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RamonMas, editorde
Males Herbes i no
vel∙lista a Edicions
de 1984 (l’últim lli
breésL’endemàdela

teràpia), explica a La Vanguar
dia que, començant per ell ma
teix, és força freqüent trobar
professionals del món editorial
que també escriuen llibres. L’es
criptora i filòsofaMontseBarde
riaixíhoexposaenlasevaúltima
novel∙la, La vida autèntica (Co
lumna), on un dels personatges
ésescriptor icrític literarialhora
i en fa aquesta reflexió: “En cap
altre àmbit es produeix: no hi ha
directors de cinema que també
siguin crítics de cinema, ni ac

tors que siguin crítics teatrals”.
ElisabetRiera, undels tres au

tors entrevistats en aquestes pà
ginesjuntamentambTinaVallès
iMiquel Adam, llança una hipò
tesi del perquè: “Perquè l’eina és
lamateixa:unaplomaiunpaper,
dienthod’unaformaromàntica,
ounordinadoriunteclat.Noens
calunespaidiferent,comuntea
treperassajarountallerperpin
tar, i provem de fer coses dife
rents sensemoure’ns”. Tots tres
participena laSetmana.c

39a edició de La Setmana del Llibre en Català

L’editorMiquel Adam debuta en la novel∙la
amb ‘L’amo’, una exploració de la infelicitat

“Pots serundesgraciat
ambunabona feina”

M. CAMPS Barcelona

Tot i que va estudiar
Economia, l’editor
Miquel Adam (Bar
celona, 1979) ha tre
ballat vint anys en

mitja dotzena d’editorials, fent
d’administrador, cap de premsa,
editor i fins i tot de camàlic. Ara
munta la seva editorial, que veu
rà la llum l’anyqueve.LaSegona
Perifèria pren el nomdel seu ce
lebratblogdejoventut.Icomque
aranotéamo,hadeciditpublicar
la primera novel∙la, L’amo (L’Al
traEditorial), tot i que fa sis anys
que la va començar a escriure
amb la intenciódenopublicarla
mai.

“La novel∙la pretén explorar la
infelicitat, que a priori és sense
motiu, d’un assalariat que treba
llaenunllocbenvist, ambunsou
raonable –resumeix–. Aquesta
classedetreballadorpotarribara
acumularunaràbia iunressenti
ment que fan que la seva ànima
s’assequi. L’he escrita com un

ressentit i m’ho he passat super
bé”.
Alcomençamentdelanovel∙la,

el protagonista dubta entre aga
far el metro o tirars’hi: “És una
personaqueatura el temps i par
la des d’unmoment sostingut en
l’espai, i faig que passi revista a
unahistòriaquejahapassat.Està

profundament ressentit, el seu
ressentiment no és res de l’altre
dijous i ha de prendre una deci
sió”.
Totaaixòpassaenunaeditori

al, un món que Adam coneix bé:
“Elquehisurtésmeu,ésprestat i
és llegit. Hi ha un interès a fer
creure que l’edició és una feina
honorable, però al segle XXI
descobrimqueespotserungenii
també unmaltractador. Tothom
té les sevesombres, i elmónde la
culturaha jugataamagarles. I jo
séqueaquestafeinanoésrespec
table.Elslectors,quenosónestú
pids, han de saber el pa que s’hi
cou”.
Els personatges que surten a

L’amo segurament responen a
nomsreals, simésnoaperfils re

“Nohihadirectors
decinemaquetambé
ensiguincrítics,ni
actorsquesiguincrítics
teatrals”,escriuBarderi

Rierapensaque
lacoincidèncias’esdevé
“perquèl’einaés la
mateixa,unaplomaiun
paper”, ialmateixespai

Adam a la llibreria Finestres
MIQUEL GONZÁLEZ / SHOOTING

“Palomarveuunaciutatdesencantada”

TinaVallès(Barcelona,1976)al
terna les obres juvenils amb les
novel∙les per a adults, fa feines
editorialsaGodallEdicionsico
edita la revista de contesPaper

devidre.cat. Ara publica El
senyor Palomar a Barcelona
(Anagrama), un passeig con
templatiu i reflexiu de lamàdel
personatgecreatperItaloCalvi
no instal∙lat a lacapital catalana.

Per què la sedueix el perso
natgedeCalvino?
Perquèm’agraden els retrats li
teraris i que sigui una novel∙la
dedicada a un sol personatge.

He llegit i rellegit molt Calvino.
Quan em van proposar fer onze
articlesperaTimeOut, perdife
renciarlos dels que escric a Vi
laweb, em va fer gràcia traslla
darPalomaraBarcelona.

Iquanesvaacabar lasèrie,es
vaposaramblanovel∙la?
Jo volia continuar, sí. Fer
aquells articles era lamevahora
del pati. Els lectors votaven els

temes i era molt Oulipo, amb
traves i amb reptes diferents.
L’hi vaig proposar a Isabel
Obiols, d’Anagrama, i emva do
nar cartablanca. I quan jaho te
nia tot planificat, va esclatar la
pandèmia.

