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cap de Pantheon em va preguntar quin
sentit tenia editar llibres dels quals ja se sa-
bia que tindrien una tirada molt reduïda.
En aquell moment vaig saber que més em
valdria anar-me’n.

Mentrestant les grans editorials ja fa
temps que han perdut el seu estatus intel-
lectual. Dit de passada, igual que una ca-
dena com Barnes & Noble. No són verta-
deres llibreries. Una llibreria és un establi-
ment on pots trobar llibres que no sabies
que buscaves i que compres perquè hi ha
un llibreter que sap de llibres i que té poder
de convicció. Quan era jove hi havia cente-
nars de llibreries a Nova York, eren un ele-
ment vital de la ciutat. Ara han desaparegut
totes, amb excepció d’unes quantes. I Bar-
nes & Noble, després que els seus descomp-
tes van destruir les petites llibreries, ara
també està a punt de desaparèixer. L’ordi-
nador i el Kindle tampoc no són la solució.
En la meva opinió és impossible llegir
Guerra i pau en un d’aquests dispositius,
perquè: què és un llibre? Un llibre és com-
pletament diferent de tots els altres mitjans.
Un llibre és l’únic mitjà que permet presen-
tar una dissertació o una història llargues i
profundes. Això exigeix una determinada
forma i una determinada concentració que

la tecnologia no ofereix. Al contrari de la
televisió, per a un llibre no és necessari un
públic massiu. Però si el món del llibre està
amenaçat, la nostra democràcia està ame-
naçada. S’ha de saber que els llibres són una
part essencial de la llibertat de formació de
pensament i de la llibertat d’expressió. El
que em dóna ànims, però, són les nombro-
ses editorials petites que hi ha, gestiona-
des per gent jove. Però s’ha de ser jove i
tenir molta energia per començar una
empresa d’aquest tipus i resistir. I per
sort hi ha autors individuals que també
se’n fan responsables i que estan dispo-
sats a donar suport a les editorials inde-
pendents. Així, Kurt Vonnegut un dia va
deixar Bertelsmann i després va ajudar
amb la seva obra a mantenir viva l’edi-
torial Seven Stories. Studs Terkel em va
ajudar d’una manera fantàstica quan
vam començar amb The New Press.

La vida m’ha ensenyat que vaig ser
massa optimista. Em vaig fer massa il-
lusions sobre el que em va semblar que
passava i sobre el que hauria de canviar,
però eren il·lusions i no la realitat. Això
val per a la política, per a la nostra socie-
tat i per a allò a què he dedicat la meva
vida: el món del llibre. ❋

El llibre més
valuós que
els diners
DAVID CASTILLO

ob Riemen (Països Baixos,
1962) ha estat aquests dies a
Barcelona per presentar el vo-

lum La universitat de la vida, un con-
junt d’entrevistes sobre l’educació que
ha fet a diferents artistes i intel·lectuals,
com ara Jordi Savall, Peter Mayer, Fri-
do Mann, Avishai Margalit, Russell
Sherman i, fins i tot, al seu pare Toon
Riemen. Deixeble de George Steiner,
Riemen dirigeix la fundació Nexus, que
va iniciar les activitats el 1994 al voltant
del debat sobre la cultura dins la socie-
tat, sobretot des de la revista del mateix
nom i d’un grapat de centres distribuïts
arreu del món. A partir de la frase de la
seva mare –“la meva escola va ser la
universitat de la vida”–, que havia estat
internada en un camp japonès per a
presoners a les Índies Orientals a la Se-
gona Guerra Mundial, Riemen fa una
anàlisi sobre l’autoconeixement, els hà-
bits i les prioritats, per exemple: “Tenir
llibres és infinitament més valuós que
tenir diners, que en una societat civilit-
zada una vertadera llibreria és molt
més important que un banc”.

En el pròleg, també cita una carta de
Nietzsche quan li diu a un amic que
“un mai no podrà seguir el seu camí de
manera prou autònoma. La veritat ra-
rament viu allà on se li va construir un
temple i on es van consagrar els seus sa-
cerdots.” A partir d’aquestes premisses,
Riemen va iniciar un camí, que desem-
boca en alguns dels territoris que ens
proposa a la seva antologia d’entrevis-
tes, que mai són casuals i que tenen
com a base el coneixement, però també
els mètodes, la família i les afinitats. La
importància de les coses que t’han pas-
sat s’han de sumar a la tradició, a l’ex-
periència de la saviesa. La crisi del siste-
ma educatiu, del qual Riemen se’n va
sentir exclòs, i els efectes de la motiva-
ció resulten primordials (“la millor
educació és la que t’implica”).

Hem triat l’entrevista amb l’editor
André Schiffrin per qüestions d’espai,
però també per la repercussió que va
tenir al nostre país el volum L’edició
sense editors. Qualsevol dels altres per-
sonatges triats per Rob Riemen tenen
per al lector el mateix impacte, tant pel
que fa a l’aventura lectora com pel pòsit
que ens deixa. ❋

R




