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«QUAN ELS OBRERS VAN
SER ELS AMOS»
Autor: XAVIER VINADER
Editorial: PAGÈS EDITORS
Pàgines: 216 / Preu: 18 €

La darrera setmana de febrer de
1976, els obrers es van
convertir en els amos dels

carrers de Sabadell. La ciutat va ser l’escenari
d’una veritable ruptura entre les estructures
municipals del règim feixista i la població que
volia recuperar les llibertats. Xavier Vinader
aporta fotografies i documents inèdits, i dóna
veu als seus protagonistes.

«LES RAONS DE L’EXILI»
Autor: RAFAEL TASIS
Editorial: COSSETÀNIA
Pàgines: 304 / Preu: 18,20 €

Les raons de l’exili recull una
selecció dels articles publicats
per Rafael Tasis i Marca durant
el seu exili parisenc

(1939-1948) sobre la situació dura i difícil de la
diàspora catalana en el nou context
internacional. A manera de contrapunt, s’inclou
l’assaig Carta a un exiliat català (1965), un text
fins ara inèdit que Tasis va deixar inacabat a
causa de la seva mort sobtada a París el 1966.
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avier Pérez Andújar (Sant Adrià de Be-
sòs, 1965) descriu els afores de Barcelo-

na amb la riquesa de Paco Umbral i la
desimboltura d’El Víbora. En el seu tercer
llibre, Paseos con mi madre (Tusquets), re-
memora un paisatge poc present en la li-
teratura: els blocs de pisos, els rius conta-
minats, la gent que per més que passin
els anys no acaben de sentir-se del país.

Com a festival lingüístic i com a evo-
cació d’una experiència sovint oblidada,
Paseos con mi madre és digne d’elogi. Ara
bé, gran part del llibre té les característi-
ques del pamflet, que és un gènere de cap
calent i de pocs matisos. La Barcelona
que hi apareix és caricaturesca i dicotò-
mica, com si Pérez Andújar no fos de
Sant Adrià (o de San Adrián, que diu ell),
com si no hagués estudiat en una univer-
sitat catalana, sinó que escrivís a partir
dels apriorismes que abunden quan es
contempla Barcelona des de centenars de
quilòmetres de distància.

La realitat es presenta a Paseos con mi
madre estructurada en oposicions clares i
definides: el poble i la burgesia, el castellà
i el català, La Banda Trapera del Río i Sisa,
El Vaquilla i Convergència, els autèntics i
els pijos. Quan Pérez Andújar elabora la
llista dels escriptors de Barcelona, resulta
que tots escriuen en castellà. La presència
de Juan Marsé és comprensible, ja que
Teresa i el Pijoaparte vénen a resumir la
mirada que projecta l’autor sobre la ciu-
tat.

«Es más verdad la geografía que la his-
toria», escriu Pérez Andújar. Aquí és on
discrepo. Perquè és la història la que ex-
plica que, a part de ser l’idioma de part
de la burgesia catalana, el castellà va ser
la llengua del poder –militar, policial, ju-
dicial– quan no teníem política. Els rics
del Liceu i els pobres de l’extraradi exis-
tien i existeixen, però entremig hi ha rea-
litats que el llibre passa per alt: les esquer-
res catalanes, els obrers catalans, gent
com Josep Sunyol, Joan Comorera, Puig
Antich i tants altres.

No és la geografia, sinó la història, la
que explica en quina llengua es va tortu-
rar i es va executar a Catalunya durant
dècades, també en vida de Pérez Andújar.
Naturalment, ell té tot el dret a novel·lar
el seu passat, però quan pretén equiparar
la seva experiència amb la història recent
d’una ciutat no em puc estar de dissentir.
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La temptació de la
dicotomia

DES DEL JARDÍ
VICENÇ PAGÈS vpages@presencia.cat

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

i un tret caracteritza l’obra d’E.L Doc-
torow és la seva emoció. Autor d’un
plegat de novel·les memorables, ver-

tader clàssic viu de la literatura nord-ameri-
cana actual, Doctorow no gaudeix arreu del
món de la fama ni de l’admiració crítica que
alguns dels seus companys de generació, així
Philip Roth, Don DeLillo o Cormac McCart-
hy, plomes insignes de les quals mai no es
deixa de parlar quan s’apropen les dates per a
la concessió del premi Nobel de Literatura.
Doctorow, però, té una obra sobradament
comparable a la dels autors citats, als quals
pot superar en molts moments en regularitat
i en profunditat, en ambició i en saviesa es-
peculativa. Alguns dels llibres de Doctorow
només han arribat a un petit cercle de de-
vots, almenys fora dels EUA (així, Ciutat de
Déu, El llac, La fira del món, o El llibre de Da-
niel), mentre que d’altres l’han fet un autor
fins i tot popular: Ragtime (que Milos Forman
va portar al cinema en una obra també esti-
mable), sobre els inicis del segle XX i la gran
transformació americana; Billy Bathgate (no-
vel·la sobre la màfia de Nova York dels anys
quaranta, adaptada al cinema de mala ma-
nera), o La Gran Marxa (sobre la guerra de Se-
cessió i el general Sherman): de totes aques-
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Un volum amb els relats més cèlebres d’un dels autors clau de
les lletres nord-americanes
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Doctorow, a la
menuda

EDGAR LAWRENCE DOCTOROW
Nova York, 1939. Un dels noms més aclamats
de la literatura nord-americana. Ha guanyat el
National Book Award, el premi Faulkner i
d’altres guardons.

