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Bruce 
Springsteen 
o Belén 
Esteban? 

Bruce Springsteen va debutar l’any 
2014 com a autor literari. Va fer-ho en 
l’apartat de literatura infantil amb un 
àlbum il·lustrat per Frank Caruso que 
explica la història d’un cowboy de 
l’Oest extret d’una cançó del disc Wor-
king on a dream (2009). Es titula Out-
law Pete, i el va publicar Simon & 
Schuster als Estats Units i Caelus 
Books en castellà. El disc va situar-se 
en els estàndards d’èxit del Boss, co-
sa que implica uns quants milions de 
còpies. La història del bandoler Pete 
va excitar algun element del món edi-
torial i, tal com passa aquí, se li va fer la 
proposta. Springsteen va acceptar en-
cantat i l’editor, també com passa so-
vint aquí, va afanyar-se a declarar que 
tot i publicar-se com a llibre infantil, 
la narració, bellament il·lustrada, po-
dia interessar a qualsevol persona de 
qualsevol edat que fos amant del món 
del Far West. Han passat els mesos i la 
publicació en qüestió ha tingut un èxit 
força remarcable. És una edició de 
qualitat que no passa desapercebuda. 
I la pregunta és: per què tenim tendèn-
cia a considerar normal i desitjable 
que algú com Springsteen signi un lli-
bre infantil il·lustrat i en canvi no ho 
perdonem a altres famosos que fan ac-
cions semblants? 

MILLOR SARAH 
FERGUSON, POTSER?

 

Què diferencia el llibre de Springste-
en dels d’una altra celebrity, recor-
dem, Sarah Ferguson, la duquessa de 
York? Fergie ens va fer xalar amb la 
seva llarga sèrie animada, Budgie, el 
petit helicòpter. La qüestió és delica-
da. Aquest últim Sant Jordi, com cada 
any, van florir tota mena de llibres es-
crits per persones mediàtiques. L’au-
tobiografia de Belén Esteban, per 
exemple. Sacrilegi! Qui gosa compa-
rar-la amb el Boss? Calma, amics i 
amigues. L’un és un dels compositors 
i cantants de rock més gran de tots els 
temps, ha fet, fa i farà art, i continu-
arà donant-nos creació, bellesa, sen-
timent i saviesa, com qualsevol gran 
artista. L’altra, un producte mediàtic 
que serà escombrat quan interessi, 
sense deixar més empremta que la 
que han deixat altres figures com ella. 
Si tothom veu que l’objectiu últim de 
l’operació és el mateix, vendre un pro-
ducte amb l’incentiu del nom d’un fa-
mós, ja som al cap del carrer.✒

LLUÍS A. 
BAULENAS

L’ESCUMA  
DE LES 
LLETRES

La sensació de saber 
que alguna cosa 

s’acaba, que tot just 
s’interromp per deixar 
d’existir, és present al 
nou recull de contes de 
Puértolas. Fugir, tornar 
als orígens o recordar 
una relació passada són 
accions humanes que El 
fin relaciona amb l’es-
perit dels temps actu-
als, precaris i incerts.

El fin 

SOLEDAD  

PUÉRTOLAS 

Anagrama

KAREN MONTEROL’APARADOR

FICCIÓ

Com que ja ha 
passat Sant Jordi, 
o com que fa 
aquesta calor que 
estavella les pe-
dres, maquino 
perquè el diari 

m’accepti el text que qualsevol crí-
tic literari somia: la crítica d’un lli-
bre inventat. M’imaginaria un lli-
bre, el millor possible o el més ab-
surd, un que estigués format per un 
seguit de pròlegs de llibres inexis-
tents. M’imaginaria l’autor, un tipus 
lúcid i desencantat per les múltiples 
decepcions que minen el món lite-
rari, que s’hauria retirat a escriure 
només pòrtics de llibres d’altri. Li 
posaria un nom força corrent, de so-
noritat catalana, però tampoc gaire: 
Ferran Escoda, per exemple. El ti-
tularia Els meus millors pròlegs i 
m’inventaria un nom d’editorial in-
genu i inversemblant, com La Te-
merària. Hi col·locaria vint-i-set 
pròlegs, que recollirien una varietat 
riquíssima de gèneres, estils i au-
tors. Uns autors que, òbviament, 

La meva  
millor crítica

tindrien els noms lleugerament mo-
dificats (sempre de manera molt 
ocurrent), perquè els connaisseurs 
poguessin identificar-los amb els 
personatges que integren el nostre 
ecosistema literari. Què sé jo: Jo-
sep-Maria Espinguet, Jordi Llaune-
ta o l’editor i antòleg Josep-Maria 
Tortellet, per dir els primers que em 
vénen al cap. I els títols? Ah, amb els 
títols faria grans insinuacions. 

