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Llibres de 
mostra 
Comença a ser molt evident que al-
guna cosa està passant en l’univers 
de la gent que es planteja escriure. 
Quan les estadístiques s’entossudei-
xen a demostrar que a casa nostra el 
nivell de lectura és baix, cada vega-
da hi ha més persones que volen es-
criure i publicar. N’és testimoni l’èxit 
de les escoles i tallers d’escriptura. 
Però sobretot, en una economia de 
mercat com la nostra (no oblidem 
que el llibre forma part d’una indús-
tria), el que és tant o més significa-
tiu sobre la qüestió és l’activitat em-
presarial que genera al voltant. El 
que fa uns quants anys, no gaires, era 
minoritari i pràcticament marginal, 
l’autoedició d’un llibre, avui genera 
moviments importants de negoci. 
Precisament perquè hi ha més aspi-
rants a escriptor que mai. En una era 
com la present, on tot va tan ràpid, és 
fins i tot lògic que una persona que 
creu que pot escriure amb una míni-
ma solvència vulgui saltar-se els pro-
cediments habituals per publicar, 
sens dubte llargs, pesats… i que com-
porten una primera crítica a la feina 
feta. El rebuig del teu escrit per part 
de l’editor és un clàssic… imprescin-
dible. Avui és molt fàcil publicar en 
les plataformes digitals. I en paper 
també, si pagues el que et demanen. 

FES-NE UN TASTET 

L’última mostra d’aquesta nova re-
alitat, la de l’aparició d’un gruix 
prou important de persones dispo-
sades a pagar per editar el seu llibre, 
la tenim en una oferta comercial 
que ofereix, gratis, fer-te un primer 
llibre de mostra. No en direm el 
nom per no fer-ne propaganda. Tu 
els portes el teu original i ells te’n 
fan una primera còpia, amb cober-
ta i tot. Si t’agrada, ets “lliure” de 
contractar amb ells una edició com-
pleta, això sí, amb un 10% de des-
compte. L’únic requisit que et de-
manen és que demostris que ets el 
titular dels drets d’autor. Tota la in-
formació al voltant d’aquest nego-
ci és clara, aquesta empresa expli-
ca molt bé què fa i per què ho fa. No-
més volem indicar que si s’hi han fi-
cat vol dir que hi ha perspectiva de 
negoci, cosa que no fa més que apro-
fundir en la pregunta clau i que cal-
drà començar a examinar amb aten-
ció: per què tantes persones volen 
escriure i, sobretot, ser publicades? 
Com més serem, més riurem, però 
compte que per aquesta via s’intro-
dueix molta confusió, els llibreters 
se’n cansen i els lectors-compra-
dors desisteixen.!
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“Un bon relat et pot 
alegrar un mal 

dia, perquè les històries 
petites de vegades resu-
meixen un sentiment 
gran que tenim a dins i es 
converteixen en la millor 
medicina”, diu Albert Es-
pinosa. El llibre consta 
de 20 relats il·lustrats 
amb què l’autor vol aju-
dar persones que tenen 
emocions estancades.

Finals que 
mereixen 
una història 
ALBERT ESPINOSA
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Hi ha aventures 
literàries que cre-
en llibres híbrids 
i inclassificables, 
amb les seves re-
gles i coordena-
des. És el cas de 

Perejaume, que crea un espai pro-
pi i transferible, exigent però per-
meable, conscient que necessita fer 
partícip el lector. 

Perejaume surt del Museu Naci-
onal d’Art de Catalunya amb una 
marededéu a l’esquena, dins de la 
motxilla, embolicada dins de capes 
i capes de teles, fibres i plàstics pro-
tectors. I comença a caminar per 
carreteres, pobles i ciutats en un vi-
atge que s’assembla molt a un pele-
grinatge invers. Si abans eren els fi-
dels els que anaven a veure els san-
tuaris per trobar-se amb Déu o amb 
algun sant, ara és l’home qui porta la 
divinitat a tot arreu. “Fa dies que ca-
mino. No sembla que la imatge que 

El pes de les imatges 

duc recordi res. ¿Qui no em diu que 
no és una de les 1.033 marededéus 
que censà el pare Camós?” Ara és el 
Fill, que porta la seva Mare, emboli-
cada com si fos un nen petit, una ne-
na petita, la crisàlide que se suposa 
que és Crist, perquè Déu és mare i el 
Fill és home. 