«TOT EL TEMPS DEL MÓN»
Autor: E.L. DOCTOROW
Traducció: MARIA INIESTA I JULIÀ DE JÓDAR
Editorial: 1984
Pàg.: 320 / Preu: 19 €

Volum que recull els principals contes de
Doctorow, publicats originalment a revistes
de gran prestigi com The New Yorker.
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«VOLEM ESTAR AMB TU»
Autora: LAURA VIDAL
Editorial: COLUMNA
Pàgines: 128
Preu: 11,95 €

La doctora Laura Vidal,
responsable de la divisió
d’oncologia ginecològica de

l’Hospital Clínic de Barcelona, condensa de
manera pràctica la seva experiència d’atenció a
l’entorn social dels pacients de càncer en una
guia que segueix les possibles fases de la malaltia
des del seu diagnòstic, amb aspectes tan delicats
com la por de la recidiva o la incurabilitat.

«ZIHUATANEJO»
Autora: TERESA OLIVELLA
Editorial: ED. SARAGOSSA
Pàgines: 100 / Preu: 17,50 €

Al film The Shawshank
Redemption (Somnis de llibertat o
bé Cadena perpètua), el
protagonista, cada nit, pam a

pam, excava un túnel que el portarà de la seva
cel·la a la llibertat. Somnia que obrirà un petit
hostal a la platja de Zihuatanejo (Mèxic). Rut, la
protagonista de Zihuatanejo, es proposa tancar
definitivament la porta del pis on va viure amb
la seva família i a tot allò que l’ha empresonada.

«BIOTECNOLOGIA AL
MENÚ»
Autor: JOSÉ MARIA SEGUÍ
Traducció: JOSEP FRANCO
Editorial: BROMERA
Pàgines: 272 / Preu: 19,95 €

Què és un transgènic? I què no
és? Són perjudicials o la

solució a una bona part dels mals de la
humanitat? Aquest treball, Premi Europeu de
Divulgació científica, aborda els mites i
llegendes sobre els transgènics i hi aporta
arguments amb rigor científic, tot barrejant
aspectes polítics, sociològics i psicològics.
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Edgar Lawrence Doctorow. / JOSEP LOSADA

plar com sobreviuen els qui més s’estima.
Doctorow reprèn aquell relat per també do-
nar una explicació de l’absurd de la decisió de
la fugida i del retorn sobtat: el desig mimètic,
l’ànsia de trobar un incentiu renovat –la
competició per l’amor de la dona amb un vell
amic– en una vida que havia començat a es-
tancar-se. Novel·lista del desig, del movi-
ment, de l’ebullició de la història, Doctorow
se centra en situacions que permeten un can-
vi en els seus personatges, donant sempre
una oportunitat tant per a la millora com a la
decadència, com si res no fos més contrari a
l’esperit nord-americà que donar les coses
–les persones– per finides. D’aquí el retrat –en
la línia de Hemingway, Steinbeck i d’altres
mestres de la concisió anglosaxona– de posar
en escena personatges que no acaben de tro-
bar-se bé en aquest món, pàries i poetes, és-
sers per sobre o per sota de la vida tal com la
coneixen la resta dels mortals. Aquesta rara
capacitat per expressar en només dos traços
tota la profunditat d’una vida i tota la com-
plexitat d’una decisió crucial és allò que con-
verteix Doctorow en un dels autors més acla-
mats de la seva literatura. Amb aquest llibre
–que ens presenta dos contes que són escolis
d’algunes de les seves novel·les majors: Billy
Bathgate i Ciutat de Déu– se’ns dóna l’oportu-
nitat d’endinsar-nos en aquesta obra intensa
i reveladora, governada tant per la voluntat
de donar fe del món com de l’ofici de narrar-
lo d’acord amb les lleis d’una ficció que es
concep com a instrument privilegiat per en-
carar-se a la complexitat de l’experiència.

tes novel·les n’hi ha edició en català, en el se-
gell 1984. Aquesta mateixa editorial segueix
amb la missió de presentar en la nostra llen-
gua aquest gegant de les lletres nord-ameri-
canes, i ara ens dóna un sòlid i engrescador
volum de narracions, tres de les quals havia
ja editat en un petit volum anterior (Històries
de la dolça terra). Doctorow se’ns mostra més
sencer i poderós en les novel·les esmentades,
però per fer-nos una idea de la intensitat que

l’autor sap aconseguir a través del retrat de
personatges i de disjuntives crucials en te-
nim prou amb aquest llibre, que pot servir de
primer tast als lectors que encara no cone-
guin l’obra d’aquest mestre consumat. Tro-
bem una versió del mític relat Wakefield, on
es refà amb humor i saviesa el relat de Haw-
thorne: l’home que abandona la pròpia es-
posa –ara també les filles– per anar a viure a
les golfes del propi garatge, i tot per contem-




