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La Fira del Llibre de Frankfurt és una gran
oportunitat per difondre la literatura i les
lletres catalanes, una tasca que els llibre-
ters considerem necessària i imprescin-

dible en societats com la nostra. Des del Gremi
de Llibreters de Barcelona i Catalunya treballem
per la difusió i la promoció del llibre, i hem vol-
gut ser presents en aquest gran esdeveniment
cultural. La Fira de Frankfurt 2007 serà el gran
aparador de la literatura catalana, com ho són
també diàriament els petits aparadors de les nos-
tres llibreries.

AQUESTA FIRA HA DE SERVIR PER DONAR A CONÈIXER una
cultura i una societat com la nostra, uns llibres
com els nostres. Objectes de cultura, que aporten
valors, experiències i història. Llibres que edu-
quen i entretenen. I fan possible la ciència, la li-
teratura i la informació. No són llavors béns co-
mercials ordinaris, sinó molt més. És per això que
són necessàries regulacions, com la de preu fix,
per poder garantir la universalitat i la igualtat
d’oportunitats de tots els llibres a ser llegits i a tot
el territori.

A BANDA D’ESTAR PRESENTS EN ELS ACTES organitzats
per l’Institut Ramon Llull, la primera visita a Ale-
manya del Gremi de Llibreters de Barcelona i Ca-
talunya ha servit per mostrar la situació que estan
vivint els llibreters catalans a l’espera de la nova
llei del llibre. Hem volgut fer palesa una altra rea-
litat, desconeguda pels nostres interlocutors ale-
manys,queensafectaals llibretersdelnostrepaís.

A EUROPA, LA MAJORIA DE PAÏSOS TENEN PREU FIX en els
llibres: França, Alemanya, Bèlgica, Dinamarca,
Grècia, Portugal, Noruega en són alguns exem-
ples. El primer Estat de la Unió Europea a adop-
tar el preu fix va ser Dinamarca, ara fa 150 anys.
La llei Lang francesa, per la seva banda, fa una ex-
tensa argumentació de per què és tan important
el preu fix en aquest sector per tal d’evitar la con-
centració, el monopoli i, en definitiva, la pèrdua
de drets dels lectors. A Alemanya, el preu fix és
fruit d’un pacte sectorial de finals del segle XIX,

que es va convertir en llei el 2002, aprovada per
unanimitat per tots els partits del Parlament ale-
many. Però al nostre país les coses són diferents:
a Catalunya, la llei de cooperatives fa que la coo-
perativa Abacus pugui fer ús de descomptes que
suposen una competència deslleial a les llibreries,
emparant-se en la llei de cooperatives (art. 101),
que entra en contradicció, en aquest aspecte, amb
l’actual llei del llibre, de 1975. És per aquest motiu
que no tots els llibres a la venda a Catalunya tenen
un preu fix. Aquesta contradicció entre una llei es-
tatal i una llei catalana ha de poder ser resolta en
la futura llei de la lectura, del llibre i de les biblio-
teques que es debatrà properament a Madrid, per
aconseguir que tots els llibres a la venda mantin-
guin el preu fixat per l’editor.

SENSE UN SISTEMA DE PREU FIX, els best sellers tindri-
en un preu considerablement més baix que altres
llibres, i aquests últims necessitarien un incre-
ment de preu a causa de la baixa demanda.
D’aquesta manera, molts llibres considerats “lite-
ratura de qualitat”, perdrien oportunitats de ser
publicats i una gran part de la cultura del nostre
país es perdria. El preu fix és un bon instrument
per equilibrar els diferents interessos dels editors,
els llibreters, els autors i el públic.

EL FUTUR DELS LLIBRETERS A CATALUNYA passa en
aquests moments per una llei que s’ha de debatre
encara. Mentrestant, petites, mitjanes i grans lli-
breries del nostre país desapareixen sota l’atenta
mirada d’un cooperativa que de mica en mica està
abastant tot el territori, i provocant el tancament
de llibreries. El gran aparador de Frankfurt s’obri-
rà en 2007, mentre els petits aparadors de les nos-
tres llibreries tanquen avui sense saber si podran
obrir demà.

DES DEL GREMI DE LLIBRETERS DE BARCELONA i Catalu-
nya esperem poder seguir treballant amb igualtat
d’oportunitats. Ens cal una llei que ens ajudi, i
estem convençuts i esperançats que la nova llei de
la lectura, del llibre i de les biblioteques pot ser-ne
la solució.

