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BENVINGUTS AL FUTUR

¿Quiet?

ERNEST

Folch
DIRECTOR GENERAL D’ARA

o hi ha gaires llibres que, al
girar l’última pàgina, pensis
que t’han fet canviar la manera de veure el món. Vaig tenir
aquesta sensació única quan vaig
tancar l’última pàgina de Quiet, de
Màrius Serra (Empúries / Anagrama). El llibre és un repàs a la vida
del Llullu, el fill de 7 anys de l’autor
amb una gravíssima encefalopatia,
que el va convertir en un minusvàlid absolut des del primer moment. Qui tingui la sort de llegir-lo
passarà per totes les emocions humanes possibles: tendresa, ràbia, ironia, amor, esperança.
La història no cau en la temptació
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de fer un inventari de sentiments, es
tracta d’una descripció brutal i directa d’una experiència gairebé invisible: ningú veu els nens d’ètnia llullu que van pel món, i Quiet els posa
un focus a sobre perquè es vegin per
sempre més.
Serra escriu un relat totalment
desconstruït en l’espai i en el temps,
però que es desenvolupa amb una
naturalitat i amb un ritme que ja
voldria qualsevol novel.la. Però el llibre arriba al seu clímax amb una novetat, un efecte innovador que culmina el relat i el canvia per sempre.
Un muntatge fotogràfic extraordinari de Jordi Ribó permet posar el Llu-
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llu en moviment, i cada passa virtual
del nen (a la foto) es compensa per
una frase, una paraula o un
paràgraf de l’autor, sempre amb
una porta oberta a l’esperança.
Quiet no mereix el nom de testimoni, ni d’autoajuda, ni de memòries, ni de no-ficció. Es tracta d’un llibre nou, que funda un nou gènere.
La seqüència final és la venjança final del Llullu, el miracle que li permet deixar d’estar quiet. Un miracle
que no seria possible a la vida real.
Només pot funcionar aquí, en forma
de llibre.
efolch@elperiodico.com

LA SOLAPA

urant anys, el bar de l’Hotel Frankfurterhoft ha estat testimoni d’orgulls i
roïneses d’editors de tot el món. És el lloc
al qual s’ha d’anar cada nit per recuperar-se, copa en mà, de les extenuants jornades de la
fira del llibre de Frankfurt. No és infreqüent que
coincideixin a la mateixa barra un editor ufanós
perquè acaba de robarg un autor important a la
competència i la víctima queixosa del robatori. Els
veterans consumeixen la copa amb el posat falsament escèptic de qui sap que tot és pur teatre però
es resisteix a protagonitzar la representació; els novells, amb la vana il.lusió d’obtenir un paper en el
repartiment, així sigui amb l’efímera frase: «Jo hi
vaig ser».
En l’edició d’aquest any coincidia amb la fira el
veredicte del prestigiós premi Man Booker. Fins a
quatre editorials espanyoles estaven pendents de
la decisió. Encara que hi havia candidats molt sòlids, A l’última
com Salman Rushdie i John
fira del
Berger, se’l va acabar enduent un neòfit que es diu llibre de
Aravind Adiga, amb la no- Frankfurt
vel.la Tigre blanc. En català la
publica Amsterdam Llibres i, fins a quatre
en castellà, és un dels pri- editorials
mers títols inclosos en la pro- espanyoles
gramació de Miscelánea. La
seva editora, Patricia Escalo- estaven
na, la més jove entre tots els pendents del
optants, es va arribar al
veredicte
Frankfurterhoft a celebrar-ho. Molts editors de la del premi
competència es van afanyar Booker
a felicitar-la. Alguns, suposo,
amb més sinceritat que altres. El més veterà de
tots, al catàleg del qual figuren un bon grapat de
premis Booker, després de felicitar-la, es va assegurar d’afegir que, segons la seva experiència, el Booker a penes augmenta les vendes espanyoles d’un
llibre en uns tristos 400 exemplars. ¿Se li va amargar el gintònic a la jove editora? Ho dubto, perquè
la seva naturalesa entusiasta sabrà treure profit
d’aquesta lliçó d’amarg i savi escepticisme.
Ignoro si tots ells eren conscients que en aquell
mateix bar, al llarg de l’any, es reuneixen també
constructors, informàtics, fabricants de material
quirúrgic, venedors de productes bancaris, automobilístics o numismàtics. Tots convençuts, durant una miserable setmana, de ser el centre del
món amb una copa a la mà.
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ranz Kafka va saber llegir-lo com un
escriptor «tan graciós que gairebé es
podria pensar que ha trobat Déu».
Per tot el que té de paradoxal, és
una sentència pertinent per esbossar el pensament de G. K. Chesterton (Londres,
1874 - Beaconsfield, Buckinghamshire,
1936), creador i polemista tan insaciable
que va acabar certament abraçant el catolicisme gairebé com a forma de rebel.lia. Es
va proposar avançar com un dels últims victorians, en una època abonada al pessimisme i aliena als dogmes de fe. I d’esquena a
la modernitat literària, va extreure del
seu prolífic barret de copa personatges tan periclitats com el pare
Brown, l’innocent rector cridat a resoldre els més intricats misteris apel.lant a la
lògica que s’amaga en la
irracionalitat. No en va,
en els 50 relats del detec-

va afició a l’esgrima dialèctica. Amb el dramaturg va polemitzar en debats i tertúlies
sobre filosofia, religió i política, i entre l’admiració i la discrepància es va relacionar
també amb H. G. Wells i amb Henry James. Però en la seva tasca de crític, van
ser Charles Dickens i Robert Louis Stevenson els que van ocupar les pàgines més
encomiàstiques, en semblances que avui es
compten entre les seves millors biografies.
Als altres cims del gènere hi va arribar després de la seva conversió catòlica el 1922,
sorprenent final de trajecte per a qui es va
confessar «un pagà als 12 i un agnòstic complet als 16». Així, les hagiografies Sant Francesc d’Assís (1923) i Santo Tomás de Aquino
(1935) se sumarien en la seva producció
a fites com El hombre eterno (1925), visió
cristiana molt influent de la història de
la humanitat.
La seva fama com a «novel.lista d’idees» potser té a veure amb una de les se-

