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Fallits relats (sense ànima) 
des d’una presó estatal
En el film Happythankyoumoreplease, es-
crit, dirigit i protagonitzat per Josh Ra-
dnor, un aspirant a escriptor veu frus-
trada la reunió amb una gran editorial 
que podria canviar el rumb de la seua vi-
da alhora que exerceix de pare o germà 
gran d’un nen que s’ha perdut al metro. 
En un moment donat de la pel·lícula, es-
tant tots dos personatges xerrant sobre 
les seues vides, l’aspirant a escriptor li 
confessa al petit —que aviat es sap, viu 
amb una família d’acollida— que la seua 
sí és una vida digna de ser material per 
a una bona novel·la. És a dir, tenir una 
vida desgraciada, infeliç, permet ser un 
millor escriptor o, almenys, un escriptor 
molt més interessant. Jo en això tinc els 
meus dubtes, és clar, perquè hi ha dese-
nes i desenes d’exemples de grans autors 
que no necessàriament van ser maleïts. 
No obstant això, en conèixer la història 
personal de Curtis Dawkins, el primer 
que em va venir al cap va ser: «aquest 
home segur ha d’escriure històries po- Eric Gras
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tents, viscerals, que et deixen sense alè, 
K.O.». Però, després de llegir el conjunt 
de relats del que és el seu primer llibre, 
Hotel Graybar (Seix Barral), reconec que 
hi ha part d’aquests ingredients en ell, 
però em deixen més aviat fred.

La història personal de Dawkins, com 
dic, és carn de melodrama. Universita-
ri llicenciat, amb un màster en Huma-
nitats i pare de dos fills, pel que sem-
bla les drogues i l’alcohol van fer efec-
te aviat en ell fins al punt de, en 2004, 
matar un home i prendre a un altre 
d’ostatge. Anava fumat de crac, addic-
ció que únicament li va aportar una 
cadena perpètua que compleix des de 
2005 en una presó de Michigan.

Diuen que es va iniciar en el consum 
desmesurat de drogues i alcohol per in-
tentar combatre certs problemes men-
tals. El remei, com veiem, va ser pitjor 
que la malaltia. Amb aquestes vivències 
en el seu haver, la literatura li va servir 
de refugi, si bé molt abans de cometre 

el crim ja va decidir convertir-se en es-
criptor, carrera que ara, per fi, pot exer-
cir, encara que sigui des d’una cel·la. El 
meu problema, però, és que els seus re-
lats, tot i descriure en ells algunes esce-
nes escabroses, crues, tràgiques, no em 
resulten veraços. M’explico: tinc la sen-
sació d’estar llegint textos una mica im-
postats, sortits directament d’un taller 
d’escriptura creativa. No hi ha «ànima», 
o jo no la sento. En tots ells falta algu-
na cosa, aquesta essència que escriptors 
com Harry Crews o Edward Bunker —
que també van estar a la presó— si pos-
seeixen, com han demostrat a través 
d’unes obres en què la desesperació i 
el coratge, la recerca de la redempció 
o la condemna marquen una lectura 
que et trasbalsa des de la primera pàgi-
na. Dawkins parla de la presó, de la vi-
da a la presó, d’aquests moments ano-
dins i diàlegs una mica banals que per-
meten als presos sobreviure dia a dia, 
però en cap moment sento aquesta tor-
bació ni realisme que pretén plasmar. 
Al meu entendre, és la història perso-
nal de Dawkins el major reclam d’un 
llibre que, insisteixo, té els seus mo-
ments, però són molt escassos. H

Com a conseqüència dels 
desajusts territorials pro-
vocats pel la Gran Gue-
rra, la primera oportuni-
tat factible per a situar el 
catalanisme en l’agenda 
europea va sorgir en la 
tercera assemblea gene-
ral de la Societat de Na-

cions, celebrada a Ginebra el setembre de 
1922, en què es recomanà als Estats mem-
bres que salvaguardaren els drets de les no-
ves minories nacionals respectives. Aques-
ta resolució va impulsar diverses accions 
dels polítics catalans per tal d’aconseguir 
una posició estratègica, tenint en compte 
l’hostilitat del govern espanyol cap a la 
causa catalana. La dictadura de Primo 
de Rivera no podia acceptar ni tolerar el 
fet hipotètic que Espanya fóra percebuda 
com un Estat plurinacional. Acció Cata-
lana i la Lliga van constituir una delega-
ció —de què formà part destacada el juris-
consult i exdiputat de la Mancomunitat 
Francesc Maspons— que va assistir als con-
gressos de minories nacionals, en què va 
plantejar el dret d’autodeterminació de 
Catalunya i va consolidar la seua presèn-
cia a Ginebra com a mitjà de pressió des 
de l’exterior contra la política espanyola. 
En aquest llibre es reuneixen una sèrie 
d’articles de Maspons sobre aquesta qüe-
stió que, uns noranta anys després, torna 
a estar d’actualitat. JP
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Amb diversos mesos 
de retard —no en 
l’escriptura sinó en 
la seua publicació— 
i per motius que no 
venen al cas, ano-
tem en aquesta res-
senya l’aparició de 
l’estupenda edició 
dels articles periodís-
tics d’Alberto Insúa 

