
El peu de la fotografia de la coberta 
del llibre que Quim Torra dedica al 
periodista republicà Manuel Fontdevila, 
llibre publicat a l’editorial que ell mateix 
dirigeix, ja és un senyal d’alarma: en 
comptes de Manuel Fontdevila apareix 
el nom de Manuel Capdevila.

Aquesta errata és ben innocent, per-
què el lector la pot detectar. El que no 
podrà detectar, tret que faci una recer-
ca, són les nombroses infidelitats a les 
reproduccions textuals de fragments 
d’articles periodístics del biografiat. 
Els escrits de premsa citats han estat 
grapejats alegrement: supressió de 
punts a part; canvis innecessaris de 
mots; canvis de puntuació; correcci-
ons d’estil i unificació de fragments 
separats.

Així, quan Fontdevila parla d’aquell 
“estre de melangia”, Quim Torra de-
dueix, sense consultar el diccionari, 

que estre és una errata i la converteix 
en estreny: ja ens dirà què vol dir 
“un estreny de melangia”. Encara és 
més incomprensible que canviï “el seu 
adormiment” per “el seu dormir”, i “es 
desgrana l’obra” per “es desenvolupa 
l’obra”. O bé “i la nit en la plaça, la 
misteriosa...” per “i la nit en la plaça 
misteriosa...”.

L’estudiós és llicenciat en dret i es 
dedica, com a autor i com a editor, a la 
història cultural catalana, en especial la 
periodística. No té, doncs, la formació 
de filòleg ni la d’historiador, ni tampoc 
la de periodista. A més, deu ser un ho-
me enfeinat, sense temps per a fer les 
coses amb calma. Així, diu que Salva-
dor Llanas i Rabassa, que el 1906 obté 
un accèssit en un certamen literari ce-
lebrat a Granollers, a l’igual que Fontde-
vila, és director del Diari de Granollers. 
Com diu El Vallès, la font que sembla 
haver consultat, Llanas i Rabassa era 
director del Diari de Mataró. El Diari de 
Granollers es funda el 1926.

Més greu és la inèdita afirmació –pot-
ser, producte d’un error d’expressió– 
que durant la guerra Gaziel va treballar, 
amb Sentís, per a Bertran i Musitu, que 
ell anomena Bertran de Musitu.
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La Sophie Brinkmann és una infermera 
vídua i mare soltera que du una vida 
grisa i avorrida quan coneix l’Héctor 
Guzmán, un individu discret i seductor, 
que l’acull dins la seva família. però 
aviat descobrirà que l’Héctor amaga un 
personatge sinistre. És el cap d’una 
xarxa criminal d’abast internacional 
que treballa en el tràfic d’armes i de 
drogues. Tot d’una, els interessos de 
l’Héctor es veuen amenaçats per un 
grup que no s’atura davant de res.

Enric Casasses, ens ofereix, com diu 
Eduard Bonet a la solapa del llibre, 
“l’equilibri entre els seus contraris ín-
tims, entre la crítica severa i la partici-
pació generosa, entre el refús decidit i 
el compromís sincer, entre l’observació 
pura i l’actuació apassionada”. Musi-
calment, el llibre és, segons el poeta, 
una barreja de tradicional sard, paga-
niniana, mompouisme, noi de la mare 
i country de les contrades provençals 
dels temps prelul·lians.

L’assaig glossa les circumstàncies en 
què va treballar l’escriptor de Sueca. 
Mentre gestava una obra amena, rigoro-
sa i diversa, sempre va viure a Sueca. 
Els suecans foren la tribu que li va do-
nar déus, morts i fills sense necessitat 
de fer-se’ls ell mateix. un suecà li torna, 
amb aquest homenatge a la terra que 
tant va estimar i a les persones amb 
qui va conviure, una mínima part de la 
fortuna que ell va llegar als valencians: 
la consciència de ser un poble.

Les circumstàncies en què va 
treballar l’escriptor de Sueca
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