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I tu,  
ja llegeixes 
en català?
Uns quants dies abans de Sant Jor-
di, el departament de Cultura de la 
Generalitat va fer públic l’informe 
de dades de lectura de l’any passat. 
Sobta l’abundància de lectures su-
perficials d’aquestes dades. Conti-
nua la desproporció habitual entre 
els que llegeixen en català (26,4%) i 
els que ho fan en castellà (71%). No 
són dades estrictament negatives. 
Només cal creuar unes quantes vari-
ables. 1) La població castellanopar-
lant catalana, amb el castellà com a 
llengua materna, ara mateix, arriba 
ja al 55% com a mínim. És lògic i 
comprensible que un lector castella-
noparlant compri els llibres en cas-
tellà. 2) Les editorials publiquen ma-
joritàriament en castellà, de mane-
ra que de vegades, quan compren un 
títol important, només apareix en 
aquesta llengua. Encara més, com-
pren els drets per a totes dues llen-
gües amb la idea de publicar-lo tan 
sols en castellà i, alhora, que la com-
petència ni tan sols pugui publicar-
lo en català. Què ha de fer, el lector 
en llengua catalana? ¿No llegir el lli-
bre perquè només es troba en cas-
tellà? 3) Fixem-nos en l’únic mo-
ment de l’any en què l’oferta arriba 
al públic en igualtat de condicions, 
més o menys: Sant Jordi. Aquí és es-
pectacular: es ven igual o lleugera-
ment més en català que en castellà. 

JJUGAR SEMPRE A CAMP CONTRARI 
(i 4) No es parla de la responsabili-
tat dels llibreters. D’acord, prou fei-
na tenen a fer anar endavant el nego-
ci, però és més que evident que són 
ells els que tenen molt a dir sobre la 
qüestió. Només cal donar un cop 
d’ull a l’aparador de moltes llibreri-
es: la majoria de l’oferta és en caste-
llà. El mateix cop d’ull el donem a les 
grans superfícies de llibreria i passa 
igual. Però amb un agreujant, en 
aquest cas, compartit per editorials 
i llibreries: és més probable reeditar 
en castellà que no pas en català per 
una qüestió de massa crítica de 
l’oferta. Així és que un entra a la lli-
breria a comprar un llibre en català 
i li diuen que està exhaurit. La solu-
ció és sovint comprar-ne un altre (i 
l’atzar pot fer que sigui en català o en 
castellà).En resum, visca la literatu-
ra! Visca Sant Jordi! Però és clar com 
l’aigua que la producció en català 
sempre juga el partit a camp contra-
ri. D’aquí que, comptat i debatut, 
aquest 26,4% no sigui, ni de bon tros, 
un resultat ni dolent ni decebedor.✒

LLUÍS A. 
BAULENAS

L’ESCUMA  
DE LES 
LLETRES

El nou llibre de Na-
dia Ghulam i Javier 

Diéguez és La primera 
estrella del vespre, testi-
moni novel·lat del pati-
ment i l’esperança de 
les dones de la família 
afganesa de l’autora. 
Ghulam narra una his-
tòria fins ara oculta i ex-
plica també les seves ar-
rels i l’enfrontament 
amb el destí.

La primera... 
N. GHULAM /  
J. DIÉGUEZ 
Rosa dels Vents
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La màquina que 
tria aleatòriament 
la categoria del vi-
sitant al Museu de 
l’Apartheid va de-
cidir que havia 
d’entrar a l’expo-

sició per la porta dels “nie-blankes”. A 
l’aeroport, vaig clavar la vista al rètol 
de “no europeus” al control de pas-
saports i em vaig estremir més del 
compte. Del museu recordava amb 
precisió la remarca d’un debat parla-
mentari sud-africà en què els dipu-
tats van declarar: “Mai vam tenir cap 
dificultat de distingir un europeu 
d’un no europeu”  

He llegit l’oportuna aposta de ree-
ditar Acte de violència (1961) amb la 
intenció que proposa Cesk Freixas en 
el pròleg de considerar Pedrolo de 
gran actualitat. Potser convé especi-
ficar de quina manera, exactament, 
ens podem relacionar amb aquest re-
lat. La identificació simple amb una 
atmosfera que ens empresona i incita 

Un apunt sobre  
les dictadures

a rebel·lar-nos contra tota autoritat 
injusta és potser un camí massa fàcil. 
El món se’ns ha fet més complex, ara. 

