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La vareta de 
Harry Potter 
En anglès, wand vol dir vareta mà-
gica. Ho vaig aprendre llegint el 
primer llibre de Harry Potter, que 
vaig agafar en anglès perquè du-
rant una estada a Londres tothom 
en parlava, d’aquell nen. Encara no 
sé per què me’l vaig comprar, per-
què, a priori, la història d’un apre-
nent de mag no era un tema que 
em cridés l’atenció. Però el vaig co-
mençar, i la màgia es va produir 
(perdó). Ja no vaig parar fins que 
es va acabar la saga. Per això tenia 
moltes ganes de veure l’especial 
de Harry Potter que podeu trobar 
aquests dies a la HBO, i que cele-
bra els vint anys de la primera 
pel·lícula. Hi apareixen actors, di-
rectors i (molt poc) J.K. Rowling. 
Em va semblar molt emocionant, 
i em va recordar moments especi-
als. S’hi diuen moltes coses, però 
sobretot trobo que transmet molt 
bé la importància de Harry Potter. 
L’actor Ruper Grint, que fa de 
Ron, destaca que va significar 
molt per a molta gent. Em sembla 
que és l’Emma Watson, l’Hermio-
ne, la que en parla com d’un món 
que la gent estima i que els fa fe-
liços. Era ben bé això, un món on 
jo crec que lectors molt diferents 
sentíem que encaixàvem. Gary 
Oldman –Sirius Black– explica 
que ell es pensava que eren llibres 
per a nens. No només. Llegir Har-
ry Potter, descobrir el seu destí i el 
dels seus amics a cada llibre, va ser 
una experiència lectora fabulosa, 
que va tenir l’al·licient de poder 
ser compartida amb molta gent al-
hora. Era bonic sentir-se part 
d’una comunitat, i que tot allò ho 
estigués provocant un llibre. 

Les cues al VIPS 
Una de les imatges que apareixen 
al documental és la de cues quilo-
mètriques de gent esperant per 
comprar el següent títol de la 
col·lecció. La mitjanit que va sor-
tir l’últim a tot el món també se’n 
posaven a la venda uns quants 
exemplars a la desapareguda 
VIPS, que obria tota la nit. Jo hi 
era, amb una trentena més de per-
sones. També hi havia mitjans, es-
clar. A la cua per pagar, i veient que 
s’acostava una càmera, vaig obrir 
el llibre i vaig amagar-hi el cap, in-
tentant fer-me invisible. No va 
funcionar: al Telenotícies, a sobre 
de la meva imatge, una veu en off 
deia: “Alguns no van poder esperar 
i ja van començar a llegir a la cua”. 
A casa encara riuen.!
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Als anys setanta a Figueres hi ha-
via dues biblioteques: la pública i 
la de La Caixa. La pública disposa-
va d’un edifici propi al centre i hi 
treballaven unes quantes bibliote-
càries que es repartien els rols, ja 
que hi havia la bonhomiosa, l’efici-
ent i la que renyava els xerraires. 
La biblioteca de La Caixa, més dis-
creta, estava situada als baixos 
d’un carrer secundari. Hi treballa-
va una sola bibliotecària, que con-
centrava tots els rols, segons el 
moment i les circumstàncies. És 
així com vaig entendre la diferèn-
cia entre personatges plans i per-
sonatges rodons, que anys a venir 
trobaria definits per E.M. Forster 
a Aspectes de la novel·la. També 
vaig entendre els avantatges de la 
dualitat, ja que cada biblioteca te-
nia els seus llibres, els seus devots, 
el seu horari i la seva olor. 

Als anys vuitanta anava sovint al 
Palau Macaya, al passeig de Sant 
Joan, on La Caixa disposava d’una 
hemeroteca molt ben assortida. 
Les cadires eren del model Was-
sily, de metall i pell negra, que es-
tava de moda a la Barcelona preo-
límpica. En aquell edifici moder-
nista era possible fullejar premsa 
nacional i estrangera, i escoltar 
música clàssica en uns auriculars 
que et proporcionava gratuïta-
ment el personal, amable i consi-
derat. Una versió més popular es 
reproduïa en moltes sucursals ban-
càries de l’entitat, on s’havia habi-

És l’economia, gent!  

litat una zona de lectura de prem-
sa diària, freqüentada per jubilats. 

