
Als inicis de la seva carrera, Josep Pla 
va manifestar el temor de quedar con-
demnat a veure la vida en forma d’arti-
cle periodístic. Seria, efectivament, una 
condemna llarga: tota la seva vida. Però 
va ser una condemna feliç, beneficiosa. 
Beneficiosa per a ell i per al lector. L’ar-
ticle és un text d’extensió determinada 
i fixa, i aquest requisit, aquesta cotilla, 
força l’autor a pensar-lo com un tot 
coherent i equilibrat, i el força també a 
mantenir sempre la mateixa estratègia, 

el mateix esquema, a més de l’estil, 
evidentment. L’obliga, finalment, a or-
denar la seva visió de la vida.

La magnífica revista mensual L’Avenç 
ha proposat a diversos autors relativa-
ment joves que escriguin una sèrie d’ar-
ticles memorialístics, testimonials, i 
algunes d’aquestes sèries, retocades o 
no, i fins i tot ampliades, s’han conver-

tit en llibres excel·lents, publicats per 
l’editorial de la revista, com ha estat el 
cas del de Joan-Daniel Bezsonoff, Una 
educació francesa, i ara s’escau amb 
Els castellans, de Jordi Puntí.

L’article va ser també la feliç fórmula 
que va fer servir l’historiador Tony Judt 
(El refugi de la memòria, La Magrana, 
2011) quan es va trobar empès a re-
cordar aspectes cabdals la seva vida 
per culpa del greu trastorn neuromotor 
que patia i que l’any passat l’acabà 
matant. 

L’operació cultural de la revista 
L’Avenç ha fet possible que molts au-
tors no haguessin d’esperar a fer-se 
vells per a començar a recordar. A 
trenta o quaranta anys un escriptor 
assenyat i madur, literàriament parlant, 
pot treure un immens profit de la seva 
infantesa i joventut.

Ho va demostrar Sándor Márai. L’au-
tor hongarès escriu les seves memò-
ries poc abans de fer 35 anys i el 
resultat en va ser una obra mestra i 
un llibre imprescindible per a conèixer 
l’Europa de les tres primeres dècades 
del segle XX: Confessions d’un burgès. 
Lamentablement, és un llibre orfe d’edi-
ció catalana.

LLIBRES

Conegut habitualment com l’Art d’es-
timar (traducció parcial i inexacta per 
tal com els romans no solien estimar 
–almenys en el sentit que el diccionari 
dóna a aquest terme–, sinó que enamo-
raven, seduïen i anaven per feina), el lli-
bre constitueix un manual de prescripci-
ons sobre l’amor, per als homes i per a 
les dones. Les estratègies de seducció, 
la utilitat dels missatges i la poesia, els 
afrodisíacs i els maquillatges, la vanitat 
d’ells i la mania adquisitòria d’elles.

En Julian és un ex-productor de ràdio que 
ha passat per la vida sense pena ni glò-
ria i en Sam, un filòsof d’èxit. L’amistat 
entre ells dos ha tingut alts i baixos, però 
no han perdut mai el contacte, ni tampoc 
la complicitat amb el seu vell professor, 
en Libor Sevcik. Quan acaben d’enviduar, 
en Libor i en Sam es troben per a sopar 
amb en Julian. Amb un humor mordaç, 
tots tres rememoren els dies que encara 
no havien guanyat res prou important per 
a plorar-ne la pèrdua.

Un passeig pel costat més popular, 
pintoresc, mitològic i discutible de sis 
sants ben coneguts a casa nostra, com 
Antoni d’Egipte, el gegant Cristòfol o 
Sant Jordi. Del Patufet als gegants, de 
les Rondaies mallorquines a les proces-
sons de Corpus, passant per devocions 
locals i universals, l’autor posa en 
relació un devessall d’històries i docu-
ments. Després de llegir-lo, la imatge 
dels sis sants no ens semblarà mai 
més la mateixa.

Les imatges de sis sants en 
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