
Bona tarda a tothom i moltíssimes gràcies a l’Ajuntament de Granollers per convidar-me a obrir 
aquest Sant Jordi tan especial, que a part d’olor de roses i llibres, per primera vegada en molt 
temps, també fa olor de normalitat. També volia donar les gràcies als llibreters, bibliotecaris, es-
criptors i lectors perquè entre tots fem possible aquesta festa.  

Us haig de dir que quan vaig rebre aquest encàrrec, em vaig pensar que s’havien equivocat. Fins i 
tot, recordo enviar un correu a l’Anna Mas de Cultura dient-li alguna cosa així com: però ja n’es-
teu segurs? I és que veient la llista de pregoners que em precedeixen jo avui aquí em sento com 
una mena de talp. De fet, perquè us feu una idea, al començament em feia tan respecte aquest 
encàrrec que vaig arribar a buscar la definició de PREGÓ a la Viquipèdia i quan vaig veure la fo-
tografia que acompanyava l’entrada de la Viquipèdia encara em vaig posar més nerviosa, perquè 
si la busqueu veureu que apareix una fotografia antiga,  d’un pregoner llegint el seu discurs a dalt 
d’un burro i amb tot el poble súper mudat mirant-se’l i, per si no fos poc, hi ha una orquestra al 
fons. Per sort, quan he arribat avui aquí i he vist que no hi havia burro i que vosaltres tampoc aneu 
tan mudats, cosa que he arribat a somiar que passava, doncs ja m’he relaxat una miqueta.  

Per tant, ara que ja coneixeu les meves pors i heu vist les bambalines d’aquest pregó, em sembla 
un bon moment per començar:  

La lliçó dels personatges 

Per què us dieu com us dieu? Per una besàvia, perquè sona bé, per una ca-
nçó que agradava als vostres pares o, simplement, perquè sí. Jo em dic Alba 
perquè al 87 la meva mare només tenia vint-i-tres anys i li va caure El meca-
noscrit del segon origen a les mans. Com tants joves d’aquella època, la his-
tòria apocalíptica del mecanoscrit la va marcar fins al punt que va decidir po-
sar-me el nom de la protagonista del llibre i aquí em teniu, Alba. Pedrolo no 
va anomenar als personatges perquè sí, el nom d’Alba representa l’inici 
d’una nova humanitat i Dídac ve de “didàctica”, per la manera com el noi 
aprèn a sobreviure i madurar en un escenari arrasat. Per sort, jo no haig de 
carregar amb la responsabilitat titànica de repoblar el planeta, i és que la di-
ferència entre els autors i uns futurs pares és que els autors bategen els per-
sonatges a posteriori, quan ja saben com són i quina és la seva missió en la 
història; i els pares van a cegues. Com a molt poden intentar forçar el caràc-
ter de la canalla perquè s’ajusti al nom de naixement, però poca cosa més. 
  
Amb això, vull dir que els bons personatges literaris són aquells que deixen 
empremta i, d’alguna manera o altra, sempre més ens acompanyen. Per a 



mi, els bons personatges són aquells que no es limiten només a viure la his-
tòria que els imposa l’autor, sinó que una vegada acabada la lectura trans-
cendeixen el llibre i deixen en el lector l’íntima sensació d’haver conegut 
algú tan autèntic i real que fins i tot podria projectar ombres.  També, són la 
mena de personatges amb qui després de tancar el llibre voldries anar de 
copes, acabar al llit amb ells, enfadar-te, escoltar-los fins a la matinada, 
aconsellar-los o, fins i tot, adoptar-los. 

El primer personatge que tinc arxivat a la memòria és en Max d’Allà on viuen 
els monstres, que com a milions d’altres infants, em va fer entendre que tots 
portem un monstre a dintre que dona forma a la por, les frustracions, la ràbia 
i la soledat, i que no passa res si de tant en tant el traiem a passejar. Després 
va venir la Pippi, amb el seu cavall clapat i el senyor Nilsson. D’ella, incons-
cientment, vaig comprendre que podia ser una nena lliure, única, autònoma i 
que tot era possible, però a la meva manera.  

Els personatges que coneixem de petits: fades, bruixes, tritons o llebres par-
lants, ens permeten cultivar una cosa tan valuosa com és la imaginació per-
què, com diu Betty Smity, els nens han de tenir un món secret on visquin co-
ses que no han existit mai. I és necessari que hi creguin perquè, quan el món 
es torni massa lleig, puguin tenir un refugi i viure en la seva imaginació. 

Quan tenia setze anys, vaig conèixer en Holden d’El guardià del camp de 
sègol, amb aquella manera seva de parlar tan genuïna que gairebé em sem-
blava que podia sentir-li la veu greu i desafinada, tan pròpia dels adoles-
cents. Amb en Holden, vaig entendre que no passava res si no em passava 
res, i és que a ell tampoc li passa res. Però és que no és això l’adolescència? 
Un anar i venir d’accions i pensaments sense sentit, i grans pretensions, com 
quan ell diu que desitjaria ser el guardià que s’amaga entre el sègol per 
aguantar als nens abans que caiguin pel barranc de la vida adulta. 

Per obligació curricular —per sort, perquè quants no coneixeríem, sinó, a 
Martorell, Verdaguer, Guimerà, Laforet, Valle-Inclán i molts altres— vaig co-
nèixer la Colometa. Amb ella, en el camí cap a l’adrogueria per comprar sal-
fumant per posar fi a la seva vida i a la dels seus fills, vaig comprendre per 
primera vegada què volia dir la desesperança més absoluta, i és que abans 
de La plaça del Diamant ni tan sols hauria estat capaç d’imaginar que una 
mare pogués fer una cosa així, i menys que ho fes per amor.  



