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EL SECRET DE...

Curtis Garland

Un dels millors poetes del se-
gle XX, el rus Joseph Brods-
ki, Nobel del 1987, des de

l’exili nord-americà va deixar es-
crit un text de record de la infan-
tesa i primera joventut de fill únic
soviètic, reclòs amb els pares en
un espai d’una cambra i mitja en
un edifici comunitari a Leningrad,
amb cuina compartida. En total,
40 m2, per sobre de la mitjana dels
9 m2 per persona. A més d’això, els
Brodski també es podien sentir
afortunats perquè, tot i ser jueus,
havien sobreviscut a la guerra. El
llibre on el poeta anota aquests re-
cords és En una cambra i mitja
(Publicacions de la Universitat de
València, traduït per Anna Torcal
i Salvador Company, amb una in-
troducció d’Antoni Munné).

És un petit text colpidor, tan pe-
tit com l’espai que evoca. Colpeix
per la distància amb què Brodski
recorda aquells anys, com si fossin
una altra vida, a voltes com si els
seus pares fossin uns estranys.
“L’única cosa que vull en aquesta
vida és veure’t de nou. És l’única
cosa que em fa aguantar”, li deia la
mare per telèfon. Exiliat el 1972,
quan tot just tenia 31 anys, mai el
va tornar a veure.

El llibre també és el retrat cru
d’una societat desangelada i una
descarnada crítica política: els
seus pares “van néixer i créixer
lliures”, abans que arribés “l’estú-
pida escòria anomenada revolució,
que per a ells, com per a altres ge-
neracions, volia dir esclavatge”.

ELS LLIBRES
I LES COSES

IGNASI
ARAGAY

“Cap país no ha dominat l’art de
destruir les ànimes dels seus súb-
dits tan bé com Rússia”, escriu.

Fill d’un jueu propietari d’una
impremta, el pare era fotògraf de
premsa amb dues llicenciatures,
geografia i periodisme. La guerra
va començar per a ell el 1940 a Fin-
làndia i va acabar el 1948 a la Xina.
Al setge de Leningrad va perdre
l’apartament per les bombes i la
germana per la gana. No era del
Partit. Era comandant de la mari-

na, però el 1950 el van fer fora per-
què el politburó, en una croada
contra els “cosmopolites desarre-
lats”, va decretar que els jueus no
podien tenir graduació militar. Va
haver de recomençar de zero. La
mare, filla d’un venedor de màqui-
nes de cosir, era letona i la seva
llengua d’infantesa era l’alemany.
Amb el pare malvivint de la foto-
grafia, el seu sou d’empleada mu-
nicipal va passar a ser essencial.

D’ella va aprendre a llegir (als
4 anys) i a fumar. I que les llàgri-
mes s’han de guardar per a “ocasi-
ons greus”. D’ell, que entre un
camp de concentració nazi o un de
soviètic, “preferiria que em cre-
messin a la foguera tot d’una que
morir d’una mort lenta i descobrir
un sentit en el procés”.✒

‘EN UNA CAMBRA I
MITJA’ ÉS UN PETIT
TEXT COLPIDOR,
TAN PETIT COM
L’ESPAI QUE EVOCA

La petita família
de Joseph
Brodski

ARA

Juan Gallardo –de noms artístics
Donald Curtis i sobretot Curtis
Garland– va morir el 5 de febrer

a Barcelona als 83 anys. Junta-
ment amb autors com Lafuente
Estefanía, Silver Kane i Corín Te-
llado, Gallardo/Garland va ser un
dels referents de la literatura po-
pular espanyola, de la novel·la po-
licíaca i de batusses, llibres de but-
xaca per llegir al bus, a la consul-
ta del metge o a la pausa de la fà-
brica. Referent d’un país que
s’alfabetitzava a partir de la mort
del Caudillo, Garland va ser un es-
criptor tan prolífic (autor de gai-
rebé dues mil novel·les, sobretot
amb Bolsilibros, segell de Brugue-
ra) com desconegut ho és avui.

