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Només quan esdevens un malalt
de la lletra, quedes captat, aferrat,

lligat al dur ofici d’escriure.

Isabel-Clara Simó

Tinc un somni, un únic somni,
seguir somiant, somiant amb la justícia,

somiant amb la igualtat i arribar
a no tenir necessitat de somiar-les.

Martin Luther King

Diuen que vaig nàixer un mes abans que es proclamés la 
república  al  país.  Certs  documents  acrediten  les  dues 
coses:  quan  naixí  i  també  quan  nasqué  la  segona 
república.  Aviat  vaig  comprovar  el  pa  que  es  dóna  en 
pertànyer  al  que  llavors  es  denominava  lumper-
proletariat. A  casa hi havia poquíssims llibres. D’haver, 
hi havia poca cosa; potser massa boques plenes de dents 
que volien menjar tots els dies. Més tard, el que hagué a 
dojo  foren  uns  regals,  mai  no  demanats,  en  forma  de 
grans  baldufes  metàl·liques,  que  queien  del  cel  i  ens 
aterriren gairebé mil dies i  mil nits.  Molts anys,  també 
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massa,  d’una  precària  alimentació  racionada,  d’una 
educació  rígida,  anys  en  els  quals  tot  era  sotmès  a 
prohibició. Poca cosa pogueren fer els pares per donar-
me una millor formació. Poder estudiar fins els catorze 
anys fou un privilegi que pocs s’ho van permetre.

El primer col·legi, de pagament, que aní comptava amb 
una biblioteca d’uns trenta llibres, vells i atrotinats. Ben a 
prop, certs llibres foren condemnats a la foguera. Gairebé 
fet cendres, pogué salvar-ne un; títol, Corazón. 

El  temps,  però,  no  s’aturava.  L’ensenyament  dirigit 
aconseguia  la  major  part  dels  seus  objectius.  Els 
companys  d’escola  descobreixen  que  tinc  certa  facilitat 
per empescar-me històries fantàstiques. N’escric alguna, 
que es perdrien en algun calaix oblidat. En fer els divuit 
anys  i  poder  accedir  a  la  biblioteca  més  gran  de 
Catalunya, m’adono colpidorament dels cercles que ens 
tenallen  i  asfixien.  Les  jornades  laborals  resultaven 
llargues i extenuants, però calia trobar el temps necessari 
per llegir tot el que els llibres m’oferien. Cal dir que eren 
lectures desordenades, sense ordre ni concert. No obstant 
això, a poc a poc m’inclinava per descobrir fil per randa la 
història recent, sobretot els esdeveniments que portaren 
a la guerra civil. El pare, un dels vençuts en la contesa, no 
me’n volia ni parlar. I jo, tossut, volia saber. Volia saber 
d’on  sortia  la  mà criminal  que  manà llançar  milers  de 
bombes  damunt  la  ciutat  on  vaig  nàixer  i  on  van  ser 
afusellats familiars propers. Resultava impossible trobar 
una  resposta  raonable  envers  aquells  fets.  Malgrat  tot, 
buscava  lectures  que em conduïssin  fora d’aquell  atroç 
atzucac. Cercant i cercant documentació en les lectures al 
meu  abast,  vaig  anar  construint  una  mena  de 
trencaclosques on faltaven un bon nombre de peces. La 
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fatiga mai no m’impedí seguir endavant. Molt més tard, 
les peces que mancaven per completar el puzle vingueren 
soles i  soletes es  col·locaren al  seu lloc,  com en un joc 
virtual. Més endavant, el pare em va confessar que ell no 
s’havia escarrassat el suficient perquè la guerra no acabés 
com va acabar.

Saltar i parar, un joc molt popular llavors (Foto de l’autor).
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Mentrestant,  jo  escrivia,  en  castellà.  Ho  faria  prou 
malament perquè no vaig guanyar ni un simple accèssit 
en  els  pocs  concursos  que  llavors  se  celebraven?  De 
vegades,  intentava  escriure  relats  breus  en  la  nostra 
llengua.  I  ho  feia  transcrivint  fonèticament  els  mots, 
sense tenir en compte cap normativa.

Encara que no vaig aconseguir cap premi en la llengua de 
Machado, sí que em va costar un ensurt participar en un 
certament literari que convocava el batalló on llavors feia 
el  soldat.  Tema obligat,  l’exèrcit.  El  meu treball  va  ser 
considerat gairebé subversiu. Jo crec que no ho era, ni de 
bon tros. En menys de tres folis repassava l’actuació del 
glorioso  ejército  español a  través  de  la  seva  història  i 
exposava, sense cap mena d’ironia, el seguit de fracassos 
militars d’ençà la batalla de Sant Quintí. I en foren molts. 
L’escrit  em  costà,  primer,  haver-me  de  presentar  al 
comandament  del  batalló  i  contestar  unes  quantes 
preguntes que no em van agradar gens ni mica i, després, 
suposo que com a guardó,  perdre’m l’imminent permís 
trimestral que em pertocava. És el perill que ha d’assumir 
qui escull el camí del lletraferit.

Tampoc hom pot  escollir  la  classe  de  salut  que ens ha 
d’acompanyar  al  llarg  de  la  vida.  Vam arribar  a  temps 
quan una impensable insuficiència cardíaca em va voler 
posar a prova. De totes totes havia de canviar de feina. Si 
no volia que tornés a patir una nova crisi, havia de defugir 
el sobreesforç. No fou gaire difícil trobar una impremta 
que va acceptar-me com a corrector tipogràfic. La feina 
em venia com anell al dit: llegir tot el dia i apartar-me de 
l’esforç  físic!  Poc  després,  superant  les  proves 
corresponents, vaig entrar en una editorial. La meva tasca 
abastava un reguitzell de feines la base de la qual, com 
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pot  ser que sospiteu,  era llegir:  correcció  de galerades, 
d’estil, dels plecs de màquina, lectura dels originals que 
enviaven els autors novells amb intenció de publicar-los i 
alguna coseta més. 

Aquí m’he d’aturar perquè el món de l’edició mereix un 
capítol a part. Mitjançant el seu coneixement, he tingut la 
gran sort de tractar amb autors de primera línia, i també, 
malauradament,  amb la  fauna salvatge  que  constituïen 
els editors d’aquells temps.
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