Imma Bellafont Presidenta del Gremi de Llibreters de Barcelona
i Catalunya

Fires, llibresidesigualtats
“La llei de cooperatives fa que la
cooperativa Abacus pugui fer ús de
descomptes que suposen una
competència deslleial a les
llibreries, emparant-se en la llei de
cooperatives (art. 101), que entra
en contradicció, en aquest aspecte,
amb l’actual llei del llibre, de 1975”

DES DEL MOLÍ

Sentir-sebé

Les ciutats són llocs cada ve-
gada més atractius i més hos-
tils. Una combinació certa-
ment contradictòria i curio-
sa. Per als urbanites, les
ciutats representen una
oferta continuada d’opcions

interessants. M’agrada per-
dre’m pels carrers. La sen-
sació de trepitjar l’asfalt, de
saber que l’oferta de teatres
i cinemes és àmplia, de
veure els aparadors de les
botigues o de conversar
amb alguns amics en un
restaurant. Sempre m’he
declarat urbanita conven-
çuda. M’agrada la naturale-
sa, i pot ser magnífic ama-
gar-se del món durant uns
dies, en un poblet perdut
vora la mar o a la munta-
nya. Posats a triar, però,

preferesc el paisatge humà,
contradictori i a vegades
convuls de les ciutats, molt
més que els paisatges mera-
vellosos de la natura.

Les ciutats es convertei-
xen també en llocs hostils.
Tot i que m’agradin, puc re-
conèixer la sensació d’ofec
de la ciutat. El trànsit des-
gavellat, les multituds, i la
sensació de pressa col·lecti-
va ens poden embogir mo-
mentàniament. No som tan
forts, a l’hora de viure.
Entre la massa de vianants,

ens podem sentir molt sols
o molt cansats. És aquella
fatiga de viure que arriba a
produir excessos.

Per això proliferen els
spa, els gimnasos amb
sauna o hidromassatge, les
perruqueries, o els centres
de talasoteràpia. Què tenen
en comú tots aquest llocs?
Molt senzill: ens ofereixen
un recés enmig del caos,
l’opció d’aturar-nos de cop i
d’obrir un parèntesi de des-
cans. És el triomf d’una vo-
luntat nova de benestar que

va guanyant terreny. Són
espais que et permeten obli-
dar el món per una estona,
respirar fondo i relaxar el
cos. Relaxar el cos és una
bona manera de relaxar la
ment. Fins no fa gaire,
aquestes opcions eren ca-
pricis propis de gent amb
diners. Ara els preus han
baixat i s’han fet molt més
assequibles a la butxaca. A
la vegada, la gent és consci-
ent que cal esforçar-se a
viure millor, perquè sentir-
se bé no és mai un caprici.

DE FIL DE VINT

Crear un
monstre

Isabel-Clara
Simó

El complex de Frankenstein,
nom manllevat, com el de tots
els altres, a la literatura, es
dóna quanallò que engen-
dres cobra vida pròpia i es
regira contra tu o contra les
coses en què creus. Alguns
escriptors juren que els per-
sonatges els dominen, que
actuen en contra de la seva
voluntat, com ara la nivola
del senyor Unamuno;
també hi ha pares i mares
que se senten mortificats
per la manera de ser dels
seus fills.

El govern del PP del País
Valencià va crear l’Acadè-
mia Valenciana de la Llen-
gua per esquivar l’autoritat
acadèmica de l’Institut d’Es-
tudis Catalans, per manipu-
lar políticament una llengua
i per consumar l’escissió lin-
güística. Per als valencians
de dretes –i, ai las, per a al-
guns d’esquerres!– l’única
raó de la seva existència és
separar-se al màxim de Ca-
talunya, i, per raons topo-
gràfiques òbvies, acostar-se
al màxim a Espanya. Ser
menys catalans i més espa-
nyols els sembla una marca
de valencianitat; la idea té
tradició: si més no, que els
dos diaris més importants
del País Valencià es diguin
Levante i Las Provincias és
ben significatiu. Doncs el go-
vern del PP va haver de
posar lingüistes a l’Acadè-
mia, perquè, si no, no colava
com a Acadèmia. I ara en re-
neguen perquè diuen que
els ha sortit un monstre.
Tant és així que han agafat
l’excel·lent revista Lletres
Valencianes, que depèn de
la direcció general del Lli-
bre, i l’han feta redactar en
el valencià de les cavernes,
que la seva mateixa Acadè-
mia havia condemnat. Pot-
ser hi ha un equívoc: que el
monstre no era aquell ésser
ressuscitat, format amb
trossos de cadàvers, al re-
truny de llampecs, sinó que
ho era el mateix doctor
Frankestein, el seu creador.

Maria de la Pau
Janer

S. SOMEKAWA


