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a proximitat de Sant Jordi
fa que les editorials abo-
quin les seves novetats més

sucoses durant aquestes setma-
nes decisives. El públic lector del
país està escindit en la gent que
compra i llegeix llibres tot l’any i
una massa difusa que només en
compra per la diada de Sant Jordi.
El que s’ha valorat com una gran
festa cívica –que no és– té també
un regust amarg per a la gent del
sector, la demostració fefaent que
a Catalunya se li dóna al llibre la
importància que li poden donar a
Pamplona al Sant Fermí o a Va-
lència a Sant Josep. És una dinà-
mica que hauria de canviar, però
diríem que, des de les altes esferes,
no crec que tinguin en projecte
apostar més decisivament pel
món cultural.

En fi, són reflexions que molts
ens plantegem de forma eterna,
però que sempre xoquen contra
el mur de la realitat. La gran pro-
ducció de llibres té, però, al·li-
cients. En aquest número del su-
plement, us proposem llibres de
primera categoria, com el nou
Fante, que surt molts anys des-
prés del primer intent. També la
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magnífica incursió de Carme Rie-
ra en la narrativa autobiogràfica,
la poeta Nicole Brossard i, espe-
cialment, el nou premi Carles Ri-
ba, el veterà Francesc Garriga Ba-
rata (foto), amb Tornar és lluny.
    Garriga és un corredor de fons,
a qui no se li ha donat la impor-
tància que es mereixia fins que va
connectar amb la generació dels
joves poetes, que l’han convertit
en un dels seus models. En les úl-
times entrevistes en què l’he sen-
tit, el poeta declarava que l’èxit li
arribava tard, que ja no tenia
l’impuls d’altres èpoques. Segu-
rament té raó, però el seu llibre,
Tornar és lluny, és un dels poema-
ris de més qualitat dels últims
anys. Connecta amb els publicats
durant la darrera dècada des
d’Ombres. Garriga ha depurat i
despullat el seu estil i ha esdevin-
gut un poeta que condensa fons i
forma. Amb vuitanta anys ens diu
que “és perillós obrir els records”
o “tot sembla ahir”. És una delícia
perquè recorda la grandesa del
Vinyoli de l’última època. Hi ha
molts moments de condensació
essencial, “les mans d’un vell són
sàvies / i tenen fam. / Són fam”. ❋
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l 1996, el mestre Espinàs
publicava A peu pel Ma-
tarranya, comarca de Te-

rol recorreguda pel riu homò-
nim. Una zona de parla catalana
tot i ser aragonesa, amb gairebé
9.000 habitants. Vall-de-roures
és el municipi més important,
amb uns 2.000 habitants, seguit
de Calaceit, Cretes, Beseit...

Fa quinze dies vaig (re)visitar
la zona (en cotxe, ho sento) per
fer una doble visita, a l’Elies i la
Núria, del Mas del Cigarrer, a la
carretera entre Horta de Sant
Joan i Bot (Terra Alta), i a l’Octa-
vi Serret, el mític llibreter de
Vall-de-roures. Els arbres frui-
ters ja florits (com correspon a la
secció i l’estació) em van rebre,
així com l’hospitalitat coneguda,
en el primer cas, i la tastada per
primer cop, en el segon.

Octavi Serret, nascut a Vall-
de-roures el 1965, va ser guardo-
nat el 2009 amb el Premi Nacio-

E nal de Cultura, concedit pel
CONCA, com a reconeixement
a la seva tasca immensa en favor
del català. És un home xerraire
(per dir coses interessants), in-
quiet (no atabalat), treballador,
amb bones iniciatives i efectives
dots de venedor. El seu petit local
és un reducte de llibres triats
amb un criteri personal i comba-
tiu. Serret, a més, és un malalt de
les xarxes socials i té milers de se-
guidors. Mira de treure profit
d’aquest sistema de comunica-
ció, però sobretot en gaudeix, li
agrada ser-ne membre actiu i per
això és un usuari històric a qui, fa
molts anys, no va fer por obrir
camí en un espai no explorat.

Com que això de la clonació
humana està verd, seria bo en-
trenar desenes de futurs llibre-
ters amb el Mètode Serret. La
llengua i la literatura catalanes
respirarien menys angoixades.
Gràcies, Octavi. ❋
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