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Hi ha  
un demà 
llibresc?
Ahir es va tancar l’edició d’enguany 
de Liber, aquest cop celebrada a 
Barcelona. Els professionals del lli-
bre fan i desfan pensant en el futur 
del seu negoci, que també és el nos-
tre. L’última gran batalla ha estat la 
de la confrontació pantalla/paper, 
una confrontació, per cert, supera-
da i no precisament a total satisfac-
ció del sector electrònic. Almenys a 
casa nostra. És normal, els hàbits 
són difícils de canviar. I són molts 
anys d’associar el concepte de llegir 
amb un suport determinat (paper). 
Ara, la cosa és insistir que el que in-
teressa és llegir, sigui com sigui. Els 
més interessats són, lògicament, les 
editorials amb vincles més forts 
amb el sector electrònic. Només que 
quan se superi aquesta intenció (lle-
gim, llegim, com sigui!) esperem 
que no ens vulguin introduir sense 
possibilitat d’oposició un nou para-
digma que vindria a ser: “Per què lle-
gir ha de continuar sent la mateixa 
cosa de sempre?” 

Nous lectors 
I quedarien els antics, els que simple-
ment deixen que les frases i els parà-
grafs circulin tots solets, lliurement, 
per les neurones, provocant tota me-
na de sensacions de plaer, de neguit, 
etcètera. A l’altra banda hi hauria els 
nous lectors, amb pantalla i materials 
interactius. Aquests nous lectors ne-
cessitarien tota mena d’informació 
complementària i d’ajuts externs per 
fer anar endavant el procés de lectu-
ra. Aniríem, doncs, de la senzillesa a 
la hiperinformació per tal de dur la 
lectura a una situació tan orgànica, 
plàstica i visual com es pugui. Quan 
un personatge es tiri un pet, l’aparell 
llançarà un raig de pudor. No ens 
sembla bé ni malament. És probable 
que així guanyis “lectors”.   

Llegir un llibre en línia, per exem-
ple, amb un amic en un altre conti-
nent, amb inserts gràfics, visuals i fi-
nestretes amb informació comple-
mentària que s’obren a voluntat, és, 
ens sembla, una altra cosa. Això, dei-
xant de banda, tal com està passant, 
que els finals tancats de les novel·les 
s’acabaran. Que cadascú es faci el 
seu. Tot plegat ve per dir que la fra-
se que analitzàvem al principi, “L’im-
portant és llegir”, com que no podem 
deixar d’estar-hi d’acord, pot ser una 
mica tramposeta. I no t’estarien di-
ent: “Cal llegir de la manera que si-
gui” sinó “Cal llegir de la manera que 
nosaltres vulguem”. Ei, i Déu nos en 
guard de ser malfiats! !
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Paulo Coelho escriu 
una novel·la auto-

biogràfica en què relata, 
en plena revolució hip-
pie, una ruta en autobús 
des d’Amsterdam fins a 
Katmandú, travessant 
països com Turquia, el 
Líban, l’Iran, l’Afganis-
tan, el Pakistan i l’Índia 
a la recerca d’una res-
posta al sentit de la vida 
i de la seva llibertat.

Hippie 
PAULO COELHO 
Columna 
Trad. M.D.Ventós

ÈRIC SALAT L’APARADOR
NOVEL·LA

Moltes de les ide-
ologies domi-
nants a l’Europa 
del segle XX van 
tenir serioses di-
ficultats per con-
solidar-se a Espa-

nya i, quan ho van aconseguir, sovint 
va ser en versions menors, deforma-
des o marginals. Aquest va ser el cas 
del liberalisme, delmat i arraconat 
cíclicament, tant per errors forçats 
com propis, que allunyaven la possi-
bilitat d’una república democràtica, 
burgesa, integradora, europea i ben-
pensant. Amb aquesta amarga re-
cança, Agustí Calvet –autodefinit 
com a liberal– va mirar enrere per 
constatar les oportunitats perdudes 
en el passat i lamentar les reiterades 
ensopegades del present. 

