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SHOZO SOMEKAWA

Els oblits no són casualitats

D
D . S a m A b r a m s

“I encara tenim la
immensa sort que alguns
llibreters de vell han
volgut provar noves
iniciatives per
sobreviure, com ara els
que venen
exclusivament des del
seu domicili i per correu
o a www.iberlibro.com”

iumenge passat va
tancar portes la 53
Fira del Llibre d’O-
casió Antic i Mo-
dern, organitzada
per l’Institut de

Cultura de Barcelona i el Gremi de
Llibreters de Vell de Catalunya. Aques-
ta edició va seguir la tendència general
dels darrers anys, una tendència a
l’encongiment, a la baixa, que entris-
teix els amants del llibre i significa
clarament una pèrdua per a la ciutat i
la cultura. Malauradament, el llibreter
de vell, amb la seva botiga que té
aquella distintiva olor de paper antic,
és un personatge en vies d’extinció. Els
llibreters de vell cada vegada es van
transformant més en intermediaris
que es dediquen a la liquidació dels
pecats dels editors excessivament con-
fiats, és a dir, de les muntanyes d’e-
xemplars invenuts de tirades massa
elevades.

I encara tenim la immensa sort que
alguns llibreters de vell han volgut
provar noves iniciatives per sobreviu-
re, com ara els que han suprimit la
botiga i venen exclusivament des del
seu domicili i per correu o la magnífica
xarxa de 233 llibreries de vell arreu
d’Espanya a Internet, a l’adreça www.i-
berlibro.com. Molts i molts lectors no-
més han d’acostar-se a les lleixes de la
seva biblioteca particular per veure
com destaquen els lloms esgrogueïts
dels llibres vells que han aconseguit al
llarg dels anys a fires i llibreries a par-
tir d’una bona dosi d’entusiasme i pa-
ciència. I aquests llibres solen ser peces
indispensables per a la construcció de
la biblioteca que s’ajusta a les seves
necessitats i valors estètics.

Quan els lectors-compradors visiten
la Fira del Llibre d’Ocasió Antic i Mo-
dern van a la caça emocionada de tres
categories de llibres: el llibre nou re-
baixat de preu, el llibre usat o de se-
gona mà i/o el llibre de col·leccionista.
El llibre saldat és senzillament una
ganga que ens permet comprar un lli-
bre que estava fora del nostre abast. El
llibre usat és aquell llibre que bus-
quem a un preu més econòmic o
aquell llibre que no hem pogut llegir
perquè no es troba disponible en edi-
ció actual. I el llibre de col·leccionista
és un caprici, com ara una primera
edició d’un llibre que té un significat
especial per a nosaltres o una bella
edició a nivell d’impressió o il·lustra-
ció.

Darrerament en el mercat del llibre
català es confonen la segona i tercera
categories, de manera que ens poden
demanar un preu astronòmic, com si
es tractés d’un pur caprici, pel que és
simplement un llibre exhaurit i des-
catalogat que volem llegir per la nostra
formació de lectors. Per dir-ho amb un
exemple: no és el mateix Dante en una
edició il·lustrada per Gustave Doré que
Poemes de circ de David Sanahuja, per-
què Dante es pot aconseguir en una
infinitat d’edicions, mentre el segon

recull del poeta pràcticament i imme-
rescudament desconegut que és David
Sanahuja i Saperas (1915-1990) només
existeix en l’editio prínceps del 1948.
Comprem el Dante de Doré perquè
volem un Dante determinat, però
comprem el Sanahuja perquè no n’hi
ha cap més.

La progressiva desaparició dels lli-
breters de vell o el seu camuflatge a
través de correu i Internet i l’encari-
ment excessiu de llibres de segona mà
es pot atribuir al fet
que cada dia corren
menys llibres de va-
lor. I deixen de circu-
lar perquè, lògica-
ment, la gent els aca-
para amb una espec-
tacular i justificada
gelosia retentiva.
Qualsevol que hagi
freqüentat el mercat
de llibre vell a França
o als Estats Units o la
Gran Bretanya sap
perfectament que el
mercat és abundant i
d’una gran fluïdesa.
Quina és la diferència
amb Catalunya? Els
editors no fan una
part absolutament
indispensable de la
seva feina, que és as-
segurar-se la renova-
da disponibilitat d’e-
dicions dels clàssics
antics, moderns i
contemporanis; el
sistema educatiu no
crea un autèntic gust
literari per la pròpia
tradició; les institucions i les associa-
cions no vetllen per la conservació del
patrimoni literari; i la societat civil es
desentén del tema.

La gran majoria d’editors catalans
(amb les comptades excepcions de Qua-
derns Crema i les seves edicions de
March, d’Ors, Foix, Carner, Fages de Cli-
ment, etc. o l’àmplia col·lecció Les Eines
de Proa, per citar dos casos notoris) es
dediquen exclusivament a l’actualitat
literària, a aquelles obres que ells ma-
teixos han determinat, en un acte des-
carat de falsificació del gust popular,
que la gent vol llegir, unes obres que

ompliran les seves arques empresarials i
reforçaran els valors deshumanitzats del
tardocapitalisme. El sistema educatiu
destrueix lectors a tort i a dret, i els deixa
a punt perquè es converteixin en preses
perfectes de les lectures que els editors
decideixen que volen llegir.

