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El joc de les preguntes impossibles t’enfron-
ta al repte d’escollir entre dues opcions 
terribles (prefereixes un entrepà de ca-

bells o d’ungles?). Ben aviat haig d’anar a un ca-
sament i la mandra m’ha portat a pensar una 
pregunta impossible: prefereixes anar a un ca-
sament o a la presentació d’un llibre? Elecció di-
fícil: ruïna econòmica i sucre per la vena o avor-
riment mortal?  

He assistit a presentacions de llibres com a au-
tora, presentadora i públic, i puc constatar que 
acostuma a omplir-se la primera que fa l’autor, 
quan hi ha els amics i la família fent pinya (què 
seria dels casaments, si no fos per això). La pre-
sentació de Divorci i aventura a Finestres esta-
va a petar. Però en dues ocasions m’he trobat 
amb dues persones al públic (sort que eren col·le-
gues i almenys vam fer el vermut). Parlant amb 
altres escriptors, resulta una situació prou cone-
guda. És cert que les llibreries s’haurien d’escar-
rassar a trobar la manera d’omplir l’aforament, 
perquè hi anem de franc. Regar tutti quanti esde-
veniment amb cervesa gratuïta és una opció i es-
tà de moda. Potser per això els casaments tenen 
èxit, malgrat tot. Però crec que els autors podem 
fer alguna cosa més perquè les presentacions 
també ho siguin, d’exitoses, més enllà de la pos-
sibilitat d’alcoholitzar els conciutadans. Ens 

agradi o no, la promoció forma part de la nostra 
vida com a escriptors. La meva proposta és escol-
tar la neurociència, que ens ofereix pistes valu-
oses per captivar una audiència. 

El cervell és una màquina programada per 
aprendre, però només si hi ha novetat i/o des-
coneixement. Sembla que tenir curiositat acti-
va el sistema de recompensa del nostre cervell i 

mobilitza la dopamina. Si 
el que comuniquem és in-
teressant i desperta pre-
guntes, tenim la feina feta. 
Si no, activarem el tronc 
cerebral dels presents, el 
cervell animal, que té la 
funció de protegir-nos de 
l’estrès, la por o l’avorri-
ment (això  farà que prefe-
reixin anar de casament, si 
en tenen l’oportunitat). 

L’humor, el joc, la sorpresa, l’emoció o les dis-
sonàncies cognitives són elements que desper-
ten la curiositat del cervell. Igual que amb els lli-
bres, com s’utilitzin ja és cosa de cada autor.  

Així, només ens quedarà esperar que el boca-
orella (“Saps? L’altre dia vaig anar a la presen-
tació d’un llibre que va ser una passada!”) faci la 
seva feina.✍

Com superar l’avorriment mortal 
de les presentacions de llibres
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En breu
A Barcelona hi ha 25 barris 
sense cap llibreria
La capital catalana compta té 327 llibreries i 
punts de venda de llibres, però gairebé la mei-
tat, 168, estan situats en només dos districtes, 
l’Eixample (108) i Ciutat Vella (53). La dada alar-
mant és que a Barcelona hi ha 25 barris sense cap 
llibreria i una vintena que només en tenen una 
o dues, que corresponen a més de la meitat del to-
tal (73). Els dos districtes amb menys llibreries 
són Nou Barris i Horta-Guinardó.

S’acosta Liber, cita ineludible 
del sector editorial
La Fira Internacional del Llibre Liber 2022 cele-
brarà la 40a edició entre el 5 i el 7 d’octubre al re-
cinte de Gran Via de Fira de Barcelona. Preveu 
l’assistència de 7.000 professionals, reunirà 300 
expositors de 12 països i facilitarà trobades de ne-
goci amb compradors de més de 60 països. Al 
llarg de les jornades i amb Colòmbia com a país 
convidat, 130 ponents analitzaran les principals 
tendències i reptes del sector. 

Premi d’Assaig Jove  
per a Míriam Ruiz-Ruano
Dotat amb 6.000 euros i impulsat pel Memori-
al Gabriel Ferrater, el primer Premi d’Assaig Jo-
ve ha estat per a la professora de literatura com-
parada Míriam Ruiz-Ruano (Vic, 1994). L’ha gua-
nyat amb L’autor que mira de reüll. El jurat ha va-
lorat l’estil “volgudament assagístic d’un volum 
molt ben escrit” i també el “rigor i voluntat divul-
gativa” per abordar diverses obres canòniques de 
la literatura catalana i estrangera.

FRANCESC MELCION

Tot apunta que aviat sortirà la ver-
sió en català de Spotify. Enhorabo-
na a tots els que ho hauran fet pos-

sible. No, de veritat, sense sarcasme, és 
un pas important per continuar norma-
litzant el català en l’entorn digital. Una 
de les traductores que s’estan encarre-
gant d’aquesta feina ho comunicava ben 
contenta a Twitter. I més que ho haurí-
em de fer córrer. Ara bé, de seguida, pa-
tapam, algú aixeca el dit i comenta algun 
detall de la traducció. “Ja arriba el mes-
tretites de torn”. Doncs en aquest cas no. 
Mira que patim de garants de la genu-
ïnitat de pa sucat amb oli, però de vega-
des ens en sortim. És a dir, també en sa-
bem, d’encetar bons debats lingüístics, 
respectuosos i constructius. 

En aquest cas és per l’apartat “Escol-
tat recentment”, que en l’anglès original 
és “Recently played”. A veure, anem a 
pams. Ja fa temps que hem perdut una 
mica el nord respecte a sentir/escoltar 
(sí, igual que en castellà oir ara gairebé 
sempre és escuchar, amb la diferència 
que ells es poden permetre el luxe de no 
prendre-s’ho tot tan a pit). Sentim algu-
na cosa si la percebem a través del sen-
tit de l’oïda, i l’escoltem si hi parem aten-
ció. És allò d’“Et sento però no t’escol-
to” tan típic dels adolescents. Ara bé, la 
llengua (per sort!) no és tan simple i afir-
mar, com fa l’Optimot, que sempre hem 
de dir “escoltar música tradicional” i no 
“sentir música tradicional” és, com a mí-
nim, arriscat. Tal com explica el llibre 

d’estil de la 
CCMA, en un 
programa de rà-
dio de música 
clàssica no sem-
bla apropiat dir 
“Acabem d’es-
coltar una simfo-
nia” perquè no 
podem saber del 
cert si tothom 
e f e c t i v a m e n t  

l’ha escoltat. En una plataforma de mú-
sica a demanda passa el mateix, i utilitzar 
l’etiqueta “Reproduït recentment” (o “fa 
poc”) és indubtablement més precís. 

El que també és evident és que pro-
gressivament anem perdent la intuï-
ció i cada cop a més parlants els cos-
ta diferenciar sentir i escoltar com 
s’havia fet tradicionalment. Que al-
guns aixequin el dit és bon símptoma. 
Que se’n pugui debatre també. Però 
qui difon la norma n’hauria de pren-
dre nota i no caure en simplificacions 
que ofusquen. Sembla que ens han 
sentit i ho revisaran. Ara només falta 
que ens escoltin.✍
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