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Els petits i l’ètica

A poc a poc i amb discreció, les
editorials petites, podríem dir
artesanals, de fora de Barcelona van
guanyant l’atenció dels lectors i un lloc
en el mercat. A la passada festa de
Sant Jordi, no totes les cues de lectors
que buscaven la signatura del seu
autor eren a les parades dels
bestsellers, ni a les dels longsellers,
que són els que tenen presència
constant a les llibreries, sinó que també
hi havia aglomeració davant d’autors
pràcticament desconeguts, excepte
pels seus lectors, publicats per
editorials petites i comarcals. Sovint
oblidem que la primera novel·la de
Ruiz Zafón no va guanyar el premi a

què es va presentar i que es va
publicar gràcies als elogis que en va fer
un membre del jurat, Terenci Moix, i va
sortir sense ni un cèntim de publicitat i
es va obrir camí gràcies al boca-orella.

Ara mateix, l’única editorial
que s’ha fet ressò dels deu anys de la
mort de Maria-Mercè Marçal ha estat la
vigatana Eumo amb un número especial
de la seva revista de poesia Reduccions:
textos sobre la poeta a cura de Lluïsa
Julià, Jordi Pàmies, Pep Julià, Pilar
Cabot i altres, amb traduccions d’Anne
Sexton i Monika Zgustova, i estudis
d’una colla de noms que van des de
Susanna Rafart fins a J.M. Sala-

Valldaura. Barcelona oblida, Vic
recorda, podríem dir. Des de Martorell,
publicat per Adesiara, ens arriba la
versió catalana del llibre escrit en
asturià Història universal de Paniceiros,
de Xuan Bello. Una meravella.

Una de les aglomeracions que he
dit abans es va produir davant un jove
autor d’una jove editorial. Jaume
Sanllorente signava la seva obra
Somriures de Bombai, on narra “el
viatge que va canviar la meva vida”, i
que porta una colla d’edicions en català
i castellà. L’editorial és Plataforma, amb
un experimentat Jordi Nadal al
capdavant, que després de passar per

Cercle de Lectors, Salvat i altres ha
decidit muntar la seva editorial, on ja ha
publicat Paraules que curen, d’Alex
Rovira, i una plataforma de narrativa que
recupera Dalton Trumbo i Émile Ajar.
L’empenta de Pagès, de Lleida, i de
Cossetània, de Valls, són exemples
d’eficàcia i d’un catàleg cada cop més ric.

El nounat, per ara, és Proteus, al
poble de Cànoves, que anuncia
l’especialització en llibres d’ètica i ha
començat amb dos títols il·lustrats per
a infants, La veritat segons Ninon, en
què s’explica què és la veritat, i El
búfalo y el pàjaro, en què s’explica què
és la justícia.❋

JOCNOU

EMILI TEIXIDOR

■ David Castillo

El savi insubornable Gore
Vidal (West Point, 1925) pu-
blica un nou volum de me-
mòries i ho fa amb les seves

millorsarmes: lamordacitat, el record
dels amics i una prosa esmolada, que
combina l’evocació amb els comen-
taris crítics, especialment contra les
administracions nord-americanes.
Vidal, que pertany a una família vin-
culadaa l’aristocràciadel seupaís, fins
i tot lligada als Kennedy, mai s’ha
mossegat la llengua: ni des del perio-
disme ni des de la seva època com a
polític. I encara menys quan ha escrit,
tant en el territori de la novel·la, de la
qual és un dels grans, com des de l’as-
saig i singularment en els textos me-
morialístics, dins dels quals és potser
el millor exponent de la generació
dels Mailer i companyia.