Proposo que ens fixem en la peti-
ta paraula que un dels escriptors reu-
nits darrere de les persianes del bar 
tancat per la vaga general afegeix a la 
consigna ja apuntada a les parets del 
lavabo i hi posa “Quedeu-vos tots a 
casa”. La resistència passiva de Pe-
drolo suggereix immediatament el 
concepte de satyagraha i amb això 
tornem a ser a Sud-àfrica. Aquest cop 
s’escriu l’any 1893 i Gandhi intenta 
embarcar a Londres en primera clas-
se rumb a Pretòria. Aquesta experi-
ència tan enutjosa fa néixer en el jove 
advocat aquella espurna que acabaria 
amb la dominació anglesa de l’Índia 
gràcies a la seva astuta, incorruptible 
voluntat de no tornar els cops rebuts. 
Al món colonial és on és més fàcil es-
tablir la categoria de “tots” en el sen-
tit que proposa Pedrolo. Les fronte-
res entre les categories eren fèrries, 
infranquejables.  

De Franco a la “necropolítica” 
L’Espanya franquista era una es-
tranya combinació d’una parano-
ia davant el contagi amb les idees 
foranes i la submissió a una casta 
de privilegiats. En aquesta atmos-
fera es va crear el curtcircuit en el 
qual la subversió contra una do-
minació injusta es va convertir en 
la por davant la usurpació dels pri-
vilegis propis. I així, el “règim del 
Jutge”, com diria Pedrolo, va du-
rar molt més d’aquells quinze 
anys que concedeix el novel·lista a 
l’autoritat injusta. No es va produ-
ir cap rebel·lió. La categoria de 
“tots” no va quallar. El franquisme 
no va acabar en cap lluita dels 
hammer boys contra els propieta-
ris de les mines. 

Avui la situació és tan distinta. 
Tan més greu, tan més trista... He 
llegit les descripcions d’aquella 
petita vida quotidiana, humil i dol-
ça, amb un estrany calfred perquè 
la vaga general que Pedrolo somi-
ava per acabar amb una dictadu-
ra s’ha fet ara tan inútil. No pas per 
a nosaltres, que encara fruïm 
d’una societat estructurada en 
què no anar a treballar encara pot 
provocar algun dany. He pensat 
en milions de persones que fugen 
d’unes circumstàncies en les quals 
la vida quotidiana ha estat literal-
ment suspesa. No li fa res al Domi-
na –que ja no té rostre, sinó que 
és aquell drac mitològic de set 
caps– que la seva gent no treballi. 
Per dominar un territori, a un lí-
der no li cal ara ni tan sols que tin-
gui població... Ja vindran els al-
tres, a combatre, a matar. 

Achille Mbembe, el filòsof sud-
africà, ha posat la diagnosi terri-
ble que el món actual es regeix per 
la “necropolítica”. La mort matei-
xa, la devastació que no deixa  
pedra sobre pedra ni cap ésser 
viu, ha esdevingut un negoci. No 
fa res, una vaga general, en aquest 
context. Així que amb una entra-
da rebregada per a no blancs a la 
mà em repeteixo la frase de Man-
dela i la copio també per a vosal-
tres: “Ser lliure no és només rom-
pre les pròpies cadenes, sinó  
viure d’una manera que respecti i 
contribueixi a la llibertat dels  
altres”.✒

ACTE DE 
VIOLÈNCIA 
MANUEL  
DE PEDROLO 
SEMBRA LLIBRES 
PRÒLEG DE  
CESK FREIXAS 
296 PÀG. / 19 €

SIMONA 
ŠKRABEC

EFE

Quaderns Crema pre-
senta la segona edi-

ció de Periodisme, antolo-
gia d’articles d’Eugeni 
Xammar. Hi ha la cròni-
ca del viatge a Rússia amb 
Josep Pla, la polèmica 
amb Eugeni d’Ors el 1924, 
una secció de periodisme 
polític i una breu mostra 
d’articles sobre costums 
i paisatges catalans poste-
riors a la Guerra Civil.

Periodisme 
EUGENI XAMMAR 
Quaderns Crema 

NO-FICCIÓ

El jove Tom Gates 
aconsella no ador-

mir-se a classe, no fer ca-
ricatures dels professors i 
allunyar-se dels pinxos de 
la classe, tot i que reconeix 
que no ha seguit cap 
d’aquestes recomanaci-
ons. Plans genials (o no) és 
un llibre hilarant sobre un 
personatge que es posarà 
ràpidament els lectors a la 
butxaca.

Plans genials 
(o no) 
TOM GATES 
Brúixola

JUVENIL


