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MÒNICA JUST
Realitat i ficció. Aquests són els ingre-
dients principals que utilitza el perio-
dista Toni Orensanz en la seva darrera 
obra, El Falsari, que ofereix una quin-
zena de relats nascuts de la història lo-
cal dels pobles del Priorat, però que es 
podrien ambientar a qualsevol indret 
del Mediterrani. 

El punt de partida és el mateix que 
el del seu anterior llibre, L’Òmnibus de 
la Mort: parada a Falset, ja que l’autor 
ha aconseguit els temes que centren 
els seus relats a través 
de converses amb el 
veïnat. D’aquesta ma-
nera, segons explica-
va Orensanz, «l’única 
diferència és que, així 
com amb l’Òmnibus 
em vaig obsessionar a 
esbrinar si la història era real, aques-
ta vegada no ho he fet, sinó que fins i 
tot he fet ús de la imaginació i he jugat 
a falsejar», creant així la seva primera 
obra que incorpora elements de ficció.

Amb El Falsari, Toni Orensanz vol 
demostrar que, en molts casos, «la 
veritat està sobrevalorada», i que les 

fronteres entre veritat i mentida no 
són tan clares com la gent es pensa. 
«Però el que sí que és cert és que els 
relats neixen de la realitat més sòli-
da», segons va voler remarcar l’autor, i 
és per això que un dels seus principals 
propòsits és demostrar que «les grans 
històries no passen només a Manhat-
tan, i hem d’estar alerta del que tenim 
a prop».

Orensanz va publicar el seu anterior 
llibre amb la intenció de cridar l’aten-
ció dels historiadors, però finalment 

va arribar a tot tipus 
de lectors. I és després 
d’aquesta experiència 
que creu que la seva 
nova obra pot arribar 
també a tothom. De 
fet, l’autor està con-
vençut que «tot es pot 

explicar per a tots els públics, per molt 
complicat que sigui».

Tots els relats que apareixen a El 
Falsari estan titulats amb un nom de 
persona, i tenen com a protagonistes 
tant pagesos com lampistes o prego-
ners que donen sentit a diverses «his-
tòries del món rural de les quals a ve-

gades ens hem avergonyit», va voler 
recordar l’autor.

La setmana passada ja es va comen-
çar a distribuir a les llibreries aquesta 
obra editada per Cossetània que pre-

tén dibuixar somriures als llavis dels 
lectors, tot i que també recull algun 
relat dur. Tot amb una barreja cons-
tant d’elements que impedeixen des-
triar el que és real del que no ho és.
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«Les grans històries no succeeixen només a Manhattan»
El periodista Toni Orensanz ofereix al seu nou llibre ‘El Falsari’ un recull de relats que barregen realitat i ficció

L’autor ha combinat la 
realitat amb elements 
imaginaris per elaborar 
les diferents històries
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Ambient assolellat, amb 
cel serè. Hi haurà inter-
vals de núvols baixos al 
vessant nord del Pirineu 
i a partir del migdia al li-
toral i Prelitoral central i 
al sud de la Costa Brava. 
Durant la tarda es forma-
ran alguns núvols d’evo-
lució diürna a punts del 
Prelitoral. 

Toni Orensanz, 
mostrant la seva 
obra El Falsari, 
que va sortir a la 
venda la setmana 
passada.
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