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El llibre de l’Editorial Gregal parteix 
d’una realitat: la bèstia que roman a 
sota la pell. La pell és el món assumit. 
Josep Viñas acaba de publicar un lli-
bre de narrativa: La sivella. L’escriptor 
defensa una idea: tothom i sobretot els 
mascles estem determinats per la vida. 
Parla d’un fet, la violència soterrada en 
qualsevol relació. No ho fa explícit, es-
criu gràcies al secret. El secret assumit 
en qualsevol relació quotidiana. Me- 
diocre i assumida. L’escriptor s’atre-
veix a mostrar la vida rutinària, el dia 

a dia de diversos personatges. Sem-
blança atorrentada i amb criteri en un 
territori perillós (Girona): la rutina pot 
acabar amb violència i dolor. Escriu, 
amb seny, a partir de les aigües freà-
tiques de la vida —sincer. La vida que 
explica Viñas amb els personatges que 
ha creat remeten al tedi de la vida, en 
el qual tots estem ficats; retroba la pèr-
dua dels herois. L’autor explica qüesti-
ons refregades i, al mateix temps, cer-
ca una solució, algú que se salvi de la 
mediocritat en la vida assumida. Un 

misteri. Qualsevol assassinat pel fet de 
ser innocu no implica cap ordre. Hi ha 
pocs suïcidis revolucionaris. Tot plegat 
forma part de la cinta contínua de la 
vida i de Tokio Blues la mort consenti-
da. El destí que l’escriptor proposa és 
fosc. Juga amb la idea de la descripció 
austera: escriure sobre gent corrent i 
normal. Quin atreviment! Parla sobre 
la quotidianitat de la mort —rutinària 
percepció. Qui fa un seguici al mort? 
Juga, una mica, amb certa perversió 
amb l’objecte, la sivella. Gran idea que 

La fosca Text > Jordi arBonès, Nif

aparador  lletres

La Fundació Josep Irla, que ha tingut 
un paper capdavanter en la recupera-
ció de la memòria republicana, acaba 
d’editar una biografia dedicada a Pere 
Cerezo, que va ser el penúltim alcal-
de de la Girona republicana. La vida 
de Cerezo transcorre entre un costat 
i l’altre de l’Atlàntic, entre Catalunya i 
l’Argentina, en un camí d’anada i tor-
nada marcat per la precarietat econò-
mica i l’exili polític; dues circumstàn-
cies difícils que van definir el tarannà 
de Pere Cerezo i que, de fet, són ben 
presents en el moment actual. Quan 
la seva família va arribar a Girona des 
de l’Argentina, va arrelar amb força i es 
va convertir en «més gironí que els que 
hi havíem nascut», tal com recordava 
Xavier Casademunt, company seu al 
Centre d’Unió Republicana. De la ma-
teixa manera, quan es va veure obligat 
a emprendre el camí de l’exili, es va re-
incorporar de ple a l’Argentina, sense 
abandonar mai el seu compromís amb 
el nostre país.
 L’autor ofereix una dimensió molt 
completa de Pere Cerezo, en la qual 
s’afronta la seva vida familiar, la tra-
jectòria professional i el compromís 
polític. En aquest sentit, el biografiat es 
converteix en un paradigma del procés 
d’aproximació a la política a principis 
del segle xx, gestat a mig camí de la 
implicació municipal i el paper en el 
Centre d’Unió Republicana; i, al ma-
teix temps, de la conformació del seu 

ideari, marcat pel sentiment de catala-
nitat i els anhels de justícia i llibertat. 
El llibre, però, no només ens parla de 
Pere Cerezo. La seva trajectòria vi-
tal, ben central a la Girona del primer 
terç del segle passat, es converteix en 
una excusa perfecta per resseguir els 
darrers anys del regnat d’Alfons XII, 
la República o la Guerra Civil, quan 
el biografiat es va convertir en la pri-
mera autoritat de Girona. Els capí-
tols dedicats a resseguir el període de 
1931 a 1939 són, en aquest sentit, una 
excel·lent lliçó d’història en la qual el 
personatge és integrat perfectament 
en l’evolució política i social del perío-
de, a partir de l’anàlisi de la seva tasca 
com a diputat al Parlament, resseguint 
el seu pas per la presó després dels fets 
d’octubre i, lògicament, reconstruint 
la seva etapa com a alcalde de Girona 
durant la guerra.
 El llibre revela no només l’esforç per 
rastrejar totes les fonts possibles (cal 
destacar, en aquest sentit, el material 
conservat per la família a l’Argentina, 
que va cedir-se a l’Ajuntament de Gi-
rona i es troba dipositat a l’arxiu de la 
ciutat), sinó també per interrogar amb 
intel·ligència cada document o bé per 
assumir amb modèstia i originalitat 
cada buit documental. Val la pena 
destacar, també, l’esforç per recopilar 
material fotogràfic, ben característic 
de les biografies editades per la Fun-
dació Irla. I, per damunt de tot, l’estil 
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del llibre, amb una redacció fluida i 
original, en la qual l’historiador o bé es 
converteix en un protagonista més de 
la història (el començament del llibre, 
quan explica el viatge a Corrientes, re-
sulta, en aquest sentit, ben atractiu) o 
bé es recrea en un llenguatge periodís-
tic que atrapa el lector des de la prime-
ra pàgina. De ben segur que el treball 
de Jordi Galí, molt recomanable, aju-
darà a immergir-se en una història tan 
apassionant com plena de dignitat.
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