
E l llibre de memòries com
a gènere o especialitat
literària gaudeix d’un es-

pai reconegut en la literatura ca-
talana. Algunes editorials, com
en el cas d’Edicions 62 o de
Proa, tenen des de fa temps col·-
leccions de literatura de
memòries i unes altres han
inclòs en els seus fons obres
d’aquest gènere. Ara, l’editorial
3i4 s’hi suma amb la col·lecció
Empremtes dirigida per Fran-
cesc Sellés,
motor i
ànima del
p r o j e c t e
que final-
ment ha
vist la
llum. "Em-
premtes”,
assenyala
Sellés, “vol
ser sobre-
tot una
col·lecció
de memò-
ries, de
com recor-
da un la pròpia vida o una part
d’aquesta vida, en temps i en
context”. Remarca Sellés la di-
ferència amb un altre gènere
pròxim, l’autobiografia. “Enca-
ra que d’un gènere a l’altre hi ha
només un pas, els llibres de la
col·lecció Empremtes se situen
fora delmarcmés restrictiu que
significa el llibre autobiogràfic”.
Al recorregut cronològic del lli-
bre autobiogràfic, el de me-
mòries ofereix per contra un iti-
nerari sense direcció fixa.

La col·lecció Empremtes
naix amb la voluntat de
col·lecció oberta i vocació inter-
nacional, i posa l’accent en les
trajectòries que, pel seu testimo-
ni personal i el context de les
seues vides, han distingit la
crònica cultural i social del se-

gle XX. Escriptors, actors, pin-
tors, etc., i els seus itineraris
dins d’aquest joc d’ocultació i
revelació biogràfica. Tres vo-
lums situats en tres moments
de la història del segle XX, la No-
va York de la segona postguerra,
l’Alexandria demitjan segle pas-
sat o la Barcelona dels seixanta
o de les Olimpíades formen la
primera entrega de la col·lecció
literària. Tres llibres en què la
memòria dels protagonistes, ací
el crític literari nord-americà

Anatole Broyard, l’escriptor
d’origen egipci André Aciman i
el dissenyador gràfic Enric Sa-
tué, constitueix el fil conductor
dels records de la seua vida i de
les vides dels altres, que al cap i
a la fi, també han contribuït a
forjar la pròpia vida.

Quan Kafka feia furor és el
títol que recull lesmemòries del
crític i columnista delNew York
Times Anatole Broyard, un re-
trat amb fons jazzístic del Nova
York efervescent que renaix des-
prés de la Segona Guerra Mun-
dial animat per crítics d’art, es-
criptors, pintors i altres mem-
bres de la bohèmia daurada, i
on, per descomptat, no falten
les històries sentimentals dins
d’una atmosfera de llibertat
sexual. En un formatmés novel·-

lístic, de gran narració retros-
pectiva,Adéu, Alexandria de l’es-
criptor André Aciman, és un re-
trat biogràfic que comença per
la seua pròpia nissaga familiar,
família jueva d’origen turc i
italià i parla francesa instal·lada
en la ciutat mediterrània.
Memòries dibuixades per la fi
d’un món cosmopolita i multi-
cultural que ha nodrit l’Alexan-
dria de la primera meitat del se-
gle XX i que ara lentament s’es-
vaeix en el nou Egipte del coro-

nel Nasser.
Més a

prop se si-
tua el ba-
lanç vital
del dissen-
yador En-
ric Satué
— a u t o r
també del
disseny de
la col·lec-
ció— de
títol deli-
ciós i
d’evocació
p o p ,

Cròniques de disseny, amb gust
de menta, vainilla o xocolata.
Malgrat un cert secretisme
—més que parlar d’autocensu-
ra, hauríem de dir exercici de
discreció— a l’hora d’evocar al-
guns noms que hi figuren, Satué
construeix un joc brillant de
memòria i records a través de
diferents escenaris comBarcelo-
na, Venècia, Buenos Aires o San
Francisco, tot barrejant la
crònica professional i les confes-
sions més intimes o de caràcter
sexual. Un exercici literari amb
elegància i un humor subtil
quan evoca determinats mo-
ments i peripècies de la seua vi-
da particular o professional.

Tres llibres a l’abast on la
memòria, com és de rigor, dona
ales a la imaginació.

