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En un passeig per la Dolina intento
explicar a un amic per què s’hi han
conservat óssos en estat salvatge.
Caminem per la franja de prats i
camps, paral·lels a la carretera, i el
mur del bosc. El camí desapareix
davant d’un camp de moresc i cal con-
tinuar caminant pel mig d’un prat amb
l’herba segada. Una mica més enllà,
l’herba encara és alta. Voregem la par-
cel·la i tornem a trobar la grava i així
anar fent. Aquí ningú no es preocupa
pels perills hipotètics, només un rètol
mig amagat avisa: «Entreu al territori
de l’ós». Són impressions d’un estiu
que m’han tocat molt a dintre. Em vaig
adonar davant la vitrina («Literatures
d’exili», Barcelona, CCCB) que guar-
da les claus de casa de Francesc
Trabal. A l’exili xilè, l’escriptor s’entos-
sudia a portar-les sempre a sobre per-
què els panys encara existien, encara

Barcelona, Ateneu), Francesc
Parcerisas va llegir un poema d’Adam
Zagajewski: «Un petit autobús portà a
la platja / nois deficients, cares
pàl·lides / com figures de marbre ina-
cabades». Tal com diu el poeta
polonès, el patiment ens persegueix i
supera. Els llibres de l’exili de republi-
cans catalans s’han saltat la frontera
del temps i de l’espai. Recordo Martin
Krpan, l’heroi literari eslovè: comprava
la sal a Trieste i la venia per l’Àustria
imperial sense permís. La sal travessa
fronteres sense demanar autoritza-
cions. I els Krpan es mouen en aquella
franja, entre el bosc i la carretera, on
no hi ha regles fixes. Els cal només la
confiança per trobar el camí que no és
visible d’entrada.

Simona Skrabec

El contrabandista
de sal

que ell no pogués arribar a obrir les
portes. En un vídeo algú pela una frui-
ta exòtica, retalla la polpa en una
mena de flor que empolsa amb sucre
roig per explicar amb encert la barre-
ja d’aversió i de fascinació que sobre-
vé al nouvingut en un país estrany. En
una altra imatge, la platja de Sant
Cebrià avui continua essent un lloc
desolat amb les restes dels filferros i els
moderns molins de vent. En una troba-
da d’esborrar fronteres en què entre-
tinc els meus dies («Veus d’escriptors»,

Passejar la vista pels taulells i prestat-
ges d’una llibreria d’entrada incita a
l’eufòria però acaba produint una
mena de lleu mareig: una embriaguesa
d’excés de possibilitats que mai no arri-
baràs a abastar. Davant la coberta d’El
vell i el mar tot d’una em demano d’on
surt la immensa mandra que em para-
litza i em fa estar del tot segur que mai
no me’l llegiré. Es tracta d’un rebuig
sòlid i inapel·lable, probablement
injust. A través del poc que en sé, m’i-
magino el vell a la barca i el peix que
no es deixa i m’envaeix una incomodi-
tat que m’empeny a passar de llarg. 

Rere aquest llibre va desfilant per la
memòria tota una corrua inconfessable
de llibres que sé del cert que mai no
llegiré: llibres presumptament impor-
tants o atractius, llibres que «hauria
d’haver llegit», gèneres, períodes o
literatures senceres intactes, llibres que
en alguns casos vaig arribar fins i tot a
comprar i s’han passat anys als pres-
tatges més inaccessibles, ignorats,
intentant sense gaire èxit fer-me sentir
culpable, sobrevivint tres o quatre
mudances sense arribar a vèncer els
prejudicis que me’ls allunyen. 

Qui més qui menys té la seva biogra-
fia lectora, guarda en la memòria i en
els replecs més íntims de la consciència
el ressò de les lectures que l’han acom-
panyat, que l’han marcat o bé que l’han
revoltat. Però tot d’una m’adono amb
vertigen que probablement ens definei-
xen més els milions de llibres que hem

ens rellisca ens acoloreix la pell, els lli-
bres que no ens diuen res parlen per
nosaltres, enfosqueixen l’ombra que no
ens sabem. 

De vegades, imagino amb un punt
d’enveja l’existència d’altres ombres
tan injustes, absurdes i arbitràries com
la meva: m’admiren els lectors amb cri-
teri sòlid i raonat, i alhora m’admiren
els lectors voraços; m’admiren els lec-
tors de llapis i butaca i alhora m’admi-
ren els que es perden en les vegeta-
cions espesses que segreguen els lli-
bres. M’admiren els lectors constants i
els que ho fan poc però en recorden
tots els detalls; o els lectors d’assajos
savis que s’hi endinsen per desapren-
dre el que fins llavors creien saber.
M’admiren els lectors que mai no lle-
geixen per emular altres perfils de lec-
tor. M’admiren també els lectors disci-
plinats, que sotmeten la seva vida lecto-
ra a un imperatiu professional. Però
sobretot m’admiren els lectors que lle-
geixen per alimentar de forma misterio-
sa la pròpia escriptura. Amb la mateixa
intensitat em repugnen els lectors cínics,
que vampiritzen els llibres, que exhibei-
xen els seus rebuigs i les seves tries com
nafres repugnants, els que només saben
envoltar-se de noms de prestigi, els que
mai s’atreveixen a sortir del clos fàcil i
proper, els que mai es rebaixarien a lle-
gir els seus coetanis i veïns. I els que
perdonen la vida als llibres...

Manel Ollé

El que no
hem llegit

deixat de llegir que no pas els centenars
o milers que hem efectivament llegit.
M’adono que sobretot revelen el negatiu
del nostre retrat inconegut aquells llibres
que hem deixat de banda d’una forma
taxativa, d’una forma tan òbvia que ni
tan sols ens l’hem arribada a plantejar.
El rebuig ens dibuixa el perfil, allò que
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