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Joc nou

ApuntsdelaSetmanadelLlibre

S
egons totes les
declaracions, la
Setmana del Lli-
bre en Català si-
tuada a la plaça

de Catalunya ha estat un
èxit de públic i de vendes.
Això fa pensar que cada cop
que hi ha una iniciativa per
anar a trobar els lectors,
aquests responen i ho agra-
eixen. Sobretot si es fa amb
discreció, i anant tots units,
llibreters, editors i autori-
tats, perquè no deu se fàcil
aconseguir plantar un em-
balat al cor de Barcelona.
Això també vol dir que, si la
Setmana té altres iniciati-
ves per engrescar el perso-
nal, o simplement per fer
conèixer la seva existència,
l’interès de la població aug-
mentarà.

Es diu Setmana del Lli-
bre en Català, però pensem
que, si no hi haguessin es-
criptors en català, s’hauria
de dir Setmana del Llibre
Traduït al Català i res més.
Els editors i llibreters són, i
en moltes ocasions se n’han
preuat, agents culturals de
primer ordre. Però ho són
més –o potser només ho
són– si gestionen i promo-
uen obres originals, perquè
d’altra manera serien pro-
motors però de la cultura
universal, que no està pas
malament, però els manca-
ria alguna cosa, es rebaixari-
en a ser enllaços comercials,
representants de cultures fo-
ranes. La part comercial pri-
maria sobre el cantó cultu-

ral. És com un editor que es
limita a publicar obres que
han escollit i a vegades im-
pulsat autèntics editors es-
trangers. Per sort, els nos-
tres editors i llibreters són
cada cop més nostres, no
pas en sentit patriòtic, sinó
perquè cada cop estan més
implicats en el procés crea-
tiu de les obres que publi-
quen i cada cop dediquen
més esforços a fer confian-
ça i donar estímuls als es-
criptors de casa.

Una observació del no-
vel·lista Eduard Márquez va
ser que “a la fira o la setma-
na li cal més gresca, més
festa, més moviment”. Pot-
ser sí, sobretot perquè un
espai gran dóna per a mol-
tes activitats, i amb la col·la-
boració de les llibreries en-
cara més. Per exemple, tots
els mitjans es van fer ressò
de la festa dels lectors per
celebrar l’arribada a l’hora
en punt del nou volum de
Harry Potter. Podríem dir
que van dedicar més espai a

ria, però no impossible. No
demanem una excepció cul-
tural, però sí una mica de
criteri per evitar greuges
comparatius. ¿Jo he de pa-
gar amb meus impostos una
televisió deficitària que em
fa la competència de ma-
nera descarada?

Estic convençut que amb
més iniciatives pròpies, més
imaginació i més risc, aquí
es podrien muntar saraus
semblants, que com a mí-
nim serien originals i no
simples còpies dels comerci-
als forans. I pel que fa a les
xifres de vendes, hi ha obres
d’aquí que han superat els
100.000 exemplars i, fins i
tot, han arribat al milió.

La imaginació ha de brillar i seduir en una fira de llibres, molt per damunt del
comerç i de l’economia que la fan possible ● Per què no aprofitar altres iniciatives
i elaborar un programa ampli que remogui tota la ciutat? ● Emili Teixidor

El novel·lista
Eduard Márquez
demana més
gresca, més festa
i més moviment

Empès per la nota de la
columna diària de B.
Porcel a La Vanguar-
dia, reiterada en l’epí-

leg que hi perpetra –“el millor
Pla, la seva aguda mala bava i la
seva esmolada capacitat d’ob-
servació convertides en ficció vi-
víssima”– (p. 243) em faig amb
aquest Nocturn de primavera
de l’home de l’abric de Palafru-
gell, i el bocabadat sóc jo: els epí-
tets són propis de la Corín Te-

llado, el ritme narratiu, nul, les
emocions es descriuen en lloc
de produir-se… compendia tot
allò que els savis mostren que
en ficció no s’ha de fer. Tot i que
ni en el pitjor deliri se m’acudi-
ria, no tinc res en contra de
construir novel·la en tercera
persona a partir de la descripció
de sensacions, i aquesta a partir
de l’adjectiu. No tinc res ni a
favor ni en contra de les normes
en si. El que compta és el resul-

tat. Només des d’un immens ci-
nisme es pot entendre que un
narrador, ell sí, tan solvent com
en Porcel, trobi aquest text
“una narració excepcional”.
Amb tot, la meva consideració
de Josep Pla ha millorat. Aquí es
manifesta en tota la magnitud
el seu parer que freqüentar la
novel·la a partir dels quaranta
anys és propi d’imbècils. De-
mostrava, si més no, un mínim
sentit d’autocrítica.

No tinc res
ni a favor ni
en contra de
les normes
en si. El que
compta és
el resultat

Illes perdudes

Carpa de la Setmana del Llibre en Català a la plaça de Catalunya. MIQUEL ANGLARILL

Miquel
de Palol

Què dius, ara,
Baltasar!

La trobada d’autors de
novel·la negra i la concessió
dels premis Salambó, entre
altres actes, es fan els ma-
teixos dies o en dies molt
propers a la Setmana del Lli-
bre en Català. Per què no
aprofitar aquestes iniciati-
ves i elaborar un programa
ampli que remogui tota la
ciutat? Les connexions amb
Lleida, Tarragona i Girona,
no sé com van anar, però és
un detall important, i ara
amb els aparells que hi ha
no hauria de ser problema
la col·laboració en moltes
coses. En fi... per què un any
abans de l’any que ve, o sigui
demà al matí, els organitza-
dors no es reuneixen amb
els interessats i comencen a
recollir idees? Pensem que
tots són professionals de la
imaginació, i la imaginació
ha de brillar i seduir en una
fira de llibres, molt per da-
munt del comerç i l’econo-
mia que la fan possible. Però
només la imaginació la farà
perdurable i seductora.

exemple, o de les obres que
editors i llibreters conside-
ren adequada? Ningú va
protestar perquè les televi-
sions públiques fessin una
propaganda desvergonyida
d’una obra estrangera, en
un cas de discriminació edi-
torial flagrant, perquè, quin
criteri segueixen per dedi-
car tant de temps a Harry
Potter i ni un minut a altres
obres semblants o millors?
Ens temem que l’únic crite-
ri que segueixen és l’apun-
tar-se al moviment general
impulsat pels gabinets de
màrqueting de l’editora an-
glesa, ajudada ara per la in-
dústria del cinema. És difí-
cil aturar aquesta maquinà-

la sortida d’aquest llibre que
als actes de la Setmana, en-
tre altres coses perquè hi
havia pocs actes que obris-
sin la gana dels informa-
dors, i això que no era pas la
primera sortida del llibre i
tota la litúrgia publicitària,
de les disfresses a l’horari,
eren una còpia del que ja ha-
vien fet per animar l’apari-
ció dels volums anteriors. I,
malgrat la repetició i el déjà
vu, els diaris i les teles van
picar i ho van publicar com
a gran notícia. El màrque-
ting va funcionar a la per-
fecció. Per què no es pot fer
alguna cosa semblant pel
llançament del nou llibre de
Les Tres Bessones, per

Amb iniciatives
pròpies, més
imaginació i risc
podríem muntar
saraus originals


