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Llibres i cultura a la tele
➤ El mític A fondo, de Joaquín Soler Serrano, va fer època.
Grans esciptors com Octavio Paz, Espriu, Josep Pla, Joan
Brossa, Borges, Dalí, Rulfo, Cortázar, Mújica Laínez i Rodore-
da van passar per la butaca de les seves entrevistes. Ara
aquestes entrevistes es poden adquirir en vídeo. També s’han
editat recentment els Apostrophe de Bernard Pivot amb con-
verses amb Simenon, Nabokov i Marguerite Duras.

Negro sobre blanco és l’espai literari de Televisió Espanyola. El
seu presentador, Fernando Sánchez Dragó, és objecte de pa-
ròdies molt divertides per la seva tendència a voler figurar més
ell que l’entrevistat. Malgrat que els llibres mai han gaudit
d’un espai privilegiat a la televisió, programes com Avisa’ns
quan arribi el 2000, presentat per Albert Vinyoli i Jordi Beltran,
o el Mil paraules d’Emili Teixidor han volgut dedicar un espai
a la lectura al llarg de la història de Televisió de Catalunya.

E N T R E V I S T A

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

➤ ➤ ➤

FRANCESC MELCION

tístiques que li poden donar
projecció que per coses tan ínti-
mes i personals com la lectura.
No estem pendents de si estan
per nosaltres, hem de lluitar per
la intensitat de la lectura.
T.V. Els agrada tenir polítics als seus
programes?
M.S. Per què no? Vam convidar
en Jordi Vilajoana quan era
conseller i ja li hem dit a Cate-
rina Mieras si vol venir. Ara la
Maria Mercè Roca és diputada
al Parlament i Vicenç Villatoro
ho va ser fins fa poc. Només
faltaria que no poguéssim con-
vidar polítics, sempre que vin-
guin a parlar de llibres, esclar.
E.M. Jo vaig convidar un eurodi-
putat francès, Sami Naïr, per la
seva condició d’escriptor. No
s’ha de ser sectari. Sempre que
tinguin coses interessants a
explicar i no es dediquin a fer
campanya política serà profitós
convidar-los.
T.V. Què els suggereix el concepte
‘cultura catalana’?
E.M. La cultura sempre ha estat
borda. Ara es diu multiètnica
però abans li dèiem borda. El
que importa és la cultura, po-
sar tantes etiquetes sempre és
perillós. La literatura espanyola
no s’entendria sense la italiana,
per exemple. No entenc perquè
s’han de compartimentar les
cultures, si tots mengem de tot.
M.S. La literatura és un valor
universal que, segons els casos,
té una manifestació lingüística
o una altra. La cultura catalana
és un fet molt ampli que pot
ebraçar, per exemple, la litera-
tura en llengua castellana que
es fa a València, Catalunya i les
Illes. Les convivències sempre
són importants.
E.M. A Catalunya hi ha una au-
tèntica obsessió per etique-
tar-ho tot en funció de la llen-
gua. Valentí Puig diu a L’os de
Cuvier que la cultura és tot allò
que ens allunya de la barbàrie i
ens civilitza. Delimitar la cultu-
ra és treure-li el moll de l’òs. És
horrible que la gent s’hagi de
justificar per llegir o escriure en
una llengua o en una altra.
T.V. Abans parlàvem del pujolisme.
Un dels conceptes associats a ell és
la cultureta...
M.S. És un concepte que, com a
diminutiu, defineix el propi
abast de l’operació cultural en
qüestió. L’aznarisme també ha
generat una culturilla. És molt
fàcil omplir-se la boca mane-
gant aquests conceptes, però
hem de tenir en compte que la
televisió és cultura, i la tele-
porqueria també i que hi ha
llibres que en lloc d’allu-
nyar-nos de la barbàrie ens hi
apropen. La cultura és rica i el
que més ens amoïna és la ins-
trumentalització que en fa el
poder. Hi ha gent d’aquest àm-
bit que es deixa instrumenta-
litzar perquè té set de poder.
E.M. Hi ha un assaig de Marc
Fumaroli que es diu Estat cultu-
ral i explica com la cultura es-
devé un instrument de l’Estat.
Quan, en essència, és una ma-
nifestació popular, una segre-
gació espontània de la societat

