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l a crisi no situarà el mercat, però
segur que canviarà els hàbits.
Seria interessant aprofitar-la per
inculcar als nois la lectura com

una forma d’entreteniment que et
forma. És, sens dubte, una utopia,
com qualificaríem el dinamisme
del sector intel·lectual català i la
tenacitat dels independents, que
no deixen d’oferir-nos sorpreses. El
suplement d’aquesta setmana
s’obre amb una il·lustració que
Gustave Doré va fer per a un dels
grans clàssics de la història de la
literatura, Gargantua i Pantagruel,
de Rabelais, un llibre que fins i tot
s’ha convertit en una metonímia.
Per gentilesa de la incansable
editorial Laertes us oferim el pròleg
de la primera edició íntegra al
català del clàssic, a càrrec del
traductor Emili Olcina, escriptor, antòleg i
un activista, amb una obra al darrere que
ha omplert buits immensos per a la
nostra cultura. Olcina fa una versió àgil i
moderna del clàssic, que es va publicar al

L
segle XVI i que manté l’actualitat.
Gargantua i Pantagruel instrueix, és
divertit i ens ensenya les principals ciutats
universitàries franceses de l’època, un

autèntic tractat de la història de la
humanitat i de les vicissituds d’uns
personatges sovint grotescos. Narrat per
Alcofribas Nasier (anagrama de François
Rabelais) extreu, tal com explica Olcina al

text, la més alta poesia de les capes
socials més menyspreades: “Rabelais
erigeix la grolleria en matèria primera de
la gran narrativa”. La utopia, el

liberalisme, l’elogi dels deutes i del
dispendi apareixen per les diverses
parts d’un llibre, que es va escriure
al llarg dels anys. L’epopeia de
Gargantua i Pantagruel va tenir un
èxit de públic immediat i s’ha
perpetuat al llarg dels segles.
L’humor hilarant s’uneix a la
minuciositat en el detall i les
descripcions, fins a l’extrem que és
un dels documents que millor
retrata el segle XVI, tot i tendir a la
caricatura.
 Les guerres de religió, la imatge
diferent del Renaixement i la barreja
entre ciència i picaresca atorguen a
Gargantua i Pantagruel una

dimensió única. Cal esmentar que
Rabelais va ser un precursor del
naturalisme i de la incorporació de molts
elements que fan de l’obra un clàssic de
la novel·la, comparable al Quixot. ❋
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gnoro en quines coses estava ficada la
gent a meitats dels anys setanta men-
tre el dictador moria de vell al llit. Al-
guns, massa joves per pensar en rup-

tures increïbles, només anàvem a la con-
tra de tothom: contra el revisionisme de
Bandera Roja, la desbandada soviètica
del PSUC o la nostàlgica lletania de la
CNT. També, és clar, estàvem contra la
família, l’escola, la policia i la cultureta.
Tot era el mateix terror, idees represso-
res i formes sofisticades de control. Pre-
feríem voltar per la platja, escriure ver-
sos, fumar porros, escoltar, La Velvet o
els Stones a El clan de la una, i llegir els
tebeos del Rrollo Enmascarado, Purita,
Picadura Selecta, Sidecar i tal.

Allà vam descobrir paios com ara Far-
riol, Pàmies, Mariscal, i un americà que
vam convertir en ídol dels penjats: Ro-
bert Crumb. La revista Zap Còmix era el
mite de l’underground de l’East Village
d’aquella època, i el seu cèlebre Fritz, el
gat freak, el model d’aquell descregut jo-
vent massa jove per a la revolució i massa
vell pel franquisme.

I
    Per aquelles dates, Jordi Herralde
va deixar els llibres de doctrina polí-
tica i va començar a editar paios que
ens posaven els pèls de punta, i no
els del cap: Robert Greenfield, Tom
Wolfe, Richard Barutigan i Charles
Bukowski, un vell brut i degenerat
com la vida mateixa que ens va atra-
par amb la seva visió desolada d’una
existència sòrdida, alcohòlica i plena
d’amors que t’abandonen quan ja ho
han aconseguit tot de tu.
    Vam devorar, literalment, tots els
títols de Bukowski (i el seu alter ego,
Hank Chinaski), que va editar Ana-
grama, després vam llegir els seus
poemes a Visor i ara, quan aquells jo-
ves brètols ja som uns vells tan deso-
lats com el vell Hank, Libros del Zor-
ro Rojo ens sorprèn amb Tráeme tu
amor y otros relatos, un impactant
treball a quatre mans, Crumb il·lus-
trant tres contes de Bukowski. No
crec que aquest llibre ens allargui la
vida, ni ganes, però ens farà l’agonia
més sòrdida. A like. ❋
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Una de ianquis
El tòpic diu que els britànics s’expressen de manera
formal i que pronuncien les paraules sense escati-
mar gaire lletres. Es nota que el tòpic no ha conver-
sat mai amb un gal·lès, un escocès, un irlandès o un
londinenc carregat d’slang, tant com de cervesa o
whisky, unint síl·labes que no toca. També diu que
els nord-americans masteguen les paraules i s’em-
passen fonemes crus, mentre intercalen amb gene-
rositat expressions com ara fuck i you know. En te-
nen més. Durant la guerra de Secessió, quan després
d’una batalla no hi havia cap baixa, s’escrivia en una
pissarra “0 Killed” (zero morts). D’aquí surt (és una
de les teories) l’abreviatura OK per dir que tot va bé.
Anar de batalla i que ningú no mori és tan estrany
com anar de comiat de solter i que ningú no s’embor-
ratxi. Un terme utilitzat al sud dels Estat Units,
gringo, va néixer durant la guerra de mitjan segle
XIX entre mexicans i nord-americans. Quan els sol-
dats nord-americans envaïen terres mexicanes ho
solien fer cantant Green grow the lilas (Els lilàs crei-
xen verds), i per això els mexicans encara els anome-
nen gringos. Per cert, he decidit no anar-me’n a viu-
re a Kentucky, perquè diuen que és il·legal dur armes
ocultes que passin dels dos metres de llargada. Què
faig amb el bazuca que m’he comprat a l’Ebay? ❋
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