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àgils venedors de la Roma de Càtul i Ciceró a
la mastodòntica biblioteca d’Alexandria–;
des de l’adquisició de l’hàbit lector entre les
prestatgeries de la mataronina Rogés Llibres
fins al relat del que s’arriba a fer per a la su-
pervivència de les llibreries –com el servei de
llit de les beatnik de Sant Francisco o la cele-
bració del Día del Libro Español–; des de
l’apologia del context o de la papereria, a Pe-
quín i Tòquio, fins al bateig de la tauleta elec-
trònica com la nova biblioteca privada, a
Sud-àfrica. I més, en fi, perquè Librerías viat-
ja gairebé per tots els aspectes relacionats
amb la distribució dels llibres.

Sense gràfiques, sense números, sense ins-
truccions, amb un estil Montaigne no pas
bastard, sinó ben legítim i ple de vida. ❋
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Jordi Carrión va guanyar el darrer premi Anagrama d’assaig amb ‘Librerías’ / LISBETH SALAS

es crisis d’ansietat s’estenen a mesura
que la incertesa del futur creix amb
força en la societat actual. La sensació

d’augment d’aquesta malaltia prové dels es-
tralls infligits a l’estructura social per la crisi
econòmica i de valors ètics que vivim, però hi
ha una disparitat de criteris bastant àmplia
sobre els mitjans per enfrontar-s’hi. Les solu-
cions mèdiques, amb suport d’anàlisis i
imatges, que faciliten el diagnòstic de la ma-
joria de disfuncions físiques, són inútils quan
els desequilibris són psicològics.

Amb la novel·la El silenci (premi Josep Pla
2009), Gaspar Hernàndez va encetar la via de
la ficció com a teràpia per cultivar amb dis-
creció la veu humana i utilitzar-la sanament
per millorar les condicions de vida. Ara, ha
optat per enfrontar-se amb la malura que
transforma les persones i les seves relacions
amb La terapeuta, una novel·la que retrata en
profunditat la necessitat ansiosa de trobar les
eines convenients per combatre l’ansietat.

L’acció s’inicia quan Hèctor Amat, l’actor
de més prestigi en l’escena catalana, té un
bloqueig mental després de presenciar ca-
sualment l’assassinat d’una noia jove en un
pàrquing del centre Barcelona. L’atendrà la
psicòloga de guàrdia Eugènia Llort, al mateix
lloc dels fets. Una jove professional, mig reti-
rada, que acceptarà continuar la tasca de
treure l’entrellat del que va succeir la nit del
crim.

La terapeuta considera que, per desblo-
quejar l’actor, cal que el seu pacient recordi el
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que va passar la nit tràgica, i pacten un tracta-
ment intensiu. Cada matí xerraran una hora
a la consulta de la psicòloga i ella seurà dià-
riament a primera fila a la representació que
ell fa al Teatre Romea. El pacte inicia una si-
tuació de dependència entre tots dos que ge-

nera un seguit de confessions, silencis, troba-
des, malentesos i situacions absurdes que
permeten bastir una narració ben tramada,
amb prou intriga i desenllaç sorprenent.
L’aparició de personatges secundaris, amics,
amants i pacients, perfilen la personalitat
dels dos protagonistes, acoloreixen el relat i
amplien l’interès i la comprensió lectora.

Un llenguatge excessivament culte, sobrat
de disquisicions erudites sobre la malaltia i la
necessitat de l’art i pautes de conducta cura-
tives i emotives, no impedeix que la novel·la
es llegeixi amb fluïdesa i interès.

El capital narratiu del relat i els fans captats
per l’autor entre els 75.000 exemplars venuts
d’El silenci i el seu programa L’ofici de viure,
auguren que ens trobem davant d’un dels
èxits literaris de l’any. I l’ansietat i la por de
patir l’epidèmica ansietat augmentaran les
vendes una mica més. ❋
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L’apunt
Gaspar Hernàndez (Sant Esteve d’en Bas,
1971) és periodista de formació i
actualment dirigeix el programa L’ofici de
viure, a Catalunya Ràdio. Aquest programa
va ser guardonat amb el premi Ciutat de
Barcelona el 2008. Hernàndez ha publicat
quatre títols d’assaig o entrevistes, a banda
de les novel·les El silenci i La terapeuta.

Gaspar Hernàndez
ha publicat una nova
novel·la amb un cert
estil d’autoajuda
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