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En el Telenotícies impossi-
ble de les coses que de ve-
ritat ens importen, la me-

va imatge preferida de les darre-
res setmanes és la corrua de gent 
a la porta de la Biblioteca Jaume 
Fuster, a la recargolada plaça Les-
seps, una imatge repetida per po-
der-hi escoltar un dia Haruki Mu·
rakami i un altre Salman Rushdie. 
La biblioteca Jaume Fuster, plena 
a qualsevol hora de lectors de tot 
el ventall d’edats, és un dels fruits 
que va deixar l’Any del Llibre i la 
Lectura, i un magnífic exemple 
que de vegades sí que l’òrgan crea 
(o estimula) la funció. Tant de bo 
els gestors públics es miressin i 
tinguessin més en compte aques-
tes coses, o com a mínim se les mi-
ressin tant com es miren i consi-
deren els dossiers de premsa i les 
avorrides i relativíssimes estadís-
tiques.
 Perquè a banda de la biblioteca, 
dos fruits més de l’Any del Llibre 
són aquests dies notícia: a molts 
carrers de Barcelona hi pengen 
les banderoles d’una nova convo-

catòria de Món Llibre, festa de la 
lectura per a nens i nenes que tor-
na al pati del CCCB i al Macba el 
proper cap de setmana, el 18 i 19 
d’abril, i d’altra banda el Què Lle-
geixes, la iniciativa digital de pro-
moció lectora a càrrec de la Ins-
titució de les Lletres Catalanes, 
ha depassat recentment els 5.000 
inscrits: 5.000 ressenyadors entu-
siastes perquè sí. Aquests modes-
tos exemples de continuïtat, de 
sosteniment d’una proposta inte-
ressant per damunt de legislatu-
res o canvis de govern, contrasten 
amb la passió innovadora i pun-
tual (en el sentit de fer-ho una ve-
gada i prou, no d’arribar a l’hora) 
de tants altres gestors culturals, i 
amb el dèficit d’amplitud de mi-
res i voluntat de consens que va 
deixar ensorrar el Saló del Llibre 
i que no sap depassar la picabara-
lla gremial de fa anys associada a 
la Setmana del Llibre en Català. 
 Si alguna cosa té sentit en cul-
tura és la combinació de genero-
sitat i continuïtat, una perseve-
rança articulada potser menys 
glamurosa o menys vistent que 
l’encenall cansat de l’etern in-
ventar-se la sopa d’all, però infi-
nitament més fructífera. Perquè 
és a partir de bones idees gestio-
nades professionalment i amb 
prou temps per arrelar (i no amb 
parauleria i targetons a moltes 
tintes) que els lectors, que hi són, 
acaben fent cua. I si no, mirem-
nos Sant Jordi. Bona diada a tot-
hom! H

Perseverança, 
no targetons
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A partir de bones 
idees gestionades 
professionalment,
els lectors fan cua

deesi

–Torna als anys 50, ara amb una novel·
la amb passatges molt durs sobre un 
país que no ha trepitjat mai.
–Cuba està molt present en les nos-
tres vides i més ara amb l’obertura de 
relacions proposades por Obama. Jo 
sempre he pensat que Cuba va tenir 
dues revolucions: la de Castro i la de 
la telenovel·la, que va néixer allà, el 
1948, i que ha tingut un poder inne-
gable. Era una altra mena de dictadu-

Va obrir la porta a l’escriptor 
amb Villa Diamante, finalista 
del Planeta, i ara visita
la Cuba de Batista a
Y de repente fue ayer.

ra, amb més poder fins i tot que el po-
lític perquè arribava a tothom. I aquí 
va sorgir el meu protagonista, Efraín, 
autor de la primera telenovel·la.

–Vostè també ho va ser.
–Va ser pels meus pares, que m’ama-
gaven el televisor perquè no veiés 
Raquel. Era tremenda; a mi els do-
lents de les telenovel·les m’han mar-
cat molt. Jo hi estava enganxadíssim 
i el que van aconseguir els meus pa-
res és que acabés escrivint guions. 
Vaig treballar en sis telenovel·les.  Pe-
rò el que em xoca és que creguin, com 
ha passat amb Corín Tellado, que el 
sentiment no pot ser intel·lectual. És 
molt intel·lectual. Tot el que es fa for-
ma part d’un pensament. 
 
–Com en la seva anterior novel·la, tra·

dos amics. Només un parell d’amics 
poden tornar-se a veure al cap d’un 
temps i dir: «Y de repente fue ayer». Amb 
un ex tornar al passat pot ser un dra-
ma, un reconèixer que em vaig equi-
vocar... Això de crear dolents guapos 
és herència de Hitchcock. Els seus do-
lents sempre són guapíssims i usen la 
seva bellesa per progressar.

–Per al seu personatge Óvalo ser 
guapo és una condemna. 
–Una condemna absoluta. Ell és 
al·lucinant. Però som més els lletjos 
que els guapos, i alguns lletjos hem 
fet increïbles sacrificis per aconse-
guir ser al més guapos possible.