El gènere admonitori no li era es-
trany, ja que al llarg dels seus anys al 
capdavant de La Vanguardia, Gazi-
el s’havia erigit en veu assenyada i 
orientadora de les classes dirigents 
catalanes. Quan va escriure les Me-

La nostra història  
és pura zoologia

ditacions en el desert, però, hi havia 
dues diferències clau: els textos for-
malment eren privats i la seva po-
sició personal havia passat de la 
centralitat periodística barcelonina 
a una certa marginalitat com a edi-
tor madrileny. Amb tot, els matisos 
tenien més a veure amb una capta-
tio benevolentiae que amb la realitat. 

Com assegura al pròleg el polígraf 
Jordi Amat, que farà doblet a les tau-
les de novetats gràcies a la recent tra-
ducció al castellà d’El pont de mar bla-
va del coetani de Calvet Lluís Nicolau 
d’Olwer (Elba), Gaziel va sotmetre el 
seu original a una “intensa tasca de 
revisió”. Així, i sota l’aparença d’un 
abocament innocent de pensaments, 
lectures i algun retrat (com les inte-
ressants pàgines dedicades a Fran-
cesc Cambó), s’ordeix una operació 
per aixecar “acta de la seva honeste-
dat i de la degradació de la seva cir-
cumstància”. A més, aquest dietari 
ideològic tenia voluntat de ser publi-
cat –deixant a criteri dels hereus el 
moment oportú–, dins d’una pro-

gressiva sortida de l’ostracisme 
que el reconvertiria en membre 
del catàleg literari de la Selecta de 
Cruzet i Pla. Curiosament, 50 anys 
després de morir, Gaziel ha tornat 
a reviure a les llibreries i la premsa 
catalanes com a literat i testimoni, 
però sobretot com a cita (sovint es-
biaixada) d’autoritat. 

El món d’ahir i avui 
Emmarcades en el parèntesi 
1946-1953, “aquestes meditaci-
ons solitàries són articles no-
nats”, on es barreja una revisió del 
passat recent amb l’anàlisi del 
present a la llum d’aquesta matei-
xa experiència. Dels anys previs, 
sobtarà al lector com l’equidis-
tància sobre la Guerra Civil tan 
practicada avui és aquí substitu-
ïda per una contundent crítica da-
vant l’actitud de les democràcies 
occidentals, per una clara denún-
cia de la connivència feixista i per 
un amarg recordatori de la res-
ponsabilitat, per incompareixen-
ça i incompetència, de la burgesia 
en el fracàs de la República. 

Dels anys compresos a les Me-
ditacions, destaca la capacitat de 
Gaziel per no deixar-se enganyar 
sobre una suposada evolució del 
franquisme, conscient que tota 
metamorfosi era simplement cos-
mètica, per a consum exterior i 
comprensible únicament dins del 
nou marc de la Guerra Freda. Era 
tan profunda la desfeta del subs-
trat civil i la corrupció de l’esta-
ment oficial que només veia pos-
sible sortir del pou si “les grans de-
mocràcies del món”, a diferència 
de 1936 i 1939, hi posaven interès. 

A l’espera d’aquests aires demo-
cratitzadors exteriors, Calvet re-
cordava la necessitat tant de recu-
perar “aquella tercera Espanya” li-
beral i diversa (“Espanya castella-
na i República democràtica són 
coses radicalment incompati-
bles”), com de prioritzar la unitat 
catalana per sobre de tot (encara 
que, ni tan sols així, “no és pas gens 
segur que Catalunya triomfi”). 
Sense aquest terreny propici, di-
fícilment podria encarrilar-se la 
normalització d’una història polí-
tica i cultural que, sovint, sembla-
va més propera a la zoologia.!
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Calç morta recorre en 
vers una planta des 

de les arrels fins a les 
branques per establir un 
paral·lelisme amb la vida 
i el cos del poeta que ca-
mina cap a la vinya mit-
jançant l’aprenentatge. 
Premi Vila de Lloseta de 
poesia 2018, aquest és el 
primer llibre de Guillem 
Benejam, professor de 
secundària. 

Calç morta 
GUILLEM BENEJAM 
El Gall Editor

POESIA

La periodista Fúlvia 
Nicolàs explica la 

història d’una catalana al 
Londres de la dècada 
dels 50 que rep una car-
ta perduda dues setma-
nes abans del seu casa-
ment, i que decideix no 
obrir, per por d’afrontar-
ne les conseqüències. El 
que no sap és que aquella 
carta està a punt de can-
viar-li la vida.

Tres hiverns 
a Londres 
FÚLVIA NICOLÀS 
Rosa dels Vents
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