
Jo era un bon llibre
Paul Desalmand presenta un deliciós relat ple de complicitats amb els clàssics de la literatura francesa 

N
o sé si vostès coneixen  
J’étais une bonne chanson, 
una peça d’Henri Sal-
vador on el gran crooner 

francès canta la mateixa cançó amb 
un estil diferent. Imita els cantants 
de la belle époque, Louis Amstrong, i 
els rockers abans d’acabar a la ma-
nera d’Henri Salvador. Les desventu-
res d’un llibre vagabund, de Paul Desal-
mand (Arenthon, Francia, 1937), es 
presenta com un relat molt estrany 
on el narrador és el mateix llibre que 
ens explica la seva pròpia història. 
«Vaig néixer el 17 de juny de 1983, 
a les 16.37, sortit de la impremta de 
La Manutention a Mayenne. Format 
16,5 cm x 12,5 cm. Pes: 230 grams». 
 Aquesta història tractada per un 
destraler hauria pogut avorrir el lec-
tor. No crec que el públic hispà re-
conegui totes les al·lusions humo-
rístiques a la literatura francesa, pe-
rò s’ho passarà bé amb un humor 
fresc mai agressiu. «També hi havia 
els que volien Madame de Bovary, atri-
buint-li aquella aristocràcia que la 
va matar de no tenir-la. O fins i tot un 
Madame Bovary de Balzac».
 
PASSADISSOS SECRETS / Ens passegem a 
través del món de la bibliofília amb 
una galeria de personatges curiosos, 
com el llibreter de Tulla –obert cada 
dia–, el metge iranià migpartit en-
tre l’humanisme occidental i l’abso-
lutisme islamista, el venedor de lli-
bres rars malalt de gravetat. Aques-
ta autobiografia fictícia ens serveix 
de guia per tots els passadissos se-
crets, tots els túnels d’aquest món 
fascinador. No ens dissimula res de 
les pràctiques mercantils dels edi-
tors que no fan filantropia sinó ne-
goci. «En realitat, trinxar cada any 

més de cent milions de llibres dels 
cinc-cents milions que se n’impri-
meixen, és a dir, més d’una cinque-
na part de la població, no és gaire 
gloriós». 
 El llibre de Paul Desalmand 
m’apareix com una delícia plena de 
picades d’ullet, de cites clandesti-
nes dels clàssics de la literatura fran-
cesa que els connaisseurs apreciaran. 
«Això era a Métagna, raval de Péze-
nas, al magatzem d’un imbècil», re-
corda la primera frase de Salambó 
de Flaubert: «Sucedía en Megara, ar-
rabal de Cartago, en los jardines de  
Amílcar».  
 Fins i tot, l’autor adapta unes 
expressions famoses del general 
De Gaulle que parlava de l’«Orient 
compliqué». «Unes setmanes més 
tard, em trobava a l’avió cap a Pa-

rís, i deixava amb sentiments com-
plicats aquest Orient d’idees –de  
vegades– simples».
 Un cop admès el postulat del lli-
bre narrador, entrem en un món 
paral·lel on els llibres conversen. 
Un exemplar de La nàusea, de Jean-
Paul Sartre, consola La cartoixa de 
Parma, de Stendhal, en un capítol al-
lucinant, delirant, digne de la perse-
cució dels cecs per les clavegueres de 
Buenos Aires a Sobre héroes y tumbas, 
d’Ernesto Sábato. 
 Aquesta faula encantadora, en 
el fons, sona com una declaració a 
la llengua i a la literatura franceses. 
L’autor fa servir totes les games de 
la llengua francesa, de l’argot més 
contemporani a la llengua més clàs-
sica. Fins i tot, escriu el mot belga (i 
suís) «septante» en lloc de soixante-dix. 

Els mèrits del traductor Jordi Roure-
ra Peret s’han d’assenyalar perquè la 
seva versió catalana reprodueix les 
sabors de l’original amb elegància i 
fidelitat.   
 Malgrat l’era d’internet, les imat-
ges de l’altra punta del món disponi-
bles en un segon, aquest llibre prova 
que a desgrat dels avenços de la tèc-
nica, la lectura sempre constituirà 
l’aventura més gran. Mentre els ho-
mes tinguin com els infants el gust 
dels relats meravellosos, sempre hi 
haurà lectors. H
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Llibre de la setmana. Amb un humor fresc i gens 
agressiu Paul Desalmand passeja pel món de la bi-
bliofília a ‘Les desventures d’un llibre vagabund’, una 
novel·la on el narrador és el mateix llibre que explica la 

seva història. Aquesta encantadora faula, plena de ci-
tes clandestines de les lletres franceses, obre la porta 
a un món paral·lel on un exemplar de ‘La nàusea’ con-
versa amb un altre de ‘La cartoixa de Parma’.

