
LLIBRES

El desembre passat, enmig d’una tem-
pesta d’acusacions relacionades amb 
la seva vida personal i amb les de-
núncies de polítics americans, Julian 
Assange va començar a escriure la his-
tòria de la seva vida. El resultat és un 
llibre que descriu no únicament la feina 
de WikiLeaks, sinó l’evolució moral i po-
lítica del seu fundador, des de la seva 
infantesa i els anys de l’adolescència 
a Austràlia, fins als seus problemes 
actuals amb la justícia.

Els animals són éssers que sovint 
ens acompanyen en la nostra aventura 
vital o que, només de veure’ns, fugen 
esperitats. Aquells que comparteixen 
casa amb nosaltres, no són tan sols 
espectadors del que ens passa, sinó 
que esdevenen personatges importants 
en les nostres històries. Maria Barbal 
explora les relacions entre humans i 
animals. La companyia, la compenetra-
ció, l’observació, el temor, l’afecte. Un 
recull de narracions.

Condemnat a mort per haver conspirat 
presumptament contra Nicolau I, a Dos-
toievski li commutaren la pena per uns 
quants anys de treballs forçats en un 
presidi de Sibèria. Aquesta novel·la és, 
doncs, el reflex d’una experiència viscu-
da en primera persona. La Casa Morta, 
el model funest dels sinistres penals 
de la Rússia tsarista, converteix els pre-
soners en ombres, però també permet 
de penetrar el fons de l’ànima humana 
en les situacions més extremes.

L’experiència de Dostoievski 
a les presons de Sibèria

Memòries de la Casa 
Morta
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Autobiografia no 
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Cada dia penso en tu
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Els números 27 i 28 de la col·lecció 
“El cercle de Viena”, On el foc s’apaga, 
un aplec de relats de fantasmes de 
l’anglesa May Sinclair, i La marca de 
l’aigua, la declaració d’amor a Venècia 
del Nobel Joseph Brodsky, es van aca-
bar d’imprimir “un dia ombrívol de la 
tardor del 2011”, llegim als respectius 
colofons. Normalment, els colofons de 
l’esplèndida col·lecció indiquen que 
el llibre s’ha imprès a Barcelona o bé 
quan. Així, el del número posterior, A 
Grand Central Station em vaig asseure 

i vaig plorar, d’Elizabeth Smart, diu que 
“es va acabar d’estampar el mes de 
novembre del 2001”, cosa que, a més, 
ja diu la pàgina de crèdits.

Per tant, quin interès hi havia en el 
dia ombrívol, i a relacionar-lo amb els 
dos títols? La pregunta és un misteri 
perquè els fantasmes de May Sinclair 

són ben visibles a la claror del dia i la 
Venècia de Brodsky no sempre apareix 
enfosquida per la boira, i fins i tot hi ha 
nits il·luminades per la lluna.

No és un misteri senzill de resoldre, 
tenint en compte que és ple de molts 
més interrogants. Parlem del mateix 
dia ombrívol o de dos dies ombrívols 
diferents? On el feia, el dia, o els 
dies ombrívols, a Barcelona, seu de 
l’editorial, o al polígon industrial de 
Sant Boi de Llobregat, on hi ha instal-
lada la impremta, Reinbook? El dia es 
va mantenir sempre ombrívol un cop 
enllestida la impressió? L’editor va 
esperar que fes un dia ombrívol per 
a acabar la impressió? Si va esperar, 
va esperar dies, setmanes o mesos? 
L’editor va decidir d’indicar al colofó, 
excepcionalment, el dia que feia en 
enllestir-se la impressió i, per tant, 
l’atzar atmosfèric va determinar que 
es parlés de dia ombrívol en comptes 
de dia plujós, assolellat, emboirat, ca-
litjós, tempestuós o nevat?

I, finalment, la pregunta més profun-
da i inquietant: per què els colofons 
d’aquests dos títols parlen del temps 
que feia quan van ser impresos i els 
dels altres, no?

La marca de l’aigua
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El misteri del dia ombrívol

Joseph Brodsky
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