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L’edició ben entesa comença per un mateix, i d’aquí 
que l’autoedició resulti sempre tan adient, si més 
no, per a la supervivència literària, la qual, com 

qualsevol altra mena d’existència, té el futur en la biodi-
versitat. Que el déu de les lletres ens guardi dels monocul-
tius. Gabriel Bravo porta vint-i-dos anys editant “llibres 
il·lustrats per a adults”, la definició és seva. Aquest camí 
rep el nom d’Editorial Morsa i travessa un bon tros de la 
seva vida. Fa llibres petits que han canviat diverses ve-
gades de format i avui, encara que són força més grans, 
es veuen tan menuts com sempre. Això no passa en mi-
rar-los, sinó en agafar-los, ja que un torna a tenir la cer-
tesa que està amb un llibre de Morsa. Són petits com quan 
un vol escriure només en minúscules per donar-li una im-
portància tremenda al que explica.  

El dibuixant Juanjo Sáez va ser el primer autor a qui va 
publicar. El llibre es deia Buenos tiempos para la muerte, 
i Gabriel Bravo no feia gaire que havia arribat de Màlaga 
a Barcelona i volia editar llibres com els que mai havia vist. 
Els llibres dibuixats de Javier Cejas, irònic i inventor de 
bars, també van sortir a Morsa, i així mateix va rescatar 
des de la història oculta per a la llegenda de culte el vell es-
criptor Curtis Garland. Mitjançant la reedició a Morsa de 

la seva novel·la de quiosc La noche 
de América agonizante (il·lustrada 
per José Antonio Troya), un parell 
de flipats ens vam fer amics de 
Curtis Garland i de Gabriel, per-
què vam descobrir que el que ens 
agradava dels llibres era tot menys 
parlar de literatura. El grec Evri-
pidis Sabatis, o el primer bestse-
ller de la casa, Cuentos pop (de Fe-
derico Montalbán, il·lustrat per 
José María Casanovas, fill del Ca-
sanovas que dibuixava per a les 
mítiques Joyas Literarias Juveni-

les), o Elena Kuroda, o les lletres del grup Manos de To-
po o el cançoner complet de Vainica Doble..., tot això ho 
ha editat Morsa. El cas és que, a la fi, s’ha publicat el seu 
propi llibre, un volum de cinquanta faules autobiogràfi-
ques i compromesament morals, que es diu Musarañas 
(il·lustrat per Troya). Al llarg del procés d’edició va tenir 
un ensurt ben gros amb el cor, i encara que ja està bé, es 
pot dir que li ha quedat un llibre d’infart. Autoeditar-se és 
molt perillós quan s’edita amb la vida.✍
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Amb la seva barreja d’eufemisme i de 
grandiloqüència, de loquacitat atemo-
rida i de poderosa subtilesa, L’esdeveni-
ment és un títol idoni per posar a un lli-
bre en què s’explica un fet tan espantós 
i quotidià, tan traumàtic i clandestí, 
com és un avortament il·legal. 

Annie Ernaux (Lillebonne, 
1940), una autora que va 
aconseguir ampliar els lí-
mits de la literatura del 
jo amb Els anys, una au-
tobiografia íntima i per-
sonal que també funci-
onava com una crònica 
generacional i de país, 
era una estudiant de 
vint-i-tres anys quan va 
quedar embarassada sense 
pretendre-ho d’un mig xicot 
que es va desentendre d’ella tan bon 
punt va assabentar-se del que passava. 
En aquella època, l’avortament encara 
era il·legal a França –no es va legalitzar 
fins al 1975–, i la jove Ernaux es va trobar 
de cop que havia de solucionar un con-
tratemps –de resoldre un problema, de 
posar remei a una situació: costa trobar 
la frase exacta, ni massa dramàtica ni 

massa insensible– que amenaçava de 
destrossar-li la joventut, de coartar-li el 
futur i d’anul·lar per sempre més les se-
ves il·lusions de dona emancipada i les 
seves ambicions d’intel·lectual incipient. 

L’esdeveniment, publicada originària-
ment l’any 2000 i traduïda ara al català 
per Valèria Gaillard, és la narració con-
tinguda, reflexiva i intensa d’aquella ex-
periència. Ernaux no deixa res fora del 
relat: la incertesa i la preocupació pel re-
tard de la regla; la confirmació de l’emba-
ràs no desitjat; la penosa peregrinació 
per diverses consultes on la visiten met-
ges recelosos i espantats que no poden o 
no volen ajudar-la; la certesa inquietant 
que tot en la seva vida ha canviat d’un dia 
per l’altre –la percepció del pas del 
temps, la relació amb els nois i les ami-
gues, els plans de futur–; l’intent deses-
perat i arriscadíssim de fer-se avortar a 
ella mateixa amb una agulla de fer mitja... 
I així anem avançant fins a la coneixença 
d’una dona –una “fabricant d’angelets”, 
així era com se les anomenava: la cursile-
ria com una forma de monstruositat– 
que, a canvi del que avui serien uns 1.200 
euros, practicava avortaments a la cui-
na de casa seva, amb una sonda i un ras-
pall per als cabells. 

La dimensió de la intimitat 
Escrit com una successió de fragments 
curts que s’encadenen com flaixos de 
moments, de records, d’escenes o de re-
flexions, L’esdeveniment és el relat 
d’uns fets però també és l’anàlisi hiper-
conscient de la naturalesa, la motiva-
ció, les intencions i el procés de confec-
ció d’aquest relat. Aquests passatges 
més pròpiament metaliteraris, d’espe-
culació sobre la pròpia escriptura, en 
mans d’un altre escriptor potser podri-
en ser estratègies per sofisticar el con-
junt, però Ernaux, que sempre ha rei-
vindicat la dimensió sociopolítica de la 
intimitat, els fa servir per ressaltar el 
caràcter ideològicament confessional 
del llibre. 

Ernaux sap que escriu una obra literà-
ria i que, per tant, per funcionar ha de te-
nir totes les qualitats de la bona litera-
tura, però no oblida que escriu compar-
tint un secret brutal que sempre ha dut 
dins ella. En aquest sentit, és conscient 

que la compartició del seu secret, 
per una banda, ajudarà altres 

dones que hagin viscut situ-
acions similars i servirà 

per posar en evidència 
“la dominació masculi-
na del món”, però, per 
l’altra, també és consci-
ent que s’està exposant 
i que la seva figura públi-

ca pot quedar-ne malme-
nada. A penes exagero. Er-

naux en tenia seixanta, quan 
va publicar el llibre, i era una 

professora i una escriptora premia-
da i reconeguda. Cal molt de coratge ètic 
i intel·lectual per gaudir d’aquesta posi-
ció de prestigi i contar que, quatre dèca-
des enrere, vas sostenir entre les mans 
un fetus ensangonat i mort, i que després 
el vas llençar pel vàter de la residència de 
noies on t’allotjaves. També cal molt de 
talent, per fer-ho així de bé.✍
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