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Joan Manuel Solde-
villa és especialista 

en còmics i literatura 
popular, gèneres als 
quals ha dedicat nom-
brosos llibres. Ara pren 
com a punt de partida la 
seva passió per Tintín i 
Don Quixot per posar 
en relació les aventures 
del reporter creat per 
Hergé i les peripècies 
al·lucinades de l’hidal-
go immortal de Miguel 
de Cervantes.

Del Quijote 
a Tintín 
J.M. SOLDEVILLA 
Edicions 
Cal·lígraf 

La gastronomia xine-
sa és tan rica que les 

650 receptes casolanes 
que presenta aquest lu-
xós volum de Diora Fon 
Chan, editat per Phai-
don, són un bon punt de 
partida però no esgoten 
totes les possibilitats del 
gegant asiàtic. Entre elles 
hi trobem costelles de 
porc agredolç, dimsum, 
arròs fregit a l’estil de Fu-
jian o pollastre borratxo 
de Jiangsu.

China,  
gastrono-
mía 
DIORA FON CHAN 
Phaidon

Aquest llibre narra 
l’expedició Home-

ward Bound a l’Antàrti-
da, en què un centenar de 
dones viatgen al pol Sud 
per lluitar a favor d’un 
planeta més sostenible i, 
a la vegada, reclamar més 
lideratge femení per de-
batre sobre la interacció 
amb el nostre planeta. El 
llibre ha estat escrit per la 
física del clima Anna Ca-
bré i il·lustrat per Mario-
na Tolosa Sisteré.

La mama 
se’n va a 
l’Antàrtida 
A. CABRÉ / M. TOLOSA 
Zahorí Books

ARAL’APARADOR

El Dia  
del Llibre 
 
¿Us pensàveu que el sector del lli-
bre era una bassa d’oli? ¿Una pi-
nya, una cadena irrompible? 
Doncs només calia una petita pan-
dèmia per comprovar que no, que 
ni la cultura ni els llibres fan que 
un sector professional sigui més 
noble, ni tenen cap efecte sobre el 
nombre de persones que es com-
porten com rates quan arriba l’in-
cendi. D’acord que és una situació 
inimaginable, d’acord que ha anat 
a coincidir amb Sant Jordi –el 
Mardi Gras del comerç del llibre–, 
d’acord que es volen salvar llocs de 
treball i que la desesperació sem-
pre ha estat una mala companya, 
però ¿segur que no es podia respi-
rar fondo i pensar una mica més a 
poc a poc una resposta coordinada 
entre el màxim nombre d’agents? 
Grans grups, editorials mitjanes i 
independents, llibreries grans i 
petites, gremis i associacions de 
professionals: no hi ha entitat, ins-
titució o petit o gran negoci que no 
hagi elaborat una proposta per mi-
rar de salvar unes quantes vendes, 
en total descoordinació o, en al-
guns casos, en agressió directa dis-
fressada d’ajut magnànim.  

COM I ON RESERVAR LLIBRES 
Sort del manifest d’editorials inde-
pendents que apel·la a la responsa-
bilitat adulta dels lectors i els deixa 
escollir com i on fer reserves de lli-
bres: la crida és a fer-les per Sant 
Jordi i no esperar, aquest seria el re-
sum. Ja ens agradaria que aquest 
hagués estat el to de les més altes 
instàncies polítiques del país, les 
quals, no sabem si amb la voluntat 
de fer recomanacions lectores, 
s’han encaparrat a fer homenatges 
a Ionesco o a Joan Capri. Gesticula-
cions més o menys obscenes davant 
d’una desfilada fúnebre de taüts, 
quin espectacle.  

¿Algú se’n recorda de quan de 
Sant Jordi en dèiem el Dia del Lli-
bre? Potser aquesta és l’oportuni-
tat de trobar una altra data, cap a la 
tardor, i deslligar les dues celebra-
cions: celebrar una festa on el llibre 
sigui el centre. El llibre i els escrip-
tors. No els cuiners, ni els presen-
tadors de televisió, ni els polítics: 
els escriptors que, tancats a casa 
com tothom i si les circumstànci-
es personals i de salut els ho per-
meten, continuen destil·lant expe-
riència literària a partir de la vida, 
fent la seva feina. Això vol dir can-
viar moltes més coses que no pas 
una data: ens hi posem?!