Els seus dos darrers llibres els va
publicar l’Editorial Morsa. El seu
editor,GabrielBravo,m’explicade-

talls dels seus últims anys de vida
mentre dinem en una granja del
carrer Pintor Fortuny. Morsa és
una petita editorial barcelonina,
gairebé de culte, d’un disseny acu-
rat i on Bravo escull cada detall i
prenelpolsdelquevolenelslectors
moderns. I els lectors moderns vo-
lien recuperar la literatura pulp de
Garland. Morsa va publicar la no-
vel·la d’espies La noche de la Améri-
ca agonizante i l’autobiografia Yo,
Curtis Garland. Bravo era admira-
dor de Gallardo i el primer cop que
hi va contactar, el 2007, ho va fer a
través d’una amiga, perquè li feia
“vergonya”, assegura Bravo. Van
trobar el seu número a la guia de te-
lèfonsil’amigavatrucar.L’autorva
acceptar l’oferiment de Morsa.

“Garland era encantador però
a vegades se’m feia pesat quan

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CATALÀ

[ 1 ] Cinquanta ombres (II)
E.L. JAMES
Rosa dels Vents
538 pàgines i 17,90 € 2/32

[ 2 ] Cinquanta ombres (I)
E.L. JAMES
Rosa dels Vents
568 pàgines i 17,90 € 1/36

[ 3 ] Cinquanta ombres (III)
E.L. JAMES
Rosa dels Vents
589 pàgines i 21,50 € 3/32

[ 4 ] El guardià invisible
DOLORES REDONDO
Columna
466 pàgines i 18,50 € 9/4

[ 5 ] Una família exemplar
GENÍS SINCA
Destino
476 pàgines i 20 € -/1

[ 1 ] El record és un pont...
MONTSERRAT CARULLA
Ara Llibres
184 pàgines i 17,95 € 7/3

[ 2 ] El dia que Catalunya...
PERE MARTÍ
Columna
172 pàgines i 18,50 € 1/3

[ 3 ] La química de les...
FERRAN-RAMON CORTÉS
Pòrtic
152 pàgines i 15 € -/4

[ 4 ] Córrer o morir
KILIAN JORNET
Ara Llibres
200 pàgines i 18,50 € 5/100

[ 5 ] De la cuina a la taula...
DIVERSOS AUTORS
Amat
96 pàgines i 10 € 8/14

Rànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura
Posició setmana anterior / Setmanes en el mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ
CASTELLÀ

[ 1 ] Cincuenta sombras (I)
E.L. JAMES
Grijalbo
544 pàgines i 17,90 € 1/36

[ 2 ] Cincuenta sombras (II)
E.L. JAMES
Grijalbo
632 pàgines i 17,90 € 2/32

[ 3 ] Cincuenta sombras (III)
E.L. JAMES
Grijalbo
632 pàgines i 17,90 € 3/32

[ 4 ] Estoig Trilogia Grey
E.L. JAMES
Grijalbo
600 pàgines i 24 € 5/18

[ 5 ] El maestro del Prado
JAVIER SIERRA
Planeta
328 pàgines i 18 € -/1

[ 1 ] Deja de ser tú
JOE DISPENZA
Urano
352 pàgines i 18 € 1/21

[ 2 ] Detrás de la puerta
JOAQUÍN TORRES
La esfera de los Libros
248 pàgines i 19 € -/5

[ 3 ] Sano y salvo
JUAN GERVÁS / MERCEDES PÉREZ
Los libros del Lince
320 pàgines i 21,90 € -/10

[ 4] El poder del ahora
ECKHART TOLLE
Gaia
220 pàgines i 10 € 9/285

[ 5 ] Las aventuras de...
NACHO MORENO / FRANK CUESTA
Planeta
200 pàgines i 18,90 € 3/11

CRISTIAN
SEGURA

parlava de futbol i del Reial Ma-
drid en concret. Sempre acabava
parlant del Madrid”, explica Bra-
vo. L’editor destaca que era un
home “deprimit, trist” per la re-
cent mort de la seva esposa. “Par-
lava molt d’ella, fins i tot em va
demanar que l’acompanyés a la
seva tomba, al cementiri de
Montjuïc”.

Des de la publicació de Yo, Cur-
tis Garland, cada tarda de diven-
dres Bravo organitzava una tertú-
lia al Cafè de l’Artista amb Gar-
land i els escriptors Javier Pérez
Andújar, Robert Juan-Cantavella
–referent de la literatura pulp ac-
tual– i Juan Carlos Alcázar. I de
què parlàveu, Gabriel? “De tot, de
futbol, de cinema, de la vida. I
sempre convidàvem algú. Era una
tertúlia clàssica”.✒


