
ara llegim
47ara  DISSABTE, 28 D’ABRIL DEL 2018 

arallegim

Sant Jordi 
contra  
la crisi
Només cal creuar el 40% estadístic 
de persones que admeten no llegir 
mai ni un llibre (la darrera xifra del 
Centre d’Investigacions Sociològi-
ques) amb la facturació per Sant 
Jordi, que no deixa de ser esplendo-
rosa. La deducció és simple: una 
part importantíssima de compra-
dors, una de dues, o guarden els lli-
bres comprats als prestatges o, amb 
molt més bon criteri, els regalen. És 
com La Marató de TV3. Un cop l’any 
–i que duri– pots fer una donació i 
sentir-te’n ben orgullós. Per Sant 
Jordi, igual: més que comprar un lli-
bre, és com si fessis una donació al 
món editorial, però amb el factor 
afegit positiu que, si el regales amb 
la rosa, tens un plus de satisfacció 
personal. No ho critiquem. Al con-
trari. Tenir la tradició de comprar 
un llibre és bo. I tal com ja hem dit 
alguna vegada, és molt millor que 
per Sant Jordi la tradició marqui 
comprar un llibre i una rosa. 

Un fuet de Vic i una rosa? 
Perquè es tracta d’una tradició mo-
derna, senyores i senyors, inventa-
da. ¿I si ens hagués agafat per rega-
lar un fuet de Vic i una rosa? L’ali-
mentació física (amb un producte 
nostrat) al costat de l’alimentació 
poètica i de l’ànima! Per sort per al 
món del llibre, no va ser així. Això 
augmenta la lògica de la definició de 
la diada santjordiesca com a dia del 
llibre. És a dir, de l’objecte llibre, no 
de la literatura, només. Però no pas-
sa res, relaxem-nos: per Sant Jordi 
es pot vendre de tot. Una tifa realis-
ta plastificada dins d’un envàs que 
semblés un llibre, i signada per al-
gú conegut, també es vendria per 
Sant Jordi. De la mateixa manera 
que fa molts anys una iniciativa de 
l’editorial Eumo de Vic, tan avança-
da a la dècada dels 80, venia un lli-
bre ple de roses impreses en pàgines 
troquelades que podies anar arren-
cant. Gairebé poesia brossiana. Per 
Sant Jordi hi ha llibres que no són li-
teratura, llibres que sí que ho són i 
llibres que se situen en un estadi in-
termedi. I ja està. És la festa de la co-
sa llibre. I a partir d’ara, atenció, 
potser caldrà afegir un complement 
nominal: “de paper”. És un dels 
avantatges que el llibre electrònic 
no ha sabut combatre: el llibre de 
paper és una cosa que té volum, ap-
ta per tocar, per acaronar, per ensu-
mar. I per què no? De cara a l’any 
que ve, editors, distribuïdors, llibre-
ters: el primer Sant Jordi del llibre 
electrònic! !
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Brúixola va confir-
mar la trajectòria 

ascendent de Mathias 
Énard, que el 2015, amb 
només 43 anys, va arri-
bar al cim del reconei-
xement francès gràcies 
a la concessió del premi 
Goncourt. La novel·la 
explica la fèrtil i canvi-
ant fascinació per Ori-
ent a través d’una histò-
ria d’amor i erudició.

Brúixola 
MATHIAS ÉNARD 
LaButxaca 
Trad. J. Martín
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El protagonista 
d’aquesta histò-
ria és un home de 
50 anys llargs, 
professor univer-
sitari. Ferm de-
fensor de les tra-

dicions nipones, però, alhora, lector 
de William Faulkner. La seva dona 
encara no ha repicat la quarantena, 
i ja en fa més de vint que viuen junts. 
Són pares d’una noia, que, al seu 
torn, sembla que tingui un preten-
dent. Ho sembla, només. La filla no 
és, ni de bon tros, tan atractiva com 
la mare. I el presumpte pretendent 
ho sap molt bé, això. 