33 Paul Desalmand es passeja per la bibliofília, un món on es trituren milions de llibres a l’any.
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El santuari del sacrilegi

Es podria presentar com una barre-
ja entre Robin Hood, El nom de la rosa 
i el llegat que va de Tolkien a Geor-
ge R. R. Martin. Es podria presentar 
com una fantasia èpica realista, fos-
ca i d’aprenentatge on no falten les 
traïcions, l’humor i la passió. Tam-
bé es podria presentar com un ini-
ci de trilogia que sorprèn a la mane-
ra de Patrick Rothfuss i El nombre del 
viento, ja que combina elements tra-
dicionals amb una concepció aven-

turera del relat i uns evocadors tocs 
d’història medieval alternativa. Pe-
rò si alguna cosa distingeix des del 
seu títol La mano izquierda de Dios és 
la seva voluntat d’oferir una visió 
paral·lela del fet religiós, utilitzant 
el sacrilegi com a arma de denúncia 
i jugant a convertir el cristianisme 
en un tauler per a ments sense pre-
judicis. Per aconseguir-ho, i malgrat 
alguna imperfecció estructural i di-
versos temps verbals incorrectes, la 
història de l’elegit Thomas Cale en-
tre Redemptors, Antagonistes i Ma-
terazzi aspira a erigir-se en una de 
les troballes de gènere més inquie-

tants del semestre.
 Criat al cruel Santuari de Peña 
Shotover, Cale és un adolescent es-
querp que per una combinació d’at-
zars fuig a la perillosa Memphis jun-
tament amb els seus companys Hen-
ri i Kleist. Després d’una excel·lent 
primera part en què Paul Hoffman 
descriu els hàbits abusius del seu or-
de de monjos guerrers, l’aventura es 
trasllada a una mena de cort on Ca-
le tampoc encaixa, tot i que el seu 
caràcter peculiar, un estrany do per 
a la batalla i l’aparició d’una dona 
l’obligaran a quedar-s’hi fins a l’ar-
ribada d’una guerra que continuarà 

al pròxim volum. Entre personatges 
tan ben aconseguits com ara Idris-
Pukke, Kitty la Liebre o el sordmut 
Simon Solomon, les peripècies de 
Cale inclouen duels, ferides, lliçons i 
una inclassificable ambientació me-
dieval on els territoris ficticis de Mal-
país conviuen amb inesperades al-
lusions a personatges històrics des-
ubicats –com ara Jesús de Nazaret, 
a la novel·la «el tipus del ventre de la 
balena». Gràcies a aquest joc de refe-
rències, i a les seves dures crítiques 
als excessos religiosos, La mano izqui-
erda de Dios adquireix una dimensió 
moral insòlita en fantasia. Gràcies 
a ella Hoffman peca amb l’herètica 
intel·ligència de les bones ficcions. 
En aquestes, l’únic sacrilegi seria re-
petir com una lletania el que altres 
ja han inventat. H 
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‘La mano izquierda de Dios’ és una inquietant troballa d’èpica fosca i 
fantàstica en què Paul Hoffman dóna una visió paral·lela de la religió
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RICARD RUIZ GARZÓN

Si Jules Renard deia que criticar 
el món burgès és burgès, podrí-
em afirmar que qui assegura que 
no escriu una autobiografia es-
tà sent autobiogràfic. Julian Bar-
nes (Leicester, 1946) insisteix a dir 
que Res a témer no ho és, tot i que 
els seus pares i el seu germà filò-
sof, les seves lectures favorites i els 
seus dubtes com a escriptor apa-
reixen a cada pàgina. Potser el que 
Barnes vol és redefinir el gènere 
d’acord amb les Memòries del seu 
admirat Chateaubriand, o potser 
pensa que, en realitat, la conscièn-
cia de finitud i els usos de la fe re-
ligiosa i els seus antònims mono-
politzen massa aquesta meditació 
feta a corre-cuita per qualificar-la 
«d’autobiogràfica». El cas és que 
s’agraeix infinitament que Barnes 
es deixi emportar per un torrent 
d’idees sense sotmetre’s a una es-
tructura cronològica o temàtica, 
permetent que Renard el faci pen-
sar en Jacques Brel, que els records 
d’infància el condueixin a la diva-
gació neurològica, que Stravinsky 
comparteixi llit amb Flaubert, i 
que floreixin els aforismes bri-
llants («Potser el sentit de la mort 

és com el sentit de l’humor. Tots 
creiem que el que tenim –o no te-
nim– és perfecte i adequat per a 
la correcta comprensió de la vida. 
Són els altres els que no porten el 
pas»). Perquè a través de tot plegat, 
sabem que pensa en la mort aga-
fat al seu coixí i diàriament, que 
del seu ateisme durant la joventut 
ha passat a l’agnosticisme en la se-
va maduresa i que, encara que cre-
gui en la religió de l’art, segueix 
tenint tanta por de desaparèixer 
com el més comú dels mortals.
 No hauria d’espantar el llistat 
de noms il·lustres que Barnes do-
mina amb l’habilitat d’un tafur 
repartint asos. Lluny de ser elitis-
ta, l’autor de Metroland acosta al 
lector els seus models literaris gai-
rebé amb afany didàctic. La distàn-
cia, entre tragicòmica i analítica, 
que acostuma a tenir la seva pro-
sa, s’escurça: la pròpia vida fa que 
l’estil de Barnes, que sembla con-
demnat a racionalitzar-ho tot, es-
moli el tall de la seva navalla: al 
final, queda la decepció d’un fill 
escriptor quan els seus pares salu-
den amb indiferència la seva pri-
mera novel·la. Jugant a fet a ama-
gar amb el format autobiogràfic, 
transvestint-lo d’assaig digres-
siu, Barnes ha aconseguit un dels 
seus llibres més càlids, més prò-
xim a les seves debilitats i a les del  
lector. H 
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Coses de la 
mort pròpia

Julian Barnes ha 
fet de ‘Res a témer’ 
un dels seus llibres   
més càlids
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