
El “Premi Llibreter” és una feliç iniciativa del Gremi de
Llibreters de Barcelona i Catalunya, antiga de fa quasi deu
anys, que ha viscut moments “polítics” enormement revela-
dors. Ara fa cosa de tres anys, si no em falla la memòria, el
jurat d’aquest premi dimitia en bloc afirmant que la presiden-
ta del gremi, que no fa gaire va ser reelegida per al càrrec
contra la candidatura de l’amplíssim Guillem Terribas, de
Girona, els pressionava per aconseguir que la literatura en
llengua catalana hi fos premiada més espessament. El cert és
que un autor català l’ha guanyat poques vegades, però això
no hauria de preocupar a cap bon amant de la literatura
—matèria universal des de fa almenys cinc segles—, ni tan
sols a qualsevol catalanista que sàpiga en què consisteix la
traducció literària, el mèrit que comporta, i el favor enorme
que li fa a un país amb una tradició narrativa tirant a
escassa: aquests haurien de pensar que, en ser premiat un
bon llibre escrit originalment en la llengua que sigui, s’eleva
per art de màgia literària la qualitat de les lletres de casa
nostra. Per a ocasions com les que desitjava la presidenta, ja
existeix el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, que, justa-
ment, sovint s’atorga amb una independència absoluta res-
pecte a la qualitat literària del que un hom o una don hagin
pogut publicar: així funciona el patriotisme. La literatura és
tota la resta.

Aquesta proclama ve a tomb arran la concessió del
premi d’enguany a un llibre extraordinari de Sherwood An-
derson (1876-1941; no sé per què els periodistes van difondre
el latiguillo que el premi s’havia concedit a “un autor difunt”;
¿és que no s’ha de poder premiar la traducció d’un clàssic
que ha significat una fita en la història de la literatura mun-
dial i significa una catharsis per a la nostra?), val a dir,
Winesburg, Ohio, editat originalment l’any 1919. L’edició
catalana la trobareu a Viena Editorial, i la castellana a Acan-
tilado, calentes totes dues i molt ben traduïdes. Hem dit que
la proclama del primer paràgraf venia a tomb pel sol fet que
Anderson, en aquest llibre, va aconseguir una cosa que, per
culpa de tanta beateria patriòtica, a Catalunya s’ha aconse-

guit molt poques vega-
des: parlar dels avatars
de la vida d’un poblet
de 4.800 habitants —en
el cas d’avui, perdut en
el Middle West nord-
americà—, i, alhora,
oferir al món un llibre
d’una dimensió gairebé
còsmica —perquè n’hi

ha prou amb un sol ésser humà perquè despunti el cosmos, és
a dir, tota la vida, si un hi para atenció—, sens dubte avalada
per una capacitat de l’autor, pròpiament religiosa, de conside-
rar les coses d’aquest món sempre a mig camí de dues
circumstàncies: néixer i morir.

Anderson ha estat sempre un gran desconegut entre els
lectors catalans i castellans. Va succeir, possiblement, que
fins i tot als Estats Units —lloc en què l’influent Lionel
Trilling va desaconsellar-ne la lectura en un gest incomprensi-
ble en un crític de la seva intel·ligència; a Pavese, en canvi, li
agradava des de l’any 1931—, Anderson es veiés eclipsat per
una sèrie d’autors, gairebé tots de l’anomenada Lost Genera-
tion, que, comptat i debatut, li ho devien gairebé tot, i un bon
tros a dos altres gegants tampoc gaire editats aquí: Theodor
Dreiser i Sinclair Lewis, autor, aquest, d’un llibre que porta
el mateix títol del carrer en què passa tot el que es narra a
Winesburg, Ohio: Carrer Gran. La fama merescuda de John
Dos Passos, F. Scott Fitzgerald, Hemingway o Thomas Wol-
fe va deixar en segon terme uns quants llibres del nostre
autor d’avui -de mèrit especial ho són els dels anys vint-, que,
veritablement, no sempre poden fer la competència a U.S.A,
El gran Gatsby, Els primers quaranta-nou contes o Del temps i
del riu. Però el fet és que sense Anderson i Lewis, com hereus
genials de Melville, de Whitman i de Twain, no hi hauria
hagut les grans lleves de narradors nord-americans que admi-
rem tant, i això val tant per a la Generació Perduda com per
a Truman Capote, encara.

