
S
egons sembla, un empre-
sari mexicà, corrupte i cor-
ruptor, acaba de publicar 

un llibre, Derecho de réplica, que ha 
posat de cap per avall la població 
del seu país en vigílies d’elecci-
ons legislatives. Diuen que ven-
tila amb cruesa els tripijocs d’ex-
presidents, governadors, alcal-
des, diputats, empresaris, jutges, 
¡i fins i tot un bisbe!, a qui tots els 
partits del poder, o no, han anat 
encobrint. A més a més, les male-
ses de tots ells s’han anat cobrint 
d’infàmia. 
 De fet, amics i col·laboradors 
de la nostra filial a Mèxic em co-
menten, per una banda, que De-
recho de réplica és un fresc aterri-
dor de la corrupció política que 
ha corroït el país durant dècades 
i, per una altra, que fins avui cap 
dels implicats ha negat ni ha des-
mentit el que revela el llibre. L’au-
tor, Carlos Ahumada, havia acu-
mulat durant 15 anys una gran 
fortuna com a contractista de 
l’alcaldia de la capital fins que un 

dels alcaldes que més l’havia afa-
vorit el va empresonar (després 
d’un episodi truculent que el va 
arribar a esquitxar).
 Es va pensar que el feia callar 
per sempre, però López Obrador, 
col·locat a l’alcaldia paradoxal-
ment per l’esquerra més nostàlgi-
ca del país, va oblidar que només 
calia un llibre, un pobre i misera-
ble llibre fabricat segons el vell 
sistema de la impremta, per aixe-
car per fi la llosa dels escàndols. 
¡Un llibre, amics! ¡Només ha cal-
gut un sol llibre!
 Dues reflexions. La primera 
és òbvia: en plena campanya per 
abduir la paraula escrita en pa-
per per part dels depredadors de 
drets d’autor de macroempreses 
tecnològiques, cal destacar que, 
quan són fidedignes i saben cau-
sar l’efecte que es proposen, els 
llibres impacten, perquè són tan-
gibles i duradors. La Història els 
ha atorgat la credibilitat i el pres-
tigi dels quals no gaudeix cap al-
tre mitjà.
 La segona em ve donada per 
espontània associació d’idees: 
¿quina editorial espanyola dona-
rà més ara pel Bigotes perquè can-
ti sencereta La Traviata del nostre 
propi drama casolà?
 Ahumada a Mèxic i el Bigotes 
aquí, ¡mai devien somiar acabar 
forrant-se a la garjola per la via le-
gal gràcies a un sol llibre gairebé 
tant com, en llibertat, subornant 
i enredant trames il·legals a tort i 
a dret! H
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El tracte familiar i de tu a tu que ofe-
reix una petita llibreria en una lli-
breria gran. Aquesta és la filosofia 
que Núria Pons, responsable de la 
Bertrand, transmet als treballadors 
d’aquesta macrobotiga del llibre 
que va obrir fa només dos mesos i 
mig al centre de Barcelona. «Això no 
és un súper on un va amb el carret, i 
per això sempre donem tota la infor-
mació possible al lector: si està esgo-
tat, si es reeditarà... El ‘no’ a seques 
no existeix», explica Pons, una ve-
terana del sector que sent debilitat 
pels volums d’història i que procura 
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que a la secció d’Humanitats estigui 
ben visible «l’excel·lent» Violència, de 
Slavoj Zizek (Empúries / Paidós). 
 Fascinada per la segona guerra 
mundial, dues recomanacions re-
cents: A puerta cerrada, de Lauren-
ce Rees (Crítica) i Alemania 1945, de 
Richard Bessel (Ediciones B). I més 
enrere en la història, «un llibre sobre 
un tema terrible», A hierro y fuego. Las 
atrocidades de la guerra en la Edad Me-
dia, de Sean Mc Glynn (Crítica). Du-
es apostes personals de narrativa: Lo 
que arraiga en el hueso, de Robertson 
Davies (Asteroide) i Hay luz en casa de 
Publio Fama, de Luis Miñana, (RBA). 
 Els 1.500 metres quadrats de su-

perfície que ocupa la llibreria do-
nen per tafanejar entre llibres fins a 
l’auditori del fons, al costat d’un pa-
ti a l’aire lliure, escenari de l’agenda 
cultural. Abans d’arribar fins allà, 
però, hi ha l’àrea infantil i juvenil. 
«La majoria de nens vénen amb les 
mares, que són les que escullen la 
lectura dels més petits», explica. 
Lluny d’aconsellar els best-sellers Stil-
ton, Tina o la vampira Meyer, Pons es 
decanta per les col·leccions de Cruï-
lla i SM, sobretot El Vaixell de Vapor i 
Gran Angular. I, revelant el pecat de 
més d’un adult, exalça els àlbums 
infantils d’editorials com Barbara 
Fiore, Zorro Rojo, FCE i Kalandraka, 
«amb unes il·lustracions d’una qua-
litat que fa que els grans comprin el 
llibre més per a ells que no pas per 
als seus fills». H
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Guerra bruta entre poetes
L’escriptora que va obtenir la disputada càtedra d’Oxford dimiteix al revelar-se que va ser 

