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Estat actual de les llibreries pel confinament

Libelista– continuen atenent els clients
acasa.
La cooperativa editorial Som* i

l’agència digitalMortensen, al seu torn,
han posat en marxa una campanya per
ajudar les llibreriesdurantelperíodede
tancament obligatori, LlibreriesOber
tes.cat.Éscomunacampanyademicro
finançament, jaquees tractaqueels lec
tors comprinels llibresper avançat a les
seves llibreries habituals perquè els ne

gocis tinguin liquiditat durant aquestes
setmanes.Els lectorspodran recollir els
llibresquan torninaobrir lesportes.
Ho van explicar en roda de premsa

virtualJoanCarlesGirbésiRoserSebas
tià (grup cooperatiu Som*) i JosepMa
ria Ganyet (agència Mortensen de ser
veis digitals). Nohi ha ànimde lucre i el
funcionamentéselsegüent:el lectortria
un llibre (entre 6.500 títols de 540 se
gells editorials) i assenyala la seva lli
breria de referència (més d’un centenar
quan s’ha obert la campanya). El paga,

aquestsdinersvanalallibreria, ielclient
recolliràel seuexemplarquan les llibre
ries torninaserobertes.
Ganyetvaexplicar: “S’ha fetuna feina

d’un o dos mesos en una setmana, i no
s’ha comptat amb gremis i institucions
perquè no hauríem pogut anar tan de
pressa ni ser tan efectius”. D’aquesta
manera, “el web ja està en marxa i qui
vulguiafegirs’hihopot fer”.
“Aquesta campanya està creada amb

criteris cooperatius –va assenyalar Gir
bés– i acull llibreries de Catalunya, del
PaísValencià idelesBalears”.Els llibres
disponibles, en català i castellà, són no
vetatsdel2019iel2020,ihihadetot:fic
ció, noficció, assaig, i infantil i juvenil.
Les editorials obtindran els beneficis
quan les llibreries recuperin lanormali
tat i atenguin lescomandes.c

#LlibreriesObertes, ajuda
permicrofinançament
>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

EL LLIBRE DEL DIA

ALAA ALASWANI

‘UNA REPÚBLICA COM SI...’
EDICIONS DE 1984,
2020, 508 PÀGINES

XAVI AYÉN
Barcelona

Un actor secundari engan
xat als porros que s’entén
amblasevavoluptuosami
nyona. Un pietós general
que dirigeix els cruels ser

veis secrets del país mentre la seva filla
grava a Facebookmissatges de suport als
manifestants contra el govern. Una pre
sentadoradetelevisióquevolportarelvel
mentre llegeix lesnotícies.Unaprofesso
ra d’anglès que pateixmòbing perquè no
en porta. Un empresari quemultiplica el
nombre de dones que té perquè s’ho pot
pagar i els dona un pis a cadascuna...
L’egipci Alaa alAswani (Cairo, 1957) ha
escritunanovel∙la fonamentalperenten
dre les primaveres àrabsdes de l’empatia
ambelséssershumansquehivanensope
gar. Ambientada entorn de la plaça Tah
rir, a la capital del seu país, on el 2011 el
Governvamatardesenesdepersonesque
exigien democràcia, Una república com
si... (Edicions de 1984) és una peça coral,
humorística i èpica que reflecteix les vi
des creuades de personatges de totes les
classes socials. AlAswani, traduït a més
de trenta llengües, respon a aquest diari
desdeMarsella, onestàdeviatge, en l’in
terrompuda gira de promoció de la no
vel∙la.

Perquèaquestllibrenos’hapublicat
al seupaís,Egipte?
Arahi estàprohibit, coma lamajoriadels
països àrabs tret de tres (Tunísia, elMar
roc i el Líban, on es va imprimir). Però la
gent el compra i el llegeix d’amagat. A
causa d’aquesta novel∙la he estat acusat
peruntribunalmilitard’injúriesa l’Estat,
a l’exèrcit i al president.Ara soc aMarse
lla, confinat, però visc a Nova York, on
faig classes d’escriptura creativa a la uni
versitat. No puc tornar a Egipte; segur
queemficarienalapresó.Desqueel2014
AbdulFattahalSissi vasernomenatpre
sident, ha estat la guerra total contra mi;
primer em van expulsar de tots els mit
jans on col∙laborava i després emvan im
pediraltres feines.

Oneravostèel2011?
ViviaalaplaçaTahrir,acampat.Vaigpar
ticiparenlarevolució;lanovel∙labeudela
mevaexperiènciadirecta.

Perquèunanovel∙la?
Les novel∙les no són per a res; les escrius
perunanecessitat,perquèlessents.Parlo
de persones que van viure aquells dies.

Però no es tracta d’adoctrinar ningú, no
s’escriu una novel∙la per informar; per a
aixòhihaelsarticles.Lanovel∙laéselmés
difícil que hi ha: és construir i desplegar
personatgesvius.

Hihamoltd’humor...
La comèdia sempre és l’altra cara de la
tragèdia. L’humor sorgeix de les grans
contradiccions que viuen els personat
ges: resar devotament però després tor
turar sense problemes a comissaria, per
exemple.