N o sé vostés què en pensa-
ran, però queunhaja d’es-
merçar hores i hores per

trobar a les llibreries de la capital
de França la nova edició del Dic-
tionnaire de Michel de Montaig-
ne, publicat per Honoré Cham-
pion l’any 2007, no és un bon
símptoma, és a dir, és un exemple
idoni de les dificultats per què
passa el món del llibre en els
temps actuals. Em permetran
que aprofite l’ocasió per a recor-
dar que tan indignes són els que,
admiradors exclusius d’allò que
els és propi, es neguen a re-
conéixer les virtuts dels veïns
com els que fan de l’autoodi i de
la queixa un ús tan sistemàtic
que qualsevol invent alié sempre
els suscitamés entusiasme que el
més innovador dels propis. Per-
què, quantes vegades hem sentit
malparlar de les nostres llibre-
ries per pecatsmenors? Sens dub-
te, els llibreters, del carrer Rus-
safa o de la Rue des Écoles, ni
podenmostrar-nos totes les nove-
tats que el mercat genera ni
menys encara emmagatzemar-
les a la llibreria perquè algun lec-
tor es deixe caure de tant en tant
a mirar-se-les i, amb una mica de
sort, es decidisca per comprar-ne
alguna. Per això, més que no tro-
bar el diccionari que ha coordi-
nat Philippe Desan, em molestà
profundament la resposta que, en
preguntar amb insistència pel lli-
bre, em donà la dependenta que
tenia al seu càrrec la secció de
ciències humanes d’una llibreria
gegantina a quatre passes de la
Rue Rivoli: “Nous n’avons pas
ça”, m’amollà després d’una
ràpida consulta a l’ordinador.

Les llibreries menudes tenen
dificultats de supervivència i les
de les grans superfíciesmenyspre-
en sense contemplacions tot el
que no faça olor de best-seller. El
futur, doncs, pinta més aviat ne-
gre. La premsa parisenca ho su-
bratllava aquests dies amb argu-
mentsque fàcilment podien esten-
dre’s a qualsevol racó de l’univers
preocupat per la lectura. L’aug-
ment dels impostos, els preus des-
mesurats que han de pagar pels
lloguers, els marges ínfims que
els distribuïdors els concedeixen
comabeneficis... Un seguit de pro-
blemes que no caldrà exhaurir
perquè vostés s’adonen de lamag-
nitudd’una tragèdiaqueno éspre-
cisament local ni, encara menys,
provisional. Vivim temps de can-
vis substancials i hauríem de ser
capaços de posar fil a l’agulla i no

limitar-nos a contemplar els nuvo-
lots que ens amenacen. No és
qüestió, tanmateix, d’opcions radi-
cals entre la disbauxa electrònica
a què alguns sotmeten la seua in-
tel·ligència o la nostàlgia més
aviat estèril amb què uns altres
celebren la seua fidelitat
estrambòtica al passat. Aquests
darrers dies, als transports
públics de la capital de França,
m’era més fàcil observar joves i
no tan joves enganxats als seus
smartphones, amb els dits grossos
teclejant sens descans, que entre-
tinguts en una simple conversa. I,
d’altra banda, a la vora del Sena,
allaus de turistes entraven i
eixien sense parar de la Shakes-
peare & Company, que aquests
dies, amb motiu de la mort del
seu fundador, George Whitman,
lluïa penjat de la porta principal
un dels seus pensaments més co-
neguts: "The business of books is
the business of life".

En efecte, és el negoci de la
vida el que està en joc, però no el
de la vida que representa aquesta
mena de panteó del llibre obert
per a satisfacció dels turistes pari-
sencs. Lluny d’opcions radicals
gens aconsellables, la crisi ens fa

partícips de certs destrets que
ens aclaparen, com ara el que de-
nunciava fa poc la psicoanalista i
traductora Franceska Pollock en
una mena de carta oberta als lli-
breters francesos: els consumi-
dors vivim entre la raó que ens
demana temps per a la relació, la
conversa, la recerca, el canvi d’im-
pressions, i la pulsió a què ens
sotmet la societat de consum, que
no disposa de temps, que fuig del
contacte amb els altres perquè es
basta a si mateixa. Però, per bé
que Pollock no s’hi referisca, tam-
bé estem entre l’enclusa i el mar-
tell quan ens sentim obligats per
aquesta mateixa societat a no te-
nir altres expectatives de lectura
que les dels best-sellers. Ací és on
els llibreters i tots els que esti-
mem la literatura hauríemde cer-
car sendes noves que confirma-
ren les raons de Whitman per a
establir l’equivalència entre el ne-
goci dels llibres i el de la vida.