qui va difondre les acusacions d’assetjament sexual que van fer renunciar el nobel Derek Walcott

sat Padel es va convertir en la prime-
ra dona que aconseguia el càrrec de 
professora de poesia a Oxford.
 La celebració no ha durat gaire. 
Les proves que va ser ella qui va en-
viar diversos correus electrònics a la 
premsa sobre el passat de Walcott 
són irrefutables. Fins i tot els que 
van recolzar la seva candidatura li 
van demanar que dimitís. Ahir ho 
va fer, al festival literari de Hay-on 
Wye, a Gal·les. A manera de discul-
pa va dir haver actuat «de bona fe», 
«preocupada pels estudiants», tot i 
que la plaça no està relacionada di-
rectament amb l’ensenyament. Al 
sentir l’explicació hi ha qui ha sug-
gerit, que es dediqui a la política. El 
seu antic rival, el nobel humiliat, ha 
anunciat que no pensa optar al càr-
rec, novament vacant. H

33 Els oponents 8 La poeta Ruth Padel, ahir, i el nobel Derek Walcott, en una imatge d’arxiu.

Els trucs bruts per acabar amb un ri-
val perillós són habituals en la polí-
tica i els negocis. Però els protago-
nistes de l’últim escàndol d’aquest 
caire que sacseja el Regne Unit no 
seuen al Parlament ni treballen a la 
City: són poetes. Tant el premi no-
bel Dereck Walcott com l’escriptora 
Ruth Padel, que aspiraven a ocupar 
el molt honorable càrrec de profes-
sor de poesia de la Universitat d’Ox-
ford.
 La competició entre l’escriptor  
nascut a l’illa caribenya de Saint 
Lucia fa 79 anys i la descendent de 
Darwin, de 63 anys, poeta i professo-
ra de llengües clàssiques, anava molt  
empatada. Hi havia un tercer can-
didat, el crític literari indi Arvind 
Krishna Mehrotra, que les quinieles 
no tenien gaire en compte. La selec-
ció quedava en mans de 150.000 gra-
duats i personal acadèmic, amb dret 
a vot. Però dues setmanes abans de la 
final, un centenar de  professors van 
rebre cartes anònimes, que evoca-
ven acusacions per assetjament se-
xual contra Walcott.
 Dins els sobres hi havia  fotocò-
pies de les pàgines d’un llibre, The 
Lecherous Professor (El professor libidi-
nós), en el qual es detallava una de-
núncia presentada  contra el poeta 
per  una estudiant de la Universitat 
de Harvard i les acusacions «per con-
tacte sexual ofensiu» llançades per 
una altra, de la Universitat de Bos-
ton. La història no era nova i es re-
muntava a uns fets que havien pas-
sat 25 anys enrere, però havia estat 
desenterrada just a temps.

Una mà oculta

De sobte, la batalla dels poetes a Ox-
ford feia pudor de claveguera. El pas-
sat de Walcott va prendre dimensió 
nacional, quan un periodista de The 
Independent, John Walsh, va al·ludir 
en el diari a «les problemàtiques 
ombres de les acusacions per asset-

jament sexual» contra el nobel, du-
rant la seva carrera com a professor 
als EUA, de qui va escriure que era 
un home «fastigós» que mai es va pe-
nedir del seu comportament.
 Però Walsh és amic i antic amant 
de Ruth Padel. El periodista va ser la 
inspiració d’un dels seus poemes, ti-
tulat Menjar casolà, en el qual es des-
criu una escena de sexe a la taula de 
la cuina. Les sospites sobre la parti-
cipació de tots dos en la campanya 
de desprestigi van començar a aflo-
rar, però ells ho van negar rotunda-
ment. «És una covardia i una desgrà-
cia», va dir l’escriptora.
 Fastiguejat, el seu oponente va 
deixar la competició, que havia «de-
generat en un  intent d’assassinar 
algú de la forma més mesquina i de-
gradant». Finalment, dissabte pas-
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Un honor que 
només obliga a fer 
tres classes a l’any 

33 La plaça de professor de poe-
sia de la Universitat d’Oxford es 
va crear fa 300 anys i és un càrrec 
honorífic. Sense salari, les seves 
úniques obligacions són impar-
tir tres classes a l’any i una lectu-
ra cada dos. La resta de les tas-
ques són a elecció del designat. 
Prèviament han ocupat la plaça  
personalitats com el poeta victo-
rià Matthew Arnold, l’angloameri-
cà W. H. Auden i el  nobel irlandès 
Seamus Heaney.
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