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Mig centenar de títols 
imprescindibles

CINC DONES, UN DESTÍ 
Aquest dijous es va presentar a la 
Llibreria Laie de Barcelona el re-
cull de relats Dansa de les ombres 
felices, de la premi Nobel Alice 
Munro (Ontario, 1931), publicat 
pel Club Editor. Ja comentàvem fa 
uns mesos que, en la indústria del 
llibre, les coses estan anant molt 
ràpides. Maneres clàssiques de 
presentar i gestionar el negoci de la 
llibreria o de l’edició ja no són pos-
sibles. Les llibreries han de ser més 
que llibreries. I els editors també 
han de buscar nous camins. Sobre-
tot, si parlem dels editors indepen-
dents, com és el cas de Club Editor. 
La seva editora Maria Bohigas, a 
partir de la celebració dels primers 
cinquanta títols de la col·lecció de 
bandera, El Club dels Novel·listes, 
va pensar que calia rendibilitzar 
d’alguna manera el fons editorial. 
Rendibilitzar-lo no tan sols a nivell 
econòmic, esclar. El fons és un dels 
tresors importants que tenen les 
editorials, que s’enfronten a l’ob-
solescència cada cop més ràpida de 
les anomenades novetats. Una no-
vetat es fa vella de seguida. I se’n va 
de les llibreries al magatzem. Hi ha 
editorials que, per estalviar-se els 
costos d’emmagatzematge, opten 
per la guillotina. Els llibres es des-
trueixen físicament seguint la te-
oria que, si hi torna a haver deman-
da, els mitjans tècnics, avui en dia, 
permeten fer una edició nova en 
poc temps. Altres editorials, com 
Club Editor, han decidit no guillo-
tinar i, a més, treure un rendiment 
inèdit del fons. La idea és simple, 

A partir de la celebració dels primers 50 títols  
d‘’El Club dels Novel·listes’, Maria Bohigas va pensar  
que calia rendibilitzar el fons. Dijous va idear una 
presentació singular del nou llibre d’Alice Munro
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ELS ALTRES

El meu amic té quatre tietes 
solteres. Ja són grans i viuen 
totes quatre juntes. Me n’ha 

parlat sovint i sempre m’ha fet grà-
cia d’imaginar aquest univers fe-
mení, de manera que quan em de-
mana si el vull acompanyar a veu-
re-les, li dic que sí. Viuen en una ca-
sa de planta baixa i pis que, segons 
m’expliquen de seguida, és la casa 
dels pares, és a dir, la casa on vivien 
de petites i on han viscut tota la vi-
da. Aquest fet ja m’impressiona. 
Vuitanta anys –la més gran i tirant 
enrere de dos en dos– vivint entre 
les mateixes parets... 

La segona curiositat són els 
noms. Es diuen Adela, Assumpta, 
Àngela i Antònia. Tots comencen 
per a, constato. I elles s’afanyen a 

fer-me saber que els seus pares es 
deien Agustí i Aurora, i que els va 
fer gràcia que tots els fills repetis-
sin la inicial. L’únic noi, el pare del 
meu amic, es diu Andreu. 

La casa és com un museu famili-
ar: plena de fotografies penjades a la 
paret o en petits marcs de plata da-
munt dels mobles. També hi ha figu-
retes de porcellana, gerros de vidre, 
una infinitat de minúscules andrò-
mines recollides al llarg dels anys i 
que ara omplen tots els racons. Una 
casa atapeïda, un pèl sufocant. Les 
tietes repassen les fotos (“Això és el 
viatge a Venècia”, “L’Àngela no hi és 
perquè aquell dia va tenir febre”), 
els objectes (“Això ens ho van rega-
lar a La Caixa”), les rampoines 
(“Aquesta nina era la preferida de 

l’Assumpta, l’arrossegava per tot ar-
reu”). Recorden facècies de la infan-
tesa, anècdotes de les excursions 
que feien de jovenetes, acudits gra-
ciosos del pare, frases fetes que dei-
xava anar la mare i que elles repetei-
xen. “I aquell dia que...”, “Us enre-
cordeu de...”, “Una vegada vam 
anar...” Una memòria comuna.  

Fa la impressió que se senten 
més còmodes en el passat. El seu 
present –el sofà, la tele, poca cosa 
més– no les motiva gens ni mica. 
Una rememora un moment graciós 
i totes riuen i tornen a tenir setze 
anys. La majoria dels records habi-
ten en aquest mateix espai, la casa 
familiar on han viscut sempre. A 
redós del món. No puc decidir si em 
desperten enveja o compassió.✒
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però efectiva: s’agafen cinc títols 
que es puguin relacionar d’alguna 
manera i s’ofereixen com a pack te-
màtic que complementi una de les 
novetats.  

Per exemple, aquest dijous, en 
ocasió de la presentació de Dansa de 
les ombres felices, d’Alice Munro, 
l’última novetat de Club Editor, les 
traductores Xènia Dyakonova, Do-
lors Udina, Bel Olid i Eulàlia Sario-
la i la mateixa editora han parlat 
d’aquest llibre i de quatre més, tots 
amb un protagonisme femení ac-
centuat: Tsili, d’Aharon Appelfeld, 
on s’explica la vida d’una noia fugi-
tiva enmig de l’Europa Central de la 
Segona Guerra Mundial; Postal de 
Copacabana, de Stefanie Kremser, 
un quadre de tres generacions de 
dones que viuen juntes en un llogar-
ret bolivià; Cap a Sibèria, de Per Pet-
terson, la narració d’una dona que 
explica la vida des que és petita, a la 
Noruega ocupada pels nazis, fins als 
seixanta anys, i L’hereva de dona Ob-
dúlia, de Llorenç Villalonga, una vi-
sió irònica i un pèl menfotista de la 
Mallorca dels anys 30 a través de 
l’observació del seu subconscient 
desfermat.  
       No sabem si amb el pack de cinc hi 
ha descomptes, però sens dubte és 
una manera original de fer lligams li-
teraris, per part de l’editor, que va 
més enllà de la simple agrupació te-
màtica tradicional. Cinc per un. Com 
dient: t’oferim aquesta novetat, pe-
rò, a més, tenim quatre llibres més 
que et podrien interessar. Aquest és 
el camí que editors i llibreters han de 
seguir. I que els compradors lectors 
agraeixen particularment.✒

LA CASA ON VIUEN ÉS COM UN 
MUSEU FAMILIAR. GETTY