El llibre vade l’agost del 2019
al julioldel2020, ihiha incorpo
rat lapandèmia.
Vaigdubtarmolt,peròlavaigin

CÉSAR RANGEL

MAGÍ CAMPS
Barcelona

E N T R E V I S T A

Escriptora, publica ‘El senyor Palomar a Barcelona’
Tina Vallès

Sant Antoni
Com el seu

protagonista el
senyor Palomar,
l’escriptora Tina
Vallès també viu
al popular barri
barceloní
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Detalls sobre aquesta
història real al web

PER FER BOCA
LLIBRES LaRaynori elseumaritMoth,aquidiagnostiquenunamalaltiaterminal,perdenlacasadesprés

d’unamala inversió.Doblementdesnonats,buscantunasortida,comencenunllarg recorregut
apeu.RaynorWinnhoexplicaaEl senderode la sal, ja encastellàa les llibreries. /Núria Escur

Tornar a començar. La parella que va desafiar la malaltia i el desnonament

Elisabet Riera qüestiona a ‘Efendi’ un món
immediat regit per l’equilibri de la centralitat

“Senseextrems,
sommàquines”

M. CAMPS Barcelona

E lisabet Riera (Barcelo
na, 1973)és la responsa
bledeWunderkammer,
una editorial uniperso
nal amb un catàleg que,

com el seu nom alemany indica, és
un gabinet de les meravelles, i que
ha fetunaapostaperpublicarobres
que, com ella, formen un món de
singularitats. Ara publica Efendi
(Males Herbes), una distopia im
mediatasobreunmónonlacercade
l’harmonia i de l’equilibri esdevé
gairebé una dictadura i on els som
nis, la creativitat, les passions, l’art,
s’hostatgenenunamenademónB.

“Com la col∙lecció de Wunder
kammer,cadallibremeuésmoltdi
ferent de l’anterior –explica–, i
Efendi beu de l’univers dels llibres
quehepublicat, lamevafamílialite
rària. Funciono per obsessions, per
un temaounpersonatge”.Enel cas
d’Efendi, l’obsessió ha estat el color
blau: “El llibre comença amb la pa
raula blau, que témolt de simbolis
me dins la novel∙la. És el color de la
malenconia, de la fetilleria, la casa
on vol arribar el protagonista té un
fanalblau,hihaunanoiaambelsca
bells blau cobalt... Tot va començar
amb uns cartutxos de tinta Faber
Castell que són royal blau, un blau
fascinant. Darrere d’això van sortir
les figuresmitològiques”.
El protagonista és un treballador

exemplar, que elabora píndoles le

xicocromàtiques amb paraules que
nosesurtindelcarrilcentral,queno
ofenguin o molestin a ningú, i amb
colors pastel, una combinació per
aconseguir que la societat visqui en
“un hivernacle de pau”, segons la
norma de la “Felicitat Constant”, a
laCiutatBlanca.
“És una societat reduccionista,

queeliminaelsextrems,lesactituds
méscontestatàries.Hihaparaules i
colors que no es fan servir”, detalla
Riera. La novel∙la comença amb la
fitxaetimològicade laparaula efen
di, que en el grec original volia dir
‘persona amb autoritat’ o ‘autor’. A
lanovel∙laésunamenadeSirioAle
xa, que controla constantment l’es
tat de salut física i psíquica del pro
tagonista.
“El llibreparlad’unasocietatque,

amb un pas més, esdevindria auto
ritària –descriu l’autora–. Parla de
coses amb què nosaltres ens om
plim la boca: progrés, benestar uni
versal, justícia social, societat del
confort... Portades a un extrem, po
den ser terrorífiques perquè elimi
nen la nostra humanitat. El prota
gonista, quan descobreix aquest
món oníric, hi vol fugir perquè s’hi
sent molt més humà. Ser humà és
sermés animal i ser déu, els dos ex
trems.IalaCiutatBlancaesqueden
al mig, s’eliminen els extrems i re
sulta que no són tan humans. Lla
vors ens assemblem molt a les
màquines.Tot està enfocat a lapro
ductivitat en una societat unifor
mitzadora.”
I conclou amb una reflexió sobre

el món actual, marcat pels cerca
dors d’internet: “Avui no hi ha res
mésreduccionistaqueel llenguatge
SEO. Acabarem escrivint per a im
bècils, responent a quatre pregun
tes bàsiques, repetint sempre els
mateixos temes i fent llistes de tot.
Com diu Josafat, un dels personat
ges delmón oníric: ‘Que no ho saps
que lesparaules sónsagrades?’”.c

“És una societat amb
paraules i colors que
no es poden fer servir
per no ofendre ningú”,
detalla l’escriptora