I ara què em dius, memòria?
La col·lecció Empremtes de l’editorial Tres i Quatre busseja
en la crònica del segle XX

Vivim temps de canvis
substancials i no
hauríem de limitar-nos a
contemplar els nuvolots

A MANERA DE TASCÓ

‘The business of books
is the business of life’
Vicent Alonso

Cobertes dels tres primers llibres de la col·lecció Empremtes.

Carles Gámez

La llibreria Shakespeare and Company, a París.
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V eig Un déu salvatge, de
Roman Polanski, basat
en un drama de Yasmina

Reza, i em vénen al cap algunes
afirmacions contundents que,
en el llibre Manifest, David Ma-
met fa sobre teatre. Mamet en-
vesteix contra els happenings i
les performances, que titla de dis-
barats, i afirma que “l’experièn-
cia teatral necessita un text, i el
text necessita una trama”. L’au-
tor nord-americà fa escarn
d’una certa intel·lectualitat pro-
gre i reivindica la tradició arrela-
da en la Poètica d’Aristòtil, tan
vigent i tan eficaç encara. “No
tot el món pot construir un gra-
ner”, diu Mamet, “però qualse-
vol pot incendiar-lo. I si tal acte
no és enveja brutal sinó
expressió de llibertat nietzschia-
na, és a dir, si al piròman no sols
se li permet el seu crim, sinó que
se l’elogia, hi haurà molts frus-
trats en la seua ànsia de reco-
neixement que es posaran a cre-
mar graners”. Sense la contun-
dència de Mamet, confesse que

estic fart de veure “piròmans”
elevats a la categoria de genis i,
per contra, bons artistes fent vi-
da de talp. El noranta per cent
de les pel·lícules i obres de teatre
actuals fallen en el més impor-
tant: el guió. O tenen un guió dè-
bil, o senzillament no en tenen.
No són, el teatre, el cinema o la
narrativa, una evolució del relat
que es conta vora el foc o abans
de dormir? Del desig de saber
què passarà? D’aquella
suspensió mental pròpia del joc
o l’enamorament? Vivim temps
de glorificació de l’escenografia,

de la banda sonora, dels efectes
especials... Recursos secundaris,
que haurien de passar desaperce-
buts, com un bon àrbitre, o, si
més no, que haurien de limitar-

se a reforçar el guió, no a emmas-
carar-lo o a substituir-lo. Quant
als directors i als actors, farien
bé de servir el text, i no de servir-
se’n. Hi ha, però, els egos, el divis-

me. O la manca de talent. Però
torne a Reza, a Polanski, a Un
déu salvatge. I a Mamet: “El tea-
tre és, essencialment, un grup de
persones atrapades dins d’un as-

censor”. Excel·lent defi-
nició per al film de què par-
le, que transcorre tot dins
d’una habitació, on hi ha
quatre persones no literal-
ment atrapades, però qua-
si. Polanski ha fa un exerci-
ci de professionalitat i, mal-
grat comptar amb actors
amb glamour, es limita a
servir el text, assumint-ne
inclús la unitat d’acció i de
temps, sense recórrer a el·-
lipsis, fet inusual i gens
fàcil en cinema. Tot el pro-
tagonisme, doncs, per al
text i la interpretació. Un
text brillant, ple d’enginy,
duríssim, tràgic i còmic al-
hora, obra d’una autora
amb majúscules, Yasmina
Reza, a qui coneixíem so-
bretot per una altra obra
de teatre exquisida i igual-
ment incisiva,Art. Pocs au-
tors tenen una mirada tan
lúcida sobre la corrupció i
les esquerdes en l’ànima
dels individus de classe be-
nestant. De qui escriu açò,
per exemple; i de qui ho
llig; i d’ellamateixa, Reza, i

del seu cercle d’amics. Un mèrit
afegit. Pocs, en aquest món, sa-
ben fer-se una autocrítica tan sin-
cera, tan aguda, tan inclement.
Tan salvatge.

NOTES DE CAMBRA

Un text salvatge

Ve de la pàgina 1
Rafael Roca n’és l’assessor, el
contacte amb la família, l’autor
de l’edició crítica i el comissari
de l’exposició Teodor Llorente:
patriarca de la Renaixença que
des de la seua inauguració el 22
de novembre està oberta al Mu-
vim (Museu Valencià de la
Il·lustració i de la Modernitat).
Per descomptat que el record im-
prescindible d’aquesta activitat
ha sigut un catàleg que també ha
dut a terme Roca.

