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Crònica de la setmana literària

Desitjos són desordres
S UP ERGLÚ
Llucia Ramis

Barcelona

Mentre escric això, sento el goig
d’una veïna a través de la paret. No
ho explicaria si no estigués relacio
nat amb un tema que ha tengut pro
tagonisme aquesta setmana: el de
sig. Dijous al migdia, la saragossana
Irene Vallejo explicava que, segons
Safo de Mitilene, és el desig el que
crea la bellesa i no a l’inrevés. La po
esia, les paraules, creen bellesa. La
bellesa és a l’interior, però a l’interi
or de qui la mira.
Ho deia a l’escenari de la Setma
na del Llibre en Català, on va pre
sentar L’infinit dins d’un jonc, una
indagació sobre els orígens del lli
bre com a instrument de llibertat,
que Siruela va publicar en castellà,
va entusiasmar l’editora Glòria
Gasch, i l’ha tret a Columna. Feia
sol, el públic guardava els dos me
tres de distància, i una dona s’afa
nyava a passar desinfectant per les
cadirescadavegadaquealgús’aixe
cava. Marina Porras moderava un
acte en què també hi participaren
Pau Vinyes, que parlà De la vida que
passa. Jove, feminista, catalanista i
escriptora. Escrits d’Albina Franci
torra i Aleñà (Llop Roig), Enric Ca
sassses amb els seus Assatgets
(Poncianes),iAnnaPunsoda,queel
dia abans va conversar amb Mercè
Pujades,delallibreriaDòriadeMa
taró, sobre La luxúria.
Aquestvolumformapartdelasè
rie de pecats capitals que set autors
han examinat a Fragmenta Editori
al, cadascú amb el seu estil. La idea
era esbrinar si aquests conceptes
etiquetats per l’Església encara te
nen pes, malgrat haver perdut l’es
tigma. La luxúria no és el que està
més mal vist, però és el més temut i
del qual hi ha més literatura, deia
Punsoda. Continua essent un pro
blema perquè pot fer trontollar el
centre de la societat occidental: la
família. És difícil encaixar l’afecte
sincercapaunapersonaquenofor
ma part del cercle íntim. “Un desig
intens acaba condicionant la nostra
vida”, apuntava ella. I la dels altres
també, penso en sentir l’intens de
sig culminat de la meva veïna.
Però tornem a la Setmana, que
enguany se celebra al Moll de la
Fusta. Tornem en aquell desig que
crea bellesa i s’ha fet realitat per a
organitzadors, editors, llibreters,
autors i lectors. Semblava que la
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pluja de dimecres, dia de la inaugu
ració, complicaria la cosa. Però no;
la gent s’hi passejava amb paraigua,
i les vendes foren semblants a les
del primer dia de l’any passat. Hi
havia ganes. A Guillem Terribas
(que mai no deixarà de ser el llibre
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ter de la 22) li costa reconèixerme
amb mascareta. Després m’explica
que està ultimant una novel∙la. Fins
aquí puc llegir, entre d’altres coses
perquè encara no s’ha publicat.
Pugen a l’escenari Eduard Már
quez, Pere Comellas, Kàtia Pago
Cabanes i Anna Montané, traduc
tores de La lladre de fruita, del No
bel Peter Handke, publicat per Ali
anza. Montané diu que Handke va
dir que aquesta és la seva darrera
epopeia. Comellas ha traduït Restes
decarnaval,l’antologiadecontesde
Clarice Lispector publicada a Co
manegra, i amb epíleg de Tina Va
llès, de la qual mig món literari està
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parlant a les xarxes. Segons Come
llas, Lispector converteix qualsevol
aspecte de la vida quotidiana en un
poucapadins,mitjançant labanali
tat. Márquez recomana Reflexos en
un ull daurat, de Carson McCullers
(L’Altra Editorial). Abans m’ha dit
que per sort la pandèmia no li ha
afectatespecialment,perquèfamés
de trenta anys que treballa a casa.
Durant el confinament, dinava amb
la seva filla a travésdel Zoom. Enal
tres circumstàncies, hauríem par
lat dels nostres estius respectius.
De petits, si un geni ens concedís
tresdesitjos,gairebétotsdemanarí
em la pau mundial. Però quan ens

fem grans, aquest és el primer que
oblidam. Ho penso en veure a You
Tube la presentació de Cap altre
amicquelesmuntanyes,deBehrouz
Boochani. Anna Guitart condueix
l’acte des de la llibreria La Memò
ria, acompanyada (fora de pla) de
Laura Huerga, editora de Raig
Verd, que l’ha publicat. Cadascuna
desdelseuordinador,intervenenla
filòsofa Marina Garcés i Ángeles
Schjaer, assessora pedagògica
d’Open Arms.
El2013,l’autorkurdintentavaar
ribar a Austràlia, embarcantse en
un viatge perillós, quan a l’illa de
Manus va ser detingut il∙legalment.
Va passar sis anys a la presó, on va
escriure aquest llibre a través de
WhatsApp. Hi repassa les injustíci
es que es cometen en el nostre nom
amb l’excusa de la llei. Una realitat
que li resulta fa
miliar a Schjaer,
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Anna Montané,
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compleix enlloc.
Garcés apunta que, quan miram
enrere i veiem les atrocitats que es
cometien, no ens preguntam tant
pels botxins com pels qui varen
continuar fent les seves vides tran
quil∙lament. “Ara aquests som nos
altres, i no tenim excusa per dir que
no sabem què està passant”. Con
clou: “Això és el que ens fa còmpli
ces, saber que mentre la meva por
no sigui la teva, em sentiré més se
gur que tu”.c