De sobte, esclaten les protestes de
Tahrir; és com una bomba enmig de la
tramaqueobliga tots elspersonatgesa
ressituarse.

Tahrir vacrearunmónnou, tambévaser
aixía lavidareal,unabomba, iningújano
éscomeraabans.

Elspersonatgesdialoguensocràtica
ment,finsitotelsméslaicsambelsmés
islamitzats.
És que a Egipte té molta força la inter
pretació oberta de l’islam. Ara patim el
wahhabisme, la versiómés violenta de la
religió, però noha estat la nostra tradició
durant segles. Elwahabisme confon reli
giósambpolític, la fórmuladel feixisme.

Nohi ha un pamdenet: exèrcit, uni
versitat,política,mitjansdecomunica
ció, clergues... Ningú no se n’escapa, i
elsnivellsdecorrupciósónaltíssims.
El règim ho envaeix i ho filtra tot; no és
nomésunaestructurapolítica, és lamen
talitat, lavisiódelmón,de ladona...

Quinaescenaques’inventaambl’en
trevistaa la televisióaalgúqueassegu
ra que cada manifestant de Tahrir
cobra1.000dòlarsdiarisde laCIA...
Noésinventat!Eraaixí!24horesdemen
tides sense interrupció a la televisió pú
blica: que ens pagaven fortunes, que for
nicàvemalmigde laplaça...c

“Nopuc tornar aEgipteper
culpad’aquestanovel∙la”
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Josep Maria
Ruiz Simon

Literatura del
confinament

No només existeix la literatura
delapesta,quesol tractar l’epi
dèmiacomelsímboloeldesen
cadenantd’unestatd’excepció

delaconvivènciaenquèespodencapgirar
lesvaloracionsordinàries,buscarvíctimes
expiatòries o transformar radicalment, en
general cap a pitjor, les relacions amb els
déusoentreelshumans.Tambéexisteixla
literatura del confinament, amb clàssics
tanamablescomelViatge entornde lame
va cambra (1794), de l’aristòcrata savoià
Xavier de Maistre, germà del famós es
criptor reaccionari. De confinaments n’hi
ha de moltes menes. En aquesta obra, De
Maistre va convertir en matèria literària
elsquarantadosdiesquevaestarenarrest
domiciliarienunafortalesamilitarperha
verparticipat enunduel.Condemnat ano
sortirde lasevahabitació,elnarradorpro
posaalslectorsunanovamaneradeviatjar
a l’abastde totes les fortunes.
La cambra entorn de la qual viatja en el

relat té un perímetre de quarantasis pas
ses.Peròels itinerarisquehi faelnarrador
senseabandonarfísicamentelseucontorn
són incommensurables. No només per la
sevapredisposicióa travessarlaendiago
nal, fent zigazagues o seguint totes les lí
nies corbes possibles, sinó també i sobre
totperquèeneltranscursd’aqueststrajec
tes, que permeten desplaçarse de la taula
cap a un quadre o d’un quadre cap a la
finestra, labutaca, labibliotecaoel llit, se li
presenten ocasions infinites per viatjar

mentalment i amb la ploma, a través del
temps i l’espai, pels escenaris i països que,
quanmiraa l’exteriorounobjectede l’ha
bitació o quan s’asseu a meditar, agafa un
llibreos’estiraal llitcomsianésal teatre, li
representen la intel∙ligència, lamemòriao
la imaginació. Per Xavier deMaistre, que
havia debutat com a escriptor explicant
un vol pioner en globus aerostàtic sobre
Chambéry, es tractava simplement de po
sarse a disposició dels estímuls, com l’ar
tefacte inventatpelsgermansMontgolfier
es deixava portar pels corrents d’aire o
com “el caçador segueix la caça, sense se
guircapcamíaparentment”.
Viatge entorn de la meva cambra s’ofe

reix com un manual per a la pràctica de
l’escapisme mental. No es pot descartar
queDeMaistre,queeramilitar,entengués
la nova manera de viatjar que proposa en
aquest llibredoblement fantàstic comuna
d’aquelles maniobres de distracció que
pretenenatraure l’enemiccapaunlloces
tratègicament irrellevant per dividir les
seves forces. Un segle abans de la publi
cació, Blaise Pascal, que considerava el
divertiment un vici terrible, havia afirmat
que totes les desgràcies dels homes venen
del fet queno sabenquedarse sols enuna
habitació. El narrador deViatge entorn de
meva la cambra, que parteix d’un curiós
sistema metafísic basat en la distinció
entre l’ànima i la bèstia quemiren de con
viure en cada jo, explora unamena de di
versió en què el viatge espiritual que per
met de separar temporalment l’ànima de
la bèstia s’orienta, per a utilitat i plaer de
cadascun d’ells, a la coexistència pacífica
entreaquestsdoselements.

‘Viatge entorn de lameva
cambra’ s’ofereix com
unmanual per a la pràctica
de l’escapismemental


