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Llibreries, 
manual de 
supervivència
Encara amb el ressò present de 
l’èxit de Kosmopolis, la gran troba-
da biennal de literatura, cultura i 
creació, no podem deixar de comen-
tar l’última de les taules rodones: 
Llibreries i estratègies de supervi-
vència. Hi van participar Abel Cuti-
llas (Calders), Alejo Cuervo (Giga-
mesh), Nicolás Weber (Re-Read) i 
Fe Fernández Villaret (L’Espolsada 
Llibres). Parlar de muntar estratè-
gies per sobreviure no és un enfoca-
ment gaire positiu, però és realista 
davant la tònica general de tanca-
ments de moltes llibreries. Com 
s’ha pogut observar, l’esmentat tan-
cament de locals veterans ha anat 
acompanyat de l’obertura d’altres 
llibreries, la majoria més petites, 
més especialitzades. D’una manera 
o una altra tots els llibreters partici-
pants, amb matisos, van coincidir 
que el concepte clàssic de llibreria 
s’havia acabat. En època de crisi no 
es compren tants llibres (tot i que 
les biblioteques augmenten els 
préstecs). ¿Cal que la llibreria es 
transformi? Van ser molt interes-
sants els mots del llibreter de la Cal-
ders. No va estar en desacord a re-
convertir el seu espai en un lloc de 
trobada, en un focus d’activitat cul-
tural, però, com qui diu, va defensar 
el dret a fer-ho només per a clients, 
escriptors i editors relacionats, 
compromesos, d’alguna manera 
amb ell i el seu projecte de llibreria. 

LLIBRETERS 
GUERRERS 

Cutillas no veia, per exemple, per 
què havia de cedir el seu espai per 
fer-hi presentacions de llibres d’au-
tors que no havien passat mai per ca-
sa seva. És una bona idea: ens trans-
formem en plataforma cultural, pe-
rò no a qualsevol preu. És a dir, jo et 
deixo la llibreria perquè presentis 
llibres, perquè organitzis actes cul-
turals de la mena que et plagui i jo 
també m’hi comprometo. Però no-
més perquè tu també et compro-
mets amb mi. No hi entra el concep-
te de llibreria que, per dir-ho d’algu-
na manera, es limita a “cedir” l’espai 
perquè s’hi facin coses, gairebé com 
si el llogués. Temps, doncs, tan apas-
sionants com complexos en les di-
verses branques del món editorial. 
Almenys cap dels quatre llibreters 
no va semblar gaire espantat per les 
botigues de venda de llibres en línia 
ni per l’augment de l’oferta de con-
tinguts digitals. Millor.✒
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L’ESCUMA  
DE LES 
LLETRES

Els anhels de poder i 
els ideals d’amor 

absolut de Crim i càstig 
són reeditats per Labut-
xaca amb la traducció 
d’Andreu Nin, un dels 
primers traductors ca-
talans al rus. La novel·la 
de Dostoievski justifica 
un crim amb el nihilis-
me i la solitud caracte-
rístics de les grans obres 
de l’escriptor rus.
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Aquest llibre 
s’obre amb el ce-
lebèrrim primer 
vers de l’himne 
oficial de la Co-
munitat Valenci-
ana: “Per a ofre-

nar noves glòries a Espanya”. 
L’oportunitat de la cita és irònica 
però també taxativa, si tenim en 
compte que el text de Vicent Cuca-
rella (tècnic de l’Institut Valencià 
d’Investigacions Econòmiques, 
IVIE) aborda el dèficit crònic de 
les finances públiques valencia-
nes. Quan es parla dels diners pú-
blics, al País Valencià sempre s’ha 
d’acabar adduint un parell de con-
ceptes que han trigat a ser posats 
damunt la taula, però ara hi tenen 
la presència torbadora –invisible 
encara per a segons qui– de la car-
ta robada d’Edgar Allan Poe. El 
primer d’aquests conceptes és el 
de “solidaritat” i el segon el d’“in-
frafinançament”. 

