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No 
mantinguem 
les distàncies
Fa unes setmanes, de visita a Barce-
lona, l’escriptora Irene Vallejo em 
parlava de la tendència que encara 
hi ha a separar les humanitats i les 
ciències, com si fossin territoris di-
ferents i fins i tot, deia, en conflic-
te. Al contrari, ella creu que hem de 
lluitar per posar fi a aquesta distin-
ció i treballar les connexions entre 
les dues “matèries”, perquè això 
ens enriquirà i ens permetrà tenir 
mirades i punts de vista diversos 
sobre la realitat.  

Uns dies més tard, em trobo a 
Twitter una imatge que resumeix ex-
actament el que demanava Vallejo: 
una foto, penjada pel Manuel Guer-
rero, dels poetes Blanca Llum Vidal, 
Jaume C. Pons Alorda i Josep Pe-
drals recitant a l’Hospital Germans 
Trias i Pujol (Can Ruti). Encuriosida, 
investigo una mica: l’activitat forma 
part del projecte In_cert, promogut 
des de Can Manyé, un espai munici-
pal d’art, poesia i creació contempo-
rànies d’Alella. En plena pandèmia, 
es van posar a treballar en un projec-
te que acostés l’art, la ciència i el pen-
sament, que treballés també la seva 
vinculació amb la salut, i on científics 
i investigadors de l’hospital fessin 
equip amb persones del món de l’art, 
la literatura o la psicologia, entre al-
tres matèries de coneixement. Un 
dels resultats va ser una exposició de 
les artistes Nora Ancarola i Jo Milne, 
avesades a col·laborar amb el món ci-
entífic. Ara, algunes de les seves 
obres encara són a Can Ruti, on han 
aconseguit modificar l’espai i la llum, 
i han convertit l’hospital en un lloc 
més acollidor. 

També van aconseguir trans-
formar-lo Vidal, Pons Alorda i Pe-
drals, que hi van fer recitals im-
provisats en set espais: la materni-
tat, urgències, sales d’espera... Van 
acordar, m’explica en Josep Pe-
drals, que recitarien només poe-
mes lluminosos. Tot i la sorpresa 
inicial dels pacients que esperaven 
el seu torn, la gent (també metges) 
els escoltava i moltes persones els 
donaven les gràcies al final de ca-
da intervenció. Els nens, entusias-
mats, els van acabar aplaudint. En 
Pedrals m’explica que de tant en 
tant ells feien algun comentari, 
vinculant paraules de forma molt 
pertinent: l’espera i l’esperança; 
hospital i hospitalari; la paciència 
dels pacients. Quanta proximitat, 
que lògic, i que incomprensible 
que encara hi hagi qui hi vulgui 
mantenir les distàncies.!
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COM  
EN TOT ACTE 
D’AMOR,  
EN LES 
PRESENTA- 
CIONS  
S’HI HAN 
PRODUÏT 
MOMENTS 
RIDÍCULS I 
ALTRES DE 
SUBLIMS

Imaginem un autor a qui aca-
ben de publicar un llibre: el 
Llibre. Hi ha dedicat anys 
d’escriptura, l’ha repassat 
sense treva, l’ha fet llegir als 

lectors de confiança, potser ha gua-
nyat un premi, ha negociat l’últim ca-
pítol amb l’editor, ha discutit amb el 
portadista. Finalment, tots aquests 
esforços s’han concretat en un objec-
te. El Llibre és una realitat, la cosa 
més rellevant del món, l’única que 
importa de debò. Cada informatiu 
que no parla del Llibre és un infor-
matiu perdut. Cada aparador sense 
el Llibre és un aparador sense cap ni 
peus. ¿Com s’entén que no estigui 
tothom parlant del Llibre? Caldrà ac-
tuar. S’imposa fer una presentació en 
alguna llibreria. 

Hi assistirà la gent de cultura, la 
premsa, els lectors. La presentació 
és el tret inicial que facilitarà el 
hype, les expectatives, el miracle del 
boca-orella, els elogis encomana-
dissos. En sortiran dotzenes de per-
sones conscienciades que faran 
córrer la bona nova. 

Primer cal un presentador. Aten-
ció, perquè el perfil no és senzill. 

1. No cal que sigui un famós (que 
estan per altres coses), però ha de ser 
algú mínimament conegut, o sigui 
que surti a la televisió de tant en tant. 
És millor no recórrer a un amic, a un 
veí, a un cosí. Es recomana descar-
tar els presentadors residents que té 

L’economia (submergida) 
de les presentacions 

cada llibreria, els assidus, els que no 
saben dir que no. És preferible que si-
gui algú que ha publicat, algú que be-
neeixi “des de dins” l’arribada d’un 
nou autor, un pioner que hagi detec-
tat en el Llibre unes qualitats que no 
són mainstream. 

