
Retrat de la Barcelona
dels anys vuitanta
L’editorial Belacqua recupera vuit
relats de la primera època de Lluís-
Anton Baulenes, autor ja consoli-
dat i sobradament reconegut en
l’esfera literària internacional. Són
petites històries urbanes i noctur-
nes, protagonitzades per personat-
ges marginals, en les qual el novel·lista evoca la
Barcelona dels anys vuitanta, de quan, segons parau-
les seves, “la Rambla encara era la Rambla”.

Un amor a cada bar. Lluís-Anton Baulenas. Belac-
qua. 218 pàgines. 15 euros

‘Aventures’ del
llibreter Terribas
El llibreter i activista cultural giro-
ní Guillem Terribas explica les se-
ves “aventures”, indissociables a la
fundació de la Llibreria 22, un dels
establiments on es fan més presen-
tacions de llibre del país. Terribas
ha escrit unes memòries centrades

especialment en aspectes personals de la seva vida,
però les anècdotes que explica sobre la gran quantitat
de personatges del món intel·lectual que ha conegut
permeten copsar l’efervescència cultural i política
que es vivia a Girona durant la dècada dels 70.

Demà serà un altre dia. Guillem Terribas. Ara
Llibres. 158 pàgines. 20 euros

La Polinèsia en la
literatura de
Bertrana i Sagarra
Aurora Bertrana i Josep Maria de
Sagarra van viatjar i fer estada a la
Polinèsia Oriental, especialment
l’illa de Tahití, amb una distància
temporal de només deu anys: Ber-
trana va ser-hi entre els anys 1926 i
1929 i Sagarra, el primer semestre de 1937. Marta
Vallverdú analitza en aquest llibre els diversos produc-
tes literaris que van sorgir arran de l’experiència dels
dos autors a la Polinèsia, dels quals en destaca les
obres Paradisos oceànics (1930), de Bertrana, i La
ruta Blava (1964), de Sagarra.

Viatges literaris a la Polinèsia. Marta Vallverdú.
Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 438 pàgines.
18 euros

Contes en versió
bilingüe català-anglès
El popular conte La Ventafocs és el
tercer títol de la col·lecció de relats
infantils que La Galera publica en
edició bilingüe català-anglès. Cada
volum conté un CD amb la narració
del conte en anglès perquè els més
petits es comencin a familiaritzar

amb aquesta llengua. L’aneguet lleig o En Pere sense
por són altres títols d’aquesta col·lecció que ja són a
les llibreries.

La Ventafocs / Cinderella. Charles Perrault. Adap-
tació de Francesc Boada. Il·lustracions de Montse
Fransoy. La Galera. 23 pàgines. 12 euros

Cartes d’uns coneguts a
una desconeguda
Xavier Bru de Sala
La Magrana
340 pàgines. 20 euros

Ningú amb una mica de
seny podrà discutir el vi-
gor i l’altitud dels comen-
taris d’ordre polític que

Xavier Bru de Sala (Barcelona,
1952) realitza a través dels
seus articles, i tampoc nin-
gú podrà negar el valor
polèmic de les seves opi-
nions a l’hora de dinamit-
zar l’atmosfera cultural
del país. Ningú tindrà uns
arguments prou sòlids per
posar en dubte el seu enor-
me bagatge literari, i nin-
gú pot atrevir-se a dir que
la seva feina feta fins ara
no posseeix un saludable
sentit comú en favor de la
col·lectivitat intel·lectual:
la discussió, el debat, el
posar en entredit els tò-
pics i les tendències con-
vencionals en el moment
de contemplar l’evolució
de la vida moral és sem-
pre un motiu d’agraï-
ment. I fins i tot, en un
altre àmbit d’acció, pot
haver-hi qui opini que la
seva tasca com a poeta és
digne d’elogis —una obra
escassa, però notòria per
qui se sent atret pels enig-
mes de la lírica—, però
potser ja és més discutible
l’art de l’aplaudiment
quan toca enfrontar-se a
una novel·la com la que
acaba de publicar, Cartes
d’uns coneguts a una desco-
neguda. És la primera
obra de ficció que Bru de Sala
publica i des de les primeres pàgi-
nes es por afirmar que l’autor es
mostra completament fidel als
plantejaments i a les defenses es-
tètiques que proclama des de les
seves columnes d’opinió: és una
novel·la exigent amb el lector, con-
cebuda des d’un elevat nivell de
consciència verbal, s’hi observa
una voluntat tenaç per construir
un estil portentós, i en cap mo-
ment concedeix cap treva a la faci-
litat ni a la simplicitat argumental
ni de pensament. Bru de Sala no
ha escrit una novel·la a la recerca
de l’èxit immediat, fuig de les orto-
dòxies narratives, i és prou valent

