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OPINIÓ

M
Marta Pasqual
arta Pasqual (Girona, 1983) va néixer
l’any que va morir Joan Sales. Mort Sales,
neix amb Pasqual l’oportunitat de reivin-
dicar una de les més estimables aporta-
cions al sistema literari català sota el fran-
quisme. Joan Sales, la ploma contra el silen-
ci, el llibre que Pasqual ha publicat fa poc a
Acontravent, és una invitació apassionant
a descobrir el reescriptor que hi ha darrere
l’escriptor en la trajectòria de Sales. Tot i
que el centenari de Sales ha divulgat les di-
verses dimensions d’un dels més atrevits
intel·lectuals catalans del segle XX, és so-
bretot amb l’estudi de Pasqual que podem
mesurar la importància d’aquesta figura

fonamental en la represa editorial després
de la derrota republicana. Editant, corre-
gint i adaptant textos amb un criteri sensi-
ble al bon gust de la naturalitat lingüística,
Sales va lluitar amb saviesa de murri i te-
nacitat de resistent per una literatura sòli-
da basada en la complicitat d’un públic
lector no minoritari amb les obres d’uns
autors plens de força. “En Sales, la litera-
tura esdevenia una eina de combat que
buscava en els lectors l’aliat imprescindi-
ble per tirar endavant el projecte de redre-
çament cultural”, apunta Pasqual.

Sales va trobar a faltar després de la
mort de Franco un esperit favorable a

construir les bases d’un país lliure i culte.
“Abans podíem fer-nos la il·lusió, i ens la
fèiem, que si no existia una premsa catala-
na ufanosa com la d’abans de la guerra era
simplement perquè ens la prohibien. Ara
ja no prohibeixen res i ja ho veus”, comen-
tava a Ferran de Pol el 1977. “Estem dis-
persats. Estem tristos. Estem fotuts. De ve-
gades em fa l’efecte que només hem estat
feliços durant la guerra. Aleshores al-
menys combatíem enmig d’una immensa
confusió, però amb una gran esperança”,
li confessava el 1978. Encara dispersats i
en guerra, Sales, ara mateix, tristos i fotuts,
sentim més la confusió que l’esperança.

Un nom, un món.............................................................................................................................
Xevi Planas / xplanas@presencia.cat
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Encara
dispersats i en
guerra, ara
mateix, tristos i
fotuts, sentim
més la confusió
que l’esperança

oan Vila Dilmé neix a Castellfollit de la
Roca un 26 de setembre. Balança de signe
zodiacal, per influència dels astres, hauria
de ser una persona equilibrada, entregada
als altres, amant de la bellesa i de l’art. Una
descripció que no difereix gaire de la que li
va fer el psiquiatre Joan Torrell, que el de-
fineix com un perfeccionista i molt entre-
gat a la feina. Fill d’Encarnació i Ramon,
que el defineixen com un fill modèlic, fa
els estudis primaris a l’escola del poble, on
ell diu que a vegades el rebutjaven perquè
el veien efeminat. Estudia perruqueria, la
seva vocació inicial, i després d’unes pràc-
tiques aconsegueix feina en diferents per-
ruqueries de renom a Girona i Platja
d’Aro. Decideix llançar-se a l’aventura
empresarial i munta una perruqueria a
l’Empordà juntament amb una sòcia. Fra-
cassen i Joan Vila ha de recórrer a l’ajut
econòmic dels pares per satisfer els deutes.
Després d’aquest fracàs empresarial es
converteix en empleat precari i temporal,

Un bon jan
assassí en
sèrie

com ho demostra el full del seu
historial laboral del Ministeri de
Treball, on es veu que en qüestió
de vint anys està donat d’alta en
trenta empreses diferents: fàbri-
ques, gasolineres, restaurants... El
tremolor crònic de les mans li
impedeix desenvolupar amb dili-
gència la feina de cambrer. Fa
cursos d’hostaleria i també prova
sort en el camp dels massatges i la
reflexoteràpia. Ell mateix es defi-
neix com un “tastaolletes” que no
sabia encarrilar la seva vida pro-
fessional. Fins que el 2005 troba
la que serà la seva segona i gran
vocació: l’assistència als ancians.
Obté el títol d’auxiliar d’inferme-
ria a Olot i comença a treballar a
la residència El Mirador de Ba-
nyoles. El desembre del 2005 el

seu psicòleg, Joan Sala, el fitxa per treba-
llar a la residència La Caritat d’Olot, que el
mateix Sala dirigeix. Sala el capta d’em-
pleat i l’abandona com a pacient, per
qüestions d’incompatibilitat. A La Caritat,
Vila es converteix en un treballador abne-
gat i modèlic que treballa fora d’hores i no
té mai un no per a companys i residents.
L’octubre del 2010 es descobreix que ha
matat una anciana i ell acaba confessant
que n’ha matat onze. I així, aquell bon jan
esdevé l’assassí en sèrie més prolífic
d’aquest segle a tot l’Estat.

Egocèntric
Álvaro Muro, el psiquiatre que l’ha avaluat
a la presó, creu que té trets narcisistes i
egocèntrics. Ha tingut ofertes de fer lli-
bres sobre la seva vida i ha estat objecte
d’estudi en un curs sobre assassins en sè-
rie a la facultat de criminologia de la Uni-
versitat Camilo José Cela. En l’àmbit cri-
minal, ha tingut gran rellevància.

El perfil.............................................................
Tura Soler / tsoler@elpuntavui.cat
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Ell mateix es
defineix com un
“tastaolletes”
que no sabia
encarrilar la
seva vida
professional.

Joan Vila durant el judici
d’aquests dies a Girona.
/ Dibuix de JOAN OLLER




