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«UNA VIDA
CONSAGRADA A LA PAZ»
Autor: SUN MYUNG MOON
Editorial: SEPHA
Pàgines: 374
Preu: 15 €

Autobiografia del reverend
coreà Sun Myun Moon, que

avui lidera un creixent moviment internacional
amb activitats desplegades en 190 nacions i que
ha fundat organitzacions i institucions en
pràcticament totes les àrees de l’activitat
humana i és el dirigent d’un moviment
interreligiós per la pau.

«EL MISTERI DE
L’ASSASSINAT DEL BISBE
DE BARCELONA»
Autors: PONÇ FELIU, MIQUEL
MIR
Editorial: PÒRTIC
Pàgines: 200 / Preu: 17,50 €

El 17 de juny de 1939 es van
celebrar amb la màxima pompa els funerals pel
bisbe Irurita, figura emblemàtica de l’anomenat
nacionalcatolicisme. Però realment era mort
Irurita? Segons la versió oficial de l’Església,
havia estat afusellat el 1936 per un escamot
anarquista. Però altres versions ho qüestionen.
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LLIBRES

n aquests temps de twitter i whatsapp,
el correu tradicional resulta més lite-

rari que mai. Com els discs de vinil o les
fotografies en blanc i negre, suscita devo-
cions i fetitxismes arravatats. Després de
les recuperacions d’Adreça desconeguda, de
Kressmann Taylor, i de 89, Charing Cross
Road, de Helenne Hanff, arriba una altra
novel·la epistolar escrita per una dona, ap-
ta per a lectors que no defugen una obra
breu i àgil, i que mostra un domini del rit-
me que només és patrimoni dels corres-
ponsals de ficció. Em refereixo a Una for-
ma de vida, d’Amélie Nothomb (Empú-
ries). No sabem –ni ens importa– fins a
quin punt aquesta novel·la és autobiogrà-
fica. La narradora, en tot cas, és una es-
criptora que contesta les cartes dels seus
lectors, ja que Una forma de vida és el recull
comentat de les cartes que intercanvia
amb un soldat d’Iraq. És fàcil que se’ns
acudeixin uns quants noms d’escriptors
que davant aquest tema naufragarien en
un mar de civisme, antimilitarisme, anti-
imperialisme i altres formes del pamflet.
No és el cas d’Amélie Nothomb, que cen-
tra el llibre en dos aspectes que no solem
vincular a la guerra. Em refereixo a l’art i a
l’obesitat. El corresponsal de la narradora
és un soldat que es venja del seu destí bèl-
lic devorant enormes quantitats de men-
jar. Forma part d’un grup de combatents
que s’autoanomenen «els sabotejadors»,
per als quals l’obesitat és una penitència i
alhora una forma de protesta, visual i eco-
nòmica. El greix és tan aparatós i obsessiu
que l’obès li posa nom i en parla com si
fos una altra persona. Poc després, comen-
ça a referir-s’hi com la seva «obra». La nar-
radora inicia gestions per exposar-la en
una galeria d’art. Ara bé: «És innegable
que hi ha autors que perjudiquen greu-
ment la seva obra.» Alguns llibres haurien
d’acabar-se després del nus i abans del des-
enllaç, que tan sovint resulta decebedor.
En el cas d’Una forma de vida, és recoma-
nable arrencar literalment les últimes pà-
gines. Aconsello finalitzar el llibre després
de la frase que reprodueixo a continuació,
i que faríem bé de memoritzar com a me-
sura preventiva davant les decepcions que
procuren els anys. «Hi ha una felicitat que
res no pot igualar: la il·lusió de tenir un
sentit. Que aquest significat provingui
d’una mentida no en disminueix en abso-
lut la voluptat.»
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El greix com a
obra d’art

DES DEL JARDÍ
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l món novel·lesc de Robert Saladrigas és
el del record. Un record, però, que no és
gens complet, perquè hi ha l’oblit i per-

què hi ha el desconeixement dels altres i la in-
comunicació, i perquè s’aixeca damunt
d’unes paraules que llisquen sobre les raons i
els fets com els rierencs o les pedres planes da-
munt l’aigua. Penso en Alexis Casas, el prota-
gonista de La llibreta groga, un aviador de 52
anys, que vola des dels 37, i que comença a fer
un repàs de la seva vida en un hotel de Toron-
to, conscient com és que l’única vida que pot
conèixer és la seva. Penso també en el perso-
natge protagonista de Biografia, que em sem-
bla recordar que no té nom i que sap sobretot
què no és. I penso encara en Bernal Crespí, el
protagonista de L’altre, l’última novel·la de Sa-
ladrigas fins a L’estiu de la pluja. Crespí potser és
el menys interessant de tots plegats: no sembla
ni que acabi de ser conscient del seu egoisme i
de la seva abúlia i de la seva buidor, però és tan
incapaç de rebel·lar-se com Daniel Saravia i
Franquesa, que va néixer, no casualment, el
maig del 1968, i que, quan es rebel·la –infruc-
tuosament– equivoca el tret i s’allista a la Legió
Espanyola. Però la principal protagonista de
L’estiu de la pluja és Mariona Saravia, la seva
germana. Té 37 anys, viu a Nova York, treballa
per a una agència que acaba de confiar-li la di-
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A «L’estiu de la pluja» Robert Saladrigas novel·la el distanciament

XAVIER CORTADELLAS xcortadellas@presencia.cat

No acabes de
saber mai qui sóc

ROBERT SALADRIGAS
(Barcelona, 1940) és novel·lista i crític literari.
Entre les seves obres, destaquen Memorial de
Claudi M. Broch (1986), El sol de la tarda
(1992) o La llibreta groga (2004).

L’ESTIU DE LA PLUJA»
Autor: ROBERT SALADRIGAS
Editorial: EDICIONS 62
Pàgines: 224 / Preu: 19,50 €

La Mariona Saravia, filla, germana i néta
d’arquitectes de prestigi, viu i treballa a
Nova York com a directora d’audiovisuals.
La mort de l’àvia i el diagnòstic d’un càncer
al seu pare la forcen a tornar a Barcelona.




