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àmplia experiència
després de trenta anys al
sector, Cati Farrán, amb
els mateixos anys de
carrera, que s’encarregarà
de la direcció comercial
(tots dos a la foto), i Rosa
Serra, que portarà la
producció. Comencen amb
quatre col·leccions: Actual,
Testimonio, Narrativa i
Policíaca. El plat fort de
narrativa és una edició
limitada de La vida ante sí,
d’Émile Ajar. Pensen
treure trenta títols a l’any.

NOVETAT
Angle i Cementiris de
Barcelona treuen un llibre
de morts il·lustres
Per Tots Sants toca anar al
cementiri. A Barcelona

MOTACIONS

MÀRIUS
SERRA

Foment?

L
es malvestats ferroviàries pro-
vocades per la desastrosa actu-
ació de la ministra de Fomento
fan que aquest terme, habitual-

ment positiu, circuli ara tenyit de con-
notacions negatives. És una mutació
perversa que té efectes col·laterals. La
meva família materna solia anar al Fo-
ment Vilanoví, ma filla fa teatre al Fo-
ment Hortenc i un munt de viles tenen
entitats culturals anomenades Foment.
Ara veuen com la gent comença a lle-
gir el seu nom amb una certa preven-
ció. I això és fumut. En català central, la
proximitat fonètica amb el gerundi del
verb fúmer provoca més d’un calem-
bour entre el Foment i l’anar fument,
que és la versió lleugera de l’anar fo-
tent. Posats a fúmer, convé recordar
una sagnant paradoxa lèxica. Un fo-
ment és, també, un pegat que s’aplica
en calent damunt la pell malalta. De
fet, aquest és l’origen etimològic del
terme, que prové del llatí fomentum
(calmant, bàlsam). A banda de fotre
fora la ministra incompetent, més val
que es deixin de pegats i canviïn el
nom del ministeri. En comptes de Fo-
ment, que en diguin Fonament, que
prové de fundare: assentar fermament
sobre una base. Potser així resoldrem
l’afer dels esvorancs i, de passada, tots
els Foments dels Països Catalans tor-
naran a lluir el seu nom amb orgull. ❋

FILOSOFIA
Obrador Edèndum inicia
la seva col·lecció d’idees
d’autors moderns
Areopagítica, de John
Milton, en traducció de
Josep Batalla, és la
primera proposta de la
col·lecció Enraonaments.
Aquest discurs en favor
de la llibertat de premsa
va tenir poc ressò quan va
ser publicat a Anglaterra
el 1644. A veure si ara hi
ha més sort. La
contemporaneïtat del text
promet, ja que Milton hi fa
una defensa aferrissada
de la lliure circulació
d’idees. La traducció va
acompanyada de notes
per situar el text en el seu
entorn.

NOVA EDITORIAL
Jordi Nadal crea
Plataforma, un segell
independent en castellà
En la presentació de
Plataforma hi podem llegir
“el nostre motor és

l’entusisme, l’energia,
l’autenticitat i la il·lusió per
editar”, components
imprescindibles per
animar-se a crear una
editorial. Els valents són
Jordi Nadal, que té una

n’hi ha nou, i Jaume Nolla
i Margarita Puig els han
estudiat per esbrinar
quines celebritats del
món de la ciència i la
cultura hi ha enterrades.
El resultat és un llibre
amb un centenar de vides
i moltes anècdotes, titulat
Morts il·lustres als
cementiris de Barcelona.

VISITA GUIADA
Baulenas presenta
‘La felicitat’ al museu
Van Gogh d’Amsterdam
El 3 de novembre al ves-
pre Lluís-Anton Baulenas
farà una lectura en català
de la seva novel·la traduï-
da a l’holandès, La felici-
tat. La cita amb els lectors
és al Museu Van Gogh, on

s’està exposant la mostra
Barcelona 1900. L’autor
també hi farà una visita
guiada. La iniciativa coin-
cideix amb l’èxit de La fe-
licitat, novel·la que narra
la construcció de la Via
Laietana com a fita de la
Barcelona moderna. A
Holanda es va publicar a
l’estiu i ja porta 13.000
exemplars venuts.

