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Sant Jordi es prepara una
vegada més per atacar el
drac i salvar la princesa.
En comptes d’armes, el
Sant Jordi de l’Ara Llegim

es defensa únicament amb llibres.
La bona collita dels últims mesos
–generosa i diversa– l’ha deixat per-
plex a l’hora d’escollir entre els mi-
lers de novetats. Després de mirar
i remirar, Sant Jordi s’ha deixat
aconsellar per l’equip de l’ARA, que
per posar-li les coses més fàcils ha
fet una tria de 120 novetats, dividi-
des en 22 categories, entre les quals
s’ha permès destacar-ne 25 d’im-
prescindibles per guanyar la batalla
contra el drac. La selecció comen-
ça amb una desena de títols ambien-
tats a la Guerra Civil, la postguerra
i la Transició, continua amb cinc

Cada any s’editen 30.000 novetats
editorials a Catalunya. Aquesta xifra
impressionant –sumada a la qualitat
i la varietat de les propostes– fa que
cada cop sigui una mica més difícil
aconseguir una tria que faci justícia
a la riquesa del panorama.
A l’Ara Llegim ens hi hem atrevit.

exemples de maduresa literària,
amb novetats centrades en l’actua-
litat més estricta i una petita mos-
tra de narradors que s’enfronten al
fet literari amb humor. A més de
destacar uns quants dels clàssics
imprescindibles, les novetats més
ressenyables de poesia i de pensa-
ment, l’Ara Llegim no s’ha oblidat
de categories com l’humor, els cò-
mics, la novel·la fantàstica, els es-
ports, la música i el gènere negre,
que des de Larsson té tan bona aco-
llida comercial. La novel·la històri-
ca i la romàntica contrasten amb les
categories que observen el moment
actual: a més d’un apartat centrat
en la crisi i la indignació, és relle-
vant la presència d’un nombre in-
quietant de novel·les que observen
mons poc esperançadors. ✒a

● Distopies
● Negra i acció
● Còmics
● Fantasia
● Novel·la històrica
● Personatges
● Paraules d’amor
● Humor
● Llibres de cuiners
● Esports
● Música en paraules

llegim

La tria de l’ARA:
120 títols,

d’imprescindible

Poso cada matí el
comptador a zero

Atenció: la literatura
perjudica seriosament
la ignorància
No passa res per no llegir. Res de pa-
tològic, vull dir. Juraria que pres-
cindir de la literatura t’empetiteix
i t’empobreix moralment, però la
majoria de catalans compren un lli-
bre per Sant Jordi i para de comptar,
i bé que van tirant. Jo no he desco-
bert mai el plaer de pujar munta-
nyes ni d’esquiar, i tot això que em
perdo, segur. No sóc ningú per re-
treure als amics que escalen o esqui-
en que tinguin una relació poc in-
tensa amb els llibres, si és el cas.
Tothom s’ho munta com vol o com
pot, només faltaria. Dit això, també
és cert que tenim el deure moral de

HE LLEGIT NO SÉ ON
EVA PIQUER

ser intel·ligents, com ens recorda
Gregorio Luri en el més que reco-
manable assaig Per una educació re-
publicana. Escola i valors.

Ja ho deia Pascal: “Esforcem-nos
a pensar bé, aquest és el principi de
la moral”. Si no pensem bé, adver-
teix Luri, no governarem nosaltres
el timó de la pròpia vida. Pensar bé
ens empeny a millorar, a combatre
la ignorància, a prendre consciència
del que no sabem. I la literatura ens
ajuda a pensar. “Hi ha llibres que et
canvien la vida i la manera de mou-
re’t pel món”, va dir dijous el can-
tautor Raimon en el pregó de Sant
Jordi al Saló de Cent de l’Ajunta-
ment de Barcelona. És més, afegiria
jo: si val la pena llegir és perquè de
tant en tant topes amb una d’aques-
tes lectures transformadores. Com

