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És molt trist 
escriure...
Un lector, amb la franquesa que dó-
na haver compartit un mateix som-
ni, una novel·la feta per mi i llegida 
per ell, em va preguntar per què ha-
víem de cobrar pels llibres deixats 
en préstec per les biblioteques. 
“Ells bé que els compren, els llibres. 
Després els deixen als seus clients. 
És com si jo, a partir d’ara, quan 
compri un llibre de vostè, si l’hi dei-
xo a un amic, hagués de tornar a pa-
gar”.  Sembla d’una lògica aclapara-
dora, però em sembla que vaig 
aconseguir explicar-li el meu punt 
de vista i, alhora, conservar-lo en-
tre els meus lectors. La raó de fons 
és la mateixa per la qual un barber 
ha de pagar drets d’autor si posa el 
fil musical al seu negoci. Una cosa 
és un particular, i una altra un ens 
públic. Si el barber li fa un magní-
fic tall de cabell al seu fill, fora d’ho-
res, mentre escolta el fil musical, és 
l’acció d’un particular. Res a dir. Pe-
rò si ho fa en hores de feina, aquell 
fil musical es converteix en un al·li-
cient més que ofereix als clients. És 
a dir, contribueix a generar el seu 
benefici econòmic. En aquest cas, 
ha de pagar. 

… però més trist és robar 
Les biblioteques són una entitat pú-
blica que funciona públicament grà-
cies, entre altres coses, al préstec de 
llibres. És la raó del seu “negoci” en-
cara que sigui gratis. De manera que 
permetre els autors a participar en 
el negoci mitjançant una modesta 
retribució (més o menys deu cèn-
tims d’euro) no sembla tan forasse-
nyat. Expliquem això perquè una de 
les gran notícies de la setmana és 
que el conseller de Cultura, Santi Vi-
la, i la presidenta de CEDRO (Centro 
Español de Derechos Reprográfi-
cos), Carme Riera, han fet un balanç 
positiu del resultat de l’aplicació del 
conveni signat l’any passat, per faci-
litar la gestió dels drets d’autor a las 
biblioteques de Catalunya. Aquest 
acord també va ser signat per la Fe-
deració de Municipis de Catalunya 
(FMC) i per l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM). Un servidor enca-
ra no ha cobrat mai ni cinc de cap bi-
blioteca catalana ni espanyola. La 
normativa europea hi obliga de fa 
anys, però les disputes per veure qui 
ha de pagar (Estat, comunitat autò-
noma, diputació, ajuntaments) ha-
vien fet que fins ara no s’hagués 
avançat. El conveni esmentat fa que 
Catalunya torni a ser pionera res-
pecte a l’Estat. Deu centimets per lli-
bre, per caritat…✒
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El fascinant i impre-
visible món de 

Raymond Queneau bri-
lla a Lejos de Rueil, no-
vel·la publicada per pri-
mera vegada en francès 
l’any 1944. Està prota-
gonitzada pel fill d’un 
fabricant de mitjons 
que acabarà enamo-
rant-se d’una cantant 
que se l’emportarà a 
Hollywood.

Lejos  
de Rueil 
R. QUENEAU 
Subsuelo
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No és estrany que 
Anaïs Nin, una 
escriptora que va 
basar gairebé to-
ta la seva obra en 
l’exploració del 
desig, s’interes-

sés pel mite grec del minotaure. A 
resultes d’una passió desfermada 
de Pasífae, la dona de Minos, per un 
toro blanc, va néixer aquesta bèstia, 
mig home i mig toro, que va haver 
de ser tancada dins un laberint per-
què era antropòfaga. Allà devorava 
nois i noies que els cretencs li oferi-
en en sacrifici fins que Teseu el va 
matar. Però no és la famosa història 
del fil d’Ariadna el que devia centrar 
l’atenció de Nin, sinó la passió irra-
cional de Pasífae per un animal sal-
vatge i bell. El llenguatge fossilitza 
idees: “Ha perdut el cap” és l’ex-
pressió que fem servir per referir-
nos a algú que s’ha enamorat boja-

