètica de la desaparició
del de Sarrià, i reflexiona sobre «l’obra de qui
es va amagar rere les lletres de J.V. Foix per es-
borrar-se finalment al lloc de repòs». Melcior
Comes, a propòsit de Villalonga: «Els cemen-
tiris només poden parlar de la vida». De la vi-
da, sí, i, en aquest cas, d’un munt d’obres per-
durables de la nostra tradició literària. De
l’etapa més reculada (Ramon Llull) a la més
recent (Jesús Moncada o Baltasar Porcel).

textos tenen la mateixa llargària. Esplèndi-
des, les fotografies, en blanc i negre, per ac-
centuar encara més la suggestió dels relats.
De vegades, són textos amb una clara voca-
ció de ficció: llegiu, per exemple, el de Jordi
de Manuel sobre Pedrolo, en què dos joves
que segueixen una noble missió pretenen
profanar la tomba del prolífic novel·lista.

Un autor a qui mai no deixen reposar en
pau del tot, i a qui han profanat dos cops la
tomba, és Joan Fuster. Bon text, el de Manuel
Baixauli sobre el pensador de Sueca i el pare
d’aquest, que exerceix l’ofici que també re-
presenta el seu cognom –el tema de la mort
ha interessat de sempre Baixauli–. El de Josep
Pujol sobre Carner també aprofita la força de
la imaginació.

Tomba de Joan Sales a Siurana. / JUDIT
PUJADÓ 
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