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‘Anagrameros’
del món, uniu-vos

Xup, xup
Sien fas40,pots
muntar-te tumateix
la festasorpresa
Si el govern encarregués informes
per saber de quin peu calcen els
periodistes culturals, arribarien a
la conclusió que tots som sospito-
sament anagrameros. Però vaja, ja
sabem que la cultura dins dels di-
aris és com l’assignatura de macra-
mé dins dels currículums escolars.
No crec que hàgim de patir per uns
hipotètics informes que més aviat
sonen a ciència-ficció. És la sort de
ser periodista cultural i no pas, què
sé jo, vicepresident del Barça: pots
anar pel món amb la seguretat que
ningú t’espia.

En el meu cas, l’anagramitis crò-
nica deu tenir una explicació ge-
neracional: vaig néixer pocs dies
després que l’editorial d’Herralde.
Ja fa vint anys que tenim vint anys,
doncs. I encara tenim força, i no
tenim l’ànima morta, i ens sentim
bullir la sang. Xup, xup.

Quan en fas quaranta, tens dues
opcions: o deixes que et sorpren-
guin amb una festa sorpresa (tots
els teus amics del Facebook jun-
tets i barrejats: ai, uix, no se m’acut
un càstig pitjor) o te la muntes tu,
la festa. És el que va fer ahir míster
Herralde: va reunir la família ana-
gramera en una celebració en dos
actes. Al migdia, còctel a peu dret
amb autors i editors estrangers en
un hotel del centre de Barcelona.
I al vespre, farra fins que el cos
aguanti. “A mi em toca fer doble-
te”, em diu a l’hora de dinar una
cronista de la competència, entre
resignada i il·lusionada. No l’enve-
jo pas: sóc de tendències diürnes
i, a més, ja tinc una edat.❋

Egos
Jugantalquiésqui
ambautorsde
primera línia
“Aquell és el Tabucchi? O el Ma-
gris?”. Definitivament, els escrip-
tors no són estrelles de Hollywood:
fins i tot els periodistes culturals te-
nim problemes per identificar qui
és qui. Ens aboquem en massa da-
munt Alessandro Baricco, però ens
passa pel costat Roberto Calasso
(camisa de ratlles, tirants, america-
na de lli) i fem com si res. Un fotò-
graf em pregunta si el dels tirants
és escriptor o editor. Li responc
que és totes dues coses, i el retra-
ta per partida triple.

Em consta (jo també encarrego
els meus informes, o què et pen-
saves) que Herralde i Calasso fa
anys que donen voltes a un pro-
jecte clandestí: aconseguir que
una colla d’editors repassin les
“patologies de l’ego” d’aquells au-
tors que coneixen de prop. En sor-
tiria un bon llibre, sí senyor.❋

Trànsfuga
I siVila-Matases
presentad’incògnit
a la festa?
Demanen a Antonio Tabucchi que
triï un títol del catàleg d’Anagrama,
i l’home ho té clar: Bartleby y com-
pañía,d’EnriqueVila-Matas.Ai,que
hem trepitjat un ull de poll. Potser
l’italià ignoraqueVila-Matashasal-
tataSeixBarral. Sen’haanatd’Ana-
gramaa la francesa, sensedirnipiu
al seu editor de tota la vida. “Hau-
riad’haver tingut lavalentiadepas-
sar el tràngol i venir-m’ho a expli-
car”, comenta Herralde. Molt em

temo que la fauna literària és feta
decovards.Ambego,peròcovards.

Diu Martin Amis d’Herralde:
“He’s my Spanish uncle, tío Jorge”.
Ves per on, jo el conec com a sir
George.Segonselbritànic,el secret
d’Anagrama és la Lali Gubern, la
grandonaquehihadarrere l’oncle
espanyol. Amis també té una gran
donaaldarrere,ep: IsabelFonseca.
Dilluns, a la Bonnemaison, Fonse-
ca va deixar anar que, per a les do-
nes novel·listes, cada fill són dues
novel·les menys. En Martin (que ja
fa vint anys que fa vint anys que té
vintanys)vacalcularque,aell, cada
criaturanomés li costaunconte.Un
preubarat.Nom’estranyaquehagi
tingut cinc fills, el paio.❋

‘Tostón’
Una ‘sexmachine’
ambintuïció
femenina
“That’s all, folks. Se acabó el tos-
tón”, exclama sir George després
del seu parlament davant d’autors
i col·leguesdemigmón.Emfapen-
sarenJoanSaura,queva trobarun
tostóneldiscursdeMontilla. Lapa-
rauleta s’està posant de moda.

Veig una de les bad girls d’Ana-
gramaientencdecopperquèvati-
tular el seu llibre autobiogràfic La
vida sexual de Catherine M., ama-
gant el cognom rere una inicial. El
problema no era el sexe explícit. La
francesaquevaescandalitzarelper-
sonal ja devia intuir que el seu cog-
nom acabaria associat (en aquest
país nostre, si més no) a unes altres
marranadesfrancamentdesagrada-
bles.Nosapcomlacompadeixo,se-
nyora Catherine... Millet.❋
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És tota una experiència compartir dauets de truita amb Jean Echenoz,
Alessandro Baricco, Roberto Calasso, Antonio Tabucchi, Martin Amis, Ian
McEwan, Jon Lee Anderson i una Catherine de cognom caigut en desgràcia

epiquer@avui.cat

1. Roberto
Calasso amb
Ian McEwan al
còctel amb
autors i editors
estrangers
2.Jordi
Herralde i
Antonio
Tabucchi
3. Martin Amis
i Isabel
Fonseca en
plena
confidència
matrimonial
2.Catherine
Millet amb Ana
Jornet
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