Més endavant, i potser una mica massa d’hora per entendre l’intrincat món 
d’aquesta novel·la, vaig trobar-me amb Lolita. Equivocadament, i perquè era 
el que sempre havia sentit a dir d’aquest llibre, em pensava que em trobaria 
amb una provocadora sense remei que faria caure a la temptació al pobre 
Humbert Humbert, un home adult que no havia pogut fer res per evitar-ho. 
M’ha calgut temps, experiència i una bona dosi de consciència per entendre 
que Lolita no va de cop noieta jove descarada sinó d’un monstre que diu es-
tar enamorat i sota aquest engany manipula, compra, segresta i viola a una 
nena de dotze anys. Gràcies a ella, he entès que al món encara hi ha molts 
Humberts Humberts disposats a fer-nos creure que les dones som Lolites per 
sortir indemnes dels seus abusos de poder. I ja que parlo de Lolita, deixeu-
me explicar-vos una anècdota divertida sobre aquest llibre. Des de fa quinze 
anys, col·lecciono edicions de Lolita, així que sempre que vaig de viatge, en-
tro a totes les llibreries preguntant si tenen el llibre per ampliar la meva col·-
lecció. En un d’aquests viatges, a Pamplona, vaig entrar a una llibreria i la 
resposta de la llibretera va ser contundent: “Aquí no tenim llibres de pede-
rastes!”. Em vaig quedar glaçada, no pas perquè no sabés que el protago-
nista fos un pederasta, clar, sinó perquè davant la torbació de la llibretera 
vaig entendre que Nabokov havia aconseguit el que voldríem tots els escrip-
tors: crear un personatge tan real que enfurismés el lector fins al punt de no 
voler tenir res a veure amb ell, ni dins ni fora de la ficció. Que potser també 
hi devia influir que fos una llibreria de l’Opus Dei, no ho sé. 

Després, van venir personatges més amables, però no per això menys alliço-
nadors. El Gran Gatsby em va fer voler viatjar a Nova York i reviure els gla-
murosos anys vint, amb collarets de perles, guants d’òpera, plomes estrafo-
làries, cotxes antics, xampany i cigarretes de pam i mig; però al final el que 
em va ensenyar Gatsby va resultar ser molt més important, i és que els di-
ners ho poden comprar tot, excepte el passat.  

Quan he viscut alguna pèrdua, el gat emprenyat del famós poema Un gat en 
un pis buit de Wislawa Szymborska, que quan mor el seu amo no sent triste-
sa, sinó ira i incomprensió, m’ha fet entendre que el dol va més enllà de la 
nostàlgia i la pena i que és normal sentir-nos enfadats amb els que se’n van 
per deixar-nos sols amb el seu buit.  



I en l’amor, l’Emma Bovary, que abans de conèixer-la pensava que què m’ha-
via d’ensenyar a mi una dona del segle XIX, em va fer veure que ni abans ni 
ara ens hem de resignar a una existència monòtona i que val la pena arriscar-
nos per poder ser lliures. I d’acord que ara no és 1850, i d’acord que a ella 
no li va sortir gaire bé la jugada, però està bé recordar-nos la seva història 
perquè tant abans com ara només es viu una vegada.  

I tornant a la guerra, en aquests dies que la tenim i la sentim tan a prop, he 
pensat molt sobre quin personatge m’ha ensenyat alguna cosa útil sobre 
aquest tema, però no se me n’ha acudit cap més enllà dels extraterrestres de 
Kurt Vonnegut a Escorxador 5, on diu: “No hi ha res intel·ligent a dir sobre 
una matança. Després d’una carnisseria només queda gent morta que no 
pot dir res ni desitjar res; tot queda en silenci. Només els ocells canten”. 

Per tancar aquest pregó i acabar-lo en un cercle elegant, us confessaré que 
he repetit la tradició familiar i he posat al meu fill un nom de personatge lite-
rari, Ulisses. Molt atrevit, ho sé! Encara no sé si conquerirà ciutats o si perse-
guirà sirenes, però em conformaré amb què sigui una mica astut, sàpiga 
prendre les decisions correctes i, amb una mica de sort, sempre acabi tor-
nant a casa.  

Si us he explicat tot això és perquè els que escrivim llibres, en realitat, ens 
importa poc el llibre com a objecte. El que volem és crear mons que semblin 
de veritat i on hi visqui gent que, ni que sigui per uns moments, semblin de 
carn i ossos i no de tinta i paper. Tots els escriptors aspirem a crear perso-
natges que respirin, s’enamorin, odiïn, creixin, fereixin i els fereixin, s’alimen-
tin i es reprodueixin amb un únic objectiu: ser els miralls de les nostres prò-
pies vides perquè així, a través d’ells, ens puguem veure a nosaltres matei-
xos.  

Per això, aquest Sant Jordi us animo no a comprar llibres, sinó a emportar-
vos a algú a casa perquè us ensenyi alguna cosa. I si la idea us aclapara, us 
prometo que els personatges són gent discreta i molt austera. No els haureu 
d’alimentar, no us embrutaran el bany, ni es quedaran fins a altes hores de la 
nit, si vosaltres no ho voleu. Només els caldrà un parell de centímetres en 
una lleixa, cinc a més estirar, una mica d’atenció i molta comprensió.  

Que passeu un bon Sant Jordi!


