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La setmana dels 
malalts del llibre

La gran notícia d’aquests dies és 
el bon funcionament de la Set-
mana del Llibre en Català. Els 

editors i els llibreters estan con-
tents i animats. Durant deu dies 
–s’acaba demà– hem creat un petit 
oasi de la indústria editorial que 
edita en català. També d’altres en-
titats culturals que hi funcionen en 
paral·lel, com ara les biblioteques 
públiques. Avui en dia, i no només 
per la crisi, sinó també per l’eficièn-
cia i el servei, les biblioteques tenen 
un paper primordial, a l’hora de di-
namitzar l’accés a la cultura i als lli-
bres. Ja sé que no es pot comparar 
però la Setmana del Llibre en Cata-
là, amb els seus encerts i limitaci-
ons, té un atractiu fort i diferent del 
de la diada de Sant Jordi. En primer 
lloc, òbviament, per la catalanitat. 
La diada de Sant Jordi, literària-
ment parlant, ja fa anys que no és 
catalana. En segon lloc, sobretot, 
per la presència real dels malalts del 
llibre, concentrats en un espai rela-
tivament reduït. Sant Jordi és una 
diada festiva en què, fins i tot, pots 
passar-t’ho bé sense remenar ni 
comprar cap llibre. És gairebé una 
segona festa nacional.  

La Setmana del Llibre en Català, 
en canvi, està centrada en el llibre, 
però curiosament no en l’objectiu 
únic i primordial de fer caixa. Això 
fa que l’ambient sigui diferent. Lli-
breters, editors, distribuïdors, 
col·laboradors, etc., s’ho prenen 
amb molta més calma que per Sant 
Jordi. I s’ho passen molt millor. Que 
es ven més? Perfecte. Que no? Tam-
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bé. És una de les poques vegades en 
què els nostres protagonistes edito-
rials projecten la mirada al mitjà 
termini i no al curt. Per això parlem 
d’una presència superior dels ma-
lalts del llibre. La proliferació de 
microeditorials, en què la implica-
ció i el risc personal són imprescin-
dibles, en fa visibles, sense anar més 
lluny, una bona quantitat. Els edi-
tors de raça probablement són els 
més malalts de tots: obtenen el pro-
ducte en estat brut, el refinen i el 
deixen a punt perquè es comercia-
litzi. Pateixen per la qualitat literà-
ria, la del paper i la de la textura de 
les pàgines. Com a modest home-
natge al recentment desaparegut 
Jaume Vallcorba, ¿com podem re-
accionar, per exemple, davant 
d’una editorial com Quaderns Cre-
ma/Acantilado? T’informen amb 
goig que els seus llibres estan im-
presos en un paper de pH neutre i 
que els fulls estan cosits (no pas en-
colats) amb fil vegetal natural per 
tal de garantir-ne la durabilitat. 
Vallcorba ens va explicar personal-
ment que, segons els seus càlculs, 
fets així, els seus llibres podrien ar-
ribar a durar més o menys 500 anys. 
Això és estimar el llibre… amb boge-
ria. I ara una recomanació en la lí-
nia del que diem: llegiu La marca del 
editor, de Roberto Calasso (Anagra-
ma), un llibre amè i interessant, en 
què l’autor/editor italià fa glossa de 
grans editors i, sobretot, critica el 
greu error d’editar amb la immedi-
atesa, la velocitat i el guany mone-
tari com a únic referent.✒

INSTAL·LADA A L’AVINGUDA DE LA CATEDRAL, LA SETMANA DEL LLIBRE EN CATALÀ 2014 HA 
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ELS ALTRES

Tinc un amic que s’asseu so-
vint en un banc que hi ha a 
prop de casa seva, en una can-

tonada on –diu– s’està bé fins i tot 
en plena canícula, perquè sempre 
hi bufa marinada. S’hi passa llar-
gues estones. De vegades el saludo 
quan vaig a fer encàrrecs i, quan 
torno a pujar cap a casa, encara el 
trobo assegut al banc. Per això li 
dic, amb un somriure: “Mira que 
t’agrada escoltar la ràdio, eh?”  

Es treu els botons de les orelles 
i deixar anar una petita rialla: “La 
ràdio? I ara!, si no tinc els auricu-
lars connectats!” Faig cara d’es-
tranyesa i em convida a seure al 
seu costat, al banc de la marina-
da. I m’explica que, a ell, el que 
més li agrada fer és escoltar his-
tòries. “Si pogués –diu–, m’agra-
daria haver fet com en Josep Ma-

aclareix: «He marxat a viure a 
l’Empordà amb la meva filla, hem 
vingut només de visita». L’home 
del banc diu, exultant: «Doncs 
mira que és casualitat que ens hà-
gim vist, perquè nosaltres, en 
aquest banc, no ens hi asseiem 
mai, i just ho hem anat a fer avui 
que tu eres a la ciutat!»”  

Els tres vells xerren, es posen al 
dia, i s’acomiaden amb petons i 
abraçades. El meu amic ha con-
templat l’escena commogut: eren 
tres persones que es tenien un 
afecte sincer i aquesta és, amb to-
ta seguretat, l’última vegada que 
s’han vist, reflexiona. 

Li agraeixo la història. Em diu 
que encara es quedarà una estona 
més al banc. El deixo amb els auri-
culars posats, escoltant què pas-
sa a la ciutat.✒
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ria Espinàs: anar a peu pels pobles 
del país i que els seus habitants 
m’expliquessin històries”. N’ha 
fet una adaptació més pràctica i 
senzilla. El meu amic surt de ca-
sa, s’asseu al banc i escolta les con-
verses que es donen al seu costat. 
“I els auriculars?”, li pregunto. 
“Són un simple attrezzo: així la 
gent parla amb tota la naturalitat, 
es pensen que no els estic sentint”. 

M’explica: “L’altre dia tenia al 
meu costat un matrimoni ja gran 
i, tot d’una, sento que fan grans 
escarafalls. Havien reconegut 
una dona, encara més gran que 
ells, que passava agafada del bra-
cet d’una dona més jove. «Maria! 
–va cridar l’home del meu cos-
tat–. Feia molts anys que no et vè-
iem, ens pensàvem que eres mor-
ta!» Sense immutar-se, la velleta 

ELS BANCS SÓN UNA BONA TALAIA 
PER ESPIAR ELS ALTRES. GETTY IMAGES


