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Vint-i-cinc anys 
després de l’inici 

de la Guerra de Bòsnia, 
el llibre de Joan Salicrú 
vol desmuntar el mite 
segons el qual es va 
tractar d’un conflicte 
ètnic. Aquest element 
va ser el pretext de les 
elits del sistema iugos-
lau per perpetuar-se en 
el poder tot i generar 
una guerra civil.

Bòsnia, la 
guerra... 
JOAN SALICRÚ 
Apostroph

ARAL’APARADOR
ASSAIG

Els peixos tenen 
dues cambres al 
cor i les granotes 
en tenen tres. El 
cor humà, com el 
de la resta de ma-
mífers, és el més 

complex, amb quatre cambres. Com 
la vida, el cor s’encongeix o s’expan-
deix segons el coratge de cadascú, 
deia la francesa Anaïs Nin (1903-
1977), una dona que va escriure un 
dietari durant quasi seixanta anys. 
Influïda pel surrealisme i la psico-
anàlisi, la Nin també tenia clar –i vi-
via en conseqüència– que només el 
batec a l’uníson del sexe i del cor po-
den crear l’èxtasi. 

Gràcies al bon criteri editorial de 
Labreu Edicions, ja hem pogut lle-
gir en català tres novel·les d’Anaïs 
Nin: Dins d’una campana de vidre, 
Una espia a casa de l’amor i La se-
ducció del minotaure (les dues últi-
mes formen part de la pentalogia Ci-
ties of the interior, de l’any 1959), en 
les quals hem descobert una auto-
ra pletòrica, sensual, feminista, 
neuròtica, extasiada, intel·ligent, 
enderiada, abrandada, angoixada, 
reflexiva, atmosfèrica i emprenya-
da. Tot alhora. Ara, traduïda per 
Ferran Ràfols Gesa, arriba Les qua-
tre cambres del cor, un títol escrit en 
anglès l’any 1950 que també per-
tany a la seqüència Cities of the in-
terior i que en català perd la doble 
interpretació que té en la versió 
castellana traduïda per Francesc 
Parcerisas: Corazón cuarteado. 

El París bohemi d’entreguerres 
El relat ens situa al París bohemi 
d’entreguerres, tenyit d’un con-
trast social de grans luxes i misè-
ria artística. La trama segueix la 
furiosa vida sexual de la Djuna, 
arquetip de la dona de llum, una 
dona ambigua i contradictòria 
que estima, s’emociona, dubta, 
decideix i se sacrifica. Una histò-
ria basada en la pròpia experièn-
cia de l’autora amb Gonzalo Mo-
ré (aquí, Rango), poeta i guitar-
rista peruà amb qui va estar deu 
anys. La narradora explica el ca-
os d’un triangle amorós, el ter-
cer vèrtex del qual és la Zora, la 
dona del Rango, una exballari-
na maníaca i gelosa que nave-

Anaïs Nin,  
transfusió de vida
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fondes. La vida i els seus abismes 
o la feblesa de l’ésser humà: 
aquests són els temes centrals de 
l’obra d’Anaïs Nin. 

Les quatre cambres del cor és 
la història d’una atracció per 
oposició. I no només perquè el 
cos d’ell en feia dos com ella, per-
què la Djuna caminava com una 
sageta i ell passejava xino-xano o 
perquè a ell li tremolaven les 
mans i ella les tenia ben fermes. 
Perseguint un miratge de lliber-
tat, la protagonista entra en un 
bosc negre. Mentrestant, gau-
deix d’una droga poderosa que li 
captura la fantasia i estableix un 
lligam més que tòxic. L’amor, el 
gran narcòtic.✒
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Absent dels llibres 
d’anatomia, dels 

quadres, de les escultu-
res i dels cossos, el clíto-
ris ha estat l’òrgan esbor-
rat del plaer femení. Tot 
i que ara sembla que ocu-
pi un lloc d’honor, el clí-
toris continua assenya-
lant el lloc enigmàtic de 
la feminitat, una “marca 
de foc” de la qual escriu 
Catherine Malabou.

