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Les 
presentacions 
de la 22
Dijous passat va inaugurar-se l’ex-
posició Llibres parlats. 30 anys de 
presentació de llibres a la Biblioteca 
Sant Gervasi - Joan Maragall de Bar-
celona. Va ser conduïda per Guillem 
Terribas, de la Llibreria 22; Cristi-
na Masanés, comissària de la mos-
tra, i el periodista i escriptor Sergio 
Vila-Sanjuán. Es va complementar 
amb una tertúlia amb els escriptors 
Màrius Serra i Robert Saladrigas so-
bre l’art de presentar llibres. L’expo-
sició convida l’assistent a seguir tres 
dècades d’una part menor però no 
menys important del procés d’ela-
boració d’un llibre: la presentació. 
En aquest cas, l’exposició ret un ho-
menatge a la Llibreria 22 de Girona, 
ja que aquests trenta anys repassen 
les presentacions literàries que s’hi 
han fet a partir del material audiovi-
sual enregistrat pel mateix Guillem 
Terribas. En l’àmbit de la cultura ca-
talana, parlar de la Llibreria 22 de 
Girona és parlar del compromís del 
llibreter amb la cultura del país i 
amb tota una mena d’entendre el 
concepte del mateix negoci de la 
venda de llibres. 

AL PEU DEL CANÓ 

Tots els que escrivim (en qualsevol 
llengua, de qualsevol tema) hem pas-
sat per la Llibreria 22 i hi hem trobat 
recer i encoratjament. Aquesta expo-
sició ens fa un recorregut sentimen-
tal de trenta d’anys del món editori-
al català gràcies a la festa que és l’arri-
bada d’un llibre nou al carrer. L’espe-
rança, el dubte, el risc, tot hi és. 
Temps enrere, les presentacions te-
nien una raó de ser pràctica, ja que era 
el moment en què els mitjans de co-
municació interessats podien acudir 
a l’acte per tal de poder parlar-ne 
quan volguessin. Avui en dia ja no ne-
cessiten anar físicament a un acte cul-
tural i promocional com aquest. Te-
nen la informació en una trobada prè-
via i purament adreçada a ells. D’aquí 
que, ara mateix, les presentacions 
agafin un caire familiar molt peculi-
ar, per massives o magres que siguin. 
Tant és cinc assistents com cinquan-
ta; tant és que el presentador sempre 
sigui amable amb el presentat: edi-
tors, presentadors, autors, llibreters i 
curiosos presents saben que es tro-
ben en aquell moment i en aquell lloc 
per amor a l’art, en el sentit més es-
tricte de la paraula. És una festa pri-
vada i alhora oberta. És com celebrar 
un bateig: tothom està content.✒
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Onze assaigs autò-
noms entre ells 

però amb un nexe co-
mú: els arquetips de la 
societat actual. La lite-
ratura, l’art, la música i 
el cinema són la via per 
la qual Balaguer mostra 
la constel·lació de la 
cultura postmoderna, 
una realitat amb artis-
tes com Houellebecq, 
Coixet i Margarit.

Constel- 
lacions... 
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En un article pu-
blicat el 1947 a 
l’exili, el periodis-
ta Eugeni Xam-
mar parlava de 
diversos com-
panys de profes-

sió que havien optat per col·laborar 
amb el franquisme. La pulla més du-
ra tenia un clar destinatari: “Carlos 
Sentís, rata de claveguera, dedicada 
a les feines més vils de l’espionatge 
per compte de l’enemic, és una cate-
goria a part”. Amb una duresa i con-
clusions similars, el professor Fran-
cesc Vilanova ressegueix la trajec-
tòria vital i periodística del perso-
natge durant la guerra i l’immediata 
postguerra espanyoles. 

La qüestió no deixa de ser polèmi-
ca: fins a quin punt les conversions al 
franquisme estaven dictades pel con-
venciment ideològic i/o per la neces-
sitat? Quina autoritat tenim per jut-
jar posicionaments presos en situaci-
ons extremes? Per a Xammar i Vila-
nova, estaríem davant d’un cas que 

“Carlos Sentís,  
rata de claveguera”

permet superar tota reticència. Sen-
tís constituiria un exemple singular 
d’aposta del tot conscient, sense se-
gones intencions, pel carro vencedor. 
Fer-se franquista utilitza la corres-
pondència privada del periodista i els 
seus articles per esborrar qualsevol 
recança davant un judici tan categò-
ric. Només la longevitat del protago-
nista (1911-2011) i la influència politi-
comediàtica li haurien permès camu-
flar un compromís rotund i clar amb 
l’ortodòxia franquista. 

