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Campanya de lectura

ESTIMADA PSICOANALISTA JORDI CERVERA

han dit els escriptors coneguts
que es veu que en aquesta his-
tòria de la literatura el més

complicat és arribar al públic i aconseguir
que els teus llibres tinguin visibilitat. Això
que sembla una obvietat es veu que es
complica quan has de lluitar amb presen-
tadors coneguts, amb famosos de la prem-
sa rosa, amb tertulians habituals –molts
amb negre literari– que, a més, reben un
tractament periodístic de luxe.

Però he tingut una idea. Cal acostar-se
a qualsevol institució d’aquestes que fan

M’ anar fons públics, que ja semblen justifi-
cats si aconsegueixen un parell o tres re-
tuits interessants, i proposar una gran
campanya amb tanques publicitàries,
anuncis a premsa, ràdio i televisió i pre-
sentacions luxoses en palauets modernis-
tes. La literatura truca a la teva porta, seria
el lema. I es tractaria que la institució pú-
blica de torn comprés milers d’exemplars
del meu llibre i els fes arribar a un grup
nombrós però seleccionat de ciutadans.

Primer vindria un carter que trucaria
dues vegades (un homenatge literari subli-

minal a J. M. Cain) i marxaria. Després vin-
dria un paio vestit de balena blanca (Melvi-
lle, of course) i deixaria un paquet. Dins del
meu llibre, una adreça d’Instagram, per allò
de fer-ho modern, i un full d’instruccions
(si pot ser amb faltes d’ortografia que s’han
de descobrir). Tots els que pengin una foto
amb el llibre i una falta i l’enviïn al compte
de l’ONU entraran al sorteig d’una tarda
boja amb un book tuber de moda. Jo vendré
més llibres que el Bosch, la Rahola i el Basté
junts i la institució de torn serà la més culta
i moderna del mes. Un èxit! ❋

REMINISCÈNCIES MIQUEL DE PALOL

l passat Sant Jordi, a la parada on
els socis confabulats de llibre Bru
de Sala i Julià de Jòdar i aquest cro-

nista signàvem exemplars del nostre últim
èxit, Fot-li al procés, se’ns va acostar un fo-
tògraf amb la requesta de retratar-nos. Ac-
ceptat i realitzat l’amable propòsit, ens va
mostrar un llibre seu, Sant Jordi. Retrats
(2007-2014): cent pàgines amb més de
cent fotos d’autors en el trànsit de la sig-
natura del dia del llibre i la rosa.

Amb sorpresa afegida: nosaltres també

E
Mario Cerqueira, fotògraf

hi figuràvem, arreplegats en una ocasió
anterior que, jo almenys, no tenia present.
L’hi vam voler comprar, però –aquí ve la
particularitat de la història–, ell ens va fer
saber que el llibre no està a la venda. Vam
entrar en un estira-i-arronsa de requestes i
negociacions. Així per què l’has fet? Per
mostrar la meva obra, perquè es vegi fins
on sóc capaç d’expressar-me.

Les fotos de Mario Cerqueira són en
blanc i negre i mostren els escriptors en les
actituds, posats i activitats pròpies del dia

en qüestió: dedicant el llibre, mos-
trant-lo amb orgull patern o matern,
xerrant amb la gent, drets, asseguts,
somrient, mirant a càmera, distrets o
fent-ho veure. Cada foto ocupa una
plana, i quan s’obre el llibre n’apa-

reixen dues, una al costat de l’al-
tra; el fotògraf està interessat a
fer-me veure que els emparella-
ments no s’han fet a l’atzar, ni
per afinitats literàries ni de cap
altre fet concernent als autors,
sinó en funció de la composi-
ció visual: la continuïtat d’una
línia, l’equilibri dels volums o
dels clars i foscos, l’harmo-

nia o el contrast. Em vol
deixar clar que no és no-
més un artista de la foto-

grafia, sinó també de la
composició plàstica, i que són

la mateixa cosa un aspecte i l’altre.
Walter Benjamin, a la Petita història

de la fotografia, fa un repàs molt il·lus-
tratiu sobre la incidència d’aquest in-
vent en el món de la representació plàs-
tica, dels camins que en aquell moment
suposadament va obrir, va tancar o va
modificar. El cas més vistós glossat és de
la Baudelaire, que el 1859 la redueix a
mera serventa de les ciències i les arts. El
text de Benjamin és del 1931. Des d’ales-
hores ha plogut prou perquè ja no cal-
gui plantejar-se si la fotografia –com
d’altres suports– és un art o no. La qües-
tió és quines són les vies de difusió, per
quins codis cal regir-se per adscriure-la
a un àmbit o a un altre, al cap i a la fi, i
això ho suscita el cas de Mario Cerquei-
ra, si a més d’art pot ser modus vivendi.

Se’m fa estrany no poder recomanar
el llibre. Ho faria; en el seu defecte, el
meu decidit elogi al fotògraf. ❋
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escriptors en
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activitats
pròpies del
dia de Sant
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