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“Publico perquè
és la meva manera
de reflexionar sobre
les coses que no
m’agraden i dir-les
en veu alta”
Teresa Solana, novel·lista
‘Benzina’

“Arahihaunfeno-
menqueésmoltbon
senyal: lesobresde
ficciónosóndete-
màticaespecífica-
mentcatalana”
Denise Boyer, filòloga, Premi
Internacional Llull. ‘Lluc’

“M’interessa com es
creen les històries i
l’efecte que els lli-
bres tenen en qui els
llegeix”
Paul Auster, novel·lista
‘Leer’
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“Set relats ben diferents
l’un de l’altre, veïns de pà-
gina de llibre, per atzar”
diu la contraportada
d’aquest recull, I demà,
l’atzar, de Marta Pérez
Sierra, i hi estic d’acord. Al-
guns relats ens faran som-
riure, en veure, per exem-
ple, com un cúmul de ca-
sualitats in crescendo
assetgen els protagonistes
del relat Qui del llop fa es-
ment, prop se’l sent (jo
també sóc un amant de
col·leccionar casualitats i
atzars, tot i que no crec
que en siguem esclaus ni
que hi estiguem predesti-
nats). Altres relats, com
Actes neutres, ens gelaran
el cor i potser ens faran
sentir còmplices d’algun
dels drames que ens en-
volten, tot i que sovin ama-
guem el cap sota l’ala. Al-
tres relats són més poètics,
com Dins les onades on la
protagonista manté una
estreta relació amb la mar.
En resum, un variat con-
junt de relats que ens pro-
posa la nostra amiga blo-
gaire.❋

http://maderea.blogspot.com/

Fa poc algú va qualificar aquest blog
com a un blog ñoño... D’entrada em va
suggerir que l’ús d’un adjectiu tan sim-
ple només era una manera poc original
de referir-se a un blog força descone-

gut per aquest internauta i que només
pretenia desqualificar amb un to pejo-
ratiu. Tothom és lliure. Anem d’un lloc
a l’altre de la xarxa, sense control, i
tots hi trobem de tot, llocs agradables,
vius, càlids, trencadors, crítics... Entre
gustos colors, no?❋
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Com que una de les co-
ses que més deprimei-

xen Holden Caulfield, el
protagonista i narrador
d’El vigilant en el camp de
sègol, és que la gent sigui
refotudament hipòcrita,
doncsconfessaréd’entrada
que quan ara fa un mes va
morir J.D. Salinger encara
no l’havia llegit. No és que
sigui impossible engolir tot
el que se suposa que s’ha de
llegir, sinó que senzilla-
ment no és gens recomana-
ble fer-ho. Que cadascú es
fabriqui el seu cànon, la
pròpia biblioteca, les peti-
tes i grans descobertes.
Sense presses, sense obli-
gacions, per plaer.

Esveuqueelsadolescents
cadacops’esforcenmenysa
llegir, a tenir uns quants tí-
tols personals i intransferi-
blesalalleixadel’habitació.
Nohosé.Peròsin’handete-
nirpocs,quepensinenElvi-
gilant... És una manera di-
recta, com un cop de puny,
d’entendre que de rebels
sense causa n’hi ha hagut
tota la vida i que sospitosa-
ment sempre tenien la ma-
teixaedat,aquestaedat im-
precisa que es cura amb
l’edat, iambleslectures.

En el seu periple a la de-
riva, Holden es troba amb
el discurset del senyor An-
tolini, un antic professor
que l’acull a casa quan més

ho necessita i que li fot un
sermonet amistós, de bon
rotllo: “Descobriràs que no
ets la primera persona que
ha estat mai confusa, es-
pantada, fins i tot fastigue-
jada pel comportament
humà. Saber que no ets de
cap manera únic, t’engres-
carà i t’estimularà. Moltes,
moltes persones s’han tro-
bat tan torbades moral-
ment i espiritualment com
tu ara mateix...” i etcètera.
Però el millor és la cita que
Antolini fa de Wilhelm Ste-
kel: “L’empremtadel’home
immadur és que vol morir
noblement per una causa,
mentre que l’empremta de
l’home madur és que vol

viure humilment per una
causa”. Quan hagueu aca-
batdellegir lanovel·la,aneu
alapàginatresoquatre,allí
on hi ha els crèdits, i mireu
la data més antiga: 1945
(en alguns llocs diu que és
del 1951). Ja ho tenen,
això, els clàssics: per molt
temps que passi, resulten
perfectament actuals. Di-
gui el que digui Holden, ho
podria dir avui: “No fa falta
quesiguisunmaltioperde-
primiralgú,potsserunbon
tioideprimiralgú”.O:“Tots
els imbècils s’emprenyen
quanelsdiusquesónimbè-
cils”.Oencara: “Conydedi-
ners. Sempre t’acaben
amargant la vida”.❋

IGNASI
ARAGAY Salinger i la hipocresia

“M’estimo més els
carrers plens de
català fet malbé que
totes les gramàti-
ques i diccionaris
de la llengua”
Joan Solà, lingüista
‘Caràcters’
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http://vpamies.blogspot.com/

Una altra vegada la Catosfera s’ha

mobilitzat per recordar un personatge

cabdal de la nostra història. Ho vam

fer amb Joan Brossa el 2008, amb

Carles Riba el 2009, amb Joan Amades

el 2010. I aquest 2010 se’ns presenta

ple de commemoracions. El temps ho

dirà!

Salvador Espriu ha passat de ser el

poeta nacional a restar postergat o

mig oblidat. Potser hi escauen els

mateixos arguments que amb Carles

Riba, que no és un autor fàcil. Però la

seva obra és imprescindible per

conèixer la poesia del segle XX.

[Aquest blog ofereix] la llista dels

blogs participants en la iniciativa

d’homenatge a Salvador Espriu des de

la Catosfera. La segueixo completant.

Els qui no hi sortiu, deixeu-me un

comentari i ho actualitzo de seguida

que pugui. Lamento el retard, però

hem superat els 135 blogs!❋


