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Mòbils i 
humanisme
Un estudiós de l’humanisme que tenia a 

casa una sèrie de llibres repetits, veient-
se mancat de recursos per pagar la llum, 

va decidir posar una paradeta a fora del recin-
te del Mobile World Congress per veure si els 
congressistes, que són gent d’upa, en compra-
ven uns quants. 

Entre altres coses, va portar-hi una bella 
edició de les Cartes a Lucili, de Sèneca; el lli-
bre de Maquiavel sobre la primera dècada de 
Titus Livi; l’Elogi de la vida solitària i L’ascens 
al Mont Ventós, de Petrarca; la traducció dels 
Sonets de Shakespeare a càrrec de Salvador Oli-
va; tres o quatre volums de la col·lecció Clàssics 
del Cristianisme; l’Elogi de l’estupidesa, d’Eras-
me; una antologia en llengua francesa dels Es-
sais de Montaigne; Càndid i les Cartes angleses,  
de Voltaire, i els Assaigs sobre la tècnica, de 
Heidegger. 

Va plantar una tauleta, la va cobrir amb un 
domàs de color vermell per mor de la visualitat, 
va posar els llibres amb la coberta a la vista, i al 
damunt va posar-hi un cartellet, que havia fet 
a casa amb una cartolina i un retolador de co-
lor blau, que deia: “No oblideu les humanitats!” 

Rengleres, enfilalls, corrues de visitants 
amb una identificació penjada al coll espera-
ven la tanda per passar el torniquet i entrar a 
fer negocis a la fira: telèfons que marquen un 
número només amb un cop d’ull de l’usuari, 
iPads que es desplegaven fins a convertir-se en 
èmuls dels còdexs medievals, estris molt en-
ginyosos que s’obrien com un paraigua i ofe-
rien fins a set pantalles amb notícies en les llen-
gües principals del món sencer.  

Un passant va aturar-se a la botigueta im-
provisada per aquell home, va mirar els llibres 
com qualsevol mortal es miraria les mostres 
d’una espècie animal desconeguda fins als nos-
tres dies, i al final, lleugerament interessat pel 
llibre de Heidegger, que portava la paraula 
“tècnica” en el títol, el va comprar per cinc eu-
ros. Va avançar una mica a la cua tot fullejant-
lo, estranyat que no hi hagués il·lustracions, i 
es va aturar en una pàgina qualsevol per lle-
gir-ne un paràgraf, potser només una frase. 

Llavors, amb malestar cultural i la fúria 
que escau quan un ha fet una despesa inútil, 
el va llençar, amb menyspreu, en una papere-
ra que hi havia. 

L’humanista hi va anar i el va recollir. Va 
passar-se tot el dia al lloc, amb un barret de 
palla per protegir-se del sol, i esperava, sem-
pre carregat de la paciència que solen aconse-
llar els clàssics de tots els temps. A la posta, va 
recollir les coses i va tornar a casa. Li diu la se-
va esposa fidel: “¿N’has venut gaires?” Ell li 
respon: “Ni un”.!
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Que el món cremi 
a través teu

Una gran autora 
impregnada de 
desesperança 
“Per ser escriptor, només cal escriu-
re. És clar que també passa que un 
no té res a dir. I, de vegades, quan un 
té alguna cosa a dir, no sap com dir-
la”. Ho diu el Sandor a la novel·la 
breu Ahir, d’Agota Kristof, publica-
da per La Magrana el 1996 amb tra-
ducció de Sergi Pàmies i per Empú-
ries el 2009 amb traducció de Jor-
di Rourera. La llegeixo de nou du-
rant un viatge d’anada a Madrid, i 
m’encomana un desassossec que 
em dura força més enllà de la torna-
da. La desesperança no me la pot en-
comanar perquè fa temps que la duc 
posada, però sí, aquest és un llibre 
desesperançador. Com la resta de 
l’obra de la Kristof, de fet. I és la se-
va novel·la més autobiogràfica, mal-
grat que està narrada per un home. 

