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La ‘petite phrase’

La relectura del llibre de Proust La preso-
nera, del cicle de la Recerca, traduït amb 
excel·lència per Josep Maria Pinto (Vie-

na, 2018), ens ha fet pensar en aquella famosa 
“petita frase” de la no menys famosa “sonata de 
Vinteuil”, que apareix una vegada i una altra a 
les pàgines del llibre del francès. Justament en 
aquest últim volum aparegut de Proust es par-
la una colla de pàgines de la música de Richard 
Wagner, i aquest degué ser, amb molta proba-
bilitat, qui va inspirar-lo per ordir el seu llibre 
a l’entorn d’una prou extensa sèrie de “motius 
conductors”, o leitmotiven, en llenguatge dels 
musicòlegs. 

D’aquests motius que van i venen a la 
Recherche n’hi ha dos de molt evidents: l’afer 
Dreyfus i la “petita frase” musical de l’esmen-
tada sonata. Endevinar a quin compositor cor-
respon aquesta frase –que a Proust i al seu per-
sonatge Swann els revé una vegada i una altra– 
només pot ser una conjectura. Podem estar 
quasi segurs que Madame Verdurin era, en la 
vida real, Madeleine Lemaire; que Albertine va 
ser l’amant de Proust Alfred Agostinelli; que la 
duquessa de Guermantes va ser la comtessa 
Élisabeth Greffulhe; que Saint-Loup és una 
barreja del duc Armand de Guiche i el marquès 
Boni de Castellane; i que el model de Charlus 
va ser el comte Robert de Montesquiou. 

Però quan arribem a Vinteuil ens comen-
cem a perdre, i ens perdem encara més quan 
mirem d’endevinar qui podia haver escrit 
aquella “petite phrase” que encantava Proust 
sobre manera. Era Fauré? En part, podria ser-
ho. Va ser Debussy? També és possible. Un re-
escolta la música per a violí d’aquests dos i no 
acaba de trobar cap frase –hauria de trobar-se 
al començament de la peça– que pugui excitar 
en la memòria de l’escriptor totes les coses que 
genera. Per això és necessari escoltar més mú-
sica francesa de l’època. Tanta, que al final un 
troba que, amb totes les precaucions que es-
cauen al cas, aquesta “petite phrase” enigmà-
tica potser era o bé de Franck o bé de Saint-
Saëns, encara que Proust només esmenti 
aquests dos músics contemporanis seus dues 
vegades cadascun en tota la Recherche. 

Després d’escoltar moltes vegades la sona-
ta per a violí i piano núm. 1 de César Franck, 
es pot arribar a la conclusió que la famosa fra-
se potser és la que enceta aquesta partitura, 
després de quatre compassos de piano (es tro-
ba a YouTube). Seria molt rar que fos de Saint-
Saëns, perquè Proust va escriure a Gide: “A 
propòsit de Saint-Saëns, he de dir que mai cap 
músic m’ha avorrit tant”. Lectors, feu la prova: 
el llibre de Proust a la mà, i a l’orella la sonata 
de Franck.!
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L’editorial trans on 
tothom voldria publicar

Insultar amb punteria 
i altres objectius del 
bon editor 
La llibreria barcelonina Casa Usher 
munta una xerrada amb els editors 
Jordi Herralde i Silvia Sesé, i la tri-
bu anagramera (en la qual m’incloc, 
com a lectora fidel) s’ho apunta a 
l’agenda amb lletres de pam. Aquí 
ens tens, al pati del local del carrer 
Santaló, amb un Herralde afònic i 
amb més assistents que cadires. Hi 
veig Sergi Pàmies, Xavier Rubert de 
Ventós, Milena Busquets, Silvia 
Querini, Mònica Martín, Isabel Obi-
ols i altres noms del gremi. 

