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Tradició i
religió a Goa
N O È L I A G A R C I A

Vimala Devi, Monsó.
El Cep i la Nansa Edicions.

Vilanova i la Geltrú, 2003.

G
oa és un Estat de
l’Índia que des del
segle XVI fins a mit-
jans del XIX va ser
colònia portuguesa.

Durant els anys de submissió,
sobretot en els darrers, aques-
ta colònia lusitana viu una si-
tuació de desfasament histò-
ric que queda traduïda en una
societat de castes i classes, in-
fluenciada per la religió i go-
vernada des d’una metròpoli a
centenars de quilòmetres que
desconeix la problemàtica re-
al del país.

Monsó, i concretament l’edi-
ció en català de què parlem, és
la reedició del llibre que va
aparèixer per primera vegada
el 1963, a Lisboa, i que ens ar-
riba traduït al català de mans
de la mateixa autora, Vimala
Devi. L’escriptora, natural de
Goa, viu des de fa molts anys a
Barcelona. Quan es va publi-
car Monsó, encara no era cone-
guda, només havia publicat
un volum de poesia. L’aparició
d’aquest llibre, però, va repre-
sentar una novetat per als
lectors portuguesos i amb el
temps per als lectors d’altres
països gràcies a les múltiples
traduccions.

Vimala Devi ens descriu una
societat en què la tradició i,
sobretot, la religió estan tan
arrelades que condicionen
qualsevol acció de la vida
quotidiana. I és a través de les
escenes d’aquesta vida quoti-
diana que l’escriptora vol que
ens assabentem de la situació
que es vivia a Goa. Ens trobem
davant d’un Estat amb castes
que no es poden barrejar,
matrimonis de conveniència i
terratinents que abusen en
tots els sentits dels camperols.

D’altra banda, i davant de
tanta rància tradició, es per-
cep un ínfim sentit de la mo-
dernitat que prové de la mi-
noria que ha pogut anar a es-
tudiar a la metròpoli i que se
sent incompresa entre la gent
del seu país. A les planes de
Monsó hi trobem el contrast
de la sensibilitat fina, sòbria
però a la vegada lliure d’una
escriptora que ens parla de la
seva terra amb els senti-
ments, sempre continguts o
expressats a mitges, de la
gent de Goa.

Vimala Devi fa ús d’un
llenguatge quotidià que
apel·la constantment als sen-
tits i es permet la llicència
d’utilitzar mots de la llengua
vernacla de Goa, el concaní,
que traduirà en un glossari
final. La senzillesa d’un estil
en forma d’històries breus
gairebé a la manera d’un
conte infantil on només tro-
baríem a faltar el “hi havia
una vegada...”.

JORDI GARCIA

El periodista Sergio Vila-Sanjuán

Un treball colossal
A S S A I G

E V A C O M A S

Sergio Vila-Sanjuán, Pasando
página. Autores y editores en la
España democrática. Destino.

Barcelona, 2003.

U
na de les novel·les
de més èxit al Cana-
dà en els últims
temps, Felicitat, del
jove Will Ferguson,

ofereix una lectura escèptica i
sorneguera del món editorial
d’Occident. Es referma el tòpic
que els editors es mouen per
criteris arbitraris i que, només
subjectes a la rendibilitat eco-
nòmica, menystenen la quali-
tat dels llibres que publiquen.
Per sort, aquest tòpic, que Fer-
guson aprofita per construir
una ficció realment entretin-
guda i divertida, no serveix en
absolut per explicar com fun-
ciona el món editorial de veri-
tat. Així s’encarrega de demos-
trar-ho el periodista Sergio Vi-
la-Sanjuán (Barcelona, 1957) en
un llibre que hauria de ser de
lectura obligatòria per a tots
aquells que tenen un mínim
interès pel món de les lletres.
Es tracta de Pasando página, un
extens repàs a la història del
món editorial espanyol dels
últims 27 anys, que s’afegeix al
llibre de Xavier Moret Tiempo de
editores, publicat també per
Destino fa uns mesos i que
aborda el món editorial durant
el franquisme.

Elaborat amb un rigor inau-
dit, Pasando página compleix
amb el principal requisit que
cal demanar a qualsevol llibre
de no ficció: s’hi aprèn una
quantitat de coses ingent. Això
és així perquè Vila-Sanjuán ha
explorat cadascuna de les pe-
ces que fan moure l’engranat-
ge del món del llibre i ha estat
capaç de donar-ne una visió
completa. Efectivament, l’obra
no tan sols es limita a estudiar
el paper de grans editorials
com ara Planeta, Plaza & Janés,
Destino, Seix Barral i Alfaguara
i a donar compte dels editors
més influents com ara Jordi
Herralde, José Manuel Lara i
Beatriz de Moura, sinó que
s’atura en cadascun dels esgla-
ons que fan possible que els
llibres arribin a les mans del
lector. En aquest sentit, dedica
molta atenció als agents lite-
raris, sobretot a la figura de la
poderosa Carme Balcells, que,
a banda de contribuir al boom
de la literatura hispanoameri-
cana, va aconseguir canviar les
condicions dels contractes dels
escriptors i va possibilitar que
alguns poguessin viure d’es-
criure. Era ineludible tractar el
capítol dels premis literaris, ja
que en bona part la indústria
editorial espanyola està es-
tructurada al voltant d’aquests
certàmens. Per això, cen-
trant-se sobretot en el Planeta i
el Nadal, l’autor exposa el
funcionament del sistema de

premis i demostra que en la
majoria d’ocasions no és tan
fraudulent com podria sem-
blar. La mateixa atenció dedica
als suplements literaris i a la
crítica, als autors espanyols i
estrangers més venuts, a la Fira
de Frankfurt i a les dificultats
dels editors per aconseguir els
drets de les obres, a la concen-
tració editorial en grans grups
empresarials i al naixement de
petites editorials especialitza-
des. En fi, es tracta d’una sín-
tesi excel·lent de tot el que
concerneix al món del llibre a
l’Estat espanyol durant l’etapa
democràtica.