La proposta narrativa d’Anderson en aquest gran lli-
bre no podia ser més simple: agafar una vintena d’homes i
dones del poble que hem dit, fer-los passar discretament pel
sedàs de la mirada del periodista George Willard, i exposar a
la llum pública —el lector— tot allò que hi ha de secret, però
tremendament palpitant, en les vides d’aquests protagonistes
en sfumatto que apareixen al llibre: un mestre d’escola és
perseguit pels benpensants del poble perquè han confós la
seva afecció amb la pederàstia; una mestra que jeu despulla-
da al llit, llegint un llibre, és espiada per un capellà protestant
que veu capgirades totes les categories morals que posseïa;
un botiguer treu de l’establiment, brandant una pistola, un
viatjant que volia endossar-li qui sap quina modernitat; un
home s’estranya de vetllar el cos de la seva mare perquè,
segons que diu, ella era molt més alta del que representa
aquell cos al llit de mort. I així tot el llibre. ¿Havia Anderson
llegit, abans d’escriure’l, els contes dublinesos de Joyce, publi-
cats l’any 1914? Podria ser. Sigui com vulgui, el llibre és tot
ell una desfilada de revelacions i epifanies, en el sentit més
pròpiament religiós i menys missaire de la paraula.

buloses, interrogants d’avui: com
explicar la veritat? Com comuni-
car el passat? Com s’actualitza
l’ahir en un món veloç, bulímic,
espasmòdic? Perquè el “jura-
ment” que persegueix Mayans
des de la seva alliberació és donar
fe d’aquells fets, dels companys
morts. Mayans combat l’oblit.
Per això quan veu aquest llibre

imprès diu: “Ara sí que estic segur
que els meus records passaran a la
Història de la Humanitat per
transmetre el testimoniatge vivent
d’un íntegre defensor de la lliber-
tat”; o bé, “Ningú no ha d’oblidar
aquells esquelets vivents deambu-
lants pels caminals dels camps
d’exterminació; aquells éssers ago-
nitzants als prestatges dels llits de

bastiment; aquella munió de
cadàvers apilotats davant els forns
crematoris....”. Mayans ha com-
plert. Però el problema rau en un
altre lloc: en nosaltres. Si Mayans
és el 9.057 de Mauthausen, no
creiem que el número és un codi
per entrar al sorteig d’un cap de
setmana a un hotel de la localitat
alemanya amb vistes al camp.

zen els principals eixos discur-
sius sobre la immigració que han
fet, amb més o menys bona vo-
luntat, els partits catalans amb
responsabilitat institucional. Co-
mençant pel desaparegut Partit
Socialista d’Andalusia, passant
pel PSC-PSOE, CiU i l’ERC dels
vuitanta, els autors retraten els
intents de capitalitzar electoral-
ment una població que creien
congelada en el temps i els re-
cords dels llocs d’origen, tesi que
precisament volen rebatre els au-
tors. Allò que captiva del llibre,
que el fa viu, és que contrasten
la descripció dels aprofitaments
polítics amb una visió pròpia del
tractament de la immigració:
com un fenomen inherent a la

societat catalana, complex, can-
viant, i amb un enorme poten-
cial si es tracta assumint-ne la
complexitat, la normalitat i el

mestissatge ben entès. L’única
pega, la tendència implícita a de-
fensar la descongelació com un
fet majoritari sense aportar-ne al-
guna dada que ho acompanyi.
El famós meeting de Nou Barris

de 1999 organitzat per Ràdio Te-
le-Taxi amb un Jordi Pujol com-
partint escenari amb els Chun-
guitos, la polèmica proclamació
de Barcelona com a ciutat anti-
taurina i una falsació del tòpic
que relaciona perifèria metropo-
litana amb abstenció electoral,
acaben de conformar un llibre
que demostra un bon coneixe-
ment teòric i pràctic del que par-
la.

