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Biblioteques

No passaria res si moltes biblioteques 
particulars d’avui dia desapareguessin, 
perquè són plenes de foteses, a jutjar 

pel que va comprar tanta gent el dia de Sant 
Jordi. Però no es pot dir el mateix de la fabu-
losa biblioteca d’Alexandria –creada al segle 
III aC per Ptolemeu I Sòter (“salvador”) i per 
Demetri de Falera, i dirigida per savis tan im-
portants com Eratòstenes, Cal·límac i 
Apol·loni–, que va ser fruit no d’una, sinó de 
reiterades destruccions.  

L’any 47 aC, en entrar Juli Cèsar a la ciu-
tat per conquerir-la, va disparar foc sobre els 
magatzems de la famosa biblioteca, i en va 
destruir bona part dels fons. Va ser reconstru-
ïda, encara que no va assolir mai l’esplendide-
sa que havia tingut quan era plena de rotlles 
manuscrits amb el bo i millor de la ciència, la 
història, la literatura i la filosofia antigues. 
L’any 270, una colla de coptes fanàtics –Déu 
n’hi do dels cristians, de tant en tant: només 
cal recordar les croades medievals o les ma-
lifetes dels catalans en terres sicilianes–, bo 
i considerant que aquells manuscrits eren 
contraris a la seva religió, van incendiar una 
altra vegada la biblioteca. L’activitat que hi 
havia va quedar seriosament tocada, però 

l’edifici es va conservar i algunes quantes co-
ses de valor van salvar-se; no, per exemple, les 
tragèdies sabudes, però perdudes, d’Èsquil o 
de Sòfocles. 

Però el pitjor encara havia de venir. Quan 
les tropes del califa Omar (581-664) van pren-
dre la ciutat d’Alexandria l’any 641, es van 
passar sis mesos, sis, cremant els manuscrits 
que s’havien salvat de les dues destruccions 
anteriors, per mantenir –fixeu-vos-hi bé– els 
quatre mil banys públics de la ciutat: nets, se-
gur que hi anaven; cultivats, potser no. Es veu 
que Omar, quan li van preguntar què s’havia 
de fer amb aquella biblioteca, va respondre ai-
xò que segueix, molt conegut: “Si els llibres 
contenen la mateixa doctrina que l’Alcorà, 
són una repetició i no serveixen per a res; si no 
estan d’acord amb la doctrina de Mahoma, 
llavors és millor destruir-los”.  

Així es va consumar –com consumeix el 
foc– la destrucció del centre cultural més im-
portant del món clàssic, juntament amb el 
museu de la ciutat, que es va salvar compara-
tivament: la pedra no crema com el foc, com 
saben bé, ai las!, els detractors de la Sagrada 
Família de Gaudí, i encara més la dels seus ar-
bitraris continuadors. L’any 2002 es va inau-
gurar una nova, fastuosa biblioteca a Alexan-
dria, i ara només és qüestió d’esperar que la 
cremin una o altra mena de bàrbars.✒

WIKIPEDIA

La balada dels caçadors 
solitaris 
 

Dintre de la desgràcia, 
és millor estimar que 
ser estimat 
Carson McCullers va morir als cin-
quanta anys. En feia gairebé trenta 
que s’havia fet famosa amb la no-
vel·la El cor és un caçador solitari. 
Una novel·la que la va convertir en 
nena prodigi de les lletres america-
nes i que, com va observar Anna Ma-
ria Moix, comença a l’estil d’un con-
te per a infants: “A la ciutat hi havia 
dos muts i sempre anaven plegats. 
Cada dia, de matí, sortien de la ca-
sa on vivien i feien cap a la feina, de 
bracet. Els dos amics eren ben dife-
rents”. Una novel·la, com també va 
observar Moix, massa cruel per ser 
un conte infantil. Però amb una mà-
gia poètica que li dóna un regust de 
literatura clàssica. 

Que el cor és un caçador solitari 
i que les persones estem condemna-
des a la incomunicació són idees re-
currents a l’obra de McCullers. A la 
novel·la breu La balada del cafè trist 
(L’Altra Editorial, amb traducció de 
Yannick Garcia), en què també con-
viuen els personatges grotescos 
amb l’encant poètic, hi llegim: “Val 
a dir d’entrada que l’amor és una ex-
periència compartida entre dues 
persones, però que sigui comparti-
da no vol dir que sigui semblant per 
als dos implicats. Existeix l’amant 
i l’amat, però són de països dife-
rents. Sovint l’amat només és l’es-
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tímul de tot l’amor acumulat que 
l’amant atresora en silenci des de fa 
temps. I, en certa manera, això ho 
sap qualsevol amant. Sent dins 
l’ànima que el seu amor és cosa soli-
tària. Coneix llavors una solitud no-
va i estranya i aquest coneixement 
és el que li causa patiment”. Ara bé, 
és més tolerable ser l’amant que 
l’amat: “La majoria de nosaltres 
preferim estimar que ser estimats. 
[...] L’amat tem i detesta l’amant, i fa 
ben fet, perquè l’amant busca sem-
pre despullar l’amat”.  

La festa sembla més 
divertida si no t’hi 
deixen entrar 
 
Aquesta escriptora de nom mascu-
lí que es va casar dues vegades amb 
el mateix home havia tastat tots els 
gustos de la soledat, n’havia explo-
rat els angles més cantelluts. “El que 
és terrible en el meu cas és que du-
rant molt temps només he estat un 
jo –confessava–. Tot el món forma 
part d’un nosaltres, excepte jo. Si un 
no forma part d’un nosaltres, se sent 
veritablement massa sol”. 

Quan Carson McCullers era una 
nena de quatre anys que es deia Lu-
la Carson Smith, va passar per da-
vant d’un convent. A dins hi havia 
una colla de nens que menjaven ge-
lats, jugaven i es gronxaven. Ella 
se’ls va quedar mirant, fascinada. 
Volia afegir-s’hi, però la dona que 

l’acompanyava li ho va impedir: li va 
dir que no podia entrar en aquell 
convent perquè no era catòlica. 
“Vaig voler escalar el mur, però era 
massa petita per aconseguir-ho. Es-
tava convençuda que, a l’altra ban-
da del mur, es feia una festa en la 
qual jo no podia participar”. La fu-
tura escriptora va passar a mirar-se 
el món com si fos una celebració a 
què no l’havien convidat. 

Quan escriure és el 
remei contra els mals 
del cos i del cap 
 
Lluny de ser una festa, la vida de 
Carson McCullers (Geòrgia, 1917-
Nova York, 1967) va estar marcada 
per la malaltia: va patir atacs des de 
ben jove, i als trenta-un anys va que-
dar paralítica de mig cos. Va conèi-
xer de primera mà el dolor, la de-
pressió i l’alcoholisme. L’escriptura 
era el remei contra tants mals, l’únic 
medicament eficaç: “La meva salut 
depèn quasi completament de la 
possibilitat d’escriure”, deia. 

D’aquesta autora imprescindi-
ble, s’ha dit que ocupa un lloc entre 
William Faulkner i Truman Capo-
te. Coincidint amb el centenari del 
seu naixement, L’Altra Editorial 
pretén recuperar-ne tota l’obra. Se-
gons l’editora Eugènia Broggi, la im-
mensa McCullers té molts números 
d’esdevenir “escriptora de capçale-
ra de qualsevol lector inquiet”.✒

AR
A

CÈLIA ATSET

ARA

CARSON McCULLERS

EUGÈNIA BROGGI

ANNA MARIA MOIX

Carson McCullers és una autora imprescindible que va tenir una 
vida marcada pel dolor i la soledat