El placer 
borrado 
CATHERINE MALA-
BOU / La cebra
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Plini el Vell, historia-
dor i viatger, va mo-

rir durant l’erupció de 
l’any 79 del Vesuvi. L’he-
rència dels 37 llibres de la 
Història natural per part 
del seu nebot va fer que 
dediqués la vida a mante-
nir-ne vigent el llegat. 
L’assaig de Daisy Dunn 
entrellaça la vida de du-
es de les ments més bri-
llants de l’Imperi Romà.

Bajo la som-
bra del... 
DAISY DUNN 
Siruela
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Llegim  
a la primera 
cita?
Hi ha una llibreria de Londres, 
Daunt Books, que ha d’atendre pe-
ticions de parelles que volen de-
clarar-s’hi, o fins i tot casar-s’hi, 
perquè és on es van conèixer: es 
van posar a parlar d’un autor en-
tre lleixes, potser els van quedar 
electritzades les puntes dels dits 
coincidint sobre el mateix llom. 
La resta va ser història. Tota la vi-
da hi ha hagut parelles que s’han 
enamorat “perquè llegíem el ma-
teix llibre”, i no cal parlar de la 
funció social dels clubs de lectura.  

I, tot i això, en l’era de platafor-
mes com Tinder no hi ha cap apli-
cació de mòbil que connecti per-
sones a través dels seus gustos li-
teraris. És a dir, n’hi ha, sí, però no 
funcionen! En anglès, per exem-
ple, existeix Booklovers.dating, 
però va ser fundada el 2010 i no-
més disposa ara mateix de 3.000 
membres: no estaríem parlant 
d’un gran èxit, doncs. Com és que 
els informàtics de Silicon Valley 
encara no han pogut trobar l’algo-
risme que faci que els lectors de 
Madame Bovary es trobin amb els 
d’Anna Karènina? ¿O és que no lli-
garien mai, els devots de l’adúlte-
ra de províncies amb els amants 
de les famílies felices i dissorta-
des? ¿Que no estem segurs que un 
lector de Sally Rooney i un de Mi-
randa July acaben al llit a la pri-
mera cita? ¿O que si regalem el lli-
bre de Bel Olid Follem? tenim pre-
mi assegurat? Potser no. 

Sembla que els gustos literaris 
no es deixen capturar, o que no 
s’expliquen de manera lògica ni es 
justifiquen amb una equació in-
fal·lible. Aquella subjectivitat 
anomenada gust i que va lligada a 
un plaer eminentment solitari fa 
de mal relacionar amb el d’una al-
tra persona. No te’n vagis al llit 
amb qui llegeixi Moby Dick perquè 
a tu et va apassionar, alerta! Ves-
te’n al llit només amb qui et posi 
a cent i després ja discutireu sobre 
la segona part d’Incerta glòria. 
Dins de les aplicacions per lligar, 
sí que hi ha premi per als lectors 
(sempre més que per a les lecto-
res, no cal dir-ho), que veuen com 
els pugen les peticions de cita 
quan presumeixen de l’últim lli-
bre que han llegit, però ningú no 
ha sabut crear l’aplicació defini-
tiva basada en el poder fornicador 
dels llibres. Ah, aquesta sí que se-
ria una gran campanya de foment 
de la lectura!✒
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ga entre la malaltia imaginària i 
l’egocentrisme. La Djuna i el Rango 
s’estimen d’amagat en una illa sim-
bòlica, aïllada del món, una barcas-
sa al Sena (la mateixa que la Nin va 
llogar per rebolcar-se amb Moré, 
drogat de lleure i de mandra). La 
Nin –o la Djuna– pretén encarrilar 
la vida del poeta però, com d’habi-
tud, és a ella a qui arrosseguen en 
una espiral de destrucció superab-
sorbent. A Les quatre cambres del 
cor, Anaïs Nin exposa la degradació 
amorosa, les restes del naufragi 
d’una relació llarga enquistada en 
la frustració, l’angoixa, el conflicte 
i la passió més extrems: un cor es-
quarterat pel fracàs i alhora dividit 
en quatre parts incomunicades, 


