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Vi. Per la seva feina d’aparellador i d’ar-
quitecte tècnic a l’Ajuntament, ha viscut 
en viu i en directe totes les transforma-
cions del microcosmos consistorial des 
de la transició democràtica fins al 2007, 
any en què es jubilà. A més, i precisa-
ment per les exigències del càrrec, va 
tenir ocasió de participar en molts dels 
projectes municipals que han canviat la 
fesomia de Girona, i de tractar en perso-
na amb els seus protagonistes i destina-
taris, a vegades prou peculiars. Les obres 
públiques a Vila-roja (un barri amb mi-
nories que requerien molta mà esquerra 
per no ofendre sensibilitats), l’eliminació 
del Barri Xino i les necessàries negocia-

Narcís Sureda va néixer a la plaça de l’Oli 
(gaire més gironí no es pot pas ser), i ha 
superat amb èxit el risc inherent a fer un 
llibre entre el costumisme i les memòries: 
podria haver-li sortit un brunyol (un pro-
ducte també molt gironí), ben oliós, però 
aquest no ha estat el cas. Al contrari, ha 
confegit un deliciós i fresc xuixo literari 
en què les imatges quotidianes de la Gi-
rona de postguerra van donant pas a una 
excursió a les interioritats de la plaça del 

cions prèvies amb les senyores de l’ofici, 
i la restauració del Cementiri Vell entre 
l’estoïcisme dels seus soferts «habitants» 
són exemples de les activitats dirigides 
per Sureda i que ell descriu amb discre-
ció, elegància i amb una generosa dosi 
d’humor britànic.
 Perquè Sureda no ha caigut en la 
trampa fàcil de relligar anècdotes, xafar-
deries i rumors, sinó que (sense deixar 
de banda unes quantes facècies sucoses) 
retrata personatges, analitza causes i 
perquès, i filosofa sobre costums i ma-
neres de ser i d’entendre la vida a casa 
nostra. I d’aquest aparent totum revolu-
tum, n’extreu per als gironins joves i no 
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La novel·la Segones oportunitats (Edi-
torial Gregal), la primera publicada 
per l’olotina Rosa Torrent, s’inicia 
amb la mort de l’avi Ciscu i els fami-
liars preparant-se per anar al tanatori. 
No sabem com s’ha mort, però, des 
d’aquest moment, aquest fet natural 
com és la mort d’un avi queda entès 
pels adults, però no el comprèn igual 
la seva neta, la Xesca, una nena de 
deu anys. Amb innocència i humor, 
aquesta nena capgirarà totes les nos-
tres certeses. Com s’ha mort l’avi? Qui 
hi ha al taüt? Realment s’ha mort l’avi? 
S’haurà atrevit a donar-se una segona 
oportunitat amb la dona de la seva 
vida? 
 Mitjançant un ús molt original del 
monòleg interior, l’autora se’n serveix 
per exposar els punts de vista de dife-
rents personatges aparentment sepa-
rats per un gran abisme, circumstàn-
cia que ens permet seguir la narració 
des de diferents visions. Destaca per 
la seva originalitat el capítol «Moca-
dors», en què Torrent dona el prota-
gonisme i la veu als mocadors de but-
xaca i de paper que fa servir la gent al 
tanatori. També és destacable l’arbre 
genealògic d’alguns personatges que 
l’autora inclou al final.
 La Xesca és l’ànima de la trama 
novel·lesca, on es revela una espes-
sa xarxa de dinàmiques socials que 
configuren el microcosmos familiar. 
És precisament en la família on s’es-
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tableixen jerarquies de pares i fills, o 
entre germans, encara que amb abun-
dants filtracions entre aquests mons 
compartimentats: «Hi ha tants fils 
que menen la direcció de les nostres 
vides! Està tot tan entramat que a ve-
gades ens veiem menats cap on els al-
tres volen sense adonar-nos que això 
no és pas el millor».
 El llenguatge viu i popular és un 
element destacat de Segones opor-
tunitats. Així, si tomata, enfalagós, 
enaigat, encusonit enriqueixen els di-
àlegs, els castellanismes tio, tia, pol-
vo, morbo, tope guai o vale els doten 
de realisme. Les expressions com ara 
«Però, mare, ont aneu?, «No quedaria 
pas tranquil·la si no hi anés» o «Poc 
ens n’havies parlat mai!» situen de se-
guida el lector a l’Olot d’avui en dia.  
 Entre diferents temps i llocs (i mi-
rades) es construeix aquesta narra-
ció plena de traïcions, infidelitats i 
secrets familiars. En definitiva, ens 
trobem amb situacions divertides 
(moltes provocades per l’aspirant a 
escriptora i treballadora del tanatori, 
Assumpta) i altres d’estranyes (com 
la presència d’un circ). La imagina-
ció, l’expressivitat del llenguatge, la 
necessitat d’amor o d’afecte, la força 
amb què es retrata la vida dels perso-
natges, tan propers, entre ells i alhora 
tan diferents, fan de Segones oportu-
nitats un llibre tan amè com intens i 
sorprenent.
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llibre tan amè com 
intens i sorprenent

aparador  lletres


