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Per a què 
serveix  
un llibre?
Fa uns quants dies la Federació de 
Gremis d’Editors d’Espanya ha fet 
públic el seu nou Baròmetre d’hàbits 
de lectura i de compra de llibres. Cor-
respon a l’any 2017. L’últim era del 
2013. Semblen calcats. A mi continu-
en sorprenent-me tres dades: el per-
centatge altíssim de gent que decla-
ra que no llegeix mai ni un llibre al cap 
de l’any. Sempre penso en les enques-
tes públiques prèvies a les eleccions, 
en què es pregunta als votants pel re-
cord de vot i, no cal dir-ho, per la in-
tenció de vot. Els comentaris no dei-
xen de repetir que entre els votants de 
tal partit o tal altre hi ha “vot amagat”. 
O sigui, gent a qui li fa vergonya adme-
tre què vota davant un micròfon. De 
manera que després, a les eleccions, 
l’enquesta fa una relliscada. Amb els 
llibres, deia, em passa igual. Resulta 
que un 40,4% (déu-n’hi-do!) dels en-
questats reconeixen que no llegeixen 
mai. Hi ha “vot amagat”? A mi, parti-
cularment, em faria molta més vergo-
nya, davant l’enquestador, reconèi-
xer que no llegeixo mai que no pas 
parlar de la meva opció de vot. Si és ai-
xí, a quant deu arribar el percentat-
ge de no lectors? Val més que no ens 
ho preguntem, oi? 

Per falcar una taula? 
L’altra dada que sempre em fa gaire-
bé riure perquè no entenc què hi gua-
nyen (els pagadors de l’enquesta, els 
editors) és la relativa a l’augment de 
lectors totals. Et diuen: en aquest ba-
ròmetre s’ha incrementat fins a gai-
rebé un 3% la quantitat de lectors. 
Deixant de banda que aquest total 
continua sent més baix que la mitja-
na de la Unió Europea (on, curiosa-
ment –o no–, els índexs més alts 
acostumen a tenir-los els antics es-
tats socialistes), a més compten lec-
tors a partir dels catorze anys, cosa 
que distorsiona sense remei la dada i 
fa que no serveixi de res. L’increment 
vegetatiu de la població fa que, auto-
màticament, augmentin els adoles-
cents, els quals, cal recordar-ho?, te-
nen lectures obligatòries. 

La tercera dada es repeteix inexo-
rablement: la xifra de vendes en llen-
gua catalana continua indicant que 
molts lectors catalanoparlants prefe-
reixen llegir en castellà (en els casos 
que també ho podrien fer en català, 
per exemple en traduccions). La lec-
tura s’ha de fer des del plaer. Però, per 
a un país on almenys la meitat dels 
habitants vol la independència, la da-
da és una mica decebedora. !

LLUÍS A. 
BAULENAS

L’ESCUMA  
DE LES 
LLETRES

El llibre és un home-
natge, un record i 

una repassada a la vida 
de Josep Maria Benet i 
Jornet, pare de l’auto-
ra. És una història emo-
cionant i colpidora que 
deixa empremta en la 
memòria, la fràgil me-
mòria que l’Alzeimer 
pot esmicolar. Carlota 
Benet dona una visió 
íntima del dramaturg.
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El llegat dels espi-
es, la nova no-
vel·la de John le 
Carré (Poole, An-
glaterra, 1931), re-
prèn personatges 
i recupera trames 

de novel·les anteriors, en especial de 
L’espia que va venir del fred i, en me-
nor mesura, d’El talp. Però es pot lle-
gir de manera autònoma, en una 
mostra evident de la destresa narra-
tiva de l’autor. Le Carré organitza les 
trames i gestiona les informacions 
sobre els personatges amb prou eco-
nomia i habilitat per no resultar re-
iteratiu ni redundant per als lectors 
que ja ho coneixen i, al mateix 
temps, amb prou claredat perquè els 
lectors neòfits se sentin situats i ben 
orientats en tot moment. No deu ha-
ver estat una tasca fàcil, la de trobar 
l’equilibri entre contar massa i mas-
sa poc, primer perquè l’entramat ar-

Espies tan humans

gumental de la novel·la és recargolat 
com un complot i minuciós com una 
teranyina i, segon, perquè l’autor el 
presenta com un trencaclosques de 
múltiples peces i diverses capes. El 
qualificatiu de mestre del gènere de 
l’espionatge atribuït a Le Carré és un 
tòpic ja molt gastat, però no per ai-
xò és menys just i exacte. 

