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Llegiu, llegiu, 
que el món 
s’acaba!
Any nou amb una discreta sensació 
d’alleujament i alegria a cals editors 
catalans. La facturació es recupera 
lentament a cavall de l’augment de 
vendes del llibre de paper. Ens infor-
men que quatre de cada deu catalans 
no van llegir cap llibre durant l’any 
2014. Sembla molt, és molt. Però el 
més curiós és que, indubtablement, 
la facturació ha pujat. I això referma 
la sospita que molts catalans com-
pren un llibre però no el llegeixen, el 
regalen. L’altra dada que no varia des 
de fa anys i panys és la de l’índex de 
lectura en català. Un cop més, no de-
manem als catalans castellanopar-
lants que llegeixin en català si no vo-
len, però sí que haurien de fer-ho els 
catalanoparlants. És veritat que es-
tem en situació d’inferioritat i enca-
ra avui molts gran títols i bestsellers 
surten abans en castellà o directa-
ment només surten en aquesta llen-
gua. De manera que molts catalano-
lectors, si els interessa un determi-
nat autor, l’han de comprar en caste-
llà perquè en català no el trobaran. 
Però això no justifica el 27% de les 
dades. Amb una correcció a la baixa 
per les característiques conjunturals 
del país, s’hauria d’arribar com a mí-
nim a un 35%.  

2016, MILLORS 
PERSPECTIVES

 

I en qualsevol cas, el 2016 comença 
tan bé pel que fa a creativitat com el 
2015: molta gent vol escriure i vol fer 
arribar les seves històries al món. I el 
que és més entendridor: la lectura 
continua sent un dels vehicles d’ad-
quisició d’una certa idea del món 
malgrat el bombardeig continu dels 
mitjans audiovisuals. Només així 
s’explica, sense anar més lluny, que es 
publiquin llibres de ficció sobre te-
mes d’estricta actualitat. Tenim la ne-
cessitat de respirar una mica, d’esta-
blir un canal personal de comunica-
ció amb l’emissor. En aquest sentit, 
una recomanació: Ponte en mi lugar, 
una novel·la de l’escriptora anglesa 
Sam Hepburn (Maeva, 2015) adreça-
da al públic juvenil i que tracta, en 
clau de thriller, una història trepidant 
sobre el terrorisme a la Gran Breta-
nya (terrorisme islàmic, esclar; i des 
del punt de vista occidental, esclar, 
però amb un plantejament de fons 
molt interessant). Aquest és un llibre 
que no té por de la competència dels 
mitjans de comunicació, ni tan sols 
del cinema i derivats. I “només” és un 
llibre. Feliços llibres, 2016!✒
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Estrenada el 1933 
–però escrita dos 

anys abans–, Bodas de 
sangre és una de les 
grans obres tràgiques 
de Lorca. Es basa en la 
història de dos amants 
que fugen el dia abans 
que la dona es casi amb 
un altre home. La nova 
edició inclou un assaig 
de Paula Ortiz, que l’ha 
adaptat a La novia.

Bodas de 
sangre 
F. GARCÍA LORCA 
G.Gutenberg

ARAL’APARADOR
FICCIÓ

El personatge és 
descrit pel seu nét 
amb aquestes pa-
raules: “Amable, 
tolerant, culte, 
sensible, elegant i 
cosmopolita”. De 

manera conscient està descrivint una 
burgesia extingida, una classe amb 
una “profunda vinculació cívica i mo-
ral amb la seva terra”, impulsora del 
projecte del catalanisme que bascu-
la entre la passió del Modernisme i la 
construcció conscient del Noucentis-
me. La tradició catalana contempo-
rània ha sigut contrària a la mitifica-
ció d’aquesta burgesia: més aviat ha 
fet el contrari, l’ha trinxada –per hi-
pòcrita, per classista– en les novel·les. 
No diguem ja quan els hereus 
d’aquesta gent abracen el franquis-
me. Doncs aquest llibre deliciós fa ex-
actament el contrari: tornar els ulls 
benvolents a un món tan esvaït com 
irrepetible. Xavier Baladia ja ho havia 
fet en un llibre anterior, Abans que el 
temps ho esborri, molt més polifònic, 
en què posava l’atenció en una gene-
ració anterior a la de l’avi Ninus, i cen-

Una burgesia  
culta i feliç

trada en tres figures femenines sen-
sacionals: Isabel Llorach, la padrina 
Ramona i Teresa, la ben plantada, que 
fuig d’aquesta família a cavall, un cap-
vespre. 