Llàstima que no coincidiren
temporalment el nostre poeta re-
naixentista i Josep Pla! Quin ho-
menot no n’hauria eixit! Perquè
Llorente fou tot un personatge,
no sols un poeta en la llengua
dels valencians. Diu Rafael Roca
que hi ha una llegenda urbana
segons la qual el patriarca de la
Renaixença només hauria escrit
en valencià estrictament poesia,
quan també ho va fer en prosa.
Això sí, en castellà va traduir au-
tors romàntics europeus, com
Lord Byron, Goethe, Schiller, Hei-
ne, etc., amb una molt bona
recepció. Però Llorente exercí
gran part de la seua vida de pe-
riodista, a més de ser diputat a
Madrid. Fundà el diari Las Pro-
vincias, del qual va ser director
quaranta anys i redactor vigilant
de tot allò que tenia a veure amb
la nostra literatura. El nom
d’aquell periòdic, per a la
semàntica terminològica del mo-
ment, superava el pur provincia-
lisme que a hores d’ara indica, i
arribà a ser a Madrid una re-
ferència de la premsa perifèrica.

Un atzar favorable ha posat
en contacte aquestes tres peces
clau: Rafael Roca, Josep Piera i

l’AVL. Per descomptat que l’efec-
te Llorente s’ha expandit en bo-
na mesura gràcies a la co-
neixença i la relació entre els dos
primers. No sempre resulta fàcil
l’entesa entre el món acadèmic i
el món literari, si bé en aquest
cas ha funcionat i està funcio-

nant. La joventut i l’eficàcia inte-
l·lectual de Roca, combinades
amb la vitalitat i el lliurament en
cos i ànima a la literatura de Pie-
ra, ha produït un còctel al vol-
tant de Llorente, del qual es
parlarà i farà canviar ben proba-
blement la concepció tòpica del
patriarca de la Reinaxença. El
CEIC Alfons el Vell organitzà,
dins de la setmana dels Premis
Literaris de Gandia, el XV Home-
natge a la paraula dedicat a Teo-
dor Llorente, amb un espectacle
de recitació dels seus versos i
música romàntica del XIX a
càrrec de Piera i amb la

col·laboració de Roca. D’aquell
acte, a banda de tornar-lo a esce-
nificar a València, n’ha quedat
l’edició d’una selecció de poemes
llorentins feta per Piera i també
amb la col·laboració de Roca.

Després de l’estrena a Gandia
del XV Homenatge a la paraula,
vam sopar plegats Roca, Piera,
Àngel Calpe, Maria Josep
Escrivà (cap visible de
l’associació literària Saforíssi-
ms) i un servidor. Aleshores, en
aquell àpat, insòlit per la conver-
gència d’antigues maneres de
pensar irreconciliables, anàvem
compartint la consciència sobre

qüestions que s’havien ancorat
en els tòpics del passat. I en els
tòpicsmés negatius per als valen-
cians, que són tots els referits a
la divisió i fragmentació de la
nostra història lingüística i
literària. Els uns i els altres hem
menyspreat i anul·lat aporta-
cions literàries valuoses, com si
la història es poguera escriure
amb retallades arbitràries sense
pagar-ho amb un cost molt alt de
confusió i endarreriment. Substi-
tuir els tòpics per reflexions amb
trellat, adonar-nos que no sura-
rem en la mar de la misèria cul-
tural si no sabem seure tots ple-
gats i, com a valencians, buscar
el futur possible, així com accep-
tar la vàlua literària de Teodor
Llorente amplificant el centena-
ri de la seua mort i trobar mane-
res d’exportar-lo allà on serà ben
rebut: aquest era el programa
que es va desgranar aquella nit.

Manuel Baixauli

Dues imatges de l’exposició que el Muvim ha dedicat al patriarca de les lletres valencianes. A la dreta, en la
fotografia, Llorente (segon per la dreta assegut a terra) amb el grup d’escriptors de la Renaixença. / jesús císcar

La vàlua d’un escriptor
Llorente no fou sols un poeta en la llengua dels valencians

Confesse que estic
fart de veure
“piròmans” elevats a
la categoria de genis

S’ha de tractar
d’amplificar el
centenari de la mort
de l’autor
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