LES TRES FONTS
Fa pocs dies, en la presentació
d’un llibre –a la qual també va
assistir Sergio Vila-Sanjuán–,
el periodista Francesc-Marc Ál-
varo recordava que per fer una

bona investigació sobre el
temps present, seguint a Ry-
sard Kapuscinski, era necessari
recórrer a tres tipus de fonts
diferents: els documents, les
entrevistes amb els personat-
ges clau i l’ambient del mo-
ment. Si seguim aquest impe-
ratiu, hem d’admetre que a
Pasando página Vila-Sanjuán ha
fet una recerca exemplar.
L’autor no només s’ha nodrit
de gran quantitat d’informació
a base d’hores a les hemerote-
ques i als arxius de les editori-
als, sinó que ha realitzat ex-
pressament per a aquesta obra
més de cent trenta entrevistes
a editors, autors, agents litera-
ris, crítics i professors univer-

sitaris, les paraules dels quals
estan perfectament ben inte-
grades en el conjunt general
del llibre. Però més important
encara és el fet que l’autor ha
sabut captar l’ambient i les
tendències més importants de
cadascuna de les dècades en les
quals es concentra el llibre.
Així, Vila-Sanjuán mostra com
als anys 70 predomina l’interès
per les obres d’història i de
política. És l’època del discurs
contestatari inspirat en filòsofs
d’esquerra i també el temps
per a obres pedagògiques que
descriuen què és la democrà-
cia. És l’època dels llibres sobre
educació sexual i també de les
primeres narracions eròtiques
després de molt de temps de
censura. Si els 70 estan domi-
nats per l’assaig polític i histò-
ric, la dècada dels 80 suposa un
retorn a la narrativa. És aquest

el moment en què triomfen el
que Vila-Sanjuán anomena best
sellers de qualitat, és a dir, El nom
de la rosa, d’Umberto Eco, La in-
sostenible lleugeresa de l’ésser, de
Milan Kundera, i Memòries d’A-
drià, de Marguerite Yourcenar.
Al mateix temps que aquests
autors estrangers es convertei-
xen en èxits de vendes, també
als 80 pren força una nova ge-
neració de novel·listes espa-
nyols entre els quals hi ha An-
tonio Muñoz Molina, José Luis
Sampedro i Eduardo Mendoza.
I finalment, com guiat per un
moviement pendular, l’interès
del públic es trasllada de nou a
la dècada dels 90 cap als llibres
de no ficció.

Saber captar els interessos i
les inquietuds generals de ca-
dascuna d’aquestes èpoques a
través dels llibres és un dels
encerts més grans de l’autor.
Sens dubte, la llarga trajectò-
ria periodística de Vila-Sanju-
án en diverses publicacions
culturals ha estat fonamental
per poder plasmar de manera
fidedigna l’ambient del món
editorial. En efecte, l’autor,
que actualment coordina el
suplement Cultura/s de La Van-
guardia, va ser el responsable
durant els anys 90 de l’anteri-
or suplement literari del ma-
teix rotatiu, a més d’haver es-
crit per a d’altres publicaci-
ons. Gràcies a aquesta àmplia
experiència, Vila-Sanjuán de-
mostra tenir un bon coneixe-
ment de la literatura en tots
els seus registres i per això,
com un Don Joan que no des-
denya presa, és capaç tant de
pujar als palaus reservats a les
obres més selectes com de
baixar a les cabanes on es tro-
ben els best sellers més comer-
cials. No és estrany, doncs, que
a Pasando página s’exposin al-
gunes de les obres de Juan Be-
net i Rafael Sánchez Ferlosio,
per després passar a explicar
l’èxit de Michael Crichton i
Stephen King.

AMB ESTIL PRAGMÀTIC
L’obra està escrita amb un
llenguatge molt directe i ex-
plicatiu, amb unes transicions
molt bones entre els diversos
epígrafs que doten el llibre
d’un gran sentit unitari. Sor-
prèn, però, el to eminentment
diplomàtic de Sergio Vila-San-
juán. Tot i que el text és ple
d’anècdotes i de disputes en-
tre editors, en cap moment
l’autor deixa escapar una veu
crítica, com si, de fet, volgués
respectar tothom o volgués
que tothom el respectés. Dar-
rere d’un to tan civilitzat s’hi
deu amagar alguna raó –en el
bon sentit– pragmàtica. I és
que, com a bon periodista, Vi-
la-Sanjuán demostra ser un
pragmàtic quan, en contra de
visions idealistes, ens ensenya
que les noces entre les lletres i
els negocis són un dels ele-
ments que ha fet modernitzar
el país. “El mundo editorial
–conclou Vila-Sanjuán– cons-
tituye un espacio de privilegio
donde se ponen en contacto la
cultura y el comercio. Este encuen-
tro no es negativo, sino todo lo
contrario, porque la fuerte noción
de realidad que prevalece en uno
atempera la tendencia al ensimis-
mamiento de la otra, y a la inver-
sa, la primera introduce riqueza y
profundidad en el prosaico mundo
del segundo”.

Pasando página és un treball
colossal perquè a través d’una
investigació exhaustiva ens
explica per quins motius lle-
gim el que llegim i perquè,
amb una molt bona descripció
dels seus actors principals, a
desfers els tòpics que envolten
el món editorial.


