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Història d’un  
contacte apassionant

AUTOR I LECTOR 
Aviso per endavant –som a l’estiu–, 
aquesta secció tancarà aviat per va-
cances, ens trobarem a faltar i per 
tant aquest article serà poc erudit i 
molt sentimental. Ho dic ara, al co-
mençament, per tal que si algú vol 
abandonar-ne la lectura, ho faci. Si 
no, que després no es queixi. Parla-
ré de literatura perquè m’agrada 
parlar de somnis. I perquè la litera-
tura, entre d’altres raons de mena 
més racional, m’agrada com a leni-
tiu de les ferides de la vida. M’ha po-
sat en aquest estat melangiós la lec-
tura de La llibreria ambulant (publi-
cat en anglès el 1917, ara en català, 
a la col·lecció El Cercle de Viena), de 
Christopher Morley (1890-1957), 
un llibret ple d’amor per la literatu-
ra com a element imprescindible de 
creixement personal. Ens explica la 
història d’un venedor de llibres que 
recorre els camins amb una carava-
na adaptada tibada per una euga, i 
acompanyat per un gos. Com un ve-
nedor ambulant, atura el carro i des-
plega la botiga de meravelles. Ven 
llibres de tota mena als pagesos, als 
curiosos, com el doctor que ven re-
meis. És una història curta que té un 
toc romàntic, ja que els llibres fins 
i tot provoquen una relació amoro-
sa. El llegeixes ràpid, amb un som-
riure i una inevitable escalfor al cor. 

LECTOR I AUTOR 

La llibreria ambulant té cent anys. 
En el món literari, tot canvia perquè 
no canviï res. Una de les revolucions 
que l’estan fent sacsejar, avui en dia, 
és el canvi de suport. Saludem la im-
plantació del llibre digital. Era im-
prescindible? No. Però tampoc no 
era imprescindible el microones. O 
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D’un barret buit, l’escriptor en treu un conill –la seva 
obra– que és tot un univers. L’escriptor aconsegueix 
que l’adult faci una regressió a la infantesa, sense 
vergonya i amb total privacitat

la màquina rentaplats. Hi haurà qui 
continuarà llegint en format tradi-
cional i sorgirà una nova generació 
de lectors addictes al llibre digital. 
Però, en el fons, el somni continu-
arà present i vigent. Res de nou, 
doncs, sota la capa del sol. I un ser-
vidor, fins que no apareguin pisto-
les implantadores de xips directa-
ment al cervell, que continguin les 
mil millors novel·les de la literatura 
universal, no començarà a preocu-
par-se. La matèria primera roman 
immutable: el somni, el no-res, vet 
aquí l’origen de tot, fum. 

L’escriptor és un perdonavides 
amb problemes de personalitat que, 
amb un simple joc de mans, aconse-
gueix d’engegar una cadena plena 
de meravelles. D’un barret buit, 
l’escriptor-prestidigitador en treu 
un conill que és tot un univers. L’es-
criptor aconsegueix que l’adult fa-
ci una regressió a la infantesa, sen-
se vergonya i amb total privacitat. 
De petits, volíem que els pares ens 
expliquessin contes. D’adolescents, 
d’adults, continuem volent que al-
gú ens n’expliqui. Vet aquí, la litera-
tura com a lenitiu. Hi ha el teatre i el 
cinema, però res com la literatura. 
La sensació de risc compartit entre 
l’autor i el lector és grandiosa. És un 
duel al sol, a tota ultrança, que di-
ria el cavaller Tirant.  
       Els autors, com reconeixia Ana 
María Matute (1925–2014), tras-
passada fa poc més d’una setmana, 
escriuen perquè necessiten que els 
estimin. Jo hi afegiria que, sobretot, 
escriuen perquè no són, no som, 
més que saltimbanquis, prestidigi-
tadors, que proposem un joc de 
mans, que treballem des del no-res 
i a qui espanta mortalment que, a 
l’altra banda, la resposta sigui tam-
bé el no-res.✒

A ‘LA LLIBRERIA AMBULANT’, CHRISTOPHER MORLEY VA DEDICAR UNA NOVEL·LA A LA 
LITERATURA COM A EINA DE CREIXEMENT PERSONAL. WIKIPEDIA

EL NOM, EL MÓN 

Amb l’arrencada del nou se-
gle va començar a sovinte-
jar a casa nostra el nom de 

Lila i la seva acceptació ha crescut 
de forma exponencial. Quin signi-
ficat té o quin és el seu origen? Hi 
ha versions per a tots els gustos, 
escolliu la que més us agradi. Se-
gons com, Lila pot ser un nom de-
rivat de Camila o bé de Liliana. 
També pot referir-se, senzilla-
ment, al color lila, que, com sabeu, 
és un violeta pàl·lid que s’associa a 
la feminitat. El nom del color ve de 
la planta Syringa vulgaris, conegu-
da en català com a lilà. 

És fàcil pensar que hi ha dos 
personatges que han afavorit la 
popularitat d’aquest nom: la Lila 
del Club Super3, i la Lila protago-
nista d’una col·lecció de contes 
escrits pel doctor Estivill. En 
qualsevol cas, Lila és un nom que 
sona bonic i lleuger i ens remet a 
un color delicat i agradable. 

I, pensant-hi, he recordat altres 
noms que tenen a veure amb co-
lors i, curiosament, tots són noms 
femenins. Tenim, esclar, els tradi-
cionals Rosa i Blanca. També hi ha 
Violeta, que fa referència a la flor 
del mateix nom, amb més de cinc-

centes varietats. De manera enca-
ra poc habitual trobem nenes amb 
el nom de Blau. Crida l’atenció 
aquest nom de color –en mascu-
lí– utilitzat per anomenar una ne-
na. També és probable que algu-
nes persones hagin triat aquest 
nom pensant en la Mare de Déu 
del Blau, una imatge policromada 
que es pot veure a l’altar major de 
la Catedral Nova de Lleida.  

I, finalment, podem recordar 
també el nom de Maragda o Es-
maragda, que té l’origen en la pe-
dra preciosa del mateix nom, 
d’un color verd brillant. El nom 

ve de la paraula llatina smarag-
dus, que vol dir “la que brilla”. 
Per extensió, doncs, ens referim 
amb el nom de maragda a aquest 
to verd intens. Com a nom de do-
na, al santoral catòlic no hi tro-
bem cap referència i ens hem de 
remetre a un clàssic de la litera-
tura universal, que va donar a co-
nèixer el nom. Ens referim, natu-
ralment, a l’obra del novel·lista i 
poeta Victor Hugo Nostra Senyo-
ra de París. La bella gitana que hi 
apareix i de la qual s’enamora el 
pobre Quasimodo, geperut i sord-
mut, es diu Esmeralda.✒
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