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Les lleis de mercat dominen la venda de llibres

I L L E S P E R D U D E S

La cultura
intervinguda

M I Q U E L D E P A L O L

E
l poder –el de debò,
el dels propietaris i
executors de les coses
i les decisions– ha
d’intervenir en la

cultura? Vet aquí una discussió
de fons, i com totes les d’a-
questa mena, les victòries i
derrotes contingents, parcials i
efímeres es giren al cap d’uns
anys en direccions contràries o
complementàries, perquè cada
moment té les seves contin-
gències i les seves necessitats.

El conflicte té força punts en
comú amb el de l’intervencio-
nisme econòmic. ¿Cal deixar el
mercat en general al seu albir,
autocorregint-se i autorepro-
duint-se, o cal redreçar a favor
dels dèbils, cal compensar a
favor de la majoria? Campen
de qualsevol manera –massa
sovint en benefici de brètols i
farsants– els valors de la soli-
daritat i de la justícia social. De
fet, és un aspecte més del pro-
blema de fons de la mesura de
l’Estat. Com va dir el filòsof:
tan gran com calgui, tan petit
com sigui possible. El filòsof, és
clar, era un besavi dels neoli-
berals –o caldria dir neocon-
servadors?, ai, ja no queden
significats innocents–, i la seva
herència va en una direcció
que no sabrem mai si els au-
tèntics humanistes del seu
temps haurien aprovat. Els
dels nostres militen en d’altres
faccions en què els gens costen
de reconèixer.

LA GESTIÓ EMPRESARIAL
Tornem a la literatura. Les lleis
del mercat ja es veu on ens
porten. De fet, i d’això tots
plegats n’hem parlat del dret i
del revés, l’actual situació de

les lletres catalanes, notable pel
que fa a varietat de producció,
ruïnosa en projecció pública de
la seva cúpula cultural, és con-
seqüència directa del pas de la
gestió resistencial, que no es
podia recolzar en d’altra cosa
que la consistència i la qualitat,
a la gestió empresarial, que ha

dut a la pela és la pela, i el que
ven ven, i el que no, al gueto.
Vet-ens aquí tots plegats entre
l’Escil·la del mercat i el Caribdis
de l’intervencionisme.

Acabo d’assistir a un espec-
tacle poc edificant. Hi havia en
projecte una sèrie d’actes pro-
mocionals de la literatura cata-
lana en una universitat dels
Estats Units. Com que per als
nord-americans Catalunya és

més o menys com les munta-
nyes del Pamir, i per muntar un
acte acadèmic al seu voltant no
hi ha diners –tal com els ho
dic: als Estats Units no hi ha
diners–, ha calgut pensar en
una ajuda de les nostres insti-
tucions locals. Deliberadament
no dic el nom de l’entitat fora-
na ni el de la pròpia per no
posar-les més en evidència ni
fer-los propaganda, depèn qui
em llegeixi. La cosa ha acabat
–no se sap quan, tenim segles
al davant pel que es veu– que
hi aniran autors amb obra pu-
blicada allà. I jo dic, per muntar
una soirée en una universitat
ianqui sobre autors amb obra
traduïda no calen ajudes. Amb
una col·laboració entre les dues
editorials –la de procedència i
la de destí–, i una mínima

participació de la universitat
implicada n’hi ha prou, i si no,
el Cervantes no nega mai un
cop de mà. Per aquest procedi-
ment he voltat per Alemanya,
per Itàlia i per Holanda en
temps en què no teníem prete-
ses institucions d’ajuda.

Ens calien alforges per a
aquest viatge? Vet aquí resolt
per la via ràpida el dilema entre
intervencionisme i mercat.

L ’ A P A R A D O R

Pere Puigbert, Com escollir les
millors fruites i verdures.

Columna. Barcelona, 2005.

P ere Puigbert, enginyer
tècnic agrícola, ens ofe-
reix en aquest llibre tot el

que cal saber a l’hora de triar
la fruita i la verdura i quina
època de l’any és la idònia per
al seu consum. Aquesta guia
està complementada amb les
cròniques que l’autor fa set-
manalment al programa El
Suplement de Catalunya Ràdio.

Joan Lluís Camps, Lledó,
Arenys, Calaceit i Queretes:
quatre pobles aragonesos al

Bisbat de Tortosa. Associació

Cultural del Matarranya.

Calaceit, 2004.

L’ objectiu d’aquest treball
és recopilar i divulgar
les notícies documenta-

des fins avui sobre fets histò-
rics, civils i eclesiàstics dels se-
gles XII i XIII que han condici-
onat el desenvolupament dels
quatre pobles del títol.