MARINA 
ESPASA

OBRO  
FIL

Ignasi Aragay 
presenta El món 
us espera com si 
fos una carta diri-
gida als seus tres 
fills. No és estric-
tament una carta, 

esclar (es tracta d’un artifici). El text 
tampoc no està adreçat, privada-
ment i exclusiva, a la seva progenitu-
ra. Qualsevol lector, tingui l’edat que 
tingui, trobarà en la lectura de l’obra 
un munt d’idees dignes de subrat-
llat. Perquè un dels aspectes en què 
més insisteix l’autor és que els seus 
fills pensin per ells mateixos. L’apa-
rat teòric és ferm. Però la gràcia del 
llibre és que l’exposició de les idees 
sembla deutora de l’esperit del ge-
gant Marrecàs, una criatura de ficció 
que Aragay es va empescar quan els 
seus fills eren petits i els explicava 
contes a l’hora d’anar a dormir. 

“El bon mestre, el bon pare, el 
bon periodista no desitja que 
l’alumne, el fill o el lector pensi com 

Invitació a pensar(-se)

ell. Desitja que pensi”. Aragay cita 
molt. Arguments d’autoritat en el 
camp del pensament: Sòcrates, Sè-
neca, Montaigne, Nietzsche, Rus-
sell, Arendt, Agamben... I escrip-
tors, també, esclar. De vegades, són 
citacions conegudes, una mica òbvi-
es, però sempre pertinents, que van 
reforçant el discurs. La carta és una 
proposta d’actuació moral, vàlida 
no sols per als que vintegen, sinó per 
a tothom. I una invitació a pensar, 
en tota regla. A pensar en tot el que 
ens envolta, sí, ens afecti més o 
menys. Però també a pensar-se: a 
examinar el comportament i els ac-
tes propis, per tal de millorar, per tal 
de ser persones més justes. Potser 
són paraules molt gruixudes, que el 
to volgudament antiretòric de l’au-
tor –que aplaudeixo– reprovaria. Hi 
ha dos verbs, en català, que em sem-
bla que abonen la seva reflexió. Ru-
miar, que el diccionari defineix així: 
“Sotmetre (quelcom) detinguda-
ment, un cop i un altre cop, a la con-

sideració mental”. Aragay reco-
mana als seus fills –i als lectors en 
general– que pensin repetida-
ment sobre aspectes de l’existèn-
cia que ens acompanyen sempre. 
Que rumiïn, doncs. L’altre verb 
és enraonar, un mot específica-
ment català. Sinònim de parlar, 
sí. Però aquesta arrel de la raó el 
fa tan singular que cada vegada 
que parlem hauríem d’aspirar a 
enraonar (i no pas a parlotejar). 
En aquest text, sentim rumiar i 
enraonar l’autor. 

Idees, esperit i sentiments 
Aragay descriu el seu assaig com 
“una mena de testament senti-
mental, ideològic i espiritual [el 
darrer capítol, per exemple, és 
una exposició de coses que el fan 
viure amb plenitud], un esbor-
rany de confessió”. Escriu sense 
gens d’impostació, amb la sensa-
ció que es troba a l’“inici de la fi”. 
L’estil és net, planer, però mati-
sat. Aconsella als fills que apren-
guin a decidir, que abracin el com-
promís. Ell mateix, “agnòstic 
(gràcies a Déu)”, agraeix els ense-
nyaments d’aquells vells cape-
llans de la seva adolescència que 
pregonaven els valors amb la fór-
mula dels “bons sentiments”. Sig-
na un elogi del plor i un altre de 
la mesura i la lentitud, com tam-
bé una dissertació molt suggeri-
dora sobre la transcendència i la 
religió, i una altra sobre la bondat. 

“Que complicada que és l’al-
químia humana!” Davant aquest 
fet, insinua que s’ha d’anar de ca-
ra, no amagar-se; que cal fugir 
dels prejudicis i de tot allò que 
ens encasella. L’individu, doncs, 
per sobre dels grups o col·lectius. 
Els ciutadans, per davant de l’Es-
tat. Cal “no renunciar mai a la cu-
riositat universal per captar allò 
que cadascú, cada persona, té de 
particular, de sorprenent”. És 
una idea forta. N’hi ha moltes 
més. La de la perfecció, posem 
per cas (“imperfecta en si matei-
xa, és una fal·làcia”). La carta ara-
gayana, amb el seu aire sapienci-
al, també va conformant un auto-
retrat de l’autor, encara que 
aquest no en sigui el propòsit: “La 
timidesa i l’egoisme sempre han 
estat els meus pitjors enemics”. 
Un bon llibre, que cal llegir amb 
un llapis a la mà.!

JORDI 
LLAVINA
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