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a cap del meu departament a la
universitat d’Indiana m’ha dit
que durant els propers anys miri

de no publicar res a Catalunya. Dins el
sistema universitari nord-americà, el re-
quisit principal perquè et donin una cà-
tedra (o tenure) és que hagis publicat un
llibre i diversos articles acadèmics du-
rant els primers cinc anys de professor
(com més o menys a tot arreu, suposo).
Hi ha diversos professors i rectors que
avaluen la qualitat de la teva recerca, pe-
rò un dels factors clau durant el procés
de selecció és, naturalment, el prestigi
de l’editorial on es publica. Per això els
departaments d’hispàniques estan tips
de veure com els comitès de selecció de-
neguen càtedres a professors júniors
que publiquen el seu treball en edito-
rials espanyoles. Diuen que aquestes
editorials no tenen els processos de fil-
tre i revisió necessaris per garantir la
qualitat d’allò que publiquen i, sense
més preàmbuls, fan fora el professor de
la universitat.

Quan això passa, els hispanistes es
queixen (amb raó) que aquesta política

és injusta i que la universitat anglosaxo-
na és provinciana i alhora imperialista.
Jo també protesto i m’escandalitzo, pe-
rò, per dins, em pregunto si no tenen raó
els americans que desconfien dels edi-
tors espanyols. Fa la impressió que tant
a Espanya com a Catalunya el text que
escriu l’autor és pràcticament el mateix
que s’acaba publicant. Jo una vegada
vaig publicar un llibret i una altra vega-
da vaig publicar un article a Catalunya, i
l’únic filtre que van passar va ser el del
corrector. Als Estats Units, en canvi, fa
anys que intento publicar un text i l’edi-
torial que l’avalua ja m’ha enviat tres in-
formes plens de crítiques i suggeri-
ments i ja m’han amenaçat que el ma-
nuscrit revisat també haurà de passar
una altra ronda de revisions. Jo els vol-
dria dir que no s’hi esmercin pas tant,
perquè el possible resultat, per dir-ho
com Pla, serà mediocríssim, potser nul,
potser negatiu –llevat de produir-se al-
guna cosa impensada.

Potser aquests procediments no asse-
guren una diferència de resultats i, al
capdavall, tot depèn de l’esforç i l’inte-
rès de cada autor. Però no s’ha d’obli-
dar, tal i com mostraven al famós The
Shakespeare Sketch Rowan Atkinson i
Hugh Laurie (és a Youtube), que gràcies
a un editor llest la frase de Shakespeare:
«Ser una víctima de tots els mals de la
terra o no ser un covard i agafar la mà
que la mort ofereix» es va convertir en:
«Ser o no ser, aquesta és la qüestió.»
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Fa anys que intento
publicar un text i l’editorial
que l’avalua ja m’ha enviat
tres informes plens de
crítiques i suggeriments

 la redacció del diari re-
bem l’avís que com que
acumulem massa paper
i aviat no hi cabrem, una
empresa especialitzada

passarà a recollir-ne. Els diaris de pa-
per potser acabaran desapareixent, pe-
rò el paper que segreguem i amunte-
guem els periodistes no s’acabarà mai.
«Els llibres també seran recollits?»
«Els que no hagin estat guardats, tam-
bé.» Es tracta, doncs, de fer-ne tria, en-
tre la quantitat que els periodistes re-
bem. En tinc piles als armaris, sobre
les taules, a terra. Primer em sembla
que la tria no em serà possible perquè,
tal com va dir algú, no hi ha llibre do-
lent que no contingui una cosa bona,
però aviat m’adono que hi ha llibres
que la tenen tan recòndita que no dis-
posaria de temps de trobar-la per anys
que visqués. O sigui que mans a l’obra.

Ja he enllestit la feina. Davant meu
hi ha el munt dels llibres que llenço, tot
esperant els transportistes que vindran
d’aquí a una hora. Dins l’armari, tan-
cats amb clau per por que els transpor-
tistes siguin massa expeditius i s’ho
enduguin tot, hi he posat els que vull
conservar. He dit a un company de la
redacció que sé que no em prendrà per
un presumit: «Si algú volgués saber
com sóc, em faria el retrat mirant els
llibres que llenço i els que guardo.»

