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l a una mica de respecte una
diada de Sant Jordi amb
l’inconvenient de ser en cap de
setmana i santa. El llibre pateix la

crisi del consum i qualsevol excusa
sembla vàlida per estalviar. Potser
en circumstàncies com aquestes
caldria ser una mica més agosarat i
avançar-lo o endarrerir-lo fins a la
data següent, però suposo que no
seria exactament el mateix i potser
desmobilitzaria els ciutadans.
D’altra banda, els del gremi dels
hotelers estan contents perquè els
turistes –bàsicament de l’Estat–
es trobaran l’al·licient afegit dels
llibres i les roses arreu de les
nostres ciutats.

Nosaltres hem dividit la nostra
oferta en un primer suplement de
novetats que va aparèixer a la
revista Presència diumenge i l’especial
que oferirem el dia 23 d’abril, dedicat als
35 anys de la literatura catalana que han
coincidit amb la sortida del diari, un ja
llunyà 1976. Entremig, hem mantingut el
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suplement Cultura amb una sèrie de
complicitats, com l’enginy a
Shakespeare, que va morir un 23 d’abril,
el mateix dia que Cervantes i Josep Pla, a

qui estava dedicat el Presència de
diumenge esmentat. També us trobareu
un bon grapat d’articles dels nostres
col·laboradors i redactors amb notícies
relacionades amb el dia del llibre, tot i que

per a nosaltres els dies dedicats als llibres
són durant tot l’any.

L’Avui ha mantingut un compromís
ferm amb la cultura i no hem escatimat

esforços perquè el nostre lector
pugui tenir una idea global del que
representa el llibre, l’art, el teatre i
les altres disciplines dins la nostra
història. Difícilment es pot explicar
Catalunya sense els seus creadors,
des dels Ausiàs March, Joanot
Martorell i Ramon Llull fins als
escriptors, artistes plàstics i
arquitectes, que des de la
Renaixença han ofert una
perspectiva en profunditat del país.
Els turistes ja no vénen només pel
sol i la sangria, sinó per veure Gaudí,
l’arquitectura modernista i les grans
infraestructures que han renovat el
país des dels anys vuitanta.

 Ens sentim orgullosos de la
vostra fidelitat i la complicitat de
seguir-nos en uns temps en què s’intenta
desplaçar la cultura, l’única fórmula per
saber pensar per un mateix. ❋
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es primeres estrangeres que, des
de la nostra ignorància, vam con-
siderar exuberants, eren france-
ses. Les primeres novel·les eròti-

ques que vam llegir també ho eren: His-
tòria d’O, i la seqüela, Retorn a Roissy,
de Pauline Réage (Pòrtic); Les onze mil
vergues, d’Apollinaire (La Magrana) i la
Història de l’ull, de Georges Bataille
(Pòrtic). Eren anys de formació, i havia
de ser en tot i amb urgència.

No crec que ningú busqués posar-se
calent llegint per després masturbar-se
imaginant-se les mil i una; per això ja hi
havia les fotos que havien circulat de mà
en mà a les aules dels Hermanos de La
Salle. Simplement calia conèixer tots els
ordres de la vida, especialment aquells
que havien estat negats a la generació
precedent. El prohibit sempre és interes-
sant. Era una cara més d’aquella llibertat
que havíem d’aprendre a cuita corrents.

Per a tota una generació d’adolescents
del tardofranquisme, l’erotisme literari
va aportar dosis extres de sensualitat i va
posar en valor l’art, sempre indesxifra-
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ble, de la seducció. Digueu-me agosa-
rat, però després de llegir El coño de
Irene, de Louis Aragon, o Emmanue-
lle, d’Emmanuelle Arsan (Tusquets),
la dialèctica entre sexes es veia
d’una altra manera, es començava a
entendre que, contra els tabús catò-
lics i la mística freudiana del sexe,
era millor un sentit lúdic, la humana
necessitat de passar-s’ho bé al llit o al
seient del darrere d’un Citroën dos
cavalls. I després hi havia el dolç re-
gust de saber-se censurat per l’es-
querra missaire.
El caràcter implícit que té el sexe en
la literatura i la forta capacitat d’in-
terpel·lar les relacions humanes que
té una trama eròtica ben construïda,
aporten a la lectura del gènere una
dimensió emocional molt més ideo-
lògica que la que pugui aportar una
pel·lícula o un espectacle de peep-
show. És per això que, llegint novel-
les eròtiques que sovint calia anar a
buscar a França, també vam apren-
dre la llibertat. ❋
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Xifres i noms
Dissabte és 23 d’abril, dia de sant Jordi, del llibre i de
la rosa. I del drac exterminat. Un dia recorregut per
noms d’escriptors i xifres de vendes. Segons l’Insti-
tut Català d’Estadística, el 2010 hi havia a tot el país
74.513 Jordis, que representa un 9,88% del total i si-
tua aquest grup en el 9è lloc del rànquing. Els tres
medallistes són: Maria/María, amb un total de
114.715 (15,20%) i medalla de bronze; Antonio
(114.936, un 15,23%), medalla de plata; i medalla
d’or, José (118.242, un 15,67%). Sempre comptats
en solitari, perquè formant part de noms compostos
les xifres es disparen i demostren la imaginació que
poden tenir certs pares. De dones que es diguin Rosa
n’hi ha 36.888 (4,89%) i ocupen el 32è lloc de la llis-
ta. De Cleodolinda, que segons una de les llegendes
era el nom de la princesa que va salvar sant Jordi, no
n’hi ha cap. De nom o cognom Drac, tampoc; ni tro-
bem cap Sargantana, però sí una persona amb el cog-
nom Lagarto. Ai, sant Jordi, que hauràs de tornar
per salvar-nos d’un nou Godzilla! Finalment, a Cata-
lunya tenim 273 persones amb el cognom Llibre, 5
Llibrer i 3 Sánchez Llibre. Sí, un és el president de
l’Espanyol i l’inclouré com a homenatge als colors
futbolístics dels meus caps, i no obstant això amics,
David Castillo i Jaume Vidal. Bon Sant Jordi.
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