arrelada a la seva estructura.
M.S. I tant. Va ser molt curiós
com el govern del PP va enfocar
l’any del centenari de Max Aub
i també el que el govern d’aquí
va fer amb l’any Pla. Però el que
de veritat és rellevant és que en
plena societat de la informació
qualsevol pot ser emissor i re-
ceptor de cultura. Qualsevol
pot penjar a Internet una re-
vista de poemes i quan jo tenia

20 anys s’havien de fer fanzines
i no hi havia diners per a res.
T.V. Podríem parlar del món de l’e-
dició literària en català i de com
l’afecten les dinàmiques de mercat.
M.S. Les editorials que editen en
castellà van fer la revolució in-
dustrial deu anys abans que les
que editen en català, que fa
molt poc que s’han posat les
piles a nivell de mercat. Per
exemple, els agents literaris
s’han incorporat fa molt poc al
món de l’edició en català,
mentre que fa molt que això
existeix en llengua castellana.
En aquests camins paral·lels
s’han perdut pel camí força
editors literaris (en anglès edi-
tors) per reconvertir-se en pu-
blishers o gestors. En el cas del
català estem entrant en un pe-
ríode de normalitat després
d’una època de gran accelera-
ció industrial. I en el cas del
castellà hi ha algunes editorials
consolidades, com Tusquets i
Anagrama, que estan envellint
i no és clar quins seran els he-
reus.
E.M. Per parlar de tot això ens
hem de situar en un terreny
que s’explica per dinàmiques
purament industrials. Tu ho
pots veure des de dintre i tens
una perspectiva molt acurada,
però jo sóc periodista i per més
que m’interessi el tema, no és
fàcil entrar-hi. El que a mi
m’importa és que les llibreries
estiguin ben assortides i que la
gent tingui capacitat de triar.
M.S. M’agradaria trencar una
llança en favor de les llibreries,
perquè són un agent més del
sector que en els últims anys
han agafat una veu pròpia. Han
creat el premi Llibreter i han

agafat consciència que el seu
paper de mitjancers està carre-
gat de sentit. Són un contin-
gent de lectors apassionats que
saben transmetre passió als
seus clients. Els lectors se’n fien
més que de la crítica i dels su-
plements dels diaris.
E.M. El llibreter és una veu au-
toritzada i quotidiana. Coneix
tots els elements de l’ecosiste-
ma: el lector, l’editor, el crític...

La pujada de la seva autoritat
ha anat paral·lela al descrèdit
de la crítica. Han assistit el lec-
tor que es trobava una mica
perdut perquè la crítica no sap
orientar-lo i se li veu massa el
llautó.
T.V. La crítica literària no està gaire
ben vista per aquestes contrades...
M.S. Hem assistit a episodis sag-
nants de picabaralles. Per culpa
de qui els contracta, els poders
periodístics, a la crítica li és
molt incòmode donar veu a
una cosa que li pugui generar
conflictes. Perquè la crítica si-
gui creïble ha de ser sostenible,
i per tant independent.
E.M. Però això és impossible,
Màrius.
M.S. Sí, ja es veu que això, en un
ecosistema tan petit, no hi ha
manera que funcioni. Caldria
ser independents com certa
crítica teatral, musical o gas-
tronòmica. Però ningú neix
amb l’única vocació de fer de

crític, és força desagraït.
E.M. Habitualment el crític no
parla amb claredat i honeste-
dat al lector perquè està criti-
cant un producte fet per una
empresa que posa publicitat al
mitjà on escriu. A ningú li
agrada pagar i que li diguin
que el que fa no està bé. A més
a més, el lector no s’enganya,
sap perfectament de què li es-
tan parlant. La majoria dels