El problema realment greu seria no tenir ningú a qui
regalar un llibre. O una rosa. O un elefant de joguina.
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diu sovint l’ad-
mirat Jaume Ca-
bré, la literatura
no és un joc: ens
hi va la vida.
Com a escriptors i com a lectors.
“Com a lector necessites llibres amb
els quals t’hi vagi la vida en el mo-
ment de llegir-los, i beneeixes que
existeixin Proust, Arthur Miller o
Rodoreda. Beneeixes que se l’hagin
jugada i hagin tingut talent, sort i
energies per fer l’obra que han fet.
Tu aspires a produir en algun lec-
tor una alegria o eufòria similar a la
que a tu et produeix l’obra de Proust
o de Miller o de Rodoreda”, confes-
sa l’autor del magnífic Jo confesso.

No passa res per no llegir, però
desaprofitar la vida com si en tin-
guéssim mitja dotzena de recanvi és
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PERE VIRGILI

● De la guerra a la
Transició
● Maduresa
● Actualitat
● Literatura amb tocs
d’humor
● Paladars literaris
● Actualitat
● Clàssics contemporanis
● Clàssics universals
● Poesia
● Pensament
● Crisi i indignació

A partir d’avui,
l’ARA Llegim,
cada dissabte!

✒✒✒✒ Cultura
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✒✒✒✒ Jordi Nopca

es

un risc que només desitjo, i de tot
cor, al meu pitjor enemic.

Quan la política des
de primera fila et fa
perdre el llegir
“La conselleria és una gran lliçó de
realitat: deixes la poesia per entrar
a la intendència”. Ho va dir Miquel
Roca davant de Jordi Pujol, Mòni-
ca Terribas i uns quants consellers
asseguts a primera fila, dimarts al
CCCB. Agafo les paraules de Roca li-
teralment i pregunto a Lluís Reco-
der si té temps per a la lírica. Em co-
menta que justament fa quatre di-
es va transcriure un poema al Face-
book (Les mots qui font vivre, de
Paul Éluard, en francès) i que ara es-
tà llegint Quan érem feliços, de Rafel
Nadal, i Espanya contemporània
(1814-1953), de Jaume Vicens Vives.

Alliberat de la feinada política,
l’exconseller Joan Manuel Tresser-
ras m’explica: “Torno a llegir molt.
A la conselleria m’era difícil llegir
res que no fos literatura grisa i do-
cuments de feina. En aquelles con-
dicions la poesia va bé perquè un o
dos poemes ja et transporten i et
desconnecten”. Cita Margarit, Du-
arte, Martí i Pol, clàssics, novíssims,

els que va deixar escrits el seu pare
en morir el 2010... Pel que fa a la pro-
sa, en el darrer mes ha llegit Sebas-
tià Alzamora, Xavier Vidal, Joan
Minguet, Ernesto Castro, Don
Winslow, Zygmunt Bauman, Stefan
Zweig. Déu n’hi do. Segons Tresser-
ras, “fora del govern es viu millor i
s’aprenen coses que potser són so-
cialment menys útils però que per-
sonalment són més gratificants”.

Més enllà dels anys
viscuts, el que tenim de
debò és aquest minut
El 7 de març l’escriptor Josep Maria
Espinàs va fer 85 anys. Els qui el
vam felicitar vam tenir la sort de re-
bre a canvi uns versos mecanografi-
ats, en senyal d’agraïment. “S’admi-
ra algú dels meus vuitanta-cinc/ i no
és cert, no són pas els anys que tinc,/
són els anys que he tingut,/ i el que
tinc de debò és aquest minut./
¿Quants minuts més vindran? No
puc saber-ho./ Poso cada matí el
comptador a zero.”