La seva visió de l’actualitat és des-
encisada, potser per les morts conti-
nuades d’alguns dels seus millors in-
terlocutors,delquevaser el seu com-
pany sentimental durant 53 anys,
Howard Auster, a alguns dels grans
cervellsambquivacompartir vivènci-
es i gimnàs intel·lectual. Utilitzant tèc-
niques per recordar, que van des d’un
secretari que li recupera material fins
a la lectura atenta dels diaris de Mon-
taigne, aquesta segona part de les
memòries és un desplegament fastu-
ós, en què ens donarà molta informa-
ció de personatges de primera línia
com ara Tennessee Williams, Bellow,
Arthur Miller, Capote, Paul Bowles,
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■ En el nou volum de
les seves memòries,
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Mailer i Susan Sontag, als quals dedi-
capàginesplenesd’amistat,d’unabe-
llesa aclaparadora. Tampoc evita en-
trardinselmóndel cinema,alqualha
estat vinculat, amb anècdotes sobre
Welles, Fellini, Paul Newman o un
jove Coppola, que Vidal va conèixer
al rodatge de Crema París. La mort i
la malaltia hi tenen un gran protago-
nisme, que sovint tenyeix de manera
sardònica, com quan diu que la visi-
taràquan l’hipermeti la sevaatapeïda
agenda. Tampoc no s’està de colpejar

el que ell anomena els Estats Units
d’Amnèsia, als quals acusa d’afavorir
la guerra perpètua, entre altres per-
les. No es reprimeix, així mateix, quan
parla de la premsa. Un exemple: “Fa
anysel críticDwightMacdonaldvaas-
senyalar que qualsevol carta dirigida
al Times de Londres està més ben es-
crita que l’editorial de The New York
Times”. En qualsevol cas, retrobar el
brillant Gore Vidal és saludable, tan
per l’agudesa com per la sensibilitat.
Una lectura extraordinària.❋

■ Joan Josep Isern

Aprincipis dels 60 es van posar de moda les pel·lícules
de circ. Totes tallades pel mateix patró catastròfic:

lleons que s’abraonaven sobre el domador i que després
s’escapaven, el tren de la companyia que descarrilava i la
carpa del circ que acabava cremada pel sabotatge de la
competència.

A la literatura catalana recent ens ha caigut una moda si-
milar: les novel·les de monestirs. Totes tallades també pel
mateix patró: Edat Mitjana, rerefons pseudohistòric, paisat-
ges fàcilment reconeixibles, bruixeria, tenebrisme, supers-
ticions, truculència, cobdícies senseaturador, intrigues i con-
cupiscència –real o imaginada– a dojo entre els monjos, les
monges i els seglars que tenen algun paper en l’argument.

El monestir proscrit, la novel·la que acaba de publicar
Maria Carme Roca (Barcelona, 1955), no enganya ningú. A
la contracoberta llegim: “Amors prohibits, traïcions, enve-
ges i crims conflueixen en un apassionant [un altre adjectiu
talismà similar al trepidant tan estimat pels nostres editors]
relat ambientat en la convulsa Catalunya del segle XI”.

Lahistòriadel llibre ja laprefiguraelmateix títol: uns foscos
esdeveniments que tingueren lloc al monestir que avui co-
neixem com Sant Joan de les Abadesses i que els historiadors
situen en el marc de les lluites pel poder entre els comtats de
Barcelona i de Besalú. L’autora, historiadora i filòloga, segons
diu la solapa del llibre, administra l’acció amb més voluntat
que encert. Així trobem un esgarrifós “A dir veritat” (pàg. 68)
i frases inquietants com ara “La perplexitat i Amèlia eren una
mateixa cosa” (pàg. 149), “La càlida abraçada en què es van
fondre li va fer passar el fred i va permetre el pas a esgarri-

fances d’una altra mena” (pàg. 197) i la
perla de totes les perles a la pàgina (és
clar!) 69: “El joc amorós es va iniciar amb
l’enyor anunciat que produiria el seu
acabament. Ramon Borrell desitjava
alleujar la trempera que feia estona que
el mortificava, però encara anhelava
més recrear-se, gaudir de les delícies del
sexe compartit”. Déu meu...❋
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