2. L’acte no ha de ser clarament 
propagandístic, ni merament analí-
tic, ni toscament protocol·lari. Calen 
unes dosis adequades d’amenitat i 
de sinceritat, de publicitat implíci-
ta i d’humor elegant. El presentador 
ha d’insistir (per als que no llegei-
xen) en l’interès humà, sense des-
cuidar-se (per als lectors habituals) 
de les referències literàries. 

3. El presentador no obté res de 
l’acte, a banda d’uns minuts de pro-
tagonisme. Sovint ni tan sols obté 
l’agraïment de l’autor, que en aca-
bat es dedicarà a lamentar el poc 
quòrum i a passar llista de tota la 
gent a qui, en l’últim moment, li ha 
sorgit algun compromís inexplica-
blement més interessant que assis-
tir a la presentació del Llibre. 

¿Hi ha res més sinistre que el so-
roll flàccid que emeten els gots de 
plàstic plens de cava tebi quan els 
entrexoquem (seria inexacte dir-ne 
brindis) en una llibreria poc con-
correguda? En aquest episodi 
d’economia submergida, tan sub-
mergida que ni els més optimistes 
confien que aflori mai, encara hi 
haurem de sumar el personal de la 

llibreria, que sovint està fora de 
l’horari laboral.  

Si la presentació es fa al ves-
pre, com és habitual, costa tro-
bar-hi periodistes, sobretot si te-
nen algú a casa que els espera. 
L’autor pren nota que la pròxima 
vegada caldrà enviar més correus 
i més whatsapps, mobilitzar in-
fluencers, assegurar el tret. Enca-
ra sort que la tieta penjarà alguna 
foto al Facebook, i que l’endemà 
l’editorial, la parella i els amics de 
l’autor retuitaran els elogis. 

Intercanviar els papers 
Presentar un llibre és una ofrena, 
un regal. Com que el presentador 
no és espontani, sinó que sol res-
pondre a una sol·licitud explícita de 
l’autor, ja podem avançar que l’úni-
ca manera que es produeixi una 
compensació és que més tard, quan 
sigui el presentador qui publiqui un 
llibre, s’intercanviaran els papers 
amb el presentat. Heus aquí l’eco-
nomia de la presentació, el quid pro 
quo, el mínim comú denominador: 
avui per tu, demà per mi. Després 
de l’acte, els autors més empàtics 
conviden el presentador a un sopar 
fred (l’economia és la que és) i a una 
cervesa de barril. 

Sumant les que he fet i les que 
m’han fet a mi, calculo que he par-
ticipat en un centenar de presen-
tacions. Totes i cadascuna han es-
tat actes gratuïts, actes d’amateu-
risme, o sigui, actes d’amor: a l’au-
tor, a l’editor, al llibreter, a la 
literatura, al que sigui. Com en tot 
acte d’amor, s’hi han produït mo-
ments ridículs i també moments 
sublims. 

Quan l’autor és novell, la pre-
sentació és com un bateig. Quan 
l’autor és fidel a l’editor, la pre-
sentació és com una boda. Quan 
l’autor ha obtingut algun premi a 
la trajectòria, la presentació és 
com un enterrament. Si el pre-
sentador és un artista, la presen-
tació és una obra d’art. A continu-
ació, tres agraïments a tres pre-
sentadors singulars que he tin-
gut: gràcies, Salva, d’El Frenillo 
de Gauguin, per tocar Another 
brick in the wall amb una guitarra 
de flamenc; gràcies, Mar Bosch, 
per repartir un Test de Memòria 
Vintage als assistents; gràcies, 
Montse Serra, per fer-nos tastar 
en viu i en directe tots els vins 
amb denominació d’Alella.  

En el Judici Final hi haurà du-
es files d’autors: els que han fet 
més presentacions de les que els 
han fet a ells, i els que estan en 
deute. Confiem que Sant Pere es 
deixi commoure per atenuants i 
eximents. Cadascú té els seus. Re-
cordaré un cas, que va tenir lloc fa 
uns anys a Figueres en una llibre-
ria que ja no existeix. Només érem 
l’autor, el presentador, el llibreter 
i un (1) membre del públic. Ni tan 
sols hi havia l’editor. Vam fer la 
presentació completa, una horeta 
entre dissertacions, gags i impro-
visacions (falses i autèntiques). 
L’únic membre del públic no va 
comprar el llibre.!
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