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La via de l’Avel·lí

ADA CASTELLS

ra que, enmig del caos ordenat de
l’actualitat, ens ha agafat aquest atac
nostàlgic col·lectiu, em permetré allò

que en diuen una anècdota perquè ja han
passat vint-i-cinc anys i tenim prou edat per
explicar-ne.

Un matí solitari a la redacció de l’Avui,
l’Avel·lí Artís, savi amb nom de conte que va
ser el primer director del suplement Cultura,
em va fer una confessió de màquina de cafè.
Feia unes setmanes havia pres una decisió
ontològica: viure amb més sentit de presèn-
cia tot allò que somiava a la nit que no pas la
realitat del dia a dia.

A Em va deixar ben perplexa i, encara ara,
quan les coses pinten magres, em pregunto si
aquesta no era la via encertada.

No sé si al final l’Avel·lí va ser capaç de fer-
ho, però amb aquesta premissa va prendre la
decisió de treure’s unes oposicions per ser
funcionari i anar passant les hores despertes
de la manera més planera possible.

Un anonimat voluntari
Va estudiar i va quedar número u de no re-
cordo quina plaça per desaparèixer de les tri-
bunes de premsa i començar a exercir una
feina anònima, segura, amb horari fixat i va-

cances pautades, que no tenia res a veure
amb la bogeria que suposa dirigir un suple-
ment farcit d’escriptors, poetes i artistes i
amb constants problemes de pressupost.

Allà ens va deixar aquest Kafka, fill del
Sempronio i nebot del Tísner, que semblava
que s’ho hagués llegit tot abans de fer el pas
radical de viure els seus somnis.

Nosaltres, més joves, no el vam seguir en
l’aventura. Estàvem destinats a aquest entre-
mig quixotesc de creure’ns la ficció de la lite-
ratura en la mesura que la realitat, sempre
tan insistent, ens ho permetia. I la cosa enca-
ra ens dura. ❋

JORDI LLAVINA

Només fa un quart de segle
aig publicar el meu primer article de
crítica literària, per dir-ho d’alguna
manera, a final del 1989, en aquest

mateix diari, en aquest mateix suplement que
llavors començava a caminar gràcies als bons
oficis d’en David Castillo.

V Miro d’evitar la nostàlgia, perquè només fa
vint-i-cinc anys. Què és, un quart de segle, si
ho comparem amb el període de formació
d’allò que en diuen les plaques tectòniques o
ni que sigui amb la història de la humanitat,
des que un primer home o una primera dona

(probablement, una primera dona, que ens
avancen sempre) va temptar l’equilibri po-
sant-se dret o dreta, i va posar-hi, també, im-
mediatament, el cervell?

Vint-i-cinc anys no és res, és un sospir, però
per a mi, si m’ho permeten, representa més de
mitja vida, és la meva vida, de fet. A partir del
1989, vaig començar a col·laborar assídua-
ment –i ja no he deixat mai de fer-ho– en
aquest suplement que estimo tant com estimo
alguns llibres escollits o alguns vinils de la me-
va predilecció, i jo no tinc cap mena de dubte
que aquestes són les millors pàgines sobre lli-
bres que es publiquen setmanalment al nostre
país i, ben segur, també de les millors que es
publiquen arreu del continent.

Fa vint-i-cinc anys vaig guanyar un amic: en
David, i, producte de la seva confiança, vaig
guanyar-me una manera de no guanyar-me la
vida, però sí d’obtenir-ne, en canvi, molts
guanys infinitament més valuosos. Gràcies a
la porta que em va obrir l’autor d’Esquena
nua, em vaig forçar a llegir amb mirada crítica
els meus contemporanis. Al començament,
pel que recorda ell, jo era un crític sever, una
mica destraler, com aquell defensa del Madrid
que es deia Rocha (em sembla que era una mi-
ca Rocha, sí). A poc a poc, em vaig adonar que
més que no pas jutjar una obra a mi el que
m’agradava de veritat era valorar-ne alguns
aspectes, i, sobretot, posar en relleu aquells
que a mi em semblaven millors. I he arribat
fins al dia d’avui, i espero continuar col·labo-
rant en el suple perquè, entre altres raons de
pes, aquí hi ha casa meva i alguns dels amics
que més estimo. ❋

Ricardo Roberto
Barreto da Rocha,
un defensor del Real
Madrid dels de
repartir llenya, quan
militava en un club
brasiler / ARXIU
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