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Màrius Serra i Emilio Manzano
Presentador d’‘Alexandria’ del 33 i director de ‘Saló de lectura’ de BTV
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FRANCESC MELCION

“Som dos cossos estranys”
T O N I V A L L

Són dos apassionats dels llibres i saben com
transmetre aquesta passió a la seva
audiència. Màrius Serra i Emilio Manzano
presenten dos programes literaris a la
televisió, però no els agrada gaire que els
comparin amb Sánchez Dragó. Serra
presenta cada dimecres al 33 ‘Alexandria’ i
Manzano el mateix dia ‘Saló de lectura’ a
Barcelona TV. Són bons amics i aquest
agermanament a les sales de l’Ateneu
Barcelonès ens ha servit per capbussar-nos
en una conversa d’allò més profitosa

T.V. Com es fa encaixar un espai de
llibres i cultura a la televisió?
M.S. Hi ha un prejudici, fona-
mentat en dades però una mi-
ca magnificat, segons el qual la
televisió i els llibres són ene-
mics. Tant una cosa com l’altra
són suports, finestres, que ens
permeten mirar el món. Es po-
den posar de cul però el més
intel·ligent és posar-los de cara.
E.M. Hi estic d’acord. No són dos
mons incompatibles. Tradicio-
nalment la mala utilització de
la telelvisió ha creat una per-
cepció que defensa el contrari.
En el meu cas, la baixíssima
qualitat de la televisió m’ha
afavorit molt. Un programa de
llibres i cultura esdevé una al-
ternativa i la gent s’adona que
a vegades la televisió dóna sor-
preses. Com diuen a Mallorca,
“La criada lletja fa la senyora
guapa”, si en un mitjà demen-
cial fas un programa amb cara
i ulls, doncs sembla que facis
més.
T.V. Parlem de la filosofia dels dos
programes. Quins recursos teniu a
l’abast?
M.S. En general el mitjà televisiu
planteja una sèrie de limitaci-
ons de recursos, d’horaris i de
mitjans tècnics. Quan em van
oferir Alexandria no sabíem
quin model calia seguir i un
cop valorada l’experiència, po-
dem dir que no ha estat re-
dundant amb Saló de lectura. Al
principi nosaltres no disposà-
vem de plató i vam haver de fer
de la necessitat virtut utilitzant
un element com el muntatge
per crear una sintaxi pròpia i
televisivament atractiva. Tenim
un any de vida i seguim bus-
cant i polint.
E.M. Es dóna la circumstància
que Alexandria ha pogut enre-
gistrar un programa en una
biblioteca de la Xarxa de Bibli-
oteques de la Diputació, que
són els patrocinadors del Saló de
lectura. I nosaltres no hem po-
gut. Tot plegat és un aprenen-
tatge. Quan vam començar el
programa jo no tenia cap ex-
periència amb la televisió, ni

tan sols com a espectador, el
primer dia de programa la
meva nòvia va llogar una tele
per poder veure’l. Al principi
vas a les palpentes, però t’ado-
nes que no té tant secret. Es
tracta de reunir-se i xerrar, una
cosa que es porta fent des de fa
molts anys. Obsessionar-se amb
els formats no és gens bo.
M.S. Tot es fonamenta en la lite-
ratura i d’aquí emanen tots els
models possibles. Models deci-
monònics com la tertúlia són
perfectament televisius. També
l’entrevista o formats més ex-
plicatius com el Mil paraules,
que va fer l’Emili Teixidor fa
anys. Tots són més o menys
vàlids, però estic en contra de
la classe magistral de la perso-
na que imparteix doctrina des
del plató.
E.M. El que fa el nostre col·lega
Sánchez Dragó amb un convi-
dat al davant.
M.S. Sí, i a més genera una
pressió sobre el convidat fent-li
veure coses que no sap. És una
pressió que jo trobo molt bona

a les aules de la universitat,
però més dubtosa de cara al
sofà de casa.
E.M. De totes maneres val a dir
que no he dedicat gaire temps
a pensar la televisió, sempre he
preferit pensar sobre els llibres.
La televisió és un suport exèn-
tric per als llibres i tu i jo som
dos cossos estranys.
T.V. Com es plantegen el contacte
amb el públic?

