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La noia  
del tambor 
Al Guardian demanen a personali-
tats diverses que parlin de John le 
Carré poques setmanes després de 
la seva mort. La majoria l’havien co-
negut o tractat i, com és normal en 
aquests casos, es desfan en elogis, 
però també n’expliquen detalls que 
no desentonen amb la imatge que 
els lectors de Le Carré ens n’havíem 
fabricat llegint pàgines i més pàgi-
nes poblades d’espies, ponts de fer-
ro i boira, o assaborint les seves ex-
traordinàries memòries, Volar en 
cercles, per mirar de trobar-hi 
aquell detall que expliqués el per-
què d’una vida dedicada a esborrar 
les pròpies petjades sobre la neu.  

Un dels testimonis és Charlotte 
Philby, i el cognom no és casual: és 
la neta de Kim Philby, el model per 
al protagonista d’El Talp, que va fu-
gir a Moscou quan es va saber que 
era un agent doble. La neta s’ha fet 
escriptora –coses que passen– i ex-
plica el record que té del volum en 
tapa dura de La noia del tambor que 
guardava el seu pare per quan ella 
fos gran i el volgués llegir a la recer-
ca de respostes. Charlotte Philby ha 
escrit sobre el trauma familiar no-
vel·les amb títols tan significatius 
com A double life, on ha parlat de 
l’autèntica “traïció” del seu avi, que 
no és a la pàtria, segons ella, sinó a 
la família. De Le Carré destaca la 
“clarividència sobre què és ser hu-
mà i tenir defectes”, potser un dels 
millors elogis que es poden fer a un 
escriptor. 

Una altra admiradora de Le Car-
ré és Margaret Atwood, que, com qui 
no vol la cosa, fa una reflexió que és 
una càrrega de profunditat: diu que 
els llibres de Le Carré converteixen 
en fàtua la divisió entre ficció “lite-
rària” i “de gènere”. Com que ella 
també ha escrit moltes novel·les “de 
gènere” (en el seu cas, fantàstic), deu 
estar cansada de trobar-se sempre 
arraconada en seccions de llibreria, 
acotada, que en realitat vol dir mal 
llegida, amb una etiqueta a la mà 
preparada per enganxar al llom del 
llibre o al prestatge. Són lectures de 
ments petites, amb ganes de posar lí-
mits a una cosa tan poc mesurable 
com la literatura. Amb els llibres de 
Le Carré passa el mateix: és absurd 
qualificar-los de novel·les d’espies. 
Són històries meravelloses sobre 
humans amb defectes, que viuen en 
un món que no acaben d’entendre. 
Llegim-lo aquestes festes –en català 
el tenim quasi tot, a Edicions 62– i 
potser entendrem alguna cosa més 
de nosaltres.!
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La normalització lingüísti-
ca i el Procés han estat 
dos assajos que no han 
assolit els objectius per la 
mateixa raó que van con-

gregar tantes esperances: la mane-
ra d’arribar-hi consistia bàsicament 
en la bona fe. Per donar-hi forma, 
omplir buits, debatre vies, esme-
nar errors i proposar hipòtesis han 
sorgit centenars de llibres dins 
del gènere no-ficció, que podríem 
enquadrar en el gènere assaig. 

És per aquest motiu que els llibres 
de no-ficció més heroics en català 
són els que no parlen ni de llengua ni 
de sobiranisme, que són els nostres 
temes mainstream. Abans de conti-
nuar he de precisar que quan dic as-
saig no em refereixo a llibres de pe-
riodisme ni de new age, sinó al gè-
nere que, a cavall entre la creació i 
el pensament, s’interna en territoris 
que ni l’autor té apamats. En una zo-
na indeterminada, a mig camí entre 
l’assaig i la literatura del jo, hi tro-
bem autors tan recomanables com 
Miquel Pairolí, Joan-Daniel 
Bezsonoff, Esteve Miralles, Valentí 
Puig o Ferran Sáez. 

Tot i que els lectors en català som 
els que som, som prou per tenir best-
sellers de no-ficció, podríem dir-ne 
de quasi-assaig, escrits per autors 
universitaris amb propòsits divulga-
tius, professors que tenen un perfil 
que s’ha anat transformant al llarg 

L’assaig en català, 
cosa d’herois

dels anys. Vam tenir els llibres sobre 
comunicació de Sebastià Serrano, 
després l’autoajuda amb segell de 
catedràtic de Josep Maria Terrica-
bras (que prefigura el fenomen Mer-
lí), l’espiritualitat assequible de 
Francesc Torralba, i finalment els 
opuscles de Xavier Antich i Marina 
Garcés, que posen el pensament a 
l’abast de tothom. 

