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“Publicar és un
antídot contra tota
temptació de voler
corregir una vegada
i una altra confiant
que la perfecció
és a l’abast de la
teva mà”
Lluís Muntada, professor
i novel·lista. ‘Benzina’

“No es pot parlar
igual a un suec que a
un sicilià; el missat-
ge ha de ser el ma-
teix, però amb fór-
mules diferents”
Juana Lahousse-Juárez,
Directora general de Comuni-
cació del Parlament Europeu.
‘El Periódico’

“Montserrat
va permetre’m
l’eixamplament
en l’àmbit artístic”
Narcís Comadira, pintor
i poeta. ‘Serra d’Or’
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A una setmana de Sant Jordi i enmig d’una de les cri-
sis econòmiques més grans que la majoria hem vis-

cut, el món del llibre català es defensa amb moltes
propostes, des de les provinents de les grans editori-
als agrupades a 62 com als petits segells indepen-
dents. Narrativa nacional i internacional, poesia i as-
saig seran les grans protagonistes. Hi trobarem des

dels lectors de bestsellers fins als més minoritaris, els
dels long sellers i els dels volums introbables, que
acaben esdevenint el tresor
d’una cultura.

Deia el poeta francès Paul
Valéry (foto) que els llibres
tenen els mateixos enemics
que l’home: el foc, la humi-
tat, les bèsties, el temps i, a

més, el seu mateix contingut.
Ara caldria afegir-hi l’electri-
citat, els virus i els altres in-
convenients que acompa-

nyen la informàtica. Som en
una frontera. És com si ha-

guéssim viscut en un planeta i ara sortíssim a l’univers.
Cada dia es descobreixen coses noves. Davant una

pantalla d’ordinador és com si fossis un explorador de
l’espai. L’aire, però, és lluny o dins l’escafandre.
Els pensaments i les emocions ens han acompanyat
en la lectura i sovint l’han incrementada o han dibui-
xat la nostra idea més abstracta. En un dels seus lli-

bres d’aforismes, Valéry també afirmava que “un lli-
bre no és, en síntesi, més que un extracte del monò-

leg del seu autor”. Vivim en
una època en què no es va-

lora l’esforç. Per tant, els
llibres més complexos
queden arraconats. El
poeta francès deia que al-
guns llibres difícils li havi-

en estat útils malgrat el
temps suplementari que hi
havia dedicat. La lectura
és la protagonista del país

aquests dies primaverals.
Celebrem-ho. ❋
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“No m’agraden les fanta-
sies, no m’agraden les

profecies. És insensat i inde-
cent dedicar-se a coses irreals.
A mi m’agraden els fets”. No
ho diu el nostre president
Montilla, el dels “fets i no pa-
raules”, sinó el senyor Clay,
protagonista de La història
immortal, d’Isak Dinesen
(1885-1962), traduïda del da-
nès per Maria Rossich per a
l’editorial Viena.

El senyor Clay és un poderós
comerciant que viu a Canton
als anys seixanta del segle XIX.
Forma part de la reduïda elit de
potentats que mouen tots els

fils de la ciutat. Però amb 70
anys ja complerts, ha caigut
malalt i l’únic consol que troba
és que un dels seus compta-
bles, un solitari jueu polonès,
Elishama Levinsky, li llegeixi al
llit els seus llibres de comptes.
Són dues ànimes bessones que
viuen al marge del món, tan-
cats en la seva closca, sense
amics ni amors ni grans il·lusi-
ons. Sense saber-ho, acaben
actuant una mica com ho fari-
en un pare i un fill. Algun fil se-
cret, el fil de les paraules que
creen un món d’afectes, els
acaba unint al marge de la seva
pròpia consciència.

El dia que s’acaben els llibres
de comptes, Elishama recupe-
ra un vell text que és la seva úni-
ca herència familiar: la profecia
d’Isaïes, i l’hi llegeix a l’amo.
Contra la creença mútua que
allò que importa són els fets, les
coses tangibles, oient i lector
acaben ballant al so de les pa-
raules quan el vell Clay decideix
fer realitat el que milers d’anys
enrere va relatar el profeta.

No continuaré amb la histò-
ria per no aixafar-vos la lectu-
ra. Només us diré, per animar-
vos, que en escena apareix una
jove caiguda en desgràcia, l’he-
roïna Virginie, i un mariner

que és com un terratrèmol,
Povl. A diferència del senyor
Clay i d’Elishama, ells no no-
més creuen en les paraules,
sinó que els donen vida i de-
mostren com els fets, sense pa-
raules, no són res, i viceversa.

No puc evitar imaginar el se-
nyor Clay, un home fet a si ma-
teix, ambiciós i treballador,
desconfiat i hermètic, amb la
cara d’un Montilla envellit, si-
lenciós i solitari.

El llibre té un colofó, el conte
L’anell. De Canton ens traslla-
demaunpobletdeDinamarcaon
el jove matrimoni format per
KonradiLisesurtenapassejar.❋

El senyor Montilla

“Delibes és un
exemple d’escriptor,
i no és habitual
trobar exemplari-
tats en aquests
temps avariats”
Luis Mateo Díez, escriptor
i acadèmic. ‘Leer’
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