El punt de partida de la novel·la és 
una demanda judicial que volen pre-
sentar els fills d’Alec Leamas i Eliza-
beth Gold contra els serveis secrets 
britànics. Leamas i Gold, ell un espia 
infiltrat al Berlín Est i ella la seva 
amant comunista, van ser assassi-
nats al principi dels 60 quan inten-
taven saltar el Mur de Berlín cap a 
l’Alemanya occidental. Cinquanta 
anys després, la demanda dels fills 
obliga a obrir una investigació als 
serveis secrets per aclarir exacta-
ment què va passar, i també per des-
cobrir tot el que té a veure amb una 

enigmàtica operació anomenada 
Windfall. Aquesta investigació fa 
que Peter Guillam, un vell espia 
retirat que ja havia sortit com a 
secundari en les novel·les abans 
esmentades i que aquí és el prota-
gonista i narrador, sigui reclamat 
des de Londres i sotmès a un in-
tens interrogatori dels actuals di-
rigents dels serveis secrets. Si fins 
aquí l’argument fa una impressió 
embrollada, desenganyin-se: és 
un oasi de claredat, comparat 
amb el laberíntic joc de miralls 
que ve després. 

Clarobscurs sanguinaris 
Els ingredients amb què la no-
vel·la es desplega i s’embolica són 
els propis de Le Carré i del món 
que retrata, el d’una Europa ten-
sada per una Guerra Freda que 
embruta i deshumanitza tothom 
qui hi participa. Les més de 300 
pàgines de la novel·la són plenes 
d’agents secrets britànics i de la 
Stasi, d’expedients confidencials 
“filetejats” o purgats, d’informes 
que han estat enterrats en arxius 
durant dècades, de secrets que fi-
nalment surten a la llum, de veri-
tats ombrívoles, de traïcions, de 
decisions operatives de moralitat 
més que dubtosa i de lleialtats 
que mai són del tot de fiar. És cert 
que el món de la Guerra Freda, 
amb els seus bizantinismes plens 
de clarobscurs sanguinaris, dona 
a la novel·la un aire de relíquia 
anacrònica però, com bé saben 
tots els que l’han llegit, Le Carré 
es mostra més interessat pels 
enigmes de l’ànima que no pels 
secrets de la geopolítica, pels fan-
tasmes dels personatges que no 
per les intrigues i operacions que 
duen a terme. Vull dir que 
l’atrezzo històric pot ser antic, 
però els materials humans que 
l’habiten són els de sempre. 

Tot i la seva avançada edat, Le 
Carré continua sent un narrador 
intel·ligent i segur dels seus re-
cursos, capaç d’oferir descripci-
ons vívides, diàlegs elèctrics i es-
cenes d’una tensió volcànica. Per 
si això no fos prou atractiu, al fi-
nal de la novel·la reapareix la cre-
ació més mítica de Le Carré, 
George Smiley, “el Hamlet” dels 
serveis secrets. Deu tenir prop de 
cent anys, però sembla més jove 
que mai. !
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Manuel de Pedrolo, 
manual de supervi-

vència és un assaig que 
comprèn tots els horit-
zons d’un dels escriptors 
més prolífics de la litera-
tura catalana: Manuel de 
Pedrolo, de qui enguany 
se celebra el centenari del 
naixement. El seu autor, 
Sebastià Bennasar, ha 
publicat anteriorment 
una trentena de llibres.

Manual de... 
SEBASTIÀ  
BENNASAR 
Meteora
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A banda i banda del lí-
mit d’A. Munné-Jor-

dà recull set contes i qua-
tre relats breus dels quals 
sis són inèdits. El conjunt 
ofereix l’heterogeni ven-
tall d’interessos temàtics 
i estilístics de l’autor de 
Vilanova i la Geltrú. Les 
narracions han sigut es-
crites entre el 1970 i el 
2017, gairebé cinc dèca-
des de trajectòria.

A banda i 
banda del... 
A.MUNNÉ-JORDÀ 
El cep i la nansa
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