Si mai parles amb Espinàs i se
t’escapa un “per molts anys”, ell re-
plica a l’acte: “No diguis mentides”.
Ho faré d’una altra manera, doncs:
per molts llibres, Josep Maria.✒

JAUME CABRÉ
SOSTÉ QUE, A
L’HORA
D’ESCRIURE I
DE LLEGIR,
ENS HI VA LA
VIDA
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L’ESCRIPTOR
JOSEP MARIA
ESPINÀS POSA
CADA MATÍ EL
COMPTADOR
A ZERO, I QUE
DURI
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EL CANTANT
RAIMON SAP
DE PRIMERA
MÀ QUE HI HA
LLIBRES QUE
ET CANVIEN
LA VIDA
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SEGONS L’ESTUDI SOBRE EL CONSUM DE LLIBRES A CATALUNYA DURANT EL 2011,
PER PRIMERA VEGADA HI HA MÉS D’UN MILIÓ DE LECTORS DE LLIBRES EN CATALÀ.

Un Sant Jordi per
salvar el sector
Per Sant Jordi és tan tradicional la
compra de llibres i de roses com la jor-
nada prèvia de balanç estadístic, en
què el Gremi de Llibreters i el d’Edi-
tors expliquen les expectatives del
sector. Ahir s’hi va afegir l’estudi d’El
Baròmetre de la Comunicació i la Cul-
tura, presentat pel gerent de Fundacc,
Joan Sabaté.El consum de llibres a Ca-
talunya el 2011 mostra unes quantes
dades positives: per primera vegada
Catalunya supera el milió de lectors
de llibres en català; un 61% de cata-
lans llegeix llibres, i en els últims cinc
aquest consum ha crescut un 8%; cal
afegir-hi, però, que mentre els catala-
noparlants fan un consum bilingüe de
llibres, només un 9,5% de castellano-
parlants llegeix llibres en català.

“Els hàbits de consum de la ciu-
tadania són en general bons; no
passa el mateix amb les dades de
facturació, que no es corresponen”,
va advertir Sabaté. Antoni Daura,
president del Gremi de Llibreters,
va aportar les últimes xifres del sec-
tor que representa: “Durant el pri-
mer trimestre d’aquest 2012 hem
fet una reculada d’entre el 3% i el
5%. Això s’afegeix a la caiguda de
l’any passat i a la de l’anterior. Ens
trobem amb índexs històrics de re-
trocés”, va dir. Xavier Mallafré, pre-
sident del Gremi d’Editors, no va
defugir el catastrofisme de les xi-
fres –els tres últims anys s’ha expe-
rimentat un retrocés de l’11% en la
facturació– però va mostrar-se op-

timista de cara a la diada: “El Sant
Jordi de l’any passat les vendes van
caure un 20%. Enguany, el fet que
no caigui durant la Setmana Santa i
que sigui un dia feiner ens pot ser
molt beneficiós. Espero que arri-
bem a la xifra dels 18,5 milions d’eu-
ros, cosa que suposaria un incre-
ment del 10% respecte a l’any pas-
sat”. Les prediccions de Daura van
ser més prudents: “Confio que no
reculem respecte al 2011. L’any
passat en un primer moment vam
pensar que vendríem més, però
després vam haver de rectificar. Em
quedo amb els 17 milions d’euros”.

Centrats encara en Sant Jordi,
Daura i Mallafré van recordar que
aquest 2012 no serà una diada de fe-
nomen únic. “Hi ha bons autors ca-
talans i castellans amb novetat”, va
reiterar Mallafré poc abans que Sa-
baté donés les xifres de Fundacc: se-
gons les dades de l’última setmana,
la novel·la en català candidata a ser
la més venuda aquesta diada serà
L’avi de 100 anys que es va escapar
per la finestra, de Jonas Jonasson;
en castellà, les prediccions coronen
el nou llibre d’Eduardo Mendoza, El
enredo de la bolsa o la vida. “Durant
Sant Jordi, només 4 de cada 10 lli-
bres comprats són novetats –va re-
cordar Mallafré–. Les vendes es
concentren en un nombre de nove-
tats petit; pel que fa als llibres de
fons, com que l’oferta és tan gran la
compra és molt diversificada”.✒
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CRISTINA CALDERER

FRANCESC MELCION