En els darrers anys, Vilanova ha 
convertit aquesta Catalunya fran-
quista en un dels seus principals ob-
jectes d’estudi, sense amagar un po-
sicionament fortament ideologitzat. 
De fet, la historiografia centrada en 
aquells anys es caracteritza per una 
forta bel·ligerància que converteix 
qüestions com el biaix i evolució po-
lítico-ideològica de la revista Desti-
no en objecte llancívol. Mentrestant, 
però, roman pendent un estudi com-
plet sobre els comportaments i ac-
tituds del catalanisme conservador 

en què, per exemple, resta aclarir 
la rellevància que, per acció o 
omissió, va tenir la figura de Cam-
bó en les biografies de molts dels 
conversos. 

El rei de l’adaptació  
Per a Sentís, la conversió franquis-
ta tingué rèdits immediats, amb 
una presència consolidada a les 
grans capçaleres de Madrid i Bar-
celona, influència política, reco-
neixement editorial i institucio-
nal, i mitjans per convertir-se en el 
corresponsal especial a l’estranger 
per excel·lència. Vilanova posa es-
pecial èmfasi a demostrar l’escas-
sa volada de la seva ploma. Tot i 
pertànyer a la increïble collita pe-
riodística del primer terç de segle 
XX, no estava a l’altura ni d’aquells 
que van emprendre el camí de 
l’exili, ni dels companys de viatge 
franquista (Santiago Nadal, Ma-
nuel Brunet, Ignacio Agustí, Josep 
Pla...). “A la gent de Destino o al 
comte de Godó, Sentís els era útil a 
Madrid, negociant i dedicant-se al 
tràfic d’influències per aconseguir 
paper, demanant favors o fer d’in-
termediari amb els censors, entre 
molts altres afers. Traslladat a Bar-
celona, era un periodista medio-
cre, sense influència social, sense 
capacitat per extreure recursos del 
règim, almenys a nivell local; no te-
nia cap mena d’utilitat”.  

A Madrid, assumeix el paper de 
representant català dins del rovell 
nacionalcatòlic. És el convers que 
mai oblida carregar els neulers so-
bre republicans, catalanistes i es-
querres en general, mentre com-
parteix la certesa “que havia arri-
bat la fi d’una certa Europa, burge-
sa i liberal, i de les elits que l’havien 
conformat”. Mentre que Vilanova 
l’acusa d’ignorància i superficiali-
tat a l’hora d’encarar periodística-
ment destins tan rellevants com 
Alger, Dachau, Nuremberg o Nova 
York, la seva perspicàcia política 
està fora de qualsevol dubte. A tra-
vés dels articles i gestions, Sentís 
va col·laborar activament en 
l’adaptació del relat franquista al 
canviant entorn internacional, 
sense fer escarafalls ni a l’antisio-
nisme, ni a l’anticomunisme. 
L’adaptació era el seu fort.✒
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L’escaladora Ara-
celi Segarra dedi-
ca text i il·lustra-

cions pròpies per fer des-
cobrir la serralada de 
Montserrat als més petits. 
A través de la Tina, una ne-
na que troba un mapa de fa 
segles, i el Pau, un escola-
net de l’abadia, la munta-
nya mostrarà les seves tra-
dicions centenàries i els 
seus indrets més màgics.

La Tina a 
Montserrat 
ARACELI SEGARRA 
La Galera

INFANTIL

Els viatges al voltant 
de tot el món trans-

porten la reflexió de Jau-
me Rodri sobre la figura 
de Jesús. A través de di-
ferents artistes interna-
cionals, com Édith Piaf, 
Salvador Dalí i Antoni 
Tàpies, i religiosos, com 
Pere Casaldàliga i el car-
denal Daniélou, Rodri 
viu la recerca complexa 
del que és desconegut.

Jesús  
busca Jesús 
JAUME RODRI 
Edicions de 1984

NO FICCIÓ