L’avi Ninus és el fill petit de la Te-
resa. No torna a veure a la seva ma-
re fins que ja és un home madur. Pe-
rò aquest llibre no va del drama per-
sonal d’aquest home singular, sinó 
precisament del seu poderós atrac-
tiu com a representant d’un món 
perdut. Xavier Baladia té l’actitud 
perfecta per fer aquesta operació: 
escriu molt bé, narra amb precisió, 
té la ironia justa, però alhora com-
parteix aquest món perquè l’ha vis-
cut de petit, n’ha après les regles i so-
bretot ha après a respectar-lo. A en-
tendre’l des de dins. En cap moment 
ens sentim violentats ni per la rique-
sa de la família –una fàbrica tèxtil 
d’abans de la crisi que va assolar el 
sector– ni per la distància de l’autor, 
que és una distància més humana 
que no pas ideològica. Avui mirem el 
món des d’una altra perspectiva. 
Fins i tot l’autor es permet frases 
molt pertinents sobre el conflicte de 

Catalunya amb Espanya, petites 
espurnes de rebel·lió que la bur-
gesia catalana durant el franquis-
me no va tenir mai. 

Ninus, un home diferent 
Ninus és un home frustrat en la se-
va vocació de metge perquè l’he-
reu, l’insofrible Gip –ja ho era en el 
llibre anterior– no està per la fei-
na: és un malversador mimat que 
no conviu amb els valors relativa-
ment austers de la burgesia catala-
na original, tant, que acaba ins-
tal·lant-se a Madrid. De fet, el llibre 
denuncia la compareixença d’un 
estol de nou-rics sobrevinguts que, 
aquests sí, busquen el poder i el 
contacte amb el poder. Muñoz Ra-
monet n’és el paradigma: una so-
la anècdota el deixa retratat. L’avi 
Ninus, que no és mai un personat-
ge estrident, és un home diferent. 
Més espiritual que missaire, més 
conservador que no pas carca; la 
seva dona es fa dir Rat, amb l’hi-
pocorístic català. Són un matrimo-
ni avingut, que va passant estoica-
ment per debacles històriques –la 
primera guerra europea ja marca 
una davallada–, uns fets que des-
filen pel llibre sense distorsionar 
el que en el fons és: un retrat íntim, 
compartit, d’una classe dirigent 
que va construir la meitat del pro-
jecte català; l’altra meitat, la forja-
da per les lluites populars, aquí no 
consten. No pas per frivolitat, sinó 
perquè aquesta gent vivia dins 
d’una bombolla. 

Però ens equivocaríem si pen-
séssim que la bombolla està feta de 
diners. No, està feta de cultura, 
d’experiència cosmopolita, de ri-
gor en l’educació, de protocols ex-
acerbats, de saber-se privilegiats 
però sense fer servir el privilegi 
contra ningú. Llegint aquest llibre 
s’entén part de la història de les 
primeres dècades del segle XX –
Ninus neix el 1899– des d’una 
perspectiva poques vegades expli-
cada de tan a prop: s’entén el món 
d’una gent que es consideraven re-
presentants orgullosos d’un país 
que no va arribar a ser mai realitat. 
Una certa nostàlgia plana sobre 
aquestes pàgines, que acaba ama-
rant el lector com si fos una opor-
tunitat perduda.✒
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La novel·la amb què 
M.A. Hernández va 

quedar finalista del pre-
mi Anagrama parteix 
d’un encàrrec que una 
artista fa a un professor 
d’art. Escriure sobre 
unes pel·lícules misteri-
oses que ha trobat a Wi-
lliamstown i dotar-los 
d’un relat. Al mateix 
temps, el narrador des-
enterrarà el seu passat.

El instante 
de peligro 
M.A. HERNÁNDEZ 
Anagrama

ElEEl ii t t

FICCIÓ

La idea per a l’últim 
conte de Pep Molist 

va néixer a partir d’una 
proposta de la seva filla, 
que li va demanar que es-
crigués una història amb 
aquest títol. Així va néi-
xer en Quicu Tristu, els 
mitjons desapareguts, la 
por i les ganes de saber la 
història d’una dona que 
feia trenta anys que no 
sortia de casa.

La dona que 
menjava...  
PEP MOLIST 
Baula

INFANTIL


