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M’exalta el nou 
i m’enamora el vell

SENSE FAL·LERA 
Citem Foix per recordar que fins al 
dia 5 d’octubre hi ha temps per pas-
sejar entre les parades de la 63a Fi-
ra del Llibre d’Ocasió Antic i Mo-
dern. Enguany, amb un petit canvi 
d’ubicació: entre els carrers d’Aragó 
i de Rosselló. Més condensat, doncs, 
però igual d’interessant. Una cosa 
que captiva per damunt de tot és la 
tranquil·litat que s’hi respira si la 
comparem amb d’altres iniciatives 
semblants. Encara no s’han desmun-
tat les casetes de la Setmana del Lli-
bre en Català que ja s’estan muntant 
les de la fira del llibre de vell. Aquí, 
però, es juga en una altra lliga, i això 
es nota només passant-hi i observant 
l’actitud dels possibles clients: no hi 
ha novetat estricta, no hi ha fal·lera, 
no hi ha nervis (ni d’editors, ni de lli-
breters, ni tan sols de lectors com-
pradors). A la fira del llibre d’ocasió 
antic i modern (així, en minúscules), 
el temps passa diferent. 

És un gust i un plaer fer-hi un 
tomb amb la seguretat que a les ca-
setes no ens estaran esperant mil i 
una novetats relacionades, per 
exemple, amb el Tricentenari (si no 
és que són llibres antics que parlin 
del 1714). Com cada any, s’exposaran 
milers de llibres a l’abast de tothom. 
I com cada any, ens adonarem amb 
pena que ja només en aquesta fira 
podrem trobar, amb una mínima 
probabilitat d’èxit i d’ordre, un llibre 
que no sigui novetat… però, alhora, 
que no sigui vell. Perquè aquesta és 
la principal innovació dels darrers 
anys: les novetats, a les llibreries 
normals, no aguanten gens. Els lli-

En els 34 expositors de la Fira del Llibre d’Ocasió Antic  
i Modern, que es pot visitar fins al 5 d’octubre  
al passeig de Gràcia, hi trobareu llibres exhaurits, però 
també llibres relativament nous que no han tingut sort

A LA FIRA DEL LLIBRE D’OCASIÓ ELS LECTORS S’HI TROBEN UN AMBIENT RELAXAT, SENSE 
NOVETATS ESTRICTES NI FAL·LERA DE LES EDITORIALS NI DELS LLIBRETERS. ACN

ELS ALTRES

Era un dia de les acaballes 
d’aquest estiu estrany ple de 
cels grisos. Malgrat els núvols, 

feia molta calor i érem en una pisci-
na petita, una minúscula illa refres-
cant enmig de la ciutat. Una taca blau 
turquesa amagada enmig dels blocs 
de pisos i de la xafogor. Estava asse-
guda a la vora de la piscina, amb els 
peus en remull, fins que un xipolleig 
alegre em va distreure de la lectura. 
Una nena petita –potser de cinc o sis 
anys– s’acabava de llançar a l’aigua, 
a la part menys fonda, a prop meu. 

Vaig fer un somriure distret i 
vaig tornar a concentrar-me en la 
novel·la, remugant mentalment 
–ho he de reconèixer– perquè pre-
veia que la nena, amb els xiscles i les 
rialles, estava a punt de trencar la 

meva tranquil·litat. Però la nena era 
de mena pacífica i es va limitar du-
rant una bona estona a nedar i cap-
bussar-se sense gaire xivarri. Fins 
que la vaig sentir. Amb la seva veu 
primeta va reclamar l’atenció de la 
mare: “Mira! Una petxina! He tro-
bat una petxina!” Vaig alçar la mira-
da, encuriosida, mentre sentia la 
mare: “Vols dir? Aquí, a la piscina, 
no n’hi ha, de petxines”. 

Però la nena hi tornava, tan 
convençuda que per un moment 
vaig pensar que podria haver pas-
sat, que algú que havia estat a la 
platja s’hagués banyat a la pisci-
na i hi hagués deixat una petxina. 
Però aleshores vaig sentir la nena 
que deia: “I mira! També he trobat 
una estrella de mar!” 

La cosa es complicava. Així que 
vaig deixar el llibre, més interes-
sada en la nena. Després de la pet-
xina i l’estrella, va trobar un car-
gol de punxes, un pop i un cavallet 
de mar. I, tot d’una, la nena i jo ja 
no érem en una petita piscina de 
ciutat, sinó en una platja salvatge 
de Mallorca, o del cap de Gata, o 
potser del Carib. Se sentien les 
onades i a l’horitzó vèiem un vai-
xell pirata. Llàstima que la mare 
va interrompre el joc sense con-
templacions i la va fer sortir de 
l’aigua: vinga, que és tard, i fes el 
favor de no dir més mentides. 

Vaig pensar en l’Ana María Ma-
tute i en com lamentava que no sa-
piguem preservar la fantasia dels 
infants.✒

La nena que trobava petxines
SÍLVIA 
SOLER

“LA MARE 
VA INTER-
ROMPRE EL 
JOC SENSE 
CONTEM-
PLACIONS  
I VA FER 
SORTIR LA 
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L’AIGUA”
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L’ESCUMA  
DE LES 
LLETRES

breters no tenen llibres en estoc, de 
seguida tornen als magatzems i, com 
en una reculada en el temps, si un vol 
un llibre de l’any anterior, ha de co-
mençar el circuit antic de la deman-
da, de l’encàrrec i de l’espera. Sense 
garanties, esclar. Perquè un altre 
dels mals que porten els temps actu-
als en el món editorial és que els lli-
bres tampoc no aguanten gaire als 
magatzems. Ja sabem que el preu 
per metre cúbic de magatzem és car. 
I, en un termini sovint cada cop més 
curt, els llibres es destrueixen física-
ment. D’aquí el canvi subtil però 
continuat d’aquesta fira ara tan ne-
cessària. En els 34 expositors hi po-
drem trobar llibres exhaurits, rars. 
Però també llibres relativament 
nous que no han tingut sort. Abans, 
s’entenia per exhaurit el llibre més o 
menys antic del qual no se n’havien 
fet més edicions. Ara, qualsevol lli-
bre que tingui més d’un any pot pas-
sar a la categoria d’antic. O, en la ter-
minologia de la fira, modern. Va ai-
xí, la cosa. És per això que si abans 
la fira del llibre d’ocasió era necessà-
ria, avui és imprescindible. Que s’ho 
passin bé. 

HIPNOSI AGASSI 

No puc deixar de parlar d’un llibre 
hipnòtic. Encara no sé si és bo o 
dolent, però és hipnòtic: les me-
mòries de l’extenista André Agas-
si, Open, que acaben de ser publi-
cades per Duomo. Vet aquí un 
exercici d’extremíssima sinceritat 
inèdit en personatges d’aquesta 
mena i en memòries d’aquesta me-
na. Molt recomanable.✒

¿EN QUINA PISCINA PODRÍEM 
TROBAR CAVALLETS DE MAR? WIKIPEDIA


