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Pel món,  
de llibreries  
Vet aquí un llibre coral on diversos 
autors d’arreu del món expliquen la 
relació de les llibreries amb la seva 
vida. Es tracta de Tafanejar. Llibre-
ries del món (Més Llibres, 2017). 
L’edició és a cura de Henry Hit-
chings i la traducció catalana dels 
textos ha anat a càrrec de Rubén Lu-
zón, Nina Avrova, Jaume Ferrer, 
Anna Torcal i Carolina Moreno. 
L’editor ha fet l’esforç d’afegir un 
text del nostre autor Jordi Puntí per 
tal d’acostar la proposta a la nostra 
realitat. El llibre és molt atractiu 
perquè ens fa adonar que la relació 
dels escriptors amb les llibreries no 
és bàsicament diferent de la que pu-
gui tenir qualsevol altre mortal a qui 
li agradin els llibres. Com que hi 
apareixen experiències de tot arreu, 
la fascinació és gran. T’ajuda a con-
cretar una intuïció que tens quan 
vas de viatge i, sense saber per què, 
acabes dintre d’una llibreria, sigui la 
que sigui, del lloc que sigui: tal com 
un catòlic sap que pot anar a qualse-
vol ciutat del món i trobar recer en 
una església, així mateix els lectors 
en una llibreria. 

PUNTÍ ES CONFESSA 

Tafanejar. Llibreries del món, en 
què participen autors i autores 
prou coneguts com ara Stefano 
Benni, Ian Sinclair i Elif Shafak, no 
pot evitar, en certs moments, el 
sentimentalisme. És normal: les lli-
breries pertanyen a un món que 
se’n va, almenys les que van conèi-
xer tots aquests autors. Formen 
part de l’educació sentimental de 
cadascú i quan les evoques, és im-
possible no caure en la nostàlgia. 
Jordi Puntí, en aquest sentit, es 
destaca perquè és capaç de contenir 
el raig de sentiment i ens evoca la 
seva experiència a la llibreria 
Strand de Nova York. Puntí es va 
deixar perdre entre les “divuit mi-
lles” de llibres que conté (28,9 qui-
lòmetres) durant el temps que es va 
estar a Nova York. I la reflexió que 
en fa, com a escriptor, és laberínti-
ca, a la manera de Borges. Amb tot, 
des del fons del cor, no ens podem 
estar de sentir solidaritat absoluta 
per una confessió del nostre autor 
de Manlleu: va robar llibres a El 
Corte Inglés! Qui estigui lliure de 
pecat… Si això li comporta represà-
lies, proposo fer circular per les 
xarxes un “Jo també soc Jordi Pun-
tí”. Bona gent que tafanegeu (i com-
preu) a les llibreries, aquest llibre 
sincer, sentimental, se us converti-
rà en un mirall.✒
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AElogio de las fami-
lias sensatamente 

imperfectas, Gregorio 
Luri elabora un mani-
fest en defensa de les 
famílies que no són 
perfectes. El pedagog 
argumenta de manera 
lúcida per què els fills 
tenen dret a equivocar-
se i reivindica que els 
pares també assumei-
xin els propis errors.

Elogio de las 
familias... 
GREGORIO LURI 
Ariel
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Els premis no són 
ni una broma ni 
una pantomima 
mercadotècnica 
en el sistema lite-
rari nord-ameri-
cà. Si una novel·la 

és guardonada amb el National 
Book Award del 2016 i amb el Pulit-
zer del 2017, com ha sigut el cas d’El 
ferrocarril subterrani, els lectors te-
nen la garantia que, més enllà dels 
gustos de cadascú, es tracta d’una 
obra especial. Basta recordar que 
l’insòlit doble honor que ha sigut 
concedit a la sisena novel·la de 
l’afroamericà Colson Whitehead 
(Nova York, 1969) té poquíssims 
precedents, entre els quals hi ha tí-
tols de gegants com Faulkner i Up-
dike. Deixem-ho córrer, però, per-
què parlar de premis en la ressenya 
d’una novel·la que tracta d’una ma-
nera tan dura, honesta i imaginati-
va el tema de l’esclavitud té alguna 
cosa d’indecent. Una influència cla-
ra en la literatura de Whitehead són 

Un ferrocarril terrible  
i espectacular 

Toni Morrison i les seves novel·les 
corals sobre la tragèdia col·lectiva 
dels negres americans. Whitehead 
es fa seu el realisme màgic, o oníric, 
o un punt al·lucinat, entre la sofisti-
cació de la narrativa postmoderna 
i la fluïdesa visceral de l’oralitat, en-
tre el document verídic i el mite. 
Amb tot, la manera com Whitehe-
ad aborda el passat dels Estats Units 
i en redibuixa des de la ficció alguns 
aspectes per complir millor els seus 
propòsits remet més aviat a E.L. 
Doctorow i a les seves versions al-
ternatives de la història. 

