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Assaig
Jo
Salvador Sostres
L’Esfera dels Llibres
Barcelona, 2006

Toni Vall

Recordo que en un
dels seus articles a
l’AVUI, Salvador
Sostres explicava

que si es pot permetre es-
criure sobre el que li vingui
de gust i parlar de qui vulgui
utilitzant els adjectius que li
doni la gana, és simplement
per una qüestió de sort, de
privilegi, de no haver de pas-
sar comptes amb ningú –bé,
de vegades amb el director
del diari–. És sobre aquest
argument que Sostres ha
edificat la seva personalitat
d’articulista diari. Agressiu,
políticament incorrecte,
desvergonyit, amb rampells
classistes i masclistes, he-
donista, autor de pixades
fora de test antològiques

però també de reflexions
brillants, Sostres és un es-
criptor a qui se li’n fot el que
la gent pensi d’ell o, si més
no, això és el que ens ha fet
creure.

Jo, dietari dels últims
mesos del 2005 i primers
dies del 2006, afegeix una
mica de llum sobre la figu-
ra personal i professional
de Sostres, i ens desco-
breix racons de la seva per-
sonalitat que els articles
potser no havien deixat
emergir a la superfície.

Jo porta el suggerent i
molt eloqüent subtítol Les
mentides que calen per ex-
plicar una sola veritat. En
aquest sentit no importa
gens ni mica que els seus
enyorats relats picants
sorgits d’entre les pecami-
noses parets de Luz de Gas
fossin veritat o mentida.
El que realment aporta
una gens menyspreable
vàlua a les reflexions que
sorgeixen de tan eixerida
declaració de principis és
la contundent reivindica-

ció del relat, de la ficció
com a màxima depuració
de la realitat, de l’evocació
com a camí i no com a final
de trajecte. Aquest és, no
ho dubtin ni un moment,
el gran valor d’un llibre
com Jo.

No són les opinions polítiques,
sexuals, socials ni tan sols
vitals de Sostres el que fan
d’aquest un llibre més que
estimable. Tampoc sé si la
millor manera de constru-
ir un discurs literàriament
potent és deixar l’editor de
Proa, Isidor Cònsul, com
un drap brut. I, en fi, tam-
poc estic gaire convençut
que a Sostres li importi tan
poc el sexe com s’afanya a
reiterar una vegada i una
altra. Com ell mateix reco-
neix en el pròleg, és possi-
ble que sigui aquest un lli-
bre dispers. Però a qui li
importa?

Al contrari del que es
pot pensar d’entrada, és
un llibre que convé llegir
després d’haver seguit du-

rant ja fa uns quants anys
els articles del seu autor.
Cal enfrontar-s’hi embru-
tit, ple de prejudicis i, si
pot ser, ben emprenyat tot
recordant el seu famós ar-
ticle sobre les lesbianes.
Només així el lector podrà
descobrir un Sostres més
lliure que mai, a estones
inspirat i a estones infan-
til. Lúcid i ensucrat a parts
iguals. Reflexions memo-
rables –“La bellesa no és ni
fràgil ni fugissera. És con-
sistent i roman”– s’alter-
nen amb passatges en què
reitera conceptes ja sabuts
–els innecessaris extractes
de Sóc convergent i què.

Com el seu estimat Do-
nald i el seu menyspreat
Tambor. Impertinent i des-
cregut, però també fràgil,
proper i tendre, l’autor es
despulla i deixa entreveure
que tal vegada aquella sort
que li permet pensar, dir i
escriure tot el que li rota,
sigui en el fons una esfereï-
dora mancança. Fascinant
paradoxa, oi?

Sostres i la sort

Assaig
Economia freaky
Steven D. Levitt
i Stephen J. Dubner
La Campana. Barcelona, 2006

Xavier Filella

El perfil de Steven D. Levitt
no encaixa en el del típic
economista. La seva preo-

cupació per les petites coses i els
enigmes de la vida quotidiana

sembla inversemblant per a algú
que és professor d’economia de la
Universitat de Chicago i que, re-
centment, ha rebut la medalla
John Bates Clark, amb què cada
dos anys es premia el millor eco-
nomista nord-americà de menys
de quaranta anys. De la seva as-
sociació amb el periodista de The
New York Times i The New Yor-
ker, Stephen J. Dubner, n’ha sor-
git un llibre igualment inversem-
blant que, més que de l’estricta
economia, ens parla de la cara
oculta de les coses.

