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‘Llet i vi’
A

D . S a m A b r a m s

ra fa exactament
tres dècades, el po-
eta Miquel de Palol
va publicar, en edi-
ció privada, un po-
emari ben sòlid, ti-

tulat Llet i vi. El títol és una peculiar
transliteració fònico-semàntica de la
famosa cançó Let it be, de John Lennon
i Paul McCartney. Let it be és el títol que
encapçala la cançó i també, paral·lela-
ment, és una mena de tornada que es
va repetint després de cada nou seg-
ment o estrofa de la lletra. De fet,
l’expressió let it be vol dir deixa-ho
córrer o deixa-ho estar i els autors la
van introduint com a contrapunt
dels successius enunciats, de ma-
nera que davant els problemes
que planteja la vida, cal ser savi i
deixar-ho córrer.

Tinc la sensació que impera
l’actitud del let it be en el món
cultural català en aquests mo-
ments, quan hauria de ser just el
contrari a la vista de la dramàtica
situació que estem vivint. La veri-
tat és que l’actitud del let it be no
és pas cap novetat sinó que hi ha
tot un sector del món cultural que
creu que és indecorós i projecta
una mala imatge parlar de les co-
ses en públic o mirar de fer una
crítica contructiva. Davant de
qualsevol signe crític, el sector let
it be, que el gran Espriu anome-
nava “els germans de la congre-
gació”, arrufa el nas i amb actitud
conventual de perdonavides et
deixen anar una expressió de
desaprovació profunda.

Perdoneu-me aquest excursus
introductori, però pel fet que to-
caré un tema tabú, el dels pro-
grames de llibres a la televisió, un
tema del qual està prohibit parlar
pels del sector deixa-ho córrer, per-
què tenen por que vingui el di-
moni dels audiovisuals i tregui els
espais en qüestió. Això vol dir que
hem de callar i trobar-ho tot bé, a fi de
bé. I jo m’hi nego. Crec que la televisió
és un mitjà meravellosament ric per
parlar de llibres i vull que la presència
dels llibres a la televisió augmenti
quantitativament i millori qualitativa-
ment.

La primera cosa que he de dir sobre
els dos programes de llibres a la tele-
visió, Alexandria al Canal 33 i Saló de
lectura a BTV, és l’extraordinària dispa-
ritat entre els mitjans que hi dediquen
els uns i els altres. Alexandria és un
programa visualment atractiu i àgil
perquè el 33 està orgullós d’aquesta
petita producció, mentre la migradesa
de mitjans de Saló de lectura és encara
una mostra més del concepte real que
l’Ajuntament i el partit majoritari te-
nen de la cultura escrita. No obstant,
de manera paradoxal, Alexandria no
treu tot el profit possible dels seus

mitjans quan el parent pobre, Saló de
lectura, sí que ho fa. Alexandria té molta
mobilitat pel que fa als moviments de
l’equip i els moviments de la càmera
però moltes vegades ha deixat passar
oportunitats d’or per mostrar-nos les
tres dimensions de les dues dimensi-
ons de la pàgina escrita. Per exemple,
l’equip es trasllada a l’espectacular
masia de Rosa Regàs, però l’escriptora
i el presentador, Màrius Serra, es que-
den clavats en unes cadires al jardí en
lloc d’ensenyar-nos el lloc de treball de
l’autora i el seu ambient. Al capdavall,

els autors estan obligats a presentar
una cara superficialment massa lli-
bresca, que no correspon a la realitat.
Els escriptors no són sants de paper.

Després, cada setmana ens han en-
senyat una llibreria diferent, fins a la
quarantena, si no vaig errat, però mai
ens han ensenyat altres aspectes de la
cadena de producció d’un llibre co-
mençant per la creació d’un original
fins a la distribució, passant pel procés
d’editing i edició entre directors litera-
ris, dissenyadors, correctors, departa-
ments de drets i de promoció i relaci-
ons públiques. I els traductors i la tra-
ducció, que no són una part fonamen-
tal del món del llibre? Tampoc han
aprofitat prou els mitjans per mos-
trar-nos el món cultural i real dels au-
tors que han desfilat pel programa
perquè anaven massa teledirigits a
parlar d’una obra en concret. En canvi,

Emilio Manzano, des de la seva capsa
de sabates o armariet que és el plató de
BTV, sense mitjans de cap tipus, fa
mans i mànigues per suavitzar la rigi-
desa de l’operació a partir d’una bona
bateria de recursos humans. BTV hau-
ria de creure més en el seu programa
i Canal 33 haurien d’explotar més a
fons el seu desplegament de mitjans.