La vinculació de La Caixa amb la 
lectura s’estenia als llibres que rega-
lava als clients cada Sant Jordi, so-
bretot novel·les comercials i obres 
de divulgació de la cultura catalana. 
El nom d’aquesta entitat bancària 
figurava a les cobertes de les dues 
col·leccions més populars de l’èpo-
ca: les Millors Obres de la Literatu-
ra Catalana i les Millors Obres de la 
Literatura Universal, que van facili-
tar a molta gent l’accés a la literatu-
ra de qualitat. De totes aquelles bi-
blioteques, sales de lectura i col·lec-
cions, l’únic que en resta avui són 
exemplars d’aquests llibres, que re-
trobem als mercats de segona mà 
amb les pàgines cada vegada més es-
grogueïdes. Amb el temps, La Cai-
xa va decidir centrar el mecenatge 
en Caixafòrums, Cosmocaixes i fes-
tivals de música, i es va anar desvin-
culant de la literatura, fins que va 
vendre la participació que tenia a 
Edicions 62, que d’aquesta manera 
va anar a parar a Planeta. 

Al contrari del que succeeix en 
països més cultes o amb millors 
lleis de mecenatge, aquí les funda-
cions privades rarament promo-
uen la literatura en forma de be-
ques, de manera que la creació que-
da en mans del mercat i de les ins-
titucions. El mercat és com és, però 
no totes les institucions públiques 
estan a l’altura de les circumstàn-
cies. A l’època de les vaques gras-

ses, ajuntaments grans i petits 
van construir amb prodigalitat 
pavellons, pistes, poliesportius i 
camps de futbol, però a l’hora 
d’impulsar la literatura es van li-
mitar a deixar fer a les escoles 
–que ja van prou atrafegades– i 
a muntar a correcuita algun pre-
mi literari per a estudiants, com 
si la literatura fos una activitat 
pròpia de menors d’edat. Els 
nostres gestors prefereixen els 
espectacles, que fan més patxo-
ca. El que queda millor a les fo-
tos són les arts escèniques. Pot-
ser per això Barcelona té tota 
una Ciutat del Teatre però no 
disposa ni d’una trista Casa de 
l’Escriptor. 

Vaig començar a donar voltes 
a aquest tema l’any 1990, quan 
en una novel·la que llavors esta-
va de moda, Els reis del mambo 
toquen cançons d’amor, d’Oscar 
Hijuelos, hi vaig trobar els agra-
ïments de l’autor a un total de sis 
fundacions, empreses i instituci-
ons. Aquestes beques no garan-
teixen la qualitat de l’obra, però 
sens dubte ajuden a escriure-la. 
També els escriptors del boom 
sud-americà van rebre beques 
suculentes. En el recull de con-
tes Deu de desembre, de George 
Saunders, hi consten els agraï-
ments de l’autor a quatre institu-
cions: “Per la seva ajuda tan ge-
nerosa mentre he escrit aquest 
llibre”. Fa pocs mesos s’ha publi-
cat Ruta d’escapada, de Philippe 
Sands, que inclou sis pàgines 
d’agraïments a bibliotecaris, ar-
xivers, documentalistes i traduc-
tors, així com a deu investiga-
dors ajudants. 

No vivim del fum dels rostits 
A França les ajudes a l’escriptu-
ra poden prendre la forma d’un 
any sabàtic, que és el temps mí-
nim que un autor necessita per 
pensar, documentar, escriure i 
revisar un llibre. A Catalunya les 
ajudes cobreixen com a molt 
pocs mesos, i s’han de demanar 
amb una part de l’obra ja escri-
ta, és a dir, amb la feina prèvia fe-
ta, que a vegades és el que costa 
més enllestir. Aquestes ajudes 
generen una picaresca apassio-
nant, però no faciliten gaire la 
feina als autors, que no viuen, 
com deia Sagarra, “del fum dels 
rostits”. Algun pot rebre una he-
rència o accedir a una canongia, 
però costa garantir l’excel·lència 
si escrivim amb una sabata i una 
espardenya, a estones lliures, 
quan els fills dormen. 

La Brunete ploranera sosté 
que som una literatura subvenci-
onada, però no en tenim ni per 
pagar el rebut de la llum. En els 
pressupostos dels que disposen 
de diners –bancs i institucions– 
la literatura seria una partida 
menor, però igualment se l’estal-
vien. Mentrestant, els escriptors 
emulen Gary Cooper a Sol davant 
el perill, i els lectors s’ho miren 
des de darrere la finestra, espe-
rant el tiroteig final.!
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