M.S. Partim d’una realitat tant
rica com són els llibres i el que
intento és transmetre la meva
passió de lector. Per arribar al
públic la naturalitat és la mi-
llor consellera. Si no haguéssim
pogut connectar amb un pú-
blic suficientment ampli ens
hauria costat sobreviure.
E.M. Juguem amb l’avantatge
que Barcelona és una ciutat de
lectors. Hi ha editorials, lliber-

ters, escriptors, agents literaris,
bibliotecaris... Crec que no hem
hagut de lluitar per fer-nos un
públic. Ja estava fet.
M.S. El nostre era un mercat
desassistit.
T.V. La cultura no és un àmbit que
interessi gaire els polítics. Ara es-
trenem conselleria i ministeri de
cultura, quines previsions tenen en
aquest sentit?
M.S. Encara és aviat però des
d’una òptica catalana he de dir
que ens ha tocat néixer en el
moment que s’acabava el pu-
jolisme. És un canvi considera-
ble i potser és un tòpic, en tot
cas ben fonamentat, però el
pujolisme va crear uns anti-
cossos contra la gent de la cul-
tura. Com a mínim ja és relle-
vant que aquest corrent d’opi-
nió ha deixat de circular. El
temps és l’únic que permet fer
valoracions respecte a les actu-
acions polítiques. Hi ha, però,
un fet molt rellevant: caldrà
generar una certa cultura del
conflicte entre departaments
de Cultura d’un ajuntament,
una Generalitat i un govern
central del mateix color polític.
E.M. Des de fa molts anys els
interessos i apostes polítiques
en el terreny cultural van per
altres direccions com les
grans exposicions i l’arquitec-
tura. Un dels primers nome-
naments de la consellera ha
estat designar directora gene-
ral de Direcció Cultural a
l’antiga cap del servei de bi-
blioteques de la diputació.
Com a símptoma em sembla
força positiu. Ara, això és la
política i jo faig periodisme.
Ells tenen la seva feina i nos-
altres la nostra.
M.S. És una opció força saluda-
ble. El poder està més interes-
sat per les manifestacions ar-

“El nostre privilegi és el fons de la biblioteca”
T.V. Quin és l’últim gran llibre que han llegit?
M.S. Estic disfrutant com un animal amb
les Cróniques italianes de Stendhal. Pa negre,
d’Emili Teixidor és una de les millors no-
vel·les que he llegit últimament. Per en-
trevistar Kenzaburo Oé he rellegit Una
qüestió personal i m’entusiasma.
E.M. A mi m’ha encantat La guerra dels cor-
nuts, de Joan-Daniel Bezsonoff. És un llibre
extraordinari que ha passat desapercebut.
I, com diu el Màrius, sempre podem re-
córrer a Stendhal o Dickens o obrir el
Quixot i llegir-ne un capítol a l’atzar.
T.V. I quin és el primer llibre que recorden que els
va impressionar?
M.S. Tenia dotze anys i vaig llegir 62/Modelo
para armar, de Julio Cortázar. Sense unitat
de temps ni espai. Recordo que no vaig
entendre res però que em va fascinar.
E.M. Jo vaig tenir una revelació similar amb
La vuelta al día en ochenta mundos, també de
Cortázar. Tenia catorze anys. Però el pri-

mer llibre que em vaig comprar va ser un
acte de narcisisme. En una fira de l’escola
em vaig comprar Emili i els detectius, d’Erich
Kaestner, un espcriptor extraordinari. I
després Tom Sawyer, Kasperle...
T.V. Recomanin llibres...
M.S. Em resisteixo molt a fer recomanaci-
ons. L’atzar compta molt en aquests as-
pectes i convé fiar-se’n. Un autor et porta
a un altre. L’important és fer-te el teu
propi camí i si després ve el Harold Bloom
i fa el seu cànon o el Xavier Bru de Sala i
fa el seu, doncs endavant.
E.M. No m’agrada fer de receptador. Que la
gent llegeixi el que li vingui de gust.
M.S. Més que un llibre, a mi m’agradaria
recomanar una paraula: fons. Tots vivim
de les novetats però el nostre gran privi-
legi és el fons de la biblioteca de cadascú.
T.V. Com es relacionen amb l’apassionant món
dels còmics?
E.M. De meravella. Hi ha gent que els

menysté com a simple militància. És una
porta d’entrada fantàstica a la literatura.
M.S. Fa poc vaig sentir a Ramon de España
dient que el còmic és l’escola de cinema
dels directors pobres. És veritat, té una
sintaxi molt cinematogràfica.
E.M. Mortadelo y Filemón té una riquesa lin-
güística extraordinària. Carpanta, Zipi y
Zape... El TBO de quan érem petits....
M.S. Corto Maltese, Astèrix, Tintín... Cada època
té les seves idees dominants. Quan el cò-
mic era underground hi havia un cert tipus
de personatge de cultura clàssica que el
menystenia. I en canvi gent com l’Skár-
meta el defensava a mort amb una mili-
tància exagerada.
E.M. Aquí hi ha autors de la nostra edat que
els parles de còmics i es posen nerviosos.
Ells s’ho perden. Al Màrius i a mi, a part
de llegir, també ens agrada el cine, la
música, anar de copes...
M.S. La vida...


