
Jesús M. Tibau, llibreria La 2 de Viladrich, Tortosa, 24 de gener de 2014    

 

 

ELS NENS DEL SAC 

 

Durant la meva llarga vida de lector he gaudit de cadascun dels llibres. Sóc dels 

que penso que tots els llibres t’aporten alguna cosa. Però d’aquesta trajectòria 

lectora recordo especialment alguns moments memorables, moments en què 

determinades lectures m’han marcat, m’han sacsejat. Sovint aquests moments 

van passar a la meva joventut, quan potser som més receptors, potser després, 

d’adults, construïm cuirasses que ens fan impenetrables, ens creiem ja modelats 

del tot, i costa més arribar al fons de la nostra ànima. Aquests moments 

memorables han estat protagonitzats pel Quixot, Las ratas de Delibes, El Petit 

Príncep, Pedrolo, Calders, Incerta glòria de Joan Sales, Lorca, García 

Márquez…. Camí de sirga… Artur Bladé…. i, ara, Damià Bardera. 

 

Algunes vegades, aquestes lectures que m’han marcat ho han fet a partir d’un 

sotragada inicial, d’una topada amb quelcom prodigiós i diferent.  Els contes de 

Damià Bardera m’han produït aquest efecte, i mai no li podré agrair prou.  

 

Les vegades que he llegit algun conte de Bardera en veu alta he observat la 

reacció del públic. L’impacte del conte els fa obrir la boca i, instintivament, el 

seu cos fa un lleu moviment enrere, sacsejats quasi físicament. 

 

Els contes de Bardera ens graten l’ànima, i utilitzen com a eina allò de més 

sensible i proper, el nostre punt feble: la infantesa. 

 

M’he entretingut a buscar com defineixen altres persones els contes de Bardera. 

Sovint apareixen paraules com contundència, tenacitat, vehemència, àcid, honest, 

irònic, salvatge, irracional, lúcid, atrevit, dens, potent, demolidor, irreverent, 



colpidor, mordaç, irrevocable, sorprenent, eficaç... I Damià me n’afegeix un altra 

que li han repetit: sinistre. 

 

Tot plegat pot espantar algú, i per això afegeixo que els contes són d’un estil net, 

clar, plecís, i cal arribar-hi amb la ment oberta, sense prejudicis, amb el sentit de 

l’humor engegat. 

 

Són contes essencials. Morals? Amorals? Sigui com sigui, un plaer per a la 

intel·ligència i l’emoció.   

 

 

 