El sistema autonòmic espanyol 
està basat en les transferències 

Una història  
de vergonya i espoliació

econòmiques entre les comunitats 
tingudes per “riques” i les conside-
rades “pobres”. Segons això, Cata-
lunya, les Illes Balears i Madrid te-
nen un saldo fiscal negatiu en re-
lació, per exemple, amb Extrema-
dura, Canàries i Astúries. Els 
primers són territoris amb una ele-
vada renda per càpita, que han de 
subvencionar els altres. D’això se’n 
diu “solidaritat interterritorial” i, 
més enllà de les virtualitats carita-
tives del sistema, òbviament és un 
mètode imperfecte que ha aixecat 
nombroses protestes en les comu-
nitats més forçosament despreses. 
Què passa al País Valencià, però? 
Doncs una cosa molt simple i que 
Cucarella remarca: que sent un 
territori amb una renda per càpi-
ta inferior a la mitjana és obligat a 
ser un contribuïdor net al sistema. 
Se suposa que els rics ajuden els 
pobres, a Espanya, però els valen-
cians, que som “pobres”, som obli-
gats a comportar-nos com a “rics”. 

  Sí, amics: una història de ver-
gonya i espoliació. Agreujada, a 

més, per un infrafinançament 
crònic per part de l’Estat, que fa 
que entre el 2002 i el 2013 el deu-
te històric acumulat a València 
siga d’11.600 milions d’euros. Ai-
xò implica que, en aquest perío-
de, mentre la població del país 
s’incrementava en un milió de 
persones per la immigració, Va-
lència rebia menys diners per a 
finançar l’educació i la sanitat i 
fins i tot la despesa per càpita de 
l’Estat per a infraestructures era 
inferior que la dels territoris fo-
rals (on la pràctica totalitat de la 
inversió la realitza l’administra-
ció autòctona).  

Dèficit fiscal, infrafinança-
ment, oblit de l’Estat. Podríem 
pensar que tot això és una –al-
tra– conseqüència de la crisi 
econòmica, però no és cert. Els 
problemes són molt anteriors al 
2008: són seculars i endèmics. 
L’any 1915, per exemple, la re-
vista Pàtria Nova ja avisava del 
dèficit fiscal. És clar que, lla-
vors, això era un paperet per a 
irrisòries minories. La diferèn-
cia és que, ara, són els principals 
actors socials els que es fan res-
sò d’aquest discurs. Fa uns me-
sos Salvador Navarro, president 
de la Confederació Empresarial 
Valenciana, declarava: “Jo, com 
a ciutadà i empresari valencià, 
tinc lleialtat institucional al 
Consell però, amb tots els res-
pectes, comence a cansar-me 
d’Espanya”. I després proposa-
va, directament, canviar la pri-
mera frase de l’himne (“Per 
ofrenar...”) en el següent sentit: 
“Per demanar el que ens toca a 
Espanya”. 

Són símptomes en la bona di-
recció. Dissortadament, els di-
rigents polítics i socials valenci-
ans dels últims 40 anys no han 
destacat pel timbre de la seua 
veu. A Cucarella li ha faltat 
constatar més explícitament la 
falta de voluntat –o de pebrots– 
de les nostres classes dirigents 
per capgirar una situació clara-
ment injusta. Òbviament, enca-
ra hi som a temps. Però han de 
canviar moltes coses. Comen-
çant per aquest himne genuflex 
i estrafolari...✒

EL FINANÇA-
MENT 
VALENCIÀ 
VICENT 
CUCARELLA 
BROMERA 
176 PÀG. / 16,95 €

JOAN  
GARÍ

GETTY IMAGES

L’horitzó, el bosc, les 
onades o les estre-

lles són grans trossos del 
món que els més petits 
poden descobrir a Camí 
del mar. Una gavina con-
dueix dos amics a gaudir 
dels petits instants mà-
gics de l’existència i de les 
aventures buscant car-
gols de mar, amb els quals 
escoltaran les vivències 
marines viscudes.

Camí  
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Els adolescents po-
den desitjar una in-

dependència que sovint 
encara no poden afron-
tar. L’autora de l’èxit de 
vendes Tranquils i atents 
com una granota propo-
sa connectar la saviesa 
dels pares amb el cultiu 
de la confiança cap als 
fills per no reaccionar de 
seguida en una situació 
desagradable.

Respireu. 
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