Elisabet Riera, autora de la novel∙laEfendi, a La Central del Raval
MANÉ ESPINOSA

als del món editorial, però sobre
aquest joc l’autor no en vol dir
res: “Espero que aquesta capa
s’escrostoniaviat,perquèelsper
sonatges estan al servei d’una
narració. És una novel∙la d’ofici
na,quepotestaronsigui”.Defet,
lahistòriapassaaPraga,peròpo
driaserqualsevolciutateuropea.
“L’ambiento en un món que co
nec, parlo de la casta llibretera i
delacastaperiodística,idelesre
lacions de poder i de vassallatge,
però passen coses semblants en
altresàmbits”.Iconclou:“Hevist
noves editorials amb una filoso
fia laboral i vital radicalment di
ferent. Per sort, hi hauncanvi en
la culturadel treball. Em feia por
publicarla, i l’editora Eugènia
Broggihaestatmoltvalenta”.c

Encapçalat amb la divisa de l’humanista
GiovanniPicodellaMirandola“Deomni
rescibili”(detotes lescosesqueespoden
saber), he rebut un missatge molt inte
ressant del lector Joan Miró. Val a dir

que, tres seglesmés tard,Voltaire, foteta, va comple
tar lamàximadePicodellaMirandola ambunafegi
tó: “De omni re scibili, et quibusdam aliis” (de totes
lescosesqueespodensaber,ialgunesmés),demane
ra que, avui, lamàxima es fa servir irònicament. En
tre la saviesa i la ironia, doncs,Miró planteja una re
flexió interessant: “Fa uns anys era corrent sentir el
termepolíticaenexemplescom: ‘Lapolíticad’aques
ta empresa sempreha estat proporcionar lamàxima
qualitatals seusproductes...’.Alcapd’unsanys, sem
blaserquepolíticavapassardemodaiesvasubstituir
per filosofia: ‘La filosofiad’aquestaempresa...’.Actu
alment filosofia ha estat substituïda per ADN: ‘Sem
prehihahaguten l’ADNde lanostraempresa...’”
L’encertada observació deMiró, que reflecteix el

signe dels nostres dies, demostra que el llenguatge
vinculatalmercat, als interessoscomercials, a lamo
da,necessita renovarsedemaneraconstant, estaral
diaper semblar sempre fresc.Noés cap ideanova, ja
la va teoritzar al segle XX el britànic David Ogilvy,
consideratelparede lapublicitat tal comavui l’ente
nem.ElquedeiaOgilvy i exemplificaMiróespot re
sumir dient que, en l’àmbit comercial, el llenguatge
caduca.
Enel seuorigen, les tresparaulesqueexposaMiró

volen dir una altra cosa i, en aquest context, es fan
servir ambun sentit figurat.De les tres, val a dir que,
tot i que reculant, encara es fa servir filosofia, però
poquesempresesdirienavuipolítica.Lapolíticadels
políticshaadquiritmassaprotagonismecomperquè

algúlavulguibarrejaramblasevaempresasensepor
deprendremal.
I llavorsMiróemdemana:“Técapidea(ointuïció)

dequinpotserelpropertermecandidatpersubstitu
ir l’ADN?”.
Com a apunt, afegeixo que sí que he sentit alguna

vegada fer servir la paraula esperit: “L’esperit
d’aquesta empresa...”. Potser és un ús que arriba per
influènciade l’anglès, enquè spirités sinònimd’acti
tud. Fins i tot hi ha qui parla de llibre d’estil, encara
queningúnon’hagi redactat cap: “El llibre d’estil de
lanostraempresa...”Peròcomquenosoccaporacle,
nom’atreveixo a fer cappredicció, imenys tenint en
compte que els interessos mercantils no tenen res a
veureambelslingüístics.Sialgunlectorhivolferuna
aportació, podrem continuar aquesta cadena de pa
raules de significat equivalent, successives en el
temps.

El quedeiaOgilvy i exemplifica
Miró es pot resumir dient
que, en l’àmbit comercial,

el llenguatge caduca

De lapolítica a l’ADN,
passantper la filosofia

Magí Camps

LLETRA PETITA

mcamps@lavanguardia.es

corporar perquè volia que Palo
marvisquésunanyrealaBarcelo
na,amblavagageneral, lasentèn
cia del procés i, per tant, la
pandèmia, una nova trava. El lli
bre queda partit en dues meitats,
com la vida, però penso quem’ha
anatafavor,perquèpotserhauria
quedat repetitiu.

Noesvaplantejarretirarel se
nyor Palomar i crear un senyor
Vallèsounaltrepersonatge?
M’engrescavaelrepted’agafarun
personatge ja conegut i definit, i
passarlopelmeusedàs.Comque
no sabíem gaire com anava la
qüestió legal,Anagramavaparlar
ambl’agènciaWylie,queportaels
dretsdeCalvino, i la fillahovaau
toritzar.

Es pot llegir el seu Palomar
sensehaver llegiteldeCalvino?
Sí.Evidentment,sis’hallegitelde
Calvino