Menys visibles i més ambicioses, 
es van afermant de mica en mica les 
aportacions de Perejaume (que es-
criu mentre camina, i a la inversa), 
Emili Olcina (fa trenta anys va pu-
blicar un llibre sobre la cantant Ma-
donna) o Josep Maria Esquirol (que 
se centra en temes tan urgents com 
la solitud i la resistència). Altres as-
sagistes amb tots els ets i uts són 
Lluís Calvo (poeta i estrateg), Ingrid 
Guardiola (que ens mira quan mi-
rem), Simona Skrabec (que ha dige-
rit tota la literatura europea), Raül 
Garrigasait (un jove clàssic), Lolita 
Bosch (remolí de textos i vivències) 
o Jordi Ibáñez (passejant urbà). 
Sense oblidar-nos de llibres tan sui 
generis com L’art de fer-ne un gra 
massa, d’Eloy Fernández Porta (la 
sàtira il·lustrada); Els millors prò-
legs (a llibres que no s’han escrit), de 
Ferran Escoda, o els assajos de Mi-
ta Casacuberta i Enric Casasses, a 
mig camí entre la creació i la disqui-
sició. Adrià Pujol Cruells mereix 
una menció especial, tant pel volum 

de la seva obra, rica en passejos li-
terals i metafòrics, com perquè 
entronca amb una de les tradici-
ons més delirants de l’assagisme 
català, la que prové de l’emporda-
nisme irònic, i que té valedors 
com Pella i Forgas, Alexandre 
Deulofeu, Salvador Dalí i Fages 
de Climent (i Josep Pla de tras-
cantó). Tots aquests autors fan 
l’esforç de pensar i d’escriure en 
una llengua que no sempre té el 
respecte que mereix. Quan algú 
pregunta per a què serveix el ca-
talà, una resposta legítima podria 
ser: “Per llegir aquests llibres, 
tros de quòniam!” Si algú sosté 
que l’assaig en català no existeix, 
recomano llançar-li pel cap una 
galletada de llibres dels que ha 
escrit Xavier Febrés, el nostre 
Sierra i Fabra de la no-ficció. 

Un fenomen asimètric 
El que falla, i molt, és la informa-
ció que publiquen els mitjans ca-
talans en castellà (o en el català 
de Google Translate), que tendei-
xen a menystenir els llibres que 
es publiquen en la llengua pròpia. 
Un exemple: el 1995 Jordi Balló 
i Xavier Pérez van tractar els ar-
guments universals en el cinema 
a La llavor immortal, però el lli-
bre no va ser considerat per al-
guns mitjans barcelonins fins 
que no va ser traduït al castellà, 
anys més tard. El fet es repeteix 
el 2012 amb Imitació de l’home, 
de Ferran Toutain, que alguns 
catalans no descobreixen fins 
que no es publica en castellà. 

Heus aquí un fenomen asimè-
tric: Javier Cercas o Vila-Matas 
reben atenció en català i en caste-
llà, però quan els seus equivalents 
publiquen en català, els mitjans 
catalans en castellà tendeixen a 
mirar cap a una altra banda. En al-
tres paraules, la premsa escrita en 
una llengua minoritària és més 
generosa que l’escrita en una llen-
gua imperial. Som poquets però 
simpàtics, i així ens va. 

Fa uns mesos vaig estar a la seu 
de l’editorial Arcàdia, a la fronte-
ra entre els barris del Raval i de 
Sant Antoni. Em va fer pensar en 
la seu de Llibres de l’Índex, que 
havia freqüentat a principis dels 
noranta, quan estava situada a 
prop del carrer Escudellers. Cons-
tato que les editorials que han op-
tat més decididament per l’assaig 
en català s’assemblen menys a 
una oficina que a una llar, amb 
passadissos, racons i taules de 
menjador: l’edició amb rostre hu-
mà. Aquests editors vocacionals, 
que mostren una fe gairebé reli-
giosa en el pensament escrit, tre-
ballen en pisos familiars que no 
tenen res a veure amb les seus es-
paterrants i panòptiques que els 
grans grups tenen a la zona alta.  

“Escribir en Madrid es llorar”, 
va dir Larra, el fundador del Club 
dels 27. Dedicar-se a la ficció no és 
fàcil, però per dedicar-se a l’as-
saig en català cal dur espasa i es-
cut. Perquè això no és Madrid ni 
Atenes: això és Esparta.!
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