Acostar-se a la bèstia

ment. ¿I què és el minotaure, sinó 
un home sense cap? L’eco d’aques-
ta passió en la protagonista de la no-
vel·la es fa sentir: la Lillian és una 
cantant de jazz que arriba a una illa 
tropical on té feina de cantant du-
rant tres mesos. La sensualitat de la 
naturalesa i dels habitants de l’illa 
on ha anat a parar, Golconda, l’em-
briaguen i li fan perdre l’oremus, 
cosa que la connecta amb la seva na-
turalesa més íntima. La Lillian és 
una dona lliure que fa de la imprevi-
sibilitat i de la lluita contra els tabús 
una norma, i que no s’acomoda a les 
convencionalitats del món occiden-
tal on ha crescut, i Mèxic suposa 
una vàlvula d’escapament per a 
aquesta faceta tan salvatge.  

Durant els mesos en què vaga 
per l’illa, coneix homes que l’ena-
moren, la inquieten o li fan pregun-
tar-se moltes coses sobre el seu 
passat. Com tota novel·la de viat-

ges, la protagonista en surt 
transformada: no serà la matei-
xa quan torni a casa. 

L’escriptura d’Anaïs Nin és lí-
rica i atmosfèrica, feta de frases 
llargues com lianes que s’entor-
tolliguen i fan volar el lector 
d’una banda a l’altra de la pàgina: 
“I amb els tròpics la Lillian gira-
va i canviava, i es bressolava en-
tre la droga de l’oblit i la droga de 
la consciència de la mateixa ma-
nera que els natius es bressola-
ven a les hamaques, i com els 
músics de jazz es bressolaven en 
els seus ritmes, com la mar es 
bressolava sobre el fons girat 
canviat”. No hi ha capítols, ni 
una evolució clàssica de l’acció, 
i sembla que tot estigui quiet 
com una capa de nenúfars sobre 
la superfície d’un estany d’aigües 
fosques. Però és a les profundi-
tats de l’estany que belluga la vi-
da: el que semblava una excursió 
fins a una ciutat en ruïnes és 
també un descens cap a l’incons-
cient de la Lillian, una baixada al 
seu infern particular, on la dona 
que és avui recorda de sobte la 
Lillian nena i entén que patia 
una relació no del tot sana amb el 
seu pare. L’amistat amb un met-
ge, el doctor Hernández, la farà 
arribar a la conclusió que cal viu-
re perseguint la felicitat, encara 
que s’esmunyi sempre. 

Una experiència estètica 
Tot i que Nin és famosa per uns 
dietaris que van escandalitzar el 
món als anys trenta, on es veia 
clar que s’havia atrevit a dur una 
vida amorosa que fins aleshores 
havia estat reservada als homes, 
en les novel·les fa una operació 
literària de mèrit que no es pot 
menystenir i que tradueix molt 
bé l’ofici de Ferran Ràfols: en 
temps en què l’anomenada auto-
ficció té tanta tirada, s’agraeix la 
publicació de llibres on l’autora 
s’esforça a convertir en experi-
ència estètica la seva experièn-
cia personal. En el cas persona-
líssim de Nin, a més, amb una 
sensualitat que traspua en els 
gestos més quotidians i amb una 
gran capacitat per parlar amb 
elegància i sensibilitat de temes 
tan propicis al clixé com la belle-
sa d’una aurora, l’amistat o la fi 
de l’amor. Un llibre per a ànimes 
sensibles.✒
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La col·lecció Petit 
Fragmenta publica 

El dia d’Anar i Venir, es-
crit pel suís Alain Allard i 
amb les magnífiques 
il·lustracions de Mariona 
Cabassa. Es tracta d’una 
història que ens recorda 
que “la vida és en realitat 
una bella dansa d’anar i 
venir, ençà i enllà, viure 
i créixer, sembrar i collir, 
ser i saber”. 

El dia... 
A. ALLARD I  
M. CABASSA 
Fragmenta

INFANTIL

Ramon Gasch ha pu-
blicat novel·les, re-

culls de contes, manuals 
tècnics i un llibre de vi-
vències sobre la seva 
professió –és enginyer 
tècnic elèctric–. Després 
de Bon cop de falç!, escrit 
amb Andreu González 
Castro, publica Llibre de 
veritats i secrets, sobre 
els anys d’infantesa i jo-
ventut de Ramon Llull.

Llibre de 
veritats... 
RAMON GASCH 
Columna
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