Les qüestions que Levitt i Dub-
ner aborden van des dels meca-
nismes de la discriminació racial
i l’impacte de la legalització de
l’avortament en la criminalitat
fins a l’actitud abusiva dels ex-
perts i l’impossible art de ser uns
pares perfectes.

Els autors ens expliquen, amb un
discurs meditadament allunyat
del que és políticament correcte,
en què s’assemblen el Ku Klux
Klan i els agents de la propietat,
què tenen en comú els mestres

d’escola i els lluitadors de sumo i
per què els camells viuen amb les
seves mares.

Economia freaky s’allunya, i
aquest és el seu principal mèrit,
del repetit i reconfortant saber
acadèmic per mirar de trobar res-
postes ajustades a unes preguntes
gens convencionals. El seu propò-
sit és aixecar una o dues capes de
la superfície de la vida quotidiana
i veure què hi passa a sota. De la
seva anàlisi en treu dues conclu-
sions. La primera és que sovint el
saber convencional està equivo-

cat. La segona, que els incentius
són el fonament de la vida moder-
na i comprendre’ls és la clau de
volta per resoldre qualsevol enig-
ma. Els seus estimulants i diver-
tits arguments no deixen espai al
dubte: si la moral representa la
manera com ens agradaria que
funcionés el món, l’economia re-
presenta la manera com funciona
realment. Els exemples que abor-
den freguen la trivialitat, però,
potser per això, permeten desxi-
frar el veritable funcionament de
la societat contemporània.

La cara oculta de les coses

L’articulista Salvador Sostres ha publicat un dietari titulat ‘Jo’. RUTH MARIGOT

Muscular
l’anonimat

Jordi Boladeras. SP

Poesia
No ho sé
Jordi Boladeras
Premi de poesia Joan Llacuna
Viena. Barcelona, 2006

Xènia Dyakonova

El nom és l’única peça
de roba que no ens
podem treure mai.

Se’ns queda enganxat per
sempre, impregnant-se de
la nostra olor i cenyint no
només el nostre cos, sinó
també –si és que hi creiem–
la nostra ànima. El nom de
l’altre, abans que la seva
cara i el seu encant perso-
nal, és el primer que defi-
neix la nostra manera de
mirar-lo. Difícilment podem
enamorar-nos d’algú si no
ens agrada el seu nom. Tan-
mateix, hi ha excepcions fa-
moses. Julieta es va enamo-
rar només de veure un jove
anònim, però en saber que
es deia Romeo Montagut es
va desesperar. Nabokov,
descrivint en les seves me-
mòries la seva primera xi-
cota, confessa que l’únic
que feia impossible la idea-
lització absoluta de la noia
era el seu nom, massa comú
i insuls per a algú tan su-
blim com ella. Els casos de
persones que odien el seu
propi nom, i per culpa
d’això tenen problemes
greus d’autoestima, són in-
nombrables. Ara bé: el títol
d’un llibre funciona d’una
manera semblant al nom
humà. Si està ben triat, el
destí del llibre, per més irre-
gular que sigui, com a
mínim no serà passar desa-
percebut. El nom del llibre,
en certa manera, canvia el
nom de l’autor.

En el cas d’un poeta que es
diu Jordi Boladeras, el títol
és, potser, el millor poema
del llibre. No ho sé, fins i tot
gràficament, és una frase

atractiva: sembla una casa
o un tren amb dues fines-
tres i una porta.

A part d’això, és una ma-
nera de picar l’ullet a Sò-
crates, i una mica també a
aquell quadre famós de Ma-
gritte en el qual sota una
pipa hi ha escrit “Ceci n’est
pas une pipe”. Finalment,
és un tribut a l’agnosticis-
me de l’intel·lectual jove
modern. El que hi ha darre-
re d’aquesta ironia inicial
són uns versos que inten-
ten ser maliciosos, aguts i
trencadors formalment, a
la manera dels surrealistes
francesos, cosa que de ve-
gades aconsegueixen.

Són uns fragments poètics
que semblen escampats
per la mà de l’autor amb
una negligència elegant, i
per això, fingida. Plens de
jocs de paraules més o
menys reeixits (“micciona-
ri de butxaca, / còmode i
fàcil de transportar / per
pixar en qualsevol idio-
ma”), de detalls quotidians
i d’unes escenes diàries
amb les quals es podria
identificar qualsevol lector,
en alguns casos té guspires
d’un enginy de primera ca-
tegoria: “Al gimnàs / un noi
forçut / m’ensenya a mus-
cular / l’anonimat”.


