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E
ditrama continua el
seu ritme de publica-
ció de nous DVD de
les entrevistes que va
realitzar Joaquín So-

ler Serrano al programa A Fon-
do, de TVE, segurament la pro-
posta literària més interessant
de tots els intents que s’han
realitzat durant els darrers 25
anys. Soler Serrano dominava
el ritme de la conversa, conei-
xia l’obra dels escriptors o in-
tel·lectuals que convidava i, so-
bretot, mostrava una gran cu-
riositat. Eren entrevistes exten-
ses, que no perdien interès. Pel
programa van passar els grans
clàssics de les literatures hispà-
niques, des dels monstres
sud-americans (Borges, Cortá-
zar, Carpentier, Paz, Rulfo,
Onetti, Sarduy, Puig, Cabrera
Infante, Mújica Laínez) i una
bona representació de la cultu-
ra catalana (Espriu, Rodoreda,
Brossa, Ponç, Moll, Barral, sense
obviar científics, músics i artis-
tes plàstics.

Gonzalo Herralde, que ja ha-
via editat moltes d’aquestes
converses en vídeo, les està
passant a DVD, amb la millora
que aquest mitjà comporta, és a
dir, amb infinitat de comple-
ments audiovisuals, materials
extra d’altres entrevistes que ha
localitzat i entrades a webs d’I-
nternet d’especial rellevància.
Tot plegat ofereix un paquet
d’informació suplementària a
les disteses trobades de Soler
amb els seus personatges. Figu-
res dels quals sempre aconse-
guia els somriures còmplices
perquè el periodista va ser un
gran seductor, un home que va
convertir el periodisme televi-
siu en art.

Editrama, que també ha pre-
sentat en català les entrevistes
de Montserrat Roig, de Personat-
ges, així com les cèlebres entre-
vistes del periodista francès
Bernat Pivot, amb genis com
Nabokov, Albert Cohen o Your-
cenar, ha incorporat en el nou
format de DVD dedicat a A Fon-
do des de les esmentades fins a
nou títols, com el que aplega
als recentment desapareguts
Terenci Moix i Manuel Vázquez
Montalbán i als recordats Nés-
tor Almendros i Ángel Zúñiga.
El títol deu de la col·lecció està
dedicat al Nobel Severo Ochoa
i al metge català de prestigi
internacional Josep Trueta
(1897-1977), que va demostrar
la seva humanitat, frustraci-
ons i brillantor davant Soler
Serrano. Les guerres, la trau-
matologia, la investigació, l’e-
xili a Perpinyà i a Londres, on
desenvolupa “la tècnica True-
ta”, i els seus treballs en me-
dicina de guerra són repassats
en les mai prou valorades en-
trevistes d’A Fondo. Un autèn-
tic regal.