El ferrocarril subterrani és el nom 
amb què es coneixia una extensa 
xarxa de rutes secretes, de refugis i 
de persones (abolicionistes i lli-
berts) que, entre finals del segle 
XVIII i fins als anys 60 del XIX, va 
ajudar milers d’esclaus negres a es-
capar-se dels estats del sud i a arri-
bar fins als estats del nord o al Cana-
dà. Whitehead reconstrueix aquella 
heroica xarxa antiesclavista, però ho 
fa convertint en real el figurat ferro-

carril subterrani, amb la seva lo-
comotora i els seus vagons, amb 
les seves estacions amagades i els 
seus túnels quilomètrics. L’ago-
sarada invenció de donar una en-
titat física al ferrocarril permet a 
l’autor escapar-se del realisme 
cruel i inhumà de la història –el 
brutal sotmetiment sofert pels 
negres a mans dels blancs– i fer 
incursions alliberadores en el gè-
nere de la faula i en les seves pos-
sibilitats simbòliques. 

La protagonista de la novel·la 
és una esclava jove, la Cora. En la 
seva memòria familiar i íntima hi 
ha condensat tot el dramatisme 
de la seva condició. Neta d’una 
esclava robada de l’Àfrica, filla 
d’una esclava de la qual no ha sa-
but res més des que va intentar 
fugir, víctima d’una violació múl-
tiple quan només tenia catorze 
anys, un dia la Cora ja no pot més 
i s’escapa amb un altre esclau, el 
Cèsar, de la terrible plantació de 
Geòrgia en què malviuen. El seu 
periple la portarà per diversos es-
tats i la farà entrar en contacte 
amb personatges de tota mena. 
La capacitat de Whitehead per 
crear una rica galeria de perso-
natges memorables és desbor-
dant. Destaca el Ridgeway, un ca-
çador d’esclaus sanguinari que, 
tot i la seva imponent presència 
individual i concreta, té també 
una dimensió simbòlica. Amb les 
seves constants invocacions a 
“l’imperatiu americà”, encarna la 
immoralitat depredadora que 
batega rere els dos pecats origi-
nals dels Estats Units: l’extermi-
ni dels indis i l’esclavitud. A més, 
la fúria implacable amb què per-
segueix la Cora, com un destí 
ominós contra el qual sembla que 
no es pot fer res, també pot ser 
llegida en clau contemporània. 

Estructurada com un mosaic 
que mai resulta confús, escrita 
amb una prosa d’una precisió di-
amantina –bona traducció d’Al-
bert Torrescasana–, El ferrocarril 
subterrani és una novel·la terrible 
i prodigiosa, que es mou amb in-
tel·ligència, cruesa i emotivitat 
entre la tragèdia i l’aventura, en-
tre la desesperació i la bellesa, en-
tre la poesia i la calamitat.✒
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La perifèria de Barce-
lona també és sus-

ceptible de convertir-se 
en l’escenari d’històries 
negres. Ho demostren 
vint autors i autores 
amb vint relats sobre 
crims als espais menys 
centrals de la capital ca-
talana. El recull, editat 
per Àlex Martín i Sebas-
tià Benassar, mostra una 
altra cara de la ciutat.

Barcelona: 
viatge a la... 
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L’estiu ja s’acomiada, 
però aquest àlbum 

il·lustrat és una bona ei-
na per recordar-ne els 
millors moments. Amb 
il·lustracions delicades i 
una prosa senzilla i poè-
tica, el llibre descriu l’en-
cant de les vacances en 
un indret amb el mar a 
tocar, on el temps sem-
bla aturar-se i els proble-
mes s’esvaeixen.

Fins l’any 
que ve! 
A. LARSEN / T. STE-
WART Símbol
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