En tot cas, a resultes de la
lectura dels dos llibres, potser se-
ria hora de començar a modifi-
car una d’aquelles cites tan nos-
trades, no per això exemptes
d’una malfiança que fa feredat.
Que de fora vingueren... i per
sort s’hi quedaren.

“Una obra mestra
d’un dels pares

de la Lost Generation”

ELS VOSTRES CLÀSSICS

Sherwood Anderson
JORDI LLOVET

Grup de republicans espanyols a la plaça de Mauthausen, el maig de 1945.

S’analitzen els eixos
discursius sobre la
immigració que han
fet els partits catalans

Jordi Pujol, amb Los Chunguitos, a Nou Barris, el 1999. / CARLES RIBAS
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Entre fils i agulles
Barcelona, 1924. Una noia de vint-i-tres anys
veu com la seva vida canvia de sobte amb la
mort del seu pa-
re. Aquest fet
l’obliga a estar-
se a casa i fer de
modista amb la
mare per tirar en-
davant. Però no
és la vida que vo-
lia i la seva joven-
tut fa que es rebe-
l·li, veient com el
destí li fereix les
il·lusions alhora
que les fa reapa-
rèixer. A flor de

ell és la primera
novel·la de la his-
toriadora Tània
Juste, filla de Lluís Juste de Nin, que, després
d’uns anys de dedicació al món de la imatge i
de la comunicació en el sector de la moda, es
llança a redescobrir la vida i els costums dels
anys vint i trenta a Barcelona. A flor de pell.
Tània Juste. La Magrana. 272 pàgines. 19
euros.

Les confessions de Kafka
El reconegut i influent escriptor txec va es-
criure Carta al pare quan tenia 36 anys, des-

prés de trencar el
seu tercer prometat-
ge. El que comença
amb la intenció de
justificar el trenca-
ment amb la Julie
—tot i que el seu pa-
re s’havia mostrat
contrari al matrimo-
ni—, acaba amb un
reguitzell de retrets
i confessions que
l’autor descriu amb
una minuciositat ex-
haustiva. Un esbós
d’autobiografia ana-

litzat i traduït per l’escriptor Ricard Torrents.
Carta al pare. Franz Kafka. L’Avenç. 96
pàgines. 12 euros.

Una fantasma adolescent
A l’institut, la Charlotte és el tipus de noia
que ningú troba a faltar. Quan mor acciden-
talment, es torna invi-
sible de debò i desco-
breix que el més enllà
no és com ella s’imagi-
nava. En aquesta no-
va entrega de Ghost-

irl de l’autora, guio-
nista i cineasta Tonya
Hurley, la Charlotte
es veu forçada a treba-
llar aconsellant per te-
lèfon a adolescents
amb problemes, tot i
no ser que no és la
més adequada per a
la feina ja que morir-
se no li ha augmentat
precisament la confiança. Ghostgirl, el re-
torn. Tonya Hurley. Estrella Polar. 296
pàgines. 19,95 euros.

La falsa troballa
L’escriptor francès Pierre Louys intenta engan-
yar els lectors amb un poemari farcit de versos

suggerents i
bucòlics que re-
meten a la Grècia
clàssica, tot i ha-
ver-los escrit a fi-
nal del segle XIX.
Louys també és
l’autor de la nove-
l·la eròtica Afrodi-
ta, basada en els
costums antics.
Una proposta
que pot sorpren-
dre molts. Tant
amb el perfum
eròtic de l’antiga
Grècia que emer-

geix de l’interior del llibre i que inunda l’am-
bient. Petits poemes de Bilitis. Pierre Louys.
Edicions Raima. 172 pàgines. 14 euros.

