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El passat 12 de març, a la 
llibreria La Impossible 
de Barcelona, es va ce-

lebrar el primer aniversari de 
la revista cultural El Funàm-
bul. L’acte va comptar amb la 
presència d’Antoni Martí 

Monterde, professor de litera-
tura comparada, i de l’editor 
de la publicació, David Cuscó.

El Funàmbul és una re-
vista trimestral que ofereix, 
entre altres coses, textos que 
mai no han estat traduïts al 
català, i monogràfics que fu-
gen de l’actualitat. Fins ara 
n’han aparegut cinc números, 
titulats respectivament Bruno 
Schulz, Per què escrivim?, 
Walter Benjamin, Aproxima-
cions a la Xoà i Weltliteratur. 

Justament l’acte va coincidir 
amb la presentació d’aquest 
darrer número. Els altres nú-
meros que apareixeran 
enguany són W. G. Sebald, 
Viatges i Interiors. 

L’editor d’aquesta revista, 
va agrair la presència del di-
rector de Llengua Nacional 
a aquest acte, ja que ell, abans 
que El Funàmbul fos un fet, li 
va regalar el seu ajut i els seus 
consells. u

R. PUIG COROMINES

El Funàmbul
David Cuscó,
El Funàmbul, 
(http://www.elfunambul.cat)

Jacint Torrents i Puig (Santa Co-
loma de Gramenet, 1949) és un es-
criptor no gaire prolífic però molt 

acurat i amb bon gust literari i lin-
güístic. Ara ha recollit en forma de 
llibre (de 248 pp.) una nombrosa selec-
ció d’articles que ha anat publicant en 
dues revistes de Castellar del Vallès 
(Forja i Artilletres), població on resi-
deix des de 1989, articles publicats des 
de l’any 1990 fins al 2012. 

Després d’una presentació de Josep 
Ramon Recordà i d’un pròleg de l’autor, 
els articles es distribueixen en els se-
güents capítols: «D’aquests voltants» 
(10); «Per les Espanyes» (5); «Racons de 
França» (8); «Nord enllà» (8), i «Països 
mediterranis» (6). Completa el volum un 
«Apèndix», amb una miscel·lània. 

En conjunt, és un llibre que es lle-
geix amb plaer, perquè, com hem dit, 
l’autor escriu acuradament i té fusta 
d’escriptor. Hi ha descripcions molt 

plàstiques i suggestives, com també 
pensaments densos, elevats, sempre 
bonhomiosos i sovint inspirats en l’hu-
manisme cristià. La presentació mate-
rial del volum és atractiva. Els articles 
contenen, a peu de pàgina, notes que 
ajuden el lector a identificar i ampliar 
les nombroses referències culturals que 
surten en el text. 

És llàstima que aquesta darrera obra 
de Jacint Torrents no hagi estat publi-
cada per una editorial que n’assegurés 
una difusió pública regular. Tanmateix, 
els qui aconsegueixin d’adquirir-la (sug-
gerim, per exemple, d’adreçar-se tele-
màticament a l’autor: jacint2009@hot-
mail.es) i, així, poder-la llegir no en 
restaran pas decebuts. u

J. RUAIX

Encontres, 
figures, 
paisatges

Jacint Torrents,
Encontres, figures, paisatges,
Ed. de l’autor,
Castellar del Vallès 2015.
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