Assumpta Miralpeix, Cuina de
mercat. Rosa dels Vents.

Barcelona, 2005.

V oluminós llibre de re-
ceptes, de 600 pàgines,
en què l’autora combina

els ingredients de la nostra
cuina més tradicional de ma-
nera que surtin plats senzills,
ràpids i innovadors, apropiats
per a la cuina diària i per a
tota la família. Inclou molta
informació sobre els estris i els
productes utilitzats.

Federico Vázquez, La rebel·lió
dels tribunals. Editorial

Afers. Catarroja, 2005.

A mb els subtítols L’Admi-
nistració de justícia a Cata-
lunya (1931-1953) i La judi-

catura i el ministeri fiscal, l’his-
toriador i criminòleg Federico
Vázquez ens ofereix els ele-
ments per conèixer i com-
prendre uns anys decisius de
la nostra història recent.
Aquest assaig ha estat prolo-
gat per Antoni Segura.

L ’ I N F E R N D E L ’ A R M I L L A

Els cansats fan la feina
G E R A R D A L T A I Ó

L
lesco el pa i el carrego
de vianda. Deia, no sé
si J.V. Foix o el Josep
Vicenç Foix de la pas-
tisseria de Sarrià, que

els poetes sempre han de tenir
dues feines ben diverses. La de
l’escriure i la del viure. Enfilat
al Castell de l’Oreneta em
sembla una perspectiva tan
clara com una tarda de diu-
menge. Tocades vespres, cap
al tard, davallo amb el Martí
Sales cap al centre de Pedral-
bes. Acompanyo aquest poeta,
d’incerta glòria i estabilitat
laboral, en la seva jornada. El
1326 la reina Elisenda, malal-
ta, va fer penjar tot de pernils
arreu de la ciutat i va desco-
brir científicament que Pe-
dralbes era de bon tros el lloc
més sec de tots. Els que hi ha-
via eren els més eixuts de la
plana. Per celebrar-ho hi fun-

dà un monestir. El 2005 el
poeta embetumat desvela,
sense ciència, que és per
emular la reina que cada Na-
dal s’omplen les cases de per-
nils serrans dels més cars.

Amb la mateixa devoció
monàrquica, i per no fer curt,
algun directiu de màrqueting
ha disposat tot de caixes bla-
ves per la ciutat. Ell les ha
d’il·luminar. Confessa que pa-
gant com paguen no sap si ho
ha de fer amb pa d’or. Tot fent
ruta cap al Clínic, on metges i
malalts són públics, topem
amb el segon dels artefactes.

Omple el dipòsit del genera-
dor. En comprova el funcio-
nament. Disposa els focus al
voltant. Deu minuts després ja
hi tornem a ser, a dieta, sense
acabar d’entendre els honora-
ris. Si per cada vers escrit co-
brés el mateix que per encen-
dre llums a aquestes alçades
sabem del cert que seria bilio-
nari. A plaça de Sants, damunt
les vies, els trens i els sospito-
sos d’islamisme, passem, pla,
els controls amb un bidó sota
el braç. En podríem treure un
còctel ben sonat. Aquestes
caixes blaves, insípides, llet-

ges, anònimes i de mal dis-
seny han d’augmentar la ven-
da de cotxes, diuen. Entre tèc-
nics, creatius, càmeres, segu-
retat i poetes pagats aquesta
campanya ha de tenir uns
números de sal.

LLEGINT ‘REDUCCIONS’
Fullejo el número 80 de Re-
duccions, en què el Sales ha
publicat, sense remuneració,
un parell de poemes. A Capi-
tania General, lloc de la pri-
mera fotografia comtal, els
militars ja s’han avesat a la
presència d’una societat civil

de regularitat forçada. A la
Maquinista, solidàriament, els
obrers i les granotes han cedit
pas a la intrusió de la dona a la
fàbrica. I a l’aire lliure. Prop de
la Filmoteca, de nou, deu mi-
nuts de feina. Ara que els pa-
pers de Salamanca ja són aquí,
és hora de la vinguda de l’ar-
xiu Tarradellas. Resseguint les
traces dels polítics acabem el
recorregut per aquesta gran
botiga amb JFK, als peus d’un
Tibidabo que ja no té l’exclu-
siva del tramvia. I valorem
l’esforç de la batllia en contra
de la societat fordiana. Passat
festes, és clar que la glòria, si
arriba, serà per via dels poe-
mes i no de la publicitat.
Aquest any encendrà l’estufa i
menjarà tortell de fleca. Foi-
xistes com som, n’estem ben
certs, que viure i escriure no
tenen res en comú.