com per edificar un artefacte lite-
rari que demana concentració i
dedicació exclusiva, però també
pot haver-hi qui pensi de seguida
que Cartes d’uns coneguts a una
desconeguda sigui una d’aquelles
novel·les escrites exclusivament
pels crítics de llibres i per la gent
de l’ofici que vulgui aprofundir en
la teoria de la novel·la.

El llibre porta com a subtítol

Esbós d’una pseudonovel·la, i cal
agrair que Bru de Sala no enganyi
en cap moment perquè, en efecte,
poc hi té a disfrutar qui hi vagi
amb la intenció de localitzar-hi un
argument amb cara i ulls. Alguna
cosa en clar s’hi pot treure, és evi-
dent, però després de donar-hi
moltes voltes i de llegir les pàgines
amb una paciència que no sempre
obté la recompensa desitjada. En
un principi, el llibre està format
per les cartes que una sèrie de per-
sonatges —no és difícil descobrir-
hi sovint la veu del propi autor—
envien a una dona bellísssima i
desconeguda a través del correu
postal o electrònic: és l’excusa idò-

nia, al cap i a la fi, per practicar el
vell joc de la impostura, de la rein-
venció de la personalitat mit-
jançant les màscares de la llengua;
és també, al capdavall, la justifica-
ció perfecta per retornar al mite
de Beatriu i del Dant i d’explicar
des d’una òptica contemporània
la història de qui s’enamora una
vegada i persegueix per sempre
més a qui s’ha convertit en la seva

obsessió a pesar d’haver-la
vist només una sola vega-
da. Al llibre s’hi inclouen
les biografies sentimentals
dels perseguidors, les seves
opinions i les seves teories
sobre el sexe i i l’amor i la
vida quotidiana, sobre la
falsedat dels romanticisi-
mes siguin de l’espècie que
siguin, sobre el desig i so-
bre les dificultats de la con-
vivència i, tot i l’alçada i la
profunditat intel·lectual
de les reflexions que assa-
gen els protagonistes diver-
sos, el lector ben aviat se
sent perdut en un laberint
tediós. Enlloc s’hi nota un
mínim de fluïdesa narrati-
va —que l’autor hagi op-
tat per aquesta línia és ben
lícit i digne d’aplaudi-
ments, però també ho se-
ria que el lector no tingués
la sensació de naufragar
contínuament en un mar
de sentències contundents
narrades amb un estil so-
bredimensionat, inversem-
blant i que, més enllà de la
ironia o la paròdia que
busca, sembla com si fra-
ses rere frases projectés
una ombra espessa que im-
pedís qualsevol mena d’en-
teniment.

El lector pot tenir la sensació
de trobar-se davant d’una mena
d’assaig novel·lesc que vol paro-
diar els consultoris sentimentals,
però el que s’acaba imposant és la
certesa que el que ha acabat de
llegir amb esforç és una antologia
de les opinions de l’autor sobre les
misèries i les virtuts de la vida en
solitari i la vida en parella. A l’al-
tra banda del fracàs narratiu que
representa aquesta novel·la, això
sí, hi ha la voluntat de Bru de Sala
per construir un text que s’allunyi
de la trivialitat literària que domi-
na el panorama actual i el poder
d’una enorme i constatable voca-
ció literària.

