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econeixent, d’entrada una cer-
ta mirada més propera al pessi-
misme que a l’alegria, tinc la
sensació que un dels pocs i

grans avantatges que ens ha portat
aquesta crisi, meitat forçada artificial-
ment, meitat provocada per aquells que
se suposa que ens havien de salvar de les
crisis, és la recuperació de l’esperit per-
dut de la societat civil.

DESPRÉS DE LES INTENSES mobilitza-
cions antifranquistes i amb l’arribada de
la democràcia, tots plegats vam anar ab-
dicant de les nostres ocupacions cívi-
ques, deixant-les a mans dels polítics.
Sense quasi ni notar-ho, la nostra socie-
tat es va tornar conformista, mandrosa i
abocada a la subvenció. Vull fer una pel·lí-
cula, un llibre, un espectacle? Doncs de-
mano una subvenció. No hi ha subven-
ció? Doncs no hi ha pel·lícula ni llibre ni
espectacle. I els polítics van aprofitar
aquesta desídia, en molts casos per enri-
quir-se fraudulentament, i en d’altres per
basar la seva gestió en la imatge. Quan so-
braven diners donava més rèdit electoral
organitzar una magna exposició sobre
un pintor de fama internacional que po-
tenciar la lectura entre els joves. Ara,
com que no hi ha diners, s’han deixat de
fer grans celebracions i la promoció de les
coses importants tampoc no ha millorat.

PER AIXÒ TROBO MOLT POSITIU QUE la so-
cietat civil s’articuli al marge dels polítics
i impulsi les seves pròpies iniciatives. En
tenim bons exemples. El més multitudi-
nari i popular, l’Assemblea Nacional Ca-
talana, però n’hi ha d’altres, més modes-
tos però no menys importants ni engres-
cadors.

FA UN ANY, UN GRUP D’EDITORIALS catala-
nes Alrevés/Crims.cat, Edicions del Pe-
riscopi, Edicions Saldonar, Editorial Me-
teora, El Gall Editor, L’Avenç, Llibres del
Delicte, Raig Verd Editorial i Sembra Lli-
bres s’ajuntaven en un projecte col·lectiu
i singular sense renunciar en cap mo-
ment a la seva independència i criteri in-
dividual. Llegir en català sorgia com una
necessitat, sense que els seus integrats
compartissin catàleg, objectius, gustos,
franja generacional o lectures. Cada edi-
torial mantenia la seva pròpia personali-
tat, però tenien clar que totes juntes
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aconseguirien més força, farien més so-
roll i es convertirien en molt més visibles.

EL SECTOR EDITORIAL CATALÀ HA ESTAT
sempre un oasi enganyós. Sota una apa-
rença càlida de camaraderia absoluta, tot-
hom anava escombrant cap a casa, allu-
nyant-se de les propostes gremials i dels
treballs de col·laboració. Una prova pràcti-
ca d’això va ser el fracassat Saló del Llibre

de Barcelona, que d’haver de ser l’apara-
dor de la potència editorial de Catalunya
es va convertir mentre va durar en una
mena de fira rural amb pocs encants. Si a
tot això si afegien les ganes de sortir a la fo-
to i els ajuts públics teníem un panorama

que no representava
la realitat que deixa-
va traspuar. Per això
i per moltes altres co-
ses resulta engresca-
dor que sigui un grup
d’editorials joves i pe-
tites qui posi en mar-
xa un projecte
d’aquestes caracte-
rístiques, conver-
tint-se en abande-
rats d’una nova ma-
nera de fer les coses.

TREBALLEN MOLT I
HAURAN DE TREBA-
LLAR molt més, però
desitjo de tot cor que
siguin capaços de de-
mostrar tot el poten-
cial que tenen dins,
que ens ajudin a re-
cuperar aquella il·lu-
sió malmesa, que ens
facin més savis, més
cultes, que ens des-
cobreixen autors
singulars, llibres im-
prescindibles i que
ho facin des de la pro-
ximitat, des de cali-
desa des del tu a tu
íntim, personal, amb
noms, cognoms, gus-
tos i opinions.

UN GRUP D’EDITORS ENGRESCATS i en-
grescadors, com els d’abans, d’aquells que
estaven més pendents d’una paraula que
d’una casella del balanç. I ja sé que no es
pot fer una bona feina sense que quadrin
els números, per això quan vegeu algun lli-
bre de la gent de Llegir en Català dediqueu-
li tota la vostra atenció, els cinc sentits, re-
galeu-li com a mínim la mateixa passió que
hi ha abocat els seus editors i potser així,
entre tots, aconseguirem tenir un país
més culte, més savi, més preparat, més
sincer i menys marcat per les directrius no
sempre lògiques dels mercats. Comprar
llibres de Llegir en Català és garantir la
pervivència d’una manera de fer. Estic se-
gur que si entre tots aconseguim que els
quadrin els balanços de comptes, ens ho
tornaran amb escreix, en forma de grans
obres sense necessitat de caure en el
parany dels lligams polítics i sectorials.
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El sector editorial català
ha estat un oasi
enganyós. Sota una
aparença càlida de
camaraderia, tothom
escombrava cap a casa

’actor Gérard Depardieu acaba de re-
conèixer un consum de begudes es-

pirituoses que, a falta d’un estudi ex-
haustiu, podríem qualificar provisional-
ment com d’un bon tros per sobre de la
mitjana; però, en una entrevista del maig
passat a la revista Télérama, afirmava no
ser pas un alcohòlic perquè no se n’ama-
ga ni li fa vergonya: “Si bec és per excés
de vida.” És cert que a molts alcohòlics
els sap greu que sigui dit, però hi ha una
mesura objectiva d’aquest consum que
permet al metge dissuadir i a l’agent de
trànsit multar, al marge de com ho vegi
el qui beu. Tot plegat és una il·lustració
perfecta d’una màxima de La Rochefou-
cauld que diu: “Provem de fer honor als
defectes que no volem corregir.” Una ac-
titud molt pròpia dels catalans. El taran-
nà pactista, per exemple. Està molt bé
arribar a pactes abans de prendre mal,
sempre, i sobretot a l’edat mitjana; però
des de l’època moderna que les coses
solen anar d’una altra manera. Llavors
no té gaire sentit, i és més aviat ridícul,
proclamar la bondat del pactisme quan
en realitat hom no troba la manera d’im-
posar-se. Oh, però és que no volem im-
posar res a ningú, és molt lleig doblegar
la voluntat dels altres, argüeix immedia-
tament el bon català. El que passa és
que aquestes són les regles del joc, i la
qüestió de si és lleig o bonic, no se la
planteja ningú altre. En aquest punt hau-
ríem de recórrer a La Fontaine i a la seva
coneguda però poc assimilada faula de
la guilla que no podia haver el raïm i deia
que era verd. Un altre exemple és la vo-
luntat proclamada de dialogar, d’acollir,
d’integrar, de conviure amb gent, amb
cultures o amb fenòmens històrics que
no hi ha dubte que desballesten aquest
país. Insistir a parlar d’integració quan
estem assistint impassibles a un procés
de desintegració és una manera de mi-
rar d’enganyar els últims a qui encara els
importa, perquè a la resta de la humani-
tat li és ben igual i té altres problemes.
Pot molt ben ser que no hi hagi més re-
mei, i toqui resignar-se, però no s’hi val a
dir, com el gran Depardieu, que ens es-
tem enfonsant en la misèria per un ex-
cés de vida.
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