Les institucions i les associacions no
exerceixen correctament les seves res-
ponsabilitats patrimonialistes. Per
exemple, ¿per què, ara que totes les ins-
titucions són del mateix color polític, la
consellera de Cultura no pot crear una
entitat, que funcioni més enllà de sec-
tarismes polítics, per garantir la publi-

cació dels volums de l’extraordinària
col·lecció Clàssics Catalans que edita Edi-
cions 62? Van començar amb molta
empenta publicant dos volums per any
(Foix i Manent, 2000; Vinyoli i Anglada,
2001), però es va estroncar el ritme amb
l’aparició del primer volum de Joan
Fuster (2002), i han quedat atrapats en el
canal de producció Joan Brossa, Blai Bo-
net, més Manent, més Anglada, més
Fuster, etc. A tots els nivells l’AELC s’ha
tornat com la imatge tradicional dels
tres micos en què un tapa la boca, l’altre
tapa els ulls i el darrer tapa la boca. Per
la seva banda, el PEN, per l’article 2 de la
seva Carta Fundacional, està obligat a
vetllar pel patrimoni artístic, però queda
extenuat amb grans esforços com la seva
participació en el Fòrum i no té temps
per al dia a dia, el desagraït treball de
fons. I la societat civil no pressiona els
editors, els educadors, les institucions i
les associacions, ni es dedica a actuar pel
seu compte creant associacions d’es-
criptors com ara The Philip Larkin Soci-
ety i l’Institut Marcel Proust Internatio-
nal.

I els escriptors que estan desaparei-
xent o han desaparegut del mercat del
llibre no és una qüestió de casualitats. La
poesia completa de Verdaguer i Carner
estan al mercat però la de Joan Maragall,

no. L’esplèndida edició de Glòria Casals
a La Magrana va desaparèixer i ningú ha
dit res. També és el cas d’Agustí Bartra i
Segimon Serrallonga. I resulta que Ma-
ragall va iniciar una escola de vitalisme
poètic, continuada per Bartra i Serra-
llonga. No és cap casualitat que hagin
desaparegut els tres poetes que perta-
nyen a una mateixa sintonia. Han desa-
paregut les quatre figures inaugurals de
la tradició moderna de dones poetes:
Maria-Antònia Salvà, Clementina Arde-
riu, Rosa Leveroni i Maria Oleart.
Aquestes desaparicions ens expliquen la
situació real del feminisme literari a

Catalunya! Han desa-
paregut poetes de la
talla de Marià Villan-
gómez, Marià Manent
i Joan Teixidor. I no
cal anar tan enrere,
perquè pràcticament
s’han esborrat poetes
com Josep Elias, Josep
Albertí, Ramon Balas-
ch o Andreu Vidal. I de
ben segur que els lec-
tors podran afegir al-
gun nom a la llista.

Si sumem les pèr-
dues ens adonarem de
seguida que correspo-
nen a personalitats
artístiques que van ser
trencadores en el seu
moment i/o van exer-
cir una profunda i
exigent consciència
moral des de la seva
obra i/o van ser crítics
amb el món que els
envoltava. No són ca-
sualitats, sinó que es
tracta d’aprofitar la
desídia editorial per
silenciar certes veus.

És clar que no havien de sobreviure en la
nostra societat de tardocapitalisme glo-
balitzat, que, per tal de garantir la seva
continuïtat i bon funha d’instrumenta-
litzar-ho tot, començant pels mateixos
membres de la comunitat. Cal neutra-
litzar el ciutadà a base de liquidar la seva
individualitat i la seva capacitat de lli-
bertat més enllà de les falses necessitats
imposades per la societat mateixa. I els
editors, les institucions, les associacions,
el sistema educatiu i la societat civil
col·laboren alegrement al seu propi ex-
termini perquè ajuden a silenciar una
literatura d’autoritat artística, humana i
moral.

Cal trencar aquesta tendència viciosa
cap al silenciament de veus enriquido-
res, perquè l’única cosa que fa és con-
demnar-nos a estar tancats en un pre-
sent de buidor i sensacionalisme barat i
fer el joc a una societat que no vol altra
cosa que la nostra conversió en peces de
sèrie completament intercanviables. De-
fensar veus com les de Maragall, Bartra,
Serrallonga, Salvà, Arderiu, Leveroni,
Oleart, Manent, Teixidor, Villangómez,
Elias, Balasch, Albertí o Vidal no és altra
cosa, fet i fet, que defensar la possibilitat
de l’existència real de les nostres pròpies
veus!

■ D. Sam Abrams. Escriptor, assagista i traductor