publicats el 1917 a dos llibres —Páginas 
de la Guerra. Por Francia y por la libertad i 
Nuevas páginas de la Guerra— a càrrec del 
professor Santiago Fortuño, articles en 
els quals aquest prolífic escriptor hispa-
nocubà (1883-1963) plasma la seua per-
sonal visió de la I Guerra Mundial. I dic 
personal perquè en cap moment s’amaga 
ni es camufla la posició ideològica des de 
la qual Insúa —un francòfil convençut, 
enamorat del sistema de llibertats demo-
cràtiques a la França del moment— ano-
ta i escriu, jutja i publica. I des d’aquest 
pressupost ideològic resulten sempre in-
teressants —i sovint sagnants— els comen-
taris comparatius entre la França immer-
sa en un conflicte bèl·lic sense parangó 
fins llavors i l’Espanya aïllada, irrespon-
sable, alegrement onanista de l’època 
que tant irritava al nostre autor. 

Alberto Isua va signar una obra li-
terària de dimensions més que sorpre-
nents i de densitat més que ressenyable —
Fortuño ha vingut editant des de 1998 al-
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gunes de les seues novel·les i un volum de 
memòries— tot i que els avatars de la vida 
i de la literatura van fer que aconseguís 
cert renom, però de manera puntual —la 
publicació de la novel·la El negro que tenía 
el alma blanca, per exemple—, d’aquesta 
manera un cas d’injustícia històrica que 
el treball del professor Fortuño, de l’UJI 
de Castelló, ve a reparar, fent bona la di-
ta popular segons el qual mai és tard si 
la dita és bona.

Mig amagat en els replecs d’una època 
rutilant i exagerada, hiperpoblada d’uns 
egos massa grans per a un país tan petit i 
ombrívol culturalment com el nostre, In-
súa no va ser, ni de bon tros, un escriptor 
empès per aquesta inclinació cega, buida 
i patètica característica dels anomenats 
«lletraferits». Ell va ser un intel·lectual de 
cap a cap i en el millor sentit de la pa-
raula: un observador de tot el que esde-
venia al seu voltant per convertir-lo en la 
massa mare d’una obra escrita marcada 
pel seu desig de crear opinió, de modelar 
l’opinió pública, amb una vocació social 
i política més que evident. Per sort enca-
ra queden especialistes que investiguen 
en aquests replecs de la història i desem-
polsen quant de mèrit s’amaga en ells per 
fer-nos-arribar en tota la seua extensió i 
profunditat. En el cas del professor For-
tuño el resultat del seu admirable afany 
investigador i recuperador és —com ens 
té acostumats— un excel·lent estudi i una 
més que apreciable edició. JMSR

És tanta la capaci-
tat de seducció que 
com a articulista té 
Joan Garí, que més 
que lectors, fa còm-
plices. La seua es-
criptura té la vir-
tut, a més, de ser in-
temporal. Per tant, 
el lector d’aquesta 
antologia dels arti-

cles que va publicar pràcticament cada 
dia entre els anys 2008 i 2012 en el des-
aparegut diari Público, una dècada des-
prés encara sorprenen per l’originalitat 
i l’agudesa del punt de vista, les aprecia-
cions, el curs de la prosa, la ironia, la ca-
pacitat de compactar la informació i de 
proposar reflexions. Ja fa temps que no 
en tinc cap dubte: Garí s’ha convertit en 
el millor articulista valencià que, a més —
com en el cas que ens ocupa—, s’expressa 
també en un castellà captivador, ja que 
col·loca la paraula adequada en frases en-
ginyoses i té un estil periodístic àgil i re-
solt. És admirable, a més, la capacitat de 
síntesi que té en unes poques línies.

Aquesta col·lecció d’articles és com un 
basar en què el lector trobarà una gam-
ma de temes en què Garí analitza aspec-
tes de política internacional, de la cul-
tura, l’educació, l’independentisme, la 
corrupció, la justícia, etc. Una lectura se-
gura per a l’estiu. JP
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