El matrimoni protagonista ha 
tingut una vida sexual no gaire joio-
sa, massa condicionada per l’educa-
ció rebuda, a pesar que a l’home 
sempre li ha agradat el combat amo-
rós i que ella és, en realitat, un por-
tent de la naturalesa (de fet, una do-
na que amb prou feines pot contenir 
la seva luxúria). Amb aquell pudicí-

Un magnífic tractat  
sobre el desig

cia tan pròpia del país del sol nai-
xent, ni el marit (del qual desconei-
xem el nom) no ha vist mai íntegra-
ment despullada la seva dona, ni 
aquesta, Ikuko, no ha vist mai conill 
el seu marit. I aleshores passa una 
cosa, que és l’element central 
d’aquest esplèndid relat, construït 
amb tanta saviesa narrativa: tots dos 
decideixen abocar en els seus res-
pectius diaris personals, d’una ma-
nera subtil però inequívoca a la ve-
gada, no sols algunes fantasies sexu-
als, sinó també el relat d’unes expe-
riències ben curioses que 
mantindran a partir d’ara. Aquestes 
experiències amatòries, però, no 
únicament els impliquen a ells dos, 
sinó que també enreden (i de quina 
manera!) Kimura, el pretendent, i, 
en un grau menor, Toshiko, la filla de 
la parella. Per afavorir-les, se servei-
xen amb abundància del brandi 
Courvoisier. Vull apuntar, tot pas-
sant, que la història descrita per Ka-
wabata a La casa de les belles adormi-

des, una novel·la posterior a 
aquesta, sembla que hagi trobat 
una certa inspiració en alguns 
passatges de la que el lector conei-
xerà aquí: “Tot i que ella també 
havia arribat al clímax diverses 
vegades, encara no semblava que 
estigués del tot desperta: estava 
entre èbria i adormida”. 

Les pàgines de diari de l’un i 
l’altra van alternant en la disposi-
ció del relat, i els sobreentesos, les 
picardioses mitges veritats o les 
mentides flagrants van fent pila (o 
forat). Ell escriu perquè ella llegei-
xi el que escriu, i viceversa, a pesar 
que l’un i l’altra facin veure que 
volen preservar zelosament els 
seus respectius diaris (“Jo vaig 
amagant la clau del calaix on de-
so el diari en llocs diferents”, es-
criu l’home). Per tant, el relat és 
l’autèntic creador del desig, n’és 
l’agent provocador: “D’ara enda-
vant, doncs, tant si llegeix el que 
escric com si no, faré com si ho lle-
gís i aniré escrivint aquest diari 
com si li parlés indirectament”. El 
llegidor anirà coneixent el caràc-
ter d’aquests dos que sembla que, 
per la força d’allò que escriuen, va-
gin alliberant-se més i més, i acos-
tant-se, alhora, als marges del pe-
rill: ¿fins on seran capaços d’arri-
bar, però? L’erotisme hi adquireix 
una temperatura tòrrida. La con-
fessió personal és descarnada en 
tots dos casos, però sobretot en el 
de la dona: “He d’admetre que, tot 
i que el meu marit em provoca una 
repulsió violenta, també l’estimo 
amb passió”. 

La clau és un exemple de la for-
ça de la literatura per descriure 
l’embriaguesa del desig i algunes 
de les seves conseqüències més 
devastadores. En els compassos 
finals de la novel·la, el diari de 
l’home s’interromp, i la descrip-
ció de la seva vellesa i de la seva 
malaltia –una feridura– no fan si-
nó subratllar encara més la po-
tència de les pàgines precedents: 
Eros i Tànatos de bracet. La do-
na vetlla el seu marit, però ja no és 
capaç de deixar de rebre l’amant. 
En quedarà constància escrita al 
seu diari, amb una sola frase que 
es repeteix diversos dies: “A les 
onze, passes al jardí”. !

LA CLAU 
JUNICHIRO 
TANIZAKI 
VIENA 
TRADUCCIÓ 
D’ALBERT NOLLA 
182 PÀG. / 17 !

JORDI 
LLAVINA

WIKIPEDIA

Al llarg de quatre anys 
–entre el 2010 i el 

2013, els dos inclosos–, 
Gabriel Janer Manila va 
“mantenir amistat amb 
un ase ronyós i savi que 
tenia el seu recer i pastu-
rava tranquil pels ca-
mins que menen al cam-
pus universitari de la 
ciutat de Mallorca”. 
D’aquí surt aquest recull 
de textos periodístics.

Disputa  
de l’ase 
GABRIEL J. MANILA 
Ll. Muntaner

NO-FICCIÓ

Conegut per ser el 
protagonista del 

programa de TV3 Kata-
lonski, el músic Halldór 
Már acaba de publicar el 
seu primer llibre, on do-
na la seva recepta per ser 
feliç. L’islandès confia a 
tenir calma, buscar la 
simplicitat, no voler en-
tendre-ho tot, no fer re-
trets i, sobretot, estimar 
el que es fa.

El món 
segons... 
HALLDÓR MÁR 
Bridge
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