LA REBOTIGA

Testimoniatges
i memòries (1936-1945).
Una nit tan llarga
Marcial Mayans
Cossetània
216 pàgines. 14,80 euros

És inevitable pensar en
l’apèndix de Els catalans
als camps nazis, de Mont-
serrat Roig. En aquelles

llistes i llistes amb centenars i cen-
tenars de noms i cognoms. Cata-
lans morts i deportats. Testimo-
niatges i memòries (1936-1945).
Una nit tan llarga és la història
d’un d’aquells noms i cognoms pi-
cats a màquina, perquè a la tipo-
grafia també hi ha vida. Sang que
neix en un món on tot semblava
possible. Es diu Marcial Mayans i
Costa. És un noi del barri del Ra-
val barceloní. Aprenent de vene-
dor de la Llibreria Sobirana. Estu-
dia anglès comercial. Li agrada
llegir, el futbol, el bàsquet. 16
anys el 1936. Guerra. S’allista al
Front. Ferit. Exili. Camp d’Arge-
lers. Auxiliar de l’exèrcit francès.
Presoner dels alemanys. Mauthau-
sen, tres anys i mig. Alliberament.
Guerriller clandestí contra Fran-

co. Condemnat a 20 anys de
presó. No pot tornar. I la vida a
França: Tula, Perpinyà, fins avui.

És així. Mayans, i la seva
generació, fruit de la macabra
acumulació. El número 9.057 de
Mauthausen. El número 9.057,
però podia haver estat el 9.056, el
9.058, o el 3.456, o 7.745. Darrere
les xifres palpita la microhistòria,
o com assenyala en el pròleg del
llibre el professor David Serrano,

la “micromèmoria”. En aquest
Testimoniatges i memòries de Ma-
yans hi ha tot el que els lectors, a
priori, podrien creure: Els SS na-
zis que, com una lletania, els repe-
teixen: “No sortireu del camp,
sinó en fumera”. Els carros, ca-
mions, carregats “amb cadàvers
esquelètics, disposats com si es
tractés d’arbrers abatuts”. El re-
guitzell de suïcidis als filferros elec-

trificats. O bé, “el fet d’obtenir un
cassó de sopa de suplement era la
possibilitat de perllongar la nos-
tra vida i de plantar cara a l’adver-
sitat, als cops, a la pluja, a la neu,
al gel”. I clar, ho escriu Mayans,
que ho ha viscut tot, que ho ha
patit tot. Ho escriu tal com raja.
Amb la naturalitat que té la natu-
ra. Sempre entre la tragèdia i la
comèdia.

Les històries de Mayans, tal ve-
gada, ens poden sonar, potser
n’hem sentit de semblants, però,
veritablement, aquestes memòries
fan fer memòria. La raó —i les
raons— les dóna l’autor, reitera-
dament, al llarg del llibre: “Ens
han retret, a nosaltres els supervi-
vents, no haver lliurat tota la veri-
tat, d’haver estroncat els relats del
que havíem vist, però no és falta
nostra. Hem experimentat massa
sovint que la gent, en general, no
es prenia seriosament els nostres
relats. No cal dir-ho, es comprèn
fàcilment que allò pugui semblar
inversemblant, de tan horrorós i
difícil de creure, però és pura veri-
tat”. És això. Mayans rebla el
clau, però el clau del segle XXI.

