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L
a lectora desacomplexada
s’ha deixat convèncer per un
text de Josep Maria Espinàs
inclòs en el deliciós llibre
Temps afegit i titulat La fatalitat

de l’escriptor. Diu Espinàs que cada es-
criptor és com és i escriu com pot, no
pas com vol. “Ser un escriptor de ma-
jories o de minories és una fatalitat
incorregible. Està inscrita en els gens
de cada escriptor, al qual li han tocat
un cervell, una sensibilitat i una ap-
titud narrativa, descriptiva i del llen-
guatge que constitueixen la seva
identitat natural d’escriptor”. Però la
majoria d’escriptors no accepten
aquesta fatalitat i estan segurs que
escriuen allò que volen escriure i que
ho fan d’acord amb un plantejament
que han elegit. Si es veiés clar, con-
clou, que cada escriptor només pot
produir vins de la seva denominació
d’origen, la pau literària seria un fet.

La protagonista d’aquesta secció
pensa que sí, que els escriptors deuen
ser víctimes de les pròpies limitacions
i que no poden triar quina mena
d’escriptors volen ser. De fet, la seva
experiència com a lectora també po-
dria explicar-se d’aquesta manera.
Ella no llegeix els llibres que voldria
llegir sinó els llibres que es deixen
llegir en cada moment, i això va més
lligat a les circumstàncies personals
de la nostra amiga que no a les quali-
tats intrínseques de cada llibre. Ella és
com és gràcies en part a les lectures
que ha fet, però la nòmina de títols
que l’han transformada s’aparta de
qualsevol cànon establert, és personal
i intransferible en el sentit literal de
l’expressió. Ni es pot transferir a cap
altra persona ni es pot transferir en el
temps: molts del llibres que l’han
marcada ho han fet perquè els ha lle-
git en el moment oportú, quan estava
receptiva per llegir justament allò i no
una altra cosa.

LLEGIR EN EL MOMENT ADEQUAT
Alguns dels llibres que va llegir d’ado-
lescent, quan tot estava per fer i tot era
possible, la van colpir tant que encara
avui en recorda paràgrafs sencers pa-
raula per paraula. Hi ha altres llibres

que va provar de llegir massa aviat,
quan ella no devia estar al punt, i
potser per això no els va saber degustar
com requerien. I també hi ha llibres
que han passat tant de temps a la pila
de les lectures pendents que, quan fi-
nalment s’ha decidit a fer els deures,
ha descobert que ja havien caducat, en
relació als seus interessos. Segura-
ment, si els hagués agafat abans, en el
moment adequat, ni massa d’hora ni
massa tard, ara en recordaria fins i tot
paràgrafs sencers. Els llibres que més
l’han impressionat no són, doncs, els

millors títols de la literatura universal,
sinó els títols que, per casualitats de la
vida, millor han encaixat en la seva
vida. Aquesta deu ser, per dir-ho en les
paraules que faria servir Espinàs, la
fatalitat del lector.

Podem obligar-nos a llegir un llibre
que no ens fa ni fred ni calor, però la
cosa quedarà en un tràmit que obli-
darem així que hàgim arribat al punt
final. I la lectora desacomplexada,
potser perquè llegeix sense comple-
xos, només arriba al final d’aquells
llibres que, poc o molt, li poden can-

viar la vida. La vida en majúscules, sí,
però també la petita vida de cada dia.
L’única que té.

Si tingués complexos, a la nostra
amiga li faria vergonya enumerar les
lectures que l’han commogut. Per allò
del què diran. Com que no en té, po-
dria fer una llista de títols i quedar-se
tan ampla. Però no ho farà, per res-
pecte als lectors d’aquest suplement i
als respectius cànons individuals. I
potser perquè, en el fons del fons, sí
que en té algun, de complex. Per
exemple, és conscient d’haver llegit

pocs clàssics, i de sentir una atracció
exagerada pels autors de la seva ge-
neració, als quals regala un marge de
confiança per un motiu tan acciden-
tal, i tan desvinculat de la qualitat li-
terària, com l’edat que tenen. Ara
mateix té ganes de llegir els nous lli-
bres de David Leavitt (1961), Amélie
Nothomb (1967) i Marie Darrieussecq
(1969). No hi pot fer res: es deixa
condicionar per l’any de naixement
que consta a la solapa. Això també
forma part de la seva fatalitat com a
lectora.
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E
ls pirates, els de la cama de fusta,
la mà de ganxo, la cicatriu a la
galta i l’ull borni, sempre han
resultat més atractius que odio-
sos. En bona part, gràcies a les

pel·lícules protagonitzades pel saltimban-
qui Burt Lancaster, el sorneguer Errol
Flynn (quan cap dels dos feia de Robin
Hood) i l’Spencer Tracy de l’Illa del tresor.
L’origen d’aquest cinema de gènere, però,
era la literatura, que abans de la invenció
dels germans Lumière ja havia escampat
l’encant d’aquells homes rudes i desarre-
lats, cruels i aventurers, valents i mesquins.
Al seu costat, els defensors de la llei, tant si
eren de la Corona britànica com de l’espa-
nyola, sempre quedaven com uns figaflors,
els prenien la nòvia (tipus Virginia Mayo) i
mereixien adjectius com ara petimetre i bo-
tarate. Doncs bé, aquest ambient piratesc
en estat pur, però en la seva versió psico-
lògica, és el que ens ofereix Xavier Gual a
Els tripulants (El Mèdol), amb què va gua-
nyar el premi Ribera d’Ebre 2000.

Xavier Gual (Barcelona, 1973), que tam-
bé va guanyar el premi Mercè Rodoreda del
2000 amb el recull de contes Delirium tre-
mens (Proa), ens ofereix a Els tripulants l’an-
goixa vital de dos pirates a qui les traïcions
i l’escorbut han deixat com a únics super-
vivents d’una goleta que du un tresor im-
pressionant a la bodega i es dirigeix al pa-
radís pirata de l’Illa de la Tortuga. Arthur
Flame és culte, somiador, sensible i
menyspreat pels companys; lluita contra
els cants de sirena i vol salvar l’honor de la
seva estimada, la corsària Àngela Mercader.
Thomas Havelock és primari, ignorant per
voluntat pròpia i bregat; no vol signar un
pacte amb Satanàs i vol superar el senti-
ment de culpa que el lliga al seu pare.
Flame és borni i Havelock té una mà de
ganxo. També hi ha un pirata amb una
cama de fusta, però aviat cau per la borda.

Tots dos, malalts d’escorbut i envoltats
de cadàvers, entre gerra i gerra de rom,
intenten saber què els ha dut fins a aquella
situació sense sortida. Les respostes estan
escrites en el dietari del capità Skin...

Gual arrisca tècnicament (i se’n surt
bastant bé) oferint-nos una història, d’es-
perit teatral (ho dic positivament), sense
punts i a part ni guions en uns diàlegs
gairebé constants amanits amb pinzellades
d’humor i escatologia.

Amb tot plegat, Gual ens fa agafar ganes
de cridar, enfilats al mascaró de proa:
“A l’abordatge!”.

A R T F Ò B I A G U I L L E M C I F R É


