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De l’e-book  
al ‘ticketbook’
Una notícia de l’agència France 
Press d’aquesta setmana ens acos-
tava a un fenomen d’èxit sorgit 
d’una petita empresa d’“emprene-
dors”. Es tracta de la compra i ins-
tal·lació per part de l’Ajuntament de 
Grenoble de màquines dispensado-
res de relats. Vostès diran: ah, això, 
doncs no és tan nou. Encara és re-
cent el fracàs a Barcelona de la idea 
de col·locar màquines dispensado-
res de llibres al metro. Però resulta 
que la idea va molt més enllà. D’en-
trada, la màquina el que et dóna és 
un tiquet. O sigui, el format és el ma-
teix que es faria servir per donar-te 
el rebut justificant del pagament del 
pàrquing. Hi ha un format que es 
calcula que ofereix uns tres minuts 
de lectura. El paperet fa 8 cm d’am-
ple i 60 de llarg. També pots triar la 
variant “extra”, que et dóna lectura 
per cinc minuts en un paperet de la 
mateixa amplada, però del doble de 
llarg. Tens a les mans un metre i vint 
centímetres de lectura que pots lle-
gir tranquil·lament. 

RETORN AL PERGAMÍ 

Roda el món i torna al Born: els rot-
lles de literatura, com fa uns quants 
milers d’anys, ja són aquí! Tot és po-
sitiu. Primer, uns emprenedors jo-
ves: Christophe Sibieude, cofunda-
dor de la start-up local Short Editi-
on, diu que es va demanar si no po-
dia fer unes màquines 
dispensadores de bona literatura 
per als moments d’espera. Fantàs-
tic. Basen la seva esperança d’èxit 
personal i empresarial en una acti-
vitat relacionada amb la promoció 
de la lectura! Segon, una adminis-
tració pública que compra la idea i la 
porta a terme (per ara, ja han col·lo-
cat vuit màquines dispensadores de 
relats) i, tercer, i segurament més 
important: és gratis! Sí, senyores i 
senyors, vet aquí un Ajuntament 
que, posats a fer, s’adona que no ser-
viria de res fer pagar un euro o dos 
per rotllet de literatura. Segons di-
uen, la iniciativa està destinada a 
ajudar en les estones mortes men-
tre vas per la ciutat. Pots treure’t el 
ticketbook a la màquina que hi ha, 
per exemple, a l’Ajuntament. I guar-
dar-te’l per llegir-lo més tard, men-
tre prens un cafè i fas temps. El que 
no diu enlloc la notícia de France 
Press és quins autors s’hi han avin-
gut i com s’ho han pres. Jo ja els ho 
avanço, si em truquessin de Greno-
ble perquè els fes un tiquet de cinc 
minuts, firmava encantat: un Ajun-
tament que creu en la lectura per 
passar el temps! On s’és vist!✒
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Lipszyc era una ado-
lescent polonesa de 

família jueva que va es-
criure un diari mentre 
vivia al gueto de Lodz 
(Polònia) durant l’Holo-
caust. Del diari se’n va 
perdre la pista el 1945, 
quan ella va morir poc 
després de ser allibera-
da de Bergen-Belsen, 
però es va retrobar i pu-
blicar en anglès el 2014.

‘El diari de  
la Rywka’ 
RYWKA LIPSZYC 
Empúries
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Roser Bru, Fran-
cesc Camplà, Pe-
re Matalonga, 
Germán Rodrí-
guez Arias... 
Noms. Noms des-
coneguts per a la 

majoria de nosaltres. Homes a l’exi-
li oblidats, però que per Domènec 
Guansé (Tarragona 1894 - Barcelo-
na 1978) van ser fonamentals per fi-
xar la història literària, política i 
cultural de Catalunya. Personali-
tats, totes elles, representatives de 
la cultura catalana després de la 
desfeta del 1939; intel·lectuals, ar-
tistes, poetes i escriptors que cre-
maven la vida al costat d’altres tan 
citats i reconeguts com Josep Car-
ner, Pompeu Fabra, Víctor Català, 
Nonell, Sagarra, Trabal o Margari-
da Xirgu. Com hem pogut oblidar 
tanta gent, tanta intel·ligència, tant 
fonament substancial? 