grans èxits literaris dels últims
temps han tingut crítiques més
aviat discretes.
T.V. ‘El codi da Vinci’ ha tingut crí-
tiques força dolentes...
E.M. O L’ombra del vent, de Carlos
Ruiz Zafón no va guanyar el
premi al qual es presentava i la
senyora que va guanyar era
molt coneguda perquè sortia a
la tele. El lector sempre en sap
més. El màrqueting és infal·li-
ble en molts àmbits industrials
menys en l’editorial. Fabricar
èxits literaris és impossible.
M.S. És veritat. I reconforta saber
que existeix una certa justícia
poètica que situa cadascú on li
correspon. L’experiència d’Al-
exandria m’ha permès compro-
var que els més grans són els
més humils. La pretenciositat
no és mai garantia de qualitat,
ans al contrari.
T.V. Quina visió tenen dels premis
literaris?
M.S. Jo tinc una opinió força

formada sobre el tema. Hi ha
una contradicció molt gran
entre el propòsit inicial dels
premis i el que té ara. Abans els
donaven agrupacions culturals
que després contactaven amb
editors per treure els llibres al
carrer. Aquest model ha quedat
obsolet: ara el premi forma
part de la promoció i ha quedat
en mans de l’editor, no de
l’entitat cultural. Cada dia hi
ha més premis i falta transpa-
rència en els seus objectius.
E.M. A vegades penso que es po-
dria donar un premi, per
exemple, al millor llibre publi-
cat fa deu anys. Mirar què es va
publicar el 1994 i donar un
premi al millor. Hi ha una his-
tèria col·lectiva pels premis que
no ens porta gaire enlloc.
T.V. Com se sosté una indústria que
llança setmanalment tantes nove-
tats al carrer?
M.S. Jo crec que tots els llibres
que s’editen són llegits per més
o menys lectors. El problema és
que el bon lector se sent sovint
aclaparat pel desig incontrola-
ble de llegir. Anem acumulant
des de Gutenberg.
E.M. Partim del fet indiscutible
que ningú treballa per perdre
diners, i si s’editen tants llibres
és perquè surt a compte. Els
únics que editen per tirar els
diners són les institucions. Te-
nen uns recursos assignats a
l’edició i els és igual distri-
buir-los després o no. I a l’ex-
trem oposat és molt rellevant
la pila d’editorials petites que
han sorgit els últims mesos.
Alguna explicació hi deu haver.
M.S. Hi ha un discurs catastro-
fista que s’emet des de les altes
instàncies de les grans editori-
als i llancen la llegenda que la
venda de llibres va fatal. S’ho
miren des d’un nivell d’exi-
gència comercial molt elevat.
Convé mirar-s’ho des d’una
perspectiva de nombres abso-
luts i no relatius.
E.M. Per ells produir un llibre els
surt molt car. Si comptes tot el
que es gasten en estructura,
sous elevats, missatgeria, de-
partaments de premsa... Un lli-
bre val quinze euros i per
amortitzar costa molt més. El
discurs catastrofista sempre és
de les grans corporacions, no el
sentiràs mai de boca d’una
editorial com Minúscula.
T.V. Diu el tòpic que Sant Jordi és la
festa del llibre. Alguna cosa a dir?
E.M. Per mi Sant Jordi és cada
dimecres.
M.S. Al lector constant Sant Jordi
pot arribar a aclaparar-lo. Però
jo en faig un discurs favorable.
Un piròman mai renegarà de la
nit de Sant Joan i una drag
queen no ho farà mai del Car-
nestoltes. Sóc un lector cons-
tant, però Sant Jordi m’encan-
ta. Si s’hagués volgut instituci-
onalitzar no hauria sortit bé. Té
molt a veure amb la cultura
popular.
E.M. Ha quallat perquè la gent
s’ha fet seva aquesta festa.
Quan una cosa ultrapassa la
dimensió de les dues mil per-
sones te’n pots esperar qualse-
vol cosa.


