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«DANSA AMB DRACS»
Autor: GEORGE R.R. MARTIN
Traducció: MARC ALBACAR
Editorial: ALFAGUARA
Pàgines: 1.198 / Preu: 29,95 €

Alfaguara ha publicat
simultàniament en català Festí
de corbs i Dansa amb dracs, els

volums quart i cinquè de la famosa saga Cançó
de gel i focs, de George R.R. Martin. Aquesta sèrie
de fantasia èpica, traduïda a diversos idiomes i
adaptada en una sèrie de televisió, ha tingut un
gran èxit de públic i de crítica i se la considera
una de les més innovadores del gènere.

«AMB EL CORRENT DE
PROA»
Autores: CRISTINA GATELL /
GLÒRIA SOLER
Editorial: QUADERNS CREMA
Pàgines: 680 / Preu: 29,50 €

«Amb el corrent de proa» és
una expressió que l’historiador

Jaume Vicens va utilitzar per resumir la seva
vida, que identificava amb un dels fets més
adversos de la navegació. Aquesta obra investiga
la seva vida política i mostra com, amb el
franquisme, la manca de llibertats va portar
alguns homes de la cultura a la política.
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ns creiem el centre del món i del
temps, però hi ha tan poques nove-

tats sota el sol com a l’època del rei Salo-
mó. Fixem-nos, per exemple, en el que
escrivia George Orwell l’any 1946, quan
la majoria dels lectors d’aquesta columna
no havien nascut. A l’article Politics and
the English Language, publicat a la revista
Horizon, Orwell reflexiona sobre el llen-
guatge de la seva època, i en concret so-
bre l’anglès aplicat a la política. Hi troba
eufemismes vergonyants, paraules sense
sentit, tòpics rebregats, perífrasis infames,
llocs comuns, metàfores absurdes i «locu-
cions embastades juntes com les seccions
d’un galliner prefabricat». En resum, va-
guetat i incompetència. I sí, jo també es-
tic pensant en paraules com rigor, cohe-
sió, flexibilitat, racionalització i optimit-
zació de recursos.

George Orwell es refereix a dues parau-
les que continuen sent tergiversades avui
dia. Una és la paraula demòcrata, que ha
arribat a ser considerada patrimoni dels
partidaris de prohibir determinades for-
macions polítiques. L’altra és feixista, un
insult multiús que serveix per desqualifi-
car rivals de dreta, d’esquerra o de centre.
Ara bé: «Com que no sabem què és el Fei-
xisme, ¿com lluitarem contra el Feixis-
me?» Orwell havia establert que la prosa
moderna tendeix a fugir del concret, però
no havia arribat a imaginar que en certes
boques democràcia i feixisme esdevindrien
sinònims.

La paraula polític s’ha convertit en un
desqualificatiu genèric tot i que engloba
ciutadans tan diferents com Artur Mas,
Mònica Oltra, Josep Anglada o qualsevol
regidor del poble del costat. George Or-
well reconeix que els vicis lingüístics no
són exclusius dels polítics, ja que ni els
professors ni els assagistes se n’escapen,
ni tan sols ell mateix. Entre nosaltres, pe-
rò, abunden els qui tenen una relació tan
angelical amb el llenguatge, una visió tan
complaent d’ells mateixos, que arriben a
creure’s que són el poble. Caldria recordar-
los les paraules de l’autor de 1984 i de Re-
bel·lió a la granja: «Si ens desfem d’aquests
vicis pensarem amb més claredat, i pen-
sar amb més claredat constitueix el pri-
mer pas cap a la regeneració política.»
També, és clar, cap a la regeneració dels
que es pensen que es troben més enllà de
la política.
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La llengua de la
política
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l talent és una novel·la plena de digres-
sions, però que va sempre de cara a
barraca. Dinàmica, divertida en al-

guns moments; trepidant en altres; volguda-
ment excessiva com la macrooferta ininter-
rompuda que rebem contínuament a través
de tantes i tantes formes no reconegudes de
publicitat o com les 45 salses, a més del quèt-
xup, que Nopca deia en una entrevista que
va llegir que oferien en un anunci. Tot just
han passat la primera nit a Lisboa que Júlia
Nonell diu a Marco Casanova que estan per-
dent el temps. I un moment després, Marco,
que és també el narrador, indica que no afe-
geix res a les paraules de Júlia «perquè hem
entrat en la dinàmica seriosa imprescindible
per fer avançar el relat pel camí del caire cur-
ricular». Però no és així. L’aventura, el món
exterior, un món que, directament, té poc a
veure amb la realitat atrapa contínuament
Júlia i Marco, no paren de passar coses, el re-
lat és tan entretingut com un bon thriller (i,
ai, també tan superficial com un best seller!
Planes i planes de bon llegir i amb bons frag-
ments, però també amb tot d’estirabots i
amb adjectius i situacions imprevisibles, que
no aporten gaire res de nou). Marco i Júlia
van fins a Lisboa perquè no tenen diners per
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Còmic de l’última
adolescència
Amb la seva primera novel·la, Jordi Nopca barreja realitat i
fantasia, un viatge a Lisboa farcit de referències a llibres.

XAVIER CORTADELLAS xcortadellas@presencia.cat

«EL TALENT»
Autor: JORDI NOPCA
Editorial: LABREU EDICIONS
Pàgines: 388 / Preu: 18 €

Júlia Nonell i Marco Casanova tenen 25
anys i el cap ple d’entusiasme. Per engegar
el seu projecte, Edicions del Cocodril, no
dubten a robar un prototip capaç de
detectar el preuat i fugisser talent literari.
Amb la gallina dels ous d’or a les mans, la
jove parella d’emprenedors agafen el primer
vol barat cap a Lisboa per tal de reclutar
autors inèdits carregats de futur i construir
un catàleg que faci caure d’esquena.




