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lítiques, unes memòries d’una
classe social, unes memòries on
ell fos el protagonista, i són unes
memòries sensorials, basades en
l’afecte”.
Vilallonga, catedràtica de la

Universitat de Girona que el 4
d’abril faràlaseva lectioultima,va
comparar Rafel Nadal amb
Enees, que surt de Troia carre-
gant son pare, agafant de lamà el
fill i preservant els déus. Passat,

tòria local i explicaràs el món”.
“Perquè, qui entrarà a una lli-

breria russa a comprar els Palmi-
sano?”, demanava Nadal als tra-
ductorsquanlivandirqueaques-
ta novel·la es publicava en la
llengua de SvetlanaAleksiévitx. I
la resposta sempre és la mateixa:
més enllà dels valors universals,
allòconcret,particular, local,ésel
que acaba atrapant un lector de
qualsevol llocdelmón.

Pla va assenyalar que el gènere
memorialísticnohaestatbenvist
els últims decennis, “ni entre els
historiadors ni entre els crítics li-
teraris”; peruns, per la faltade ri-
gorhistòric, ipelsaltres,perlafal-
ta de valor literari. En canvi, Na-
dal “ha sabut transmetre un
entusiasme pàgina rere pàgina,
enunexercici de recordpersonal
sense caure en la glorificació. Po-
dria haver fet unesmemòries po-

Rafel Nadal,memòria de passat i de futur
present i futur, com faNadal, que
en aquest últim llibre, Quan s’es-
borren les paraules, on parla de la
sevamare i de l’alzheimer, també
parla dels nets, per a qui “fabrica
records”.Vilallongavadirque te-
nia“unamaneradefermesurada,
amb sentit de l’humor i amb des-
tresa literària”, i que assumeix
aquestaresponsabilitatdelpassat
idel futur.

Nadal va agrair la presència
dels consellers Jaume Giró i Na-
tàlia Garriga, i va celebrar que les
finances i la cultura anessin de
bracet. Va defensar el valor de la
memorialística, “perquèés litera-
tura, hi poses accents i en treus
del que vols explicar”. I va agrair
als seus pares que als seus 12 ger-
manselshaguessin fetbonesper-
sones,“encaraquetinguessinuna
ideologiamoltdiferent”.
Ramonedavaremarcarelsves-

santsperiodístic i literarideRafel
Nadal:“Lacreacióliteràriaielpe-
riodisme són dues coses allunya-
des i properes alhora”. I va recor-
darquede laTrilogiade lamemò-
ria ja se n’han venut 100.000
exemplars.Mentrestant,Nadalté
ara tres oficis: escriure, cuidar
l’hort i fer d’avi, que és del que se
sentmésorgullós.c

Diuenqueelsllibresesvenenuna
uniqueelsautorselshand’acom-
panyar, fent presentacions en
grans auditoris i també a les lli-
breries més apartades. I si bé és
veritat que a un escriptor tan po-
pular com Rafel Nadal (Girona,
1954) no li caldria sortir de casa
per vendre’n a balquena, no ha
deixatmai de visitar les llibreries
detotelpaís,acompanyantlaseva
última novetat editorial. Aquesta
manera de fer, que els llibreters
celebren amb agraïment i admi-
ració, encara famés enorme la fi-
gurad’aquest granobservadorde
la vida i de la història que és, per
damuntde tot,unagranpersona.
Ahir tocava un gran auditori a

Barcelona, el del CCCB, per cele-
brarlaTrilogiadelamemòria,que
RafelNadal ha clos aquest hivern
ambQuan s’esborren les paraules,
i que va encetar ara fa deu anys
ambQuan érem feliços i va conti-
nuar amb Quan en dèiem xam-
pany (Columna). Amb els profes-
sorsXavierPla iMariàngelaVila-
llonga, i el president de Grup 62,
Josep Ramoneda, el públic es va
submergir en aquestes tres no-
vel·les que recorren la història de
la nissaga familiar, però també la
de l’Europa del segle XX, un
exemple ben clar del que ara en
diem glocal (global + local), com
van remarcar tant Pla com Vila-
llonga, que va recordar les parau-
lesdeTolstoi:“Explicalatevahis-
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