Des del segle XX planteja un
dels grans problemes, esculls, ne-

L’ascensor. L’arribada
al poder dels altres
catalans / Fabricar
l’immigrant. Aprofitaments
polítics de la immigració
a Catalunya (1977-2007)
Pere Cullell i Andreu Farràs / Col·-
lectiu Els Altres Andalusos
Angle Editorial / Pagès Editors
263 pàgines. 19,50 euros / 220
pàgines. 15 euros

La immigració ha estat i és,
encara, una de les
qüestions que més
anàlisis ha suscitat en el

món polític, acadèmic i social
arreu, també a Catalunya. Teo-
ries sobre la integració,
l’adaptació o l’assimilació han
estat debatudes del dret i del re-
vés, sense saber, a hores d’ara,
quin és exactament el model
català. En tot cas, sabem dues
coses: que el model d’integració
i/o adaptació ens diu molt, mol-
tíssim, de la societat receptora; i
que la capacitat d’oferir feina
digna és condició imprescindible
per mantenir la pau social i plan-
tejar-se noves fites. A partir
d’aquí, la qualitat i la quantitat
de mecanismes de promoció so-
cial existents és el que
determinarà si finalment ens en
sortirem o no.

I d’ambdues qüestions van
dos dels llibres recentment publi-
cats, el primer, L’ascensor, l’arri-
bada al poder dels altres catalans
dels periodistes Andreu Farràs i
Pere Cullell. El llibre explica
com i de quina manera han acce-
dit al poder un seguit de perso-
nes no nascudes a Catalunya, i
per tant sense el coixí que et pro-
porciona un imaginari donat per
descomptat i una xarxa relacio-
nal preexistent. Polítics, sindica-

listes, empresaris i escriptors ex-
pliquen que la recepta per pujar
al cim partint de zero es redueix,
fonamentalment, a treballar més
que ningú. Ho diu sense embuts
Celestino Corbacho en el pròleg:
“La imatge de confort que sugge-
reix l’ascensor no s’adiu a la rea-
litat de la immigració. Hem tre-
ballat molt dur”. Les entrevistes
es combinen amb un seguit de
miniassajos sobre temes diversos
però relacionats, tals com els di-
ferents processos migratoris que
ha tingut Catalunya, el paper del
PSUC en l’antifranquisme, la ca-
talanitat dels ja eximmigrants
—indiscutible i orgullosament
defensada per tots—, sobre els

beneficis d’una societat plural, el
paper de la demografia... Desta-
quen especialment l’explicació
acurada d’allò succeït en el
famós Congrés de Sitges, fona-
mental per l’ascensió del presi-
dent Montilla i del ministre Cor-
bacho, així com les intenses rela-
cions entre PSC i les casas regio-
nales. Episodis que els autors
mostren amb una actitud acríti-
ca, és a dir, sense restar l’impres-
cindible biaix de l’activitat políti-
ca —sempre condicionada als
avatars de la conquesta del po-
der. Això no treu que sigui un
llibre molt i ben informat, sintè-
tic i equilibrat en el fons i la for-
ma, així com una bona fotogra-
fia dels mecanismes de promoció
social que han funcionat.

En una mateixa temàtica,
però des d’una perspectiva més
acadèmica, hi ha el nou llibre del
Col·lectiu Els Altres Andalusos,
que vindria a ser una segona
part de l’anterior i exitós llibre
sobre la qüestió nacional. A Fa-
bricar l’immigrant, aprofita-
ments polítics de la immigració
aprofundeixen en la línia que els
identifica: la d’oferir-nos una
visió prou travada sobre el tracta-
ment polític i social del fenomen
migratori des d’una perspectiva
catalanocèntrica d’origen
andalús. Partint d’una màxima
més aviat marxista —el proble-
ma no és el suposat xoc cultural
sinó el repartiment desigual de
la riquesa— i de la
conceptualització de lerrouxis-
me i multiculturalisme, s’analit-

9.057
FRANCESC CANOSA

De fora
vingueren...

RICARD VILAREGUT

Els llibres expliquen com
han accedit al poder un
seguit de persones no
nascudes a Catalunya

Veritablement,
aquestes històries
de Marcial Mayans
fan fer memòria
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