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Inventem  
un Libercat 

La setmana passada insistíem en el 
fet que, ara per ara, Amazon no posa 
la pistola al pit de ningú perquè hi fa-
ci negocis. Algú pot trobar aquesta 
afirmació conformista, quan sens 
dubte no ho és. Admetre aquest apri-
orisme és la base per combatre des 
d’una posició realista tot el que Ama-
zon i empreses semblants poden sig-
nificar per al món del llibre. Proposar 
alternatives al sistema de negoci 
d’Amazon implica replantejar molts 
dels apriorismes que hi havia en el 
sector. El sistema de preu fix, en la 
mesura del possible, va ser un bon es-
cut protector de les petites llibreries 
davant les llibreries gegants. I ara re-
sulta que mastodonts com la Fnac i El 
Corte Inglés són amenaçats pel siste-
ma d’Amazon, que, simplement, el 
que fa és anar cobrint cada cop més 
espai comercial, sigui del producte 
que sigui. No només no et posa la pis-
tola al pit perquè hi acudeixis, sinó 
que t’ofereix un servei òptim. 

Llibreries valentes 
No ens agrada, però hem d’aguantar 
el xàfec i oferir contrapartides. La 
Llibreria Calders, per exemple, ha 
optat per no vendre tots els llibres, si-
nó només els que creu que ha de ven-
dre. I això exclou molt de material, 
sobretot bestsellers d’autors i edito-
rials determinats. És una opció va-
lenta, que implica una pèrdua de fac-
turació a curt termini. Per contra, 
guanyarà una fidelització de clients 
inqüestionable. Tots volem que se’n 
surtin. Cal partir del fet inqüestiona-
ble que la tendència a comprar per 
internet és mundial, per a moltíssi-
ma gent fa modern, és el que cal, fins 
a extrems coneguts, en determinats 
sectors, d’acudir a la botiga real a vi-
sualitzar l’objecte del desig i després 
comprar-lo per internet sense que, 
sovint, ni tan sols hi hagi pel mig un 
descompte important. Vull un llibre? 
Miro si el tenen a Amazon. Això és ai-
xí. Uber, com Amazon, comença a ser 
el mateix cas i per això fa competèn-
cia als taxis. El servei d’Uber és mi-
llor? No. Però fa més modern. I els ta-
xis són diplodocus. Una proposta: in-
ventar-se un Amazon a la catalana. 
Una inversió forta del sector, totes 
les plataformes existents unides, 
amb una campanya agressiva (contra 
Amazon) i ganes de plantar cara. In-
ventar-se un, diguem-ne, Libercat 
que sigui millor que Amazon. Si no, 
a esperar que canviïn els hàbits de 
compra del segle XXI.✒
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“Déu va fer el món 
en sis dies i vos-

tè no ha estat capaç de 
fer-me uns pantalons en 
sis mesos”, diu un client 
enfadat al seu sastre, 
que respon: “Però miri 
el món i miri els panta-
lons!” Aquesta cita en-
capçala un text fins ara 
inèdit en castellà de Sa-
muel Beckett traduït 
per Manuel Arranz.

El mundo y 
el pantalón 
SAMUEL BECKETT 
Elba
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Podem pensar 
que els veritables 
amics deixen em-
premtes més que 
cicatrius, però 
llegint la corres-
pondència al llarg 

de 30 anys entre el pintor Paul 
Cézanne (1839-1906) i l’escriptor 
Émile Zola (1840-1902) les coses no 
semblen tan simples. L’amistat, frà-
gil com la vida, no deixa de ser, so-
vint, un pur misteri. Gràcies al mag-
nífic volum que ha publicat L’Art de 
la Memòria Paul Cézanne - Émile 
Zola: Correspondència podem se-
guir el rastre d’aquella meravellosa 
amistat estroncada per la literatura. 

De les moltes cartes que Cézanne 
va escriure al llarg de la vida desta-
ca el seu intercanvi amb Zola, un car-
teig que comença a la dècada del 
1850, quan el jove Émile abandona 
Ais de Provença –on havia arribat 
amb 3 anys–, per anar-se’n de nou a 
París. Les vides fascinants de Cézan-
ne i Zola, com solen ser les dels grans 
artistes, revelen amb el pas del 
temps el seu rostre veritable. Zola 
bromejava dient que havia nascut 
“en el mateix bressol” que Cézanne. 
Eren, si més no, companys insepara-
bles d’escola, juntament amb Bap-

Cézanne i Zola,  
una amistat enemistada

tistin Baille, que també treu el cap en 
aquesta correspondència. Però el 
temperament, la personalitat i les 
formes de Paul i d’Émile no podien 
ser més diferents. Cézanne era un 
ésser rude, indòcil i, de vegades, frí-
vol. Zola, en canvi, era tot el contra-
ri: educat, tranquil, madur i equili-
brat. Tanmateix, l’autèntic protago-
nista d’aquesta correspondència és 
Cézanne, especialment en les cartes 
de joventut. Unes cartes iròniques, 
ingènues i festives, saturades de jocs 
lírics, d’anhels, dubtes i esperances, 
tot imaginant el futur fent una vida 
artística pura i plena d’èxits. L’èxit, 
però, només arribaria a Zola; la pu-
resa, en canvi, seria per a Cézanne.  