Sobre l’amor i el sexe
PONÇ PUIGDEVALL
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Fullejo aquest llibre esplèndid dedicat a commemo-
rar els cent anys de la Biblioteca de Catalunya i, no
és que no ho sabés, que ho sabia, però em sorprèn,
sempre em sorprèn, que una cosa tan sòlida, tan de

sempre, només faci cent anys que existeixi. Algú pensarà
que cent anys són molts anys, però jo sé que no. Ara sé que
no, perquè ja en compto alguns i molts ja em semblen pocs.
Repasso les primeres pàgines d’aquesta història, tan ben
explicada per Reis Fontanals i Marga Losantos i m’adono,
una vegada més, que, en aquest país, tot el que s’ha fet, s’ha
fet d’una manera voluntariosa i precària, obra d’uns pocs
que, lluitant contra tot, es van entestar a pensar amb gran-
desa de mires, no es van acontentar amb ploramiquejar,

van gosar actuar. Tenien una idea de com volien el país,
tenien pocs mitjans, però tenien voluntat de ser.

Ara passegem per les meravelloses sales gòtiques de la
biblioteca i no pensem que el 1938, sí, el 1938, en plena
guerra civil, encara s’estaven instal·lant els llibres a la sala
de lectura. No pensem que les obres de restauració de tot
l’edifici no van començar fins al 1931. No pensem que,
abans, la biblioteca havia estat instal·lada a l’edifici del que
ara coneixem com a Palau de la Generalitat, no pensem
que hi va ser inaugurada el 1914, no pensem que ni Verda-
guer ni Maragall van poder posar-hi mai els peus, senzilla-

ment perquè no existia. Confesso que m’agafa una estra-
nya sensació, híbrida d’orgull i de melancolia. Ens me-
reixem els nostres avantpassats? Som conscients del que els
devem? Serem capaços de vèncer l’enorme precarietat de
les nostres institucions culturals i obrir-les cap al futur?

Llegeixo la gesta dels “vuit magnífics”, els vuit membres
de l’Institut d’Estudis Catalans que van decidir crear la
primerament anomenada Biblioteca de l’Institut. Es van
adonar de seguida de la urgència d’una biblioteca que fos
un centre de treball per a ells, però, alhora, també un
germen d’una cosa més gran i ambiciosa: una biblioteca
nacional on es reunissin tots els documents fundacionals
de la llengua i la literatura del país i tots els llibres editats
en català. Llegeixo un fragment del parlament de Jaume
Massó i Torrents, un dels vuit magnífics, el dia de la inaugu-
ració pública de la sala de lectura, el 28 de maig de 1914,
que deixa molt clar el sentit que donaven a la biblioteca: el
de fonament d’un poble. Llegeixo també com aquests vuit
magnífics van haver d’avançar els diners per comprar el
Cançoner que recull els poemes de Cerverí de Girona.
Llegeixo que Joan Maragall, poc abans de morir, va escriu-
re una carta a l’Ajuntament de Barcelona demanant diners
per la biblioteca. Llegeixo. Tinc tota una història fascinant
a les mans i miro de projectar-la cap al futur. Veig la
biblioteca ocupant tot l’edifici, amb tots els fons catalogats,
oberta, tècnicament moderna i socialment dinàmica, que
vol dir amb tots els recursos per no decebre aquell somni
dels seus fundadors.

COLLS I PUNYS

La Biblioteca de
Catalunya

NARCÍS COMADIRA

LA REBOTIGA

Fotograma de La ciudad de Sylvia, la darrera
pel·lícula de José Luis Guerin, un treball entorn a
la idea de la dona desconeguda com a desig o ideal.
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