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Tornada 
amb llibres
Una de les coses que cada any espe-
ro saber un cop s’ha acabat la Set-
mana del Llibre en Català és l’avalu-
ació de les vendes fetes. És una mi-
ca prosaic, però també és molt im-
portant: em meravella veure com 
pugen any rere any. De fet, em me-
ravellaria el simple fet que n’hi ha-
gués. Tornem de l’estiu escurats de 
diners. Encara no hem cobrat la me-
sada de setembre, però tot i això fem 
un volt per les instal·lacions de la 
Setmana del Llibre en Català i ens 
gratem la butxaca. Això fa trontollar 
la teoria derrotista que la majoria 
dels catalans només comprem lli-
bres per Sant Jordi i pel descompte. 
També és veritat que cada vegada 
més tinc la intuïció que qui compra 
per Sant Jordi és el mateix que com-
pra per la Setmana del Llibre. De fet 
–i tant de bo no sigui així– la matei-
xa intuïció em porta a sospitar que 
qui compra llibres és el mateix du-
rant tot l’any. Vull dir que hi ha qui 
no en compra mai –encara que sigui 
Sant Jordi– i qui en compra per hà-
bit –sigui Sant Jordi o no–: això ens 
porta al forat negre de la no substi-
tució natural de les generacions 
compradores.  

La cita creix en protagonisme 
La Setmana del Llibre en Català 
també guanya importància perquè 
s’està plantant davant de Sant Jor-
di sense vergonya com a referent li-
terari de la literatura catalana i en 
català. Sant Jordi, des del desem-
barcament massiu de les figures li-
teràries i mediàtiques espanyoles, 
ja no és la festa de la literatura ca-
talana. Està bé que vinguin, però 
treuen protagonisme a la nostra li-
teratura l’únic dia de l’any que en 
poden tenir. Ara, la Setmana, com 
que agafa cada vegada més protago-
nisme, està aconseguint que les edi-
torials es guardin “estrenes” literà-
ries importants, d’autors catalans i 
traduccions, per a la cita literària se-
tembrina (no us perdeu avui la pre-
sència de Paul Auster!). La teoria 
dels gurus editorials sobre la impos-
sibilitat d’evitar Sant Jordi per pre-
sentar una novetat en català si vols 
vendre una mica s’estavella amb 
aquesta realitat: per Sant Jordi no-
més venen quatre noms, bons o no, 
a causa de les seves característiques 
extraliteràries i de la promoció sub-
següent que implica. En resum, que 
la Setmana ja està a punt per jugar la 
Champions de les cites literàries. 
Perquè s’hi venen llibres i perquè 
s’hi ven literatura.✒
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Des que es va do-
nar a conéixer 
com a escriptor 
amb Les confi-
dències del comte 
de Buffon (1997), 
Martí Domín-

guez (Madrid, 1966) ha anat bas-
tint un edifici novel·lístic caracte-
ritzat per l’adhesió al món de la 
Il·lustració i els valors de la cultu-
ra francòfila. En aquest primer tí-
tol i en altres com El secret de Go-
ethe (1999) i El retorn de Voltaire 
(2007), Domínguez ha pouat en un 
imaginari construït a partir d’un 
ampli coneixement de la cultura 
humanística i la cultura científica. 
Biòleg de formació, ha aportat a la 
literatura catalana una visió natu-
ralista d’arrel acadèmica, cosa que 
ha contribuït a renovellar un gre-
mi massa poc atent, sovint, a les 
novetats del món sempre decisiu 
de les ciències.  