L’excusa és parlar d’on són les 
dones a Anagrama, però de segui-
da queda clar que de dones sempre 
n’hi ha hagut dins i fora del catàleg. 
Des de principis del 2017 és també 
una dona –Sesé– la que ocupa el 
càrrec de directora editorial, tot i 
que, veient-lo en acció, no sembla 
pas que Herralde s’hagi retirat del 
primer pla. És un ionqui de l’edició 
(l’expressió és d’ell) i no vol ni pot 
desintoxicar-se’n. 

“Per analitzar el gènere d’una 
editorial s’ha de mirar la composi-
ció de la plantilla i la composició del 
catàleg –diu Herralde amb un fil de 
veu, mentre la seva inseparable La-
li Gubern li aconsella que s’acosti 
més al micro–. Anagrama és mascu-
lina, és femenina, és gai, és lèsbica 
i sobretot és trans”. Silvia Sesé des-
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taca que Anagrama ha descobert 
molt bons autors, independent-
ment de si són homes o dones o què, 
i demostra que s’ha empeltat de l’es-
perit del segell: “Volem mantenir la 
capacitat d’ofendre els qui cal ofen-
dre”. Herralde rebla: “És una tasca. 
Insultar amb punteria”. 

S’escriu més del que 
es llegeix i s’escriu 
sense haver llegit 
 
L’any que ve, Anagrama en farà cin-
quanta. Bona collita, la del 69. Per 
celebrar-ho, el president i fundador 
de l’empresa –ara manté un simbò-
lic 1% d’accions: el 99% són del grup 
Feltrinelli des del 2016– ens obse-
quiarà amb un altre llibre de retalls 
autobiogràfics, que aplegarà sobre-
tot històries de l’editorial que va pa-
rir fa mig segle i que tan bé ha sabut 
alimentar, amb qualitat literària i 
encert comercial. En principi es ti-
tularà Un día en la vida de un editor 
y otras informaciones fundamenta-
les. No hi faltarà el to irònic, la sor-
negueria marca de la casa. 

Fa un temps vaig preguntar a 
Jordi Herralde si, en el cas improba-
ble que tornés a néixer, tornaria a 
muntar Anagrama. “Suposo que sí, 
però em seria més difícil –va res-
pondre–. I t’asseguro que no va ser 
gens fàcil”. Avui el mercat s’ha en-
congit de forma irreversible. Les 
noves editorials independents es-

tan condemnades a ser microem-
preses, difícilment podran expan-
dir-se com ho van fer al segle pas-
sat Lumen, Tusquets o la mateixa 
Anagrama. “Ara hi ha una densitat 
editorial tremenda, amb més títols 
que mai i menys lectors que mai, 
s’escriu molt més del que es llegeix”, 
afirma Herralde al pati de Casa Us-
her. Algú afegeix: “I s’escriu sense 
haver llegit”. Aquest algú és una al-
tra Silvia: l’editora torinesa Silvia 
Querini, que va dirigir Lumen du-
rant setze anys i que ara, als seixan-
ta-tres i després de trenta-sis anys 
d’ofici, ha tornat com a alumna a la 
universitat, a estudiar-hi un màster 
de literatura comparada. 

La lladre de llibres que 
tenia el secret per 
lligar amb qui volia  
 
“El primer llibre que vaig robar era 
d’Anagrama –confessarà després 
Silvia Querini en petit comitè–. Por-
tar un llibre d’Anagrama sota el braç 
et servia per lligar amb qui tu voli-
es –explica–, era un filtre infal·li-
ble”. Una altra mena de filtre és el 
que aspira a passar l’home del pú-
blic que va enviar un original a l’edi-
torial fa cinc mesos i que ha gosat 
preguntar “humilment” si encara 
pot tenir esperances. Li han dit que 
sí, que alguna resposta rebrà, però 
Herralde és sincer: “Gairebé totes 
són negatives”.!
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A punt de fer cinquanta anys, Anagrama està disposada a mantenir 
“la capacitat d’ofendre els qui cal ofendre”