Alguna cosa (bona) està passant 
amb Agota Kristof. Amsterdam Lli-
bres n’ha recuperat la trilogia Claus 
i Lucas, amb una versió revisada de 
la traducció de Sergi Pàmies que ja 
havíem pogut llegir a La Magrana i 
que es trobava fora de circulació. El 
volum –que inclou els títols El gran 
quadern, La prova i La tercera men-
tida– enceta una línia de recupera-
ció de clàssics contemporanis que 
no puc més que aplaudir, perquè hi 
ha noms que no haurien de desapa-
rèixer mai de les llibreries. 

EVA 
PIQUER

HE LLEGIT 
NO SÉ ON

Aquella gent que 
ha fet molt però 
coneixem massa poc  
 
Dic que alguna cosa (bona, boníssi-
ma) està passant amb Agota Kristof 
perquè la trobem també entre els 29 
personatges que conformen el llibre 
Aquí tenim l’esperança que estàvem 
buscant!, amb textos de Lolita Bosch 
i il·lustracions d’Oriol Malet, que 
sortirà a la venda l’11 de març amb el 
segell d’Ara Llibres. Agota Kristof, 
ens diu Bosch, és una de les escrip-
tores amb menys ego literari que 
hagin existit. “Una persona afecta-
da i exiliada que va trobar en l’es-
criptura el camí que necessitava per 
fugir de la guerra i desfer-se’n”. Una 
dona que va marxar del seu país ca-
minant fins a la frontera amb Suïs-
sa, i allà va trobar feina –on, si no?– 
en una fàbrica de rellotges. 

El llibre de Bosch i Malet vol re-
tre homenatge a tot de vides que 
“han alimentat el foc de l’esperan-
ça”. Tot de gent més preocupada per 
canviar el món que per anunciar al 
món la voluntat de canviar-lo. 
D’aquí que siguin 29 noms no tan 
coneguts com mereixerien. 

Em resulta xocant que Kristof 
aparegui en un llibre amb la parau-
la esperança al títol. “Ara, amb prou 
feines tinc esperança –diu el narra-
dor d’Ahir–. Abans, buscava, no 
m’estava quiet. Esperava alguna co-
sa. Què? No en tenia ni idea. Però 

pensava que no podia ser que la vida 
fos només el que era, o sigui res”. 

El Sandor, que ja ha deixat d’es-
perar, confessa que crema gairebé 
tot el que escriu, perquè encara no 
és prou bo. I jo em pregunto quants 
relats d’Agota Kristof no podrem 
llegir mai perquè els va cremar. 

Escriure amb plaer i 
amb passió contra el 
dolor i contra la mort 
 
“Escriure és sobreviure”, afirma 
Ray Bradbury en el prefaci d’un es-
plèndid recull d’articles sobre la 
creació literària: Zen en l’art d’es-
criure, publicat per Viena i traduït 
per Marta Pera Cucurell. Bradbury 
hi defensa l’escriptura contra les 
guerres, contra les malalties, contra 
els amics que es moren: “Quan la 
mort frena els altres, tu t’has d’enfi-
lar al trampolí i tirar-te de cap a la 
màquina d’escriure”. També hi de-
fensa l’escriptura com a plaer i com 
a passió: “La vida és breu, la desgrà-
cia està assegurada, la mort és certa. 
Però pel camí, en la teva feina, ¿per 
què no portes aquest parell de bots 
de cuir replens amb les etiquetes 
d’Engrescament i Fruïció?” 

Escriure és un procés, diu Brad-
bury, en què l’únic fracàs és aturar-
se. L’autor de Fahrenheit 451 ens 
parla del foc de l’escriptura. I ens 
dona el millor dels consells: “Que el 
món cremi a través teu”.!
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Hi ha autors que, quan ens parlen dels mals del món 
   i del poc sentit de tot plegat, fan del món un lloc millor