L’artista entoma el repte de recu-
perar una part del passat i de fer-lo 
contemporani, i ho fa en un triangle 
que als vèrtexs té l’art, la història i la 
natura. És una aventura íntima i 
compartida, un veritable amor de 
lluny i de prop que arriba a cada ra-
có. Quantes marededéus hi havia, 
sota terra? Quantes talles van ro-
mandre amagades per ser trobades 
per atzars voluntaris i escenificats? 
¿Són les marededéus les que donen 
noms als topònims i a les persones, 
o són els llocs els que creen les lle-
gendes, les tradicions, les rondalles 
i la narrativa que ha protegir els ho-
mes? Com es creen i com perviuen 

els noms? Tenim les Núria, Car-
rassumada, Pineda, Tura, Que-
ralt, Bellulla, Bastanist, Collell, 
Roure, Sogues, Bovera, Tallat i 
molts altres que confirmen la fer-
tilitat del subsol. O el desig que 
fos fèrtil. Perejaume surt de Bar-
celona un 27 de juny i després de 
passar per pobles, indrets, ermi-
tes i museus dels Vallesos, Osona, 
el Bages i el Baix Llobregat, torna 
onze dies després al museu que 
custodia la talla.  

Mentrestant, travessa boscos 
que són susceptibles de ser vistos 
com a primera matèria per a tan-
tes talles; es demana quin és el 
pes dels llocs en la història i com 
pesa la història a la seva esquena; 
imagina un camp de llavors de 
marededéus que creixen i que fan 
un altre cel sota terra i desmen-
teixen els possibles inferns amb 
què ens amenacen; es demana, al 
Museu Episcopal de Vic, què pro-
tegeixen, aquelles marededéus 
descontextualitzades, apartades 
del seu lloc, tancades en vitrines 
i il·luminades per fluorescents: 
“Què n’hem de fer de tantes imat-
ges fora d’ús, de tanta divinitat, 
de tanta celsitud desocupada!” 

Les imatges que ens descriu 
Perejaume no es poden oblidar 
després de ser llegides. No passa 
res que no ens hagi passat abans 
amb Ludwig-Jujol, Obreda, El Pi-
rineu de baix, Pagèsiques, per dir 
alguns llibres, o amb tantes obres 
i exposicions. L’orografia i l’es-
criptura, el paisatge i la pintura, 
la tradició i la contemporaneïtat 
es fonen en un gresol que Pere-
jaume fa servir per assumir la 
pròpia cultura i per poder fer-la 
dialogar amb qualsevol altra. “La 
troballa d’imatges i la miraculo-
sa impossibilitat de moure les 
imatges d’allà on han estat troba-
des expressa dues qüestions es-
sencials: la primera, que el lloc és 
la imatge i, la segona, que el lloc 
no es pot moure”.  

El llibre, el camí i la talla creen 
un llenguatge que pot parlar amb 
altres llenguatges d’altres disci-
plines (l’estètica, la música, la le-
xicografia, l’arxivística), però 
també amb el d’altres països i tra-
dicions. Contra la literatura de 
viatges ubiqua i repetida, un pe-
legrinatge cap a dins de la histò-
ria, de la cultura i d’un mateix.!
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Els mercats acosten 
els veïns a la ciutat i 

alhora ajuden a fer pi-
nya. En aquesta investi-
gació fotogràfica, Genís 
Arnàs i Matilde Alsina 
repassen la història 
dels 33 mercats munici-
pals construïts durant 
el segle XX i principis 
del XXI i ofereixen una 
visió diferent d’aquests 
espais.

Mercats de 
Barcelona 
GENÍS ARNÀS I 
MATILDE ALSINA

NO-FICCIÓ

L’escriptora, la di-
rectora, el produc-

tor, l’actor, el dissenya-
dor de vestuari... Eva Ar-
misén il·lustra un conte 
conjunt amb un disc en 
què Marc Parrot canta 
les feines de cadascun 
dels rols d’una producció 
teatral. Un conte perquè 
els nens s’introdueixin 
en el món del teatre i per 
despertar vocacions.

Tinc un 
paper 
MARC PARROT I 
EVA ARMISÉN
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