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El Punt Avui expressa la
seva opinió únicament en
els editorials. Els articles
firmats exposen les
opinions dels seus autors.Punt de Vista
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ots els animals
són iguals!”

Aquest era l’eslògan
revolucionari que es
va imposar a la masia
del brutal Mister Jo-

nes a la famosa novel·la curta de Geor-
ge Orwell Animal Farm. Ara –setanta-
tres anys després de la seva publica-
ció–, a la Xina, una colossal potència
econòmica, el govern ha decidit prohi-
bir el llibret, un text de lectura escolar
per a generacions d’anglesos. Tanta
por els fa la literatura? Què temen
d’una ficció sobre els animalons d’una
granja? Just quan al màxim líder Xi
Jinping se li ha donat carta blanca per
seguir al poder els anys que calgui, els
ha de preocupar que els seus conciu-
tadans puguin llegir un conte de bes-
tioles? La història és prou simple: els
animals d’un mas s’adonen que tenen
més força que l’amo que els explota i
els tracta a cops. La classe treballado-
ra al poder! Quatre potes, bons! Dues
potes, dolents! Un porc, el venerable
Major, havia tingut un somni i els fa un
discurs il·luminador: “Naixem, ens do-

nen el menjar just per mantenir-nos
l’alè al cos, i se’ns obliga a treballar fins
a l’última engruna de les nostres for-
ces; i en el precís instant en què dei-
xem de ser útils ens maten amb una
crueltat espantosa: vosaltres que se-
ieu davant meu, joves porcells, morireu
xisclant al piló abans que s’acabi l’any.”
El discurs del vell Major és mobilitza-
dor. L’amo mor al cap de tres dies. El
triomf de la revolta és immediat. Ara
tot va com una seda i al mas hi impera
la igualtat i la fraternitat entre els ani-
mals. Els porcs són els que tenen més
discurs i aviat esdevenen la classe diri-
gent. Amb el temps, però, s’acomoden
al poder i van trobant maneres de
mantenir-s’hi convertint la revolució en
la justificació retòrica dels seus privile-
gis. Aquesta estratègia (en la qual es
deuen veure reflectits els jerarques co-
munistes de Beijing) aconsella els
porcs a modular l’eslògan inicial: “Tots
els animals són iguals, però alguns ani-
mals són més iguals que altres.” Com
se sol dir avui dia, es tracta de guanyar
el relat. En això, els porcs d’Orwell eren
uns mestres.
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Keep calm
Miquel Berga

Contes
xinesos

La Xina ha prohibit la famosa
novel·la curta de George
Orwell ‘Animal Farm’ 73 anys
després de la seva
publicació. Tanta por els fa?

La punxa d’en Jap
Joan Antoni Poch

er fer companyia a l’amic Martí
Gironell, vaig anar a l’hotel Pala-
ce per presenciar l’acte de lliura-

ment del premi Ramon Llull que
aquest any ha guanyat ell amb l’obra
de títol verdià La força d’un destí. Ver-
di aquí no hi fa res. És la biografia no-
vel·lada d’un senyor mig de Barcelona
que es deia Ceferino Carrión, que es va
canviar el nom pel de Jean Leon i que
després d’haver fundat a Estats Units
el restaurant i sala d’espectacles Scala
es va fer amic de mig Hollywood –el
Hollywood de la Marilyn Monroe– i,
entre altres, de Reagan abans i des-
prés de ser president. Va crear uns
vins al gust americà amb ceps del Pe-
nedès. Es diuen com el seu àlies: Jean
Leon. Una gran història.

Hi vaig anar també per desentumir-
me. Tot el dia a casa no pot ser. Feia
temps que no assistia a una “festa lite-
rària”. Tant, que ja no recordava que
no s’obsequiava els assistents amb el
llibre objecte de presentació. “Els lli-
bres no es regalen; es compren”, em
diu Emili Rosales, l’editor. Ara sembla-
rà que m’ho va dir de manera com
agressiva, però va ser amb cara afable i
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de complicitat. Vaig estar-hi d’acord.
De què viurien els autors, les editorials
i les llibreries si s’anessin regalant lli-
bres? Però entre poc i massa. A l’hora
del pica-pica haurien pogut instal·lar
una paradeta per vendre la novel·la i
perquè en Martí la signés. Hauria fet
lleig, una transacció comercial allí al
mig? Doncs podrien haver exposat en
una taula uns quants exemplars lligats
amb una cadeneta perquè servissin de
consulta als assistents. He dit abans
que a La força d’un destí Verdi no hi fa
res. I si hi té algun paper? Impossible
saber-ho. A les festes literàries hi ha de
tot menys llibres. No hi havia tampoc

cap polític. En altres edicions del Ra-
mon Llull visitades per mi n’era ple.
Sense govern, ni tan sols provisional,
no hi ha cap polític disponible. I si hi
havia algun càrrec subaltern en condi-
cions d’assistir-hi, no es va deixar veu-
re. Hauria quedat escaldat. Les dificul-
tats per formar govern, gran tema de
conversa durant la vetllada, li haurien
caigut a sobre de forma inquisitiva. Ne-
cessitem govern, també, perquè sigui
present a les festes literàries i feliciti
Martí Gironell. Vaig demanar una Co-
ca-Cola i em van venir a preguntar si
era un cubalibre. Vaig demanar més
tard aigua amb gas i en Guillem Terri-
bas, el llibreter de Girona, em va venir
a dir que m’havien vist prenent un gin-
tònic. Caram, sí que els interessen, les
meves condicions etíliques. D’alguna
manera s’ha d’entretenir l’estona, si
no hi ha llibre per picar. Vam quedar
amb l’escriptor i professor Antoni Pla-
devall, que no coneixia personalment i
que va ser molt amable, que un dia pu-
jaria a Taradell, on viu, i dinaríem ple-
gats. Parlarem de llibres i periodisme.
Haig de sortir de casa més sovint.
Compraré el llibre, Rosales.

“Es va presentar
a l’hotel Palace
l’última novel·la
de Martí Gironell

Vuits i nous

Festa literària
Manuel Cuyàs