‘BESTSELLERS’
DeBolsillo aposta més per
Júlia Navarro en català
Després de La germandat
del Sant Sudari, s’animen
ara amb La sang dels inno-
cents i La Bíblia de fang,
que ja estan traduïts a 25
llengües i han venut dos
milions d’exemplars.

Parla Tresserras

No ens
expliquem

sinó
que ens

expliquen.
Això

hauríem de
mirar de

corregir-ho

PARLEM-NE

M
olts autors catalans que es-
criuen en castellà estan or-
gullosos que els seus com-
panys, habitualment els pa-
rents pobres, disposin
d’una vegada d’una plata-

forma potent de projecció internacional. Però
hi ha moltes plataformes de poder, mitjans de
comunicació, sectors polítics, que estan inte-
ressats a convertir en conflicte qualsevol cosa
que ens afecti, perquè en treuen rendiment i
perquè ens veuen com una anomalia. Qualse-
vol Estat democràtic del món veuria com una
riquesa el fet de comptar amb una altra cultu-
ra que és de les més potents d’Europa; ho viu-
rien com un patrimoni extraordinari, i no para-
rien de treure pit explicant-ho i difonent-ho.
En canvi, aquí hi ha unes bosses d’hegemonia
que plantegen l’existència mateixa de la cultu-
ra catalana com una anomalia en el procés de
construcció d’Espanya. I aleshores hi ha
aquesta sensació d’incomoditat permanent
davant de tot allò que és català.

L’èxit de Frankfurt també hauria de servir
perquè aquelles persones que se senten afecti-
vament vinculades a la cultura i la literatura ca-
talanes en traguessin un esperonament de cara
a ser una mica més enèrgics, a claudicar menys,
a tenir més autoestima i a estar més orgullosos
d’allò que tenim. Estem molt lluny dels nivells
que hauríem d’assolir, però tenim una realitat
potent a nivell mundial, malgrat que durant
cinc-cents anys hem viscut sense institucions de
poder fortes, amb una manca permanent de

compromís de l’Estat i una incomprensió cons-
tant dels que ens consideren una part d’ells ma-
teixos i no ens reconeixen com a diferents.

Hem de ser conscients de la nostra pròpia fe-
blesa, també. A Catalunya no tenim premsa que
compti internacionalment. La mirada que el
món té sobre nosaltres és una mirada filtrada
per Madrid. No ens expliquem sinó que ens ex-
pliquen. Això hauríem de mirar de corregir-ho
amb potents indústries culturals. En el segle XXI
una part molt important del poder de determi-
nar les polítiques culturals ha passat dels Estats
a les empreses i a les indústries. Per tant, el que
hem d’intentar és veure com ens ubiquem en
aquestes indústries. És veritat que en aquest
àmbit ens afecta el fet que el nostre mercat és
relativament limitat, sobretot si el fragmentem;
si el comptem junt, no és tan limitat. I jo crec
que el que hem de saber trobar són aquelles es-
cletxes en les quals nosaltres ens podem fer
forts, en les quals podem aspirar realment a
l’excel·lència, i a partir d’aquí projectar-nos in-
ternacionalment d’una forma directa.

I ara dues notícies de gran transcendència. El
42% de la població catalana major de 14 anys
manifesta no llegir mai cap llibre. I pel que fa al
català, la notícia recent és encara més esfereï-
dora: a la llista dels 20 llibres més venuts a Cata-
lunya l’any 2006 no n’hi havia cap en català. Al
departament estem decidits a actuar per pal·liar
la situació, amb l’ajut d’empreses diverses.

(Entrevista d’Antoni Bassas durant la Fira de
Frankfurt a Joan Manuel Tresserras, conseller
de Cultura.) ❋

JOAN SOLÀ

❚A peu de pàgina
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