Tinc tots els autors i llibres pen-
sats: un obscur escriptor albanès el 
descobriment del qual canviaria el 
curs de la història literària, un po-
eta avantguardista, un articulista 
mal educat i misogin, un novel·lis-
ta vigorós que pintaria i follaria sen-
se parar, una poetessa amb petxina, 
un catàleg de subhastes, un nét re-
bel de l’alta burgesia catalana, un es-
tudi sobre capelletes literàries, 
l’obra completa del típic escriptor 
mallorquí proteic i total, la corres-
pondència entre un poeta prestigi-
ós i un escriptor de novel·la eròtica, 
un llibre d’autoajuda, un recull de 
contes escrits per un autor de sola-

pes, un novel·lista “de trama”, un 
poeta bèl·lic i patriota, un recull 
de narracions eròtiques, un es-
criptor que caminaria, un altre 
prologuista que s’hauria passat a 
la narrativa (el molt traïdor), un 
suposat mossèn del segle XVIII, 
un periodista gonzo que hauria 
mort en acte de servei, un estudi 
científic sobre la geodèsia, un lli-
bre de fotografies, un poeta ex-
travagant que arrossegaria carre-
tades de dones assedegades d’ell, 
un gran prosista que s’hauria dis-
fressat de pagès i s’hauria retirat 
a un mas, un misantrop orgullós 
que només aspirés a l’infinit, el 
dietari d’un escriptor que no es-
crivís, un poemari escrit per 
l’únic poeta bo de la famosa anto-
logia Nou nous nouvinguts, un au-
tor de guies gastronòmiques amb 
síndrome d’intestí irritable, un 
catedràtic universitari que s’hau-
ria retirat perquè la universitat és 
un ermot (sí, ho han endevinat, 
en Jordi Llauneta!) i un llibre que 
portés un xip incorporat capaç de 
detectar quins fragments prefe-
reix el lector, perquè els departa-
ments de màrqueting dels grans 
grups editorials poguessin redac-
tar una novel·la futura que fos en-
cara més comercial. 

Se m’acusaria de tenir massa 
imaginació, de pensar-me que 
aquest país té un sistema literari 
robust que permet frivolitats com 
aquesta. Però jo adduiria el ma-
teix que Carles Cabot (i el cognom 
no seria cap broma), l’autor d’un 
llibre sobre llibres perduts de qui 
el prologuista diria: “Aquestes 
presències fantasmagòriques que 
mostren els seus egos colpejats i 
adolorits tenen la seva perillosa 
similitud amb alguns dels conspi-
cus habituals de les lletres, però la 
caricatura mai no arriba a fer 
sang. Cabot escriu des de la ma-
teixa passió que la d’aquest grapat 
de desgraciats que van perdent 
obres mestres pel món”. I, per 
acabar-me de protegir, m’inven-
taria un aforisme que diria que els 
pròlegs són els parallamps que in-
tenten evitar la destrucció del lli-
bre. Ah, quin llibre més fantàstic, 
higiènic i corrosiu que seria, si 
existís de veritat!✒

ELS MEUS 
MILLORS 
PRÒLEGS 

FERRAN ESCODA 
LA TEMERÀRIA 

176 PÀG. / 17,95 € 

 

MARINA 

ESPASA

GETTY

Dotze relats amb mo-
tius ben “nostrats”, 

com el seny i la rauxa, la 
calçotada, la Ç o el ball de 
bastons, que es conver-
teixen en crims amb per-
sonatges foscos. Res no és 
el que sembla a les histò-
ries de dotze autors com 
Liz Castro, J.R. Armadàs 
o Laura Díaz-Roig, que 
uneixen el gènere negre 
amb la terra catalana.

Els crims 
nostrats 

DIVERSOS AUTORS 

Edicions Xandri

FICCIÓ

Barcelona és l’escena-
ri de la recerca fami-

liar de la Laia, que per 
culpa d’una vella baralla 
del tarot remourà el pas-
sat i sabrà els secrets de la 
família. La mort de la ma-
re serà el punt de partida 
d’un viatge que li canvia-
rà la vida, i es barrejarà 
amb el desig de trobar el 
pare, que no va poder co-
nèixer mai.

La vident de 
la lluna... 
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