–¿Es considera lleig?
–Mai m’he sentit guapo, però és molt 
més ampli el públic lleig i per això a 
les meves novel·les els lletjos tenen 
unes vides heroiques i apassionants, 
i els guapos, passives i avorrides.

–I en el cas d’Óvalo, dominades per 
la venjança. 
–Les telenovel·les estan molt basades 
en la venjança de l’inferior, de l’opri-
mit. I crec que el ressentiment ha do-
minat sempre la política dels països 
llatinoamericans. 

–Dibuixa la Cuba de Batista com a 
terrible prostíbul dels americans.
–Era així. Però tampoc cal oblidar 
que va generar grans canvis  musi-
cals, culturals. Va ser el primer país 
de la zona amb televisió... 

–Però ha seguit sent un prostíbul, ara 
dels europeus.  ¿Per això vostè no vol 
visitar·la?
–Exacte. No només pel turisme sexu-
al; tampoc em sembla ètic anar a un 
lloc on el temps sembla aturat per la 
pobresa i veure aquelles ruïnes per-
sonals del segle XXI; veure el fracàs 
d’un sistema que no ha pogut millo-
rar la vida de la seva gent. La genera-
ció dels meus pares va viure la revo-
lució de Castro com un gran engany 
i jo també, i quan obrin les fronteres 
es veurà la profunditat de l’engany. 
Castro i Batista són el mateix. ¡Que 
dolenta que va ser la revolució! Al fi-
nal la revolució serà fer les paus amb 
EUA. ¡Per a això han patit tant durant 
50 anys!

–Però odia els anticastristes.
–Sí, igual que detesto els antichavis-
tes; no són capaços de sortir del cercle 
viciós. Els anticastristes han enfor-
tit la figura de Fidel i el mateix passa 
amb l’oposició a Chávez. ¡És una im-
maduresa total! H 
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Boris Izaguirre Escriptor i ‘showman’

UN ANIMAL TELEVISIU 3 NASCUT A CARACAS EL 1965, DIVENDRES TORNARÀ AMB XAVIER SARDÀ I ‘LA TRIBU’

«La telenovel·la cubana
era una altra dictadura»

DANNY CAMINAL 

«La revolució de 
Castro ha sigut un 
gran engany. Castro 
i el dictador Batista 
són el mateix» 

ça triangles amorosos i dicotomies 
de guapos i lletjos.  
–M’encantaria poder viure triangles 
amorosos, però fins ara només he po-
gut escriure’ls. Són el màxim de la 
possibilitat amorosa: et permet ena-
morar-te una altra vegada. Però la me-
va novel·la és més una història sobre 

es llibreteresl

La brúixola en un mar de lletres
GEMMA TRAMULLAS
BARCELONA

¿A un nen de 7 anys que s’encalla 
amb un títol de la sèrie blava l’espe-
ra un pèssim futur com a lector? En-
trar a la petita llibreria que des de 
fa 12 anys dirigeixen a l’Eixample 
Maria Sans i Helena Campos és un 
bon remei contra aquest i altres tò-
pics sobre la literatura infantil i ju-
venil. «El ritme lector varia molt en-
tre nens d’una mateixa edat –expli-
ca la Maria, que a casa té proves de 
la seva teoria: dues nenes, una devo-
radora de llibres i una altra de lectu-
ra més rondinaire–. Si els obligues a 
llegir un llibre massa complicat per 

Llibreria Al·lots-El Petit Príncep
Carrer del Consell de Cent, 266. BCN.

Maria Sans i 
Helena Campos

Ja llegim bé! o Ens agrada llegir, s’acu-
mulen milers de toms d’un centenar 
de proveïdors, grans i petits. Les du-
es sòcies funcionen com una brúixo-
la en un mar de lletres, un punt de 
referència per als clients, tant adults 
amb nens com centres escolars i bi-
blioteques. Aquí no es troben piles 
de títols supervendes, com a El Cor-
te Inglés o a la Fnac, però cap de les 
dues té cap mena d’inconvenient a 
l’hora d’aconsellar grans èxits com 
Geronimo Stilton, àlbums il·lustrats 
per a nois i còmics com Maus o Persè-
polis per a joves. «Nosaltres tenim la 
teoria que el més important és crear 
un hàbit de lectura –opina la Maria–
. No és un crim que no t’agradi llegir 
i pot ser que hi hagi nois més visuals 
que altres. Al cap i a la fi, tot és litera-
tura». H

a ells, pot ser que ja no vulguin saber 
res del pròxim».
 La Maria procedeix del sector del 
periodisme i la seva sòcia Helena, 
del teatre. Es van iniciar en aquest 
sector amb un petit segell de llibres 
personalitzats, E-nans, una origi-
nal iniciativa que permet a nens i 
adults ser els protagonistes de la se-
va pròpia història. Potser aquests 
orígens poden explicar per què van 
ser menys rígides a l’hora d’organit-
zar la seva llibreria, on els llibres no 
es distribueixen als prestatges per 
edats, com és habitual, sinó per ex-
periències lectores.
 Amb títols com Comencem a llegir, 


