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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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