La metamorfosi del talent 
En les cartes de maduresa hi trobem 
un altre Cézanne, molt canviat, ple de 
preocupacions econòmiques i fami-
liars –amb un fill d’Hortense Fiquet, 
la seva amant, amb qui acabaria ca-
sant-se–, capbussat en les seves infa-
tigables investigacions pictòriques i a 
la recerca obsessiva d’un estil propi. 
Ja no hi veiem aquell Paul alegre, frí-
vol i despreocupat, sinó que hi tro-
bem un ésser entotsolat, agraït i ami-
gable, que sovint demana favors i di-
ners a Zola, el qual ja s’ha forjat una 

reputació com a crític d’art i no-
vel·lista. El cert és que Zola apareix 
com un excel·lent company, sem-
pre disposat a ajudar el seu amic. 
Les cartes manifesten, sens dubte, 
un gran afecte i una sincera cama-
raderia, però fent una lectura aten-
ta hi podem detectar que la posició 
de Zola en relació a la pintura de 
Cézanne és, amb el pas del temps, 
cada vegada més reservada i exi-
gua. ¿On havien quedat aquells in-
teressos, ideals i ambicions que ha-
vien compartit en la joventut? La 
veritat és que les posicions estèti-
ques de Zola, a diferència de les de 
Cézanne, sempre van ser més 
combatives que innovadores. No-
més cal veure la seva pomposa ca-
sa museu a Médan, que represen-
ta l’anvers exacte del que Cézan-
ne buscava en la pintura.  

Paul i Émile eren amics insepa-
rables, però l’amistat es va estron-
car quan Zola va publicar la seva 
novel·la més biogràfica: L’obra. El 
llibre és una mena d’elegia a la jo-
ventut idealista i lluitadora en la 
qual Zola havia militat; però la 
imatge del protagonista és la d’un 
geni dement, impotent i fracassat. 
I, com era de preveure, el pintor 
s’hi va veure reflectit. Cézanne es 
va sentir traït per Zola, però no 
només pel fet que l’hagués jutjat 
com a artista i hagués menystin-
gut els principis artístics que el 
movien, sinó també perquè Zola 
demostrava una total incompren-
sió i manca de sensibilitat pel que 
feia al talent, al sacrifici vital i a 
l’esforç pictòric de Paul.  

Cert que Zola ha esdevingut 
un símbol i un clàssic indiscuti-
ble, i alguns dels seus llibres se 
segueixen llegint bé; però el seu 
talent empal·lideix al costat del 
de Cézanne, el qual representa el 
veritable artista innovador, amb 
una visió intel·lectual i pictòrica 
molt superior. No és estrany que 
Picasso i Klee el veiessin com el 
seu únic mestre.  

Aquesta correspondència és 
un llibre excel·lent per entreveu-
re les vides oposades de Cézan-
ne i Zola, i alhora poder com-
prendre el rerefons enigmàtic 
d’aquesta autèntica i fascinant 
amistat enemistada.✒
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“Escric i vaig i vinc 
per llibres llegits i 

llibres que no sé que llegi-
ré. Vaig i vinc de mi per 
tornar a tu, que encara no 
sé qui ets. No hi ha mai 
res que s’acabi de saber 
del tot”, escriu Meritxell 
Cucurella-Jorba al seu 
nou llibre de poemes, Úr-
sula, que arriba quatre 
anys després de Cada vol-
cà és abans muntanya.

Úrsula 
MERITXELL  
CUCURELLA-JORBA 
El Cep i la Nansa
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Editor, traductor i es-
criptor, Luciano Bi-

anciardi va escriure nou 
novel·les i desenes de 
contes. A El trabajo cultu-
ral (1957) explica com en 
una petita ciutat italiana 
la reactivació de la vida 
cultural després de la Se-
gona Guerra Mundial fa 
aparèixer nous intel·lec-
tuals i escriptors. L’autor 
els retrata amb ironia.

El trabajo 
cultural 
L. BIANCIARDI 
Errata Naturae
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