Domènec Guansé no era un es-
criptor més, sinó un intel·lectual que 
posseïa una condició primordial i ex-
traordinària, la de donar màxima 

Les evocacions literàries  
de Domènec Guansé

importància a la llengua i a la cultu-
ra catalanes. Una consciència que 
veia la necessitat de fixar en el temps 
tots els valors humans essencials que 
formaven aquell present cultural i, 
per tant, el nostre. Quin o quins es-
criptors fan avui aquesta tasca? De 
Domènec Guansé sorprèn tot, en es-
pecial la seva enorme capacitat de 
treball i la mirada profunda i trans-
parent d’un autodidacta que resul-
ta ser un home de lletres prodigiós: 
crític literari, teatral, redactor, nar-
rador subtil, col·laborador constant 
en revistes, traductor, assagista, pro-
motor cultural... i, naturalment, exi-
liat. És justament a l’exili on escriu 
un llibre cabdal per a tots nosaltres, 
tan impressionant com necessari, i 
avui recuperat gràcies a Adesiara i a 
la feina de Montserrat Corretger i 
Francesc Foguet. Estic parlant de 
Retrats de l’exili, un recull que ja ha-
via estat publicat el 1947 com a Re-
trats literaris i reeditat i corregit el 
1966 amb un altre títol, Abans d’ara. 
En aquest llibre excepcional Guansé 
dibuixa unes magnífiques semblan-

ces personals, d’homes de cultura 
–la majoria, d’escriptors– que ha-
via conegut durant la seva vida. 
L’interessant és que els jutja i els 
rememora des d’una perspectiva 
ambientada a Amèrica, però sem-
pre en funció de Catalunya.  

Retalls il·luminadors 
Els retrats de Guansé no tenen 
aquell aire enjogassat i saborós 
que fabrica Pla en els seus, per-
què té una altra intencionalitat i 
una mirada ben diferent. L’incre-
ïble és com, agafant uns trets dis-
tintius del personatge, en revela 
la condició i la seva rellevant 
magnitud. De vegades són retalls 
que il·luminen l’existència de la 
figura, com si fos un mirall espur-
nejant de llum. Cosa gens fàcil, ja 
que Guansé no ho aconsegueix a 
còpia de manejar destrament 
anècdotes llampants, sinó analit-
zant la vida de l’individu i avalu-
ant-ne críticament l’obra. En re-
alitat, sembla més una recreació 
de l’esperit, un esperit embolca-
llat pel paisatge i l’ambient del 
personatge, evocant la seva ma-
nera de ser. Guansé, tot i que so-
vint té un aire seriós, utilitza una 
gran paleta descriptiva, sense ex-
cloure’n gens l’humor i la gràcia. 
A Ruyra li fa un retrat d’allò més 
suculent: “No n’hauríeu donat ni 
cinc cèntims. Minso, frèvol, la ca-
ra xuclada, color de cuiro vell, 
amb un bigotet esborrifat, d’un 
ros de pèl de panotxa a la tardor; 
els ulls freds, clars com els dels 
peixos, rivetejats de vermell, din-
tre d’unes bosses tumefactes, 
d’un morat d’albergínia; el vestit 
fosc, arrugat, molt arrugat, co-
bert de pols, cendra i caspa... Ja 
aleshores semblava una deixia 
d’ell mateix, talment una fulla se-
ca emportada pel vent...” 

Potser ja és hora de reivindicar 
seriosament aquest rei exiliat de 
les lletres catalanes que va de-
mostrar tenir una intel·ligència 
preclara, i no només pel fet d’es-
criure una prosa poètica magnífi-
ca, suggeridora i culta, sinó tam-
bé per saber reivindicar aquells 
homes de cultura l’aportació dels 
quals segueix solidificant l’autèn-
tic sentit dels nostres dies.✒
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Carles Morell es va 
donar a conèixer 

l’any passat amb el poe-
mari Els vapors que ma-
ten, guanyadora del 50è 
premi Amadeu Oller. Un 
any i mig després pre-
senta nou llibre, Escola 
de cecs, que ja tenia aca-
bat quan va guanyar el 
guardó, juntament amb 
un altre poemari i una 
novel·la inèdits.

Escola  
de cecs 
CARLES MORELL 
Curbet

POESIA

Un gargot pot ser un 
simple traç descui-

dat o l’inici d’una gran 
idea, i Monsieur Gargot 
no té tan clar quina de les 
dues coses és. Quan es 
topa amb la senyora Mi-
lanata –una goma– co-
mencen els problemes. 
Lyona (Marta Puig) i 
Marcus (Marc Torrent) 
han dibuixat i escrit un 
llibre deliciós. 

Monsieur 
Gargot 
LYONA + MARCUS 
Principal Llibres
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