Després de parlar d’aquesta qüestió
inicial de dotació de mitjans, hem de
mirar un altre tema previ que condi-
ciona completament l’efecte total i fi-
nal dels dos programes. Em refereixo,
naturalment, al plantejament general
de com s’han de tractar els llibres a la
televisió. En definitiva, hi ha dues ma-
neres de fer-ho, bé i malament, i tot
depèn d’una sola cosa: si confies en la
literatura o no. Alexandria, que, en ge-
neral, no confia en la força de la lite-
ratura, adopta un to excessivament
apologètic, que allunya el lector de
veritat. És terrible veure Màrius Serra
setmana rere setmana patint mentre
sobreactua a l’hora d’entrevistar els
convidats mentre els pregunta obvie-

tats i els encoratja a donar respostes
breus i simples per no fatigar els es-
pectadors. Evidentment, aquesta des-
confiança davant del poder de seduc-
ció de la literatura que es manifesta a
partir d’una actitud de “mira, ja sé que
això dels llibres és tremendament
avorrit però t’ho farem amè i mogu-
det”, no és pas obra de Màrius Serra,
que és un apassionat de la literatura i
l’escriptura, sinó que ve del director
del programa i dels guionistes. Amb
aquesta actitud s’acaba banalitzant la
literatura i fent-la doblegar-se davant
les famoses lleis del mercat. Emilio
Manzano, en canvi, té, en principi, un
bon programa perquè confia plena-
ment en la literatura i això es veu a
cada pas perquè no aigualeix els con-
tinguts ni dóna mostres d’inquietud
perquè els autors entrevistats tallin i
simplifiquin les seves respostes. Tot-

hom està còmode i tranquil a Saló de
lectura perquè es respira un clima de
confiança en el producte i els agents
del producte mentre a Alexandria hi ha
una mena de nerviosisme provocat per
la por de no agradar o d’avorrir, molt
típic de qui no confia en allò que ven.
Evidentment, hi ha excepcions, com
ara David Castillo, Eva Comas, Jaume
Subirana, Rafael Vallbona o altres per-
sones que fan aparicions esporàdiques,
que surten molt naturals perquè, des
de posicions diferents, tots tenen un
punt en comú: creuen en el poder de la
literatura i de la lectura.

Pel que fa a l’equanimitat, és a dir, el
repartiment equilibrat d’atenció als
diferents gèneres literaris, els dos pro-
grames estan completament sota mí-
nims. Un exemple ben delirant: dels 45
entrevistats a fons del programa Ale-
xandria, només dos han estat poetes,
Josep Palau i Fabre i Narcís Comadira,
perquè Miquel de Palol va ser convidat
com a prosista. La balança s’inclina
descaradament a favor de la prosa
narrativa, excloent la poesia, el teatre,
el memorialisme, etc. Saló de lectura
s’acosta més a l’equitat entre gèneres,
però té la mania del bilingüismo bien
entendido de l’alcaldia de Barcelona
amb el seu servilisme excessiu de cara
a la literatura escrita en castellà.

Ara, tots dos fracassen estrepitosa-
ment quan entrem a parlar de la res-
presentativitat territorial de la litera-
tura catalana. A Alexandria, per exem-
ple, només s’han entrevistat a fons dos
mallorquins, Baltasar Porcel i Carme
Riera, i dos valencians, Ferran Torrent
i Isabel-Clara Simó. I a Saló de lectura
una mica millor però no gaire. Aquesta
hipocresia d’anar amb la boca plena de
la unitat de la llengua i després no
posar-ho a la pràctica s’ha d’acabar
d’una vegada! Després, pel que a la
respresentativitat de la gran pluralitat
estètica que impera, sortosament, a la
literatura catalana actual els dos pro-
grames pequen de fer el mateix: portar
a la televisió les actituds nocives d’a-
miguisme, de capelletes, de clans,
d’exclusivismes, etc. que projecten una
visió distorsionada de la literatura. Dos
exemples bastaran: mireu com els au-
tors de Proa no apareixen pràctica-
ment mai a Saló de lectura o demaneu la
lamentable entrevista amb Miquel de
Palol (2-12-2003) per veure la persecu-
ció en directe d’un autor que gosa
pensar diferent dels responsables del
programa Alexandria. I també aquests
petits tics de mala bava com ara Màrius
Serra demanant quin llibre congelaria
l’autor en lloc d’enfocar el tema de
manera positiva preguntant quin lli-
bre està infravalorat, per exemple.

La televisió és un mitjà extraordinà-
riament apte per fer difusió del món
dels llibres, i la literatura catalana és
prou rica i excel·lent per merèixer un
lloc destacat amb gran desplegament
de mitjans a la televisió pública de
Barcelona i Catalunya. Però cal que
aquesta dedicació de mitjans públics a
la divulgació de la literatura vingui
acompanyada d’enfocament de plena
confiança en el poder de l’escriptura i
la lectura, sense rebaixar continguts, i
d’un més just i equànime repartiment
d’aquests mitjans entre els diversos
gèneres literaris, les diferents opcions
estètiques i les diferents comunitats
que conformen el domini lingüístic.

■ D. Sam Abrams. Escriptor, assagista i traductor