Si descomptem l’assaig El somni 
de Lucreci (2013), escrit amb un es-

La mort  
del crític literari

til descurat i apressat (però de con-
tingut ben interessant, si és que és 
factible separar forma i fons), l’iti-
nerari de l’escriptor valencià fa un 
tomb singular a partir de La sega 
(2015). Dues dècades després del 
seu primer llibre, Martí s’allunya 
de cabòries historicistes, però no 
de la pulsió naturalística. Ara, pe-
rò, la seua visió d’amant de la natu-
ra es concreta en una història po-
pular al voltant del món dels maso-
vers i la tragèdia viscuda per 
aquests robinsons rurals en la du-
ra postguerra espanyola. Aquesta 
nova trajectòria s’ha vist referma-
da, amb altres horitzons temàtics, 
a L’assassí que estimava els llibres. 
Fart que els editors li retragueren 
que, a les seues novel·les, “no pas-
sava res”, l’autor ha premut l’ace-
lerador dels esdeveniments argu-
mentals. Els grans editors d’ara, és 
clar, no són com els d’abans: volen 
que als llibres, sobretot, “passen 
coses”, perquè és així com fan cai-
xa. Ja no els interessa la Literatu-

ra: només els 
diners. Però 

aquesta és una al-
tra història. 

Un món hostil a allò culte 
L’assassí que estimava els llibres 
s’adscriu –el títol és prou reve-
lador– al gènere dels lladres i se-
renos, això que també s’anome-
na novel·la negra. Deixem les 
coses clares: no tinc el més mí-
nim interés en aquesta mena de 
llibres. Massa sovint són un re-
fugi on escriptors mediocres 
troben un niu suficientment cà-
lid on pondre els ous d’inquie-
tuds més o menys tòpiques, que 
fan les delícies dels lectors poc 
exigents. Però no és el cas de 
Martí Domínguez, òbviament. 
Ens trobem davant un bon es-
criptor, que deambula per la 
trama que ha escollit amb una 
prosa cisellada, on salten, de 
tant en tant, imatges sugge-
rents, comparacions i retrats 
notables: “Cuca li va mantenir la 
mirada i va creure distingir, so-
ta un fullatge ben atapeït, el seu 
cor, com un préssec, pengim-
penjam. Després va somriure, 
un somriure desafectat i llumi-
nós, com una fletxa”. 

És aquesta prosa el que fa que 
un tipus com jo continue aquest 
relat fins al final. Crec que Mar-
tí volia divertir-se fent una crò-
nica del lil·liputenc i esquifit 
món cultural d’una ciutat –Va-
lència– bàsicament hostil a la 
cultura culta. El reportatge, in-
cloent-hi les vegades que pica 
l’ullet a personatges reals (a tra-
vés de l’onomàstica, per exem-
ple), ha complert els seus objec-
tius. “En aquella ciutat –escriu– 
se vivia totalment al marge del 
món intel·lectual. Possiblement 
en pocs llocs del món els crea-
dors tenien menys crèdit i 
menys influència que en aquella 
urbs”. 

En aquesta Nínive provincia-
na, la mort d’un crític literari ini-
cia una peripècia que és l’excusa 
perfecta per desemmascarar les 
misèries d’un grapat d’éssers 
corpresos en la xarxa de les mo-
tivacions habituals: el sexe, la fa-
ma, l’estatus. El crític duia al da-
munt el llibre de Thomas de 
Quincey L’assassinat entès com 
una de les belles arts, ocasió de 
moments d’hilaritat antològics: 
“Si algú es permet un cop un as-
sassinat, ben aviat li sembla poc 
robar, i de robar passa a beure i 
a no observar el Dia del Senyor, 
i d’aquí a les males maneres i la 
deixadesa. Un cop iniciat aquest 
camí de baixada, no es troba atu-
rador. Molts han iniciat la seva 
ruïna amb algun assassinat que 
en aquell moment els semblava 
poca cosa”. 

Martí s’hi ha divertit i nosal-
tres, ara, ens podem divertir 
amb ell.✒

L’ASSASSÍ QUE 
ESTIMAVA  
ELS LLIBRES 
MARTÍ DOMÍNGUEZ 
PROA 
320 PÀG. /18,50 € 

JOAN  
GARÍ

WIKIPEDIA

 
Signatura 
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Martí Domínguez 
firmarà llibres el 14 

de setembre al 
mòdul 60 a partir 

de les 19 h