Primer de tot, m’he quedat els lli-
bres que són eines de feina. Després,
els dels amics, alguns dedicats: Rafael
Vallbona, Saül Gordillo, Antoni Vi-
ves, Xavier Bosch, Miquel Pairolí,
Gemma Lienas, Toni Aira, Lluís Per-
manyer, Agustí Pons, Francesc-Marc
Álvaro, Xavier Graset, J.R. Duran, Jo-
sep Martí, Antoni Dalmau, Joaquim
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Roglan, Josep M. Espinàs, Antoni
Puigverd, Joaquim Nadal, Isidor Còn-
sul, Pep Riera Font, Lluís Cabrera, Ig-
nasi Riera, Iu Forn, Daniel Giralt Mi-
racle, Josep M. Ainaud de Lasarte, Jor-
di Llavina, Jaume Arias, Albert Garcia
Espuche, Anna Ballbona, Carles
Duarte... De Carles Duarte l’altre dia
vaig rebre un llibre de més de set-cen-
tes pàgines que si no conté la seva obra
poètica completa poc n’hi falta.

Després, els llibres dels clàssics ca-
talans de la Barcino. I la col·lecció
d’Acantilado, amb els relats del Pare
Brown de Chesterton, per exemple. Fa

poc va passar per la redacció en Mi-
quel Berga i li vaig fer llegir un parà-
graf de Chesterton per si el vol fer ser-
vir en un dels britànics articles que pu-
blica el diumenge a El Punt. Diu (en
castellà, perquè és com és l’edició):
«Lo que nos resulta más temible a to-
dos es un laberinto sin centro. Por eso
el ateísmo és sólo una pesadilla.» Jor-
ge Luis Borges, home de laberints, va
glossar aquest fragment en algun dels
seus textos. També tanco a l’armari
l’obra completa de l’escriptor de Be-
nissanet Artur Bladé Desumvila, que
edita Xavier Garcia, un estudiós que
ha establert residència a Horta de Sant
Joan. Bladé va escriure un perfil del
natural sobre el senyor Rafael Mora-
gas, anomenat Moraguetes, que conté
un episodi que em ve de gust explicar.
El senyor Moraguetes, que era empre-
sari del Liceu, un dia va haver de bus-
car un tenor per a una obra que havia
de fer gira per Catalunya. Va saber que
a la casa de dispesa La bola de Oro, del

carrer de l’Est de Barcelona, hi havia
un cantant mallorquí amb bona veu, i
el va anar a contractar. Parlem de l’any
1929, quan l’Exposició conduïa cap a
Barcelona molta gent a la recerca de
fortuna. El senyor Moraguetes explica
que a mitja temporada el tenor mallor-
quí, que es deia Josep Moll, es va can-
viar el nom pel de Fortunio Bonanova.
El que Moraguetes no diu perquè no
ho devia saber és que tres anys més
tard aquest Fortunio Bonanova se
n’havia anat a Hollywood, i que el
1941 interpretaria el paper de profes-
sor de cant a Ciutadà Kane, d’Orson
Welles. Moraguetes tampoc diu que
l’any 1924, cinc anys abans de recalar
a Barcelona, el tal Josep Moll ja es feia
dir Fortunio Bonanova en els ambients
intel·lectuals de Mallorca, i que amb
aquest nom havia signat un manifest
avantguardista juntament amb Jorge
Luis Borges, l’escriptor argentí que
llavors passava una temporada a l’illa i
que acabo de fer sortir parlant de Ches-
terton. Ordenar una biblioteca és posar
centre al laberint. El carrer de l’Est és
aquí mateix, al costat de la redacció. El
lloc on hi havia hagut La Bola de Oro
és ara una placeta.

Contemplo els llibres condemnats
sense remordiment, i no perquè m’as-
segurin que aniran a parar a bibliote-
ques o llibreters de vell. Confesso que
alguns, dels quals no diré ni els títols ni
els autors perquè m’han ensenyat a ser
persona educada, els he posat a la pila
amb satisfacció. S’ha de poder dir que
llençar llibres pot ser un fet tan natural
com netejar la farmaciola de medeci-
nes caducades, esborrar de l’ordinador
els correus no desitjats, tirar a la pape-
rera la propaganda electoral o canviar
d’emissora quan parla segons qui.
François Truffaut ens va alliçonar que
cremar llibres és lleig, però entre els
que se salven al final de la pel·lícula no
n’hi ha cap dels que figuren a la pila
que ara veig com els homes s’enduen.

Neteja de llibres

vuits i nous | MANUEL CUYÀS

S’ha de poder dir que llençar
segons quins llibres és un
exercici natural

Entre els que salvo
del drapaire hi ha els de
Bladé Desumvila

Companys de la redacció, en plena tria de llibres.  / ANDREU PUIG




