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LLIBRES

ordi de Manuel fa temps que transita
per la literatura de gènere: la del gène-
re negre amb el cicle de l’inspector

Marc Sergiot; el de ciència-ficció, que no
sempre es contraposa al gènere negre,
com va passar, per exemple, amb L’olor de
la pluja, també amb l’inspector Sergiot
com a personatge; el de la sàtira irònica i
divertida, però al mateix temps propera,
del món del futbol. Fa uns anys, de Ma-
nuel va guanyar el premi de Prosa de Fic-
ció de Sant Just Desvern amb Pantera ne-
gra. Però no signava el llibre ell, sinó Joan
Gols. Dels vint relats que conformen Or-
sai, els més interessants –i segurament
també els més elaborats– són els tres que
protagonitza aquest porter a contracor
que és Lluc Roig, Pantera negra, i que tam-
bé estan suposadament escrits per Joan Gols, el seu biògraf, tot i que ara
sigui Jordi de Manuel qui els signa. Els trobem al final de cadascuna de
les tres parts d’Orsai. Sorprenent, i a la vegada tendre, a Origen, el primer
d’aquests relats, sabem que Lluc Roig aspirava a dibuixar i no a entrenar
de porter. En el segon, Maduresa i ocàs, Gols escriu que Lluc Roig va ex-
plicar-li «que no havia tingut mai la sort de ser suplent». En el tercer,
Clonació, s’acosta a la ciència-ficció, cosa que també passa en Records
d’un vell món, l’últim relat d’Orsai, un homenatge al Mecanoscrit del se-
gon origen de Pedrolo. No sorprèn: Jordi de Manuel dialoga contínua-
ment amb els altres gèneres i amb obres d’altres autors o amb alguns
personatges d’altres obres seves. Hi ha partits de futbol, però molts dels
relats d’Orsai giren sobretot al voltant d’aquest esport: els caçatalents, el
sou dels professionals, els venedors de pipes... Alguns relats són d’un
sentimentalisme fàcil o propers a l’estirabot o a l’acudit. També els
noms d’alguns personatges: hi ha un president d’un equip de futbol de
Barcelona que es diu Finestra; un exvicepresident que es diu Flavio Ro-
vell. Però els relats de què els he parlat i alguns altres valen molt la pena.
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Vint jugades
Jordi de Manuel publica a «Orsai» vint relats
al voltant del món del futbol

«ORSAI»
Autor: JORDI DE
MANUEL
Editorial: METEORA
Pàg.: 144 / Preu: 17 €

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

belard Saragossà presenta un es-
tudi molt extens sobre una
construcció sintàctica particu-

lar, la de la preposició de més adjectiu
qualificatiu: un de llarg, en té de vermelles,
de més verdes en maduren… Ho fa mogut
per la discrepància que detecta entre la
prescripció, que demana sempre la pre-
posició de, i els usos vius del «valencià de
l’Horta», on la preposició és inusitada. Fa
molts anys que Saragossà aborda aquest
aspecte gramatical, cosa que es nota en la
densitat de l’obra i, a parer meu, en una
certa barreja d’estils. La primera part re-
cull l’estat de la qüestió, amb una inci-
dència especial a Pompeu Fabra i Joan So-
là. Les referències, però, abracen tots els
estudis de la segona meitat del segle XX
ençà: des de Sanchis, Badia, Valor, La-
creu… fins a l’Institut Interuniversitari
de Filologia Valenciana i la Gramàtica del
català contemporani, amb autors com Jo-
sep M. Brucart o Sancho Cremades. L’autor hi detecta una evolució lò-
gica de la norma de Fabra però alhora un decantament menys justificat
cap als usos no valencians. Diria que Saragossà se’n surt amb una anàlisi
excel·lent que, tanmateix, peca d’assagística en determinats capítols.
¿Com pot ser que en les conclusions sobre Fabra no hi surtin detalls de
la construcció estudiada sinó excursos sobre els que «lliguen els gossos
amb llonganisses» o comentaris adreçats als que actuen «com si fórem
el melic d’Europa»? La segona part recull el tractament alternatiu, en
què Saragossà destaca les propietats indispensables de l’ús bàsic i pre-
senta com a opcional l’ús secundari (dues boles blanques i tres de negres…
o simplement tres negres). També hi aporta un capítol final dedicat a
l’exposició divulgativa de la construcció i a demanar més treballs que
mostrin que «el valencià no és l’ovella negra de la llengua».
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Una de bona
Saragossà analitza un cas de la sintaxi
catalana que ha atret l’interès dels lingüistes

«EL VALOR
COMUNICATIU DE
LA CONSTRUCCIÓ
’DE + ADJECTIU
QUALIFICATIU’»
Autor: A. SARAGOSSÀ
Edit.: ACADÈMIA
VALENCIANA DE LA
LLENGUA
Pàgines: 390 / Preu: 12 €

NOVETATS..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

«LA TEMPTACIÓ DE VOL»
Autor: ROSA FABREGAT
Editorial: PAGÈS EDITORS
Pàgines: 576 / Preu: 25 €

Aquest volum compila, crono-
lògicament, els sis últims poe-
maris publicats per l’autora, a
més a més de la recopilació de

poemes dispersos, que ha titulat Enlairar estels, i
d’un poemari inèdit que porta el mateix títol
que dóna nom al conjunt del volum: La tempta-
ció de vol. Des del sentiment més íntim, amb ver-
sos curts, fràgils i delicats, fins a la reivindicació
social, amb un vers més narratiu.

«AQUELLES NITS DE
MAIG»
Autor: MANEL SUBIRATS
Editorial: MIRMANDA
Pàgines: 146 / Preu: 12 €

Han passat molt anys des que
la Guillermina va abandonar la
família i el país per dedicar-se a

viure una vida de disbauxa fent senyors pel món.
La vida la va portar fins a Miraflores, al cor de la
jungla amazònica. Anys després s’hi retroba amb
el seu germà bessó i la seva neboda de quinze
anys, a la qual li obrirà les portes de l’amor, del
sexe i dels vincles que menen el món.

«UNA BREU HISTÒRIA DE
GAIREBÉ TOT»
Autor: BILL BRYSON
Traducció: JOAN SOLÉ
Editorial: LA MAGRANA
Pàgines: 560 / Preu: 25 €

Com va anar el Big Bang? Què
va fer desaparèixer els dinosau-

res? Quan van sorgir les primeres civilitzacions?
On és el punt més llunyà de l’univers? Per què
sempre ens fem preguntes sobre tot allò que ens
envolta i, invariablement, acabem trobant una
resposta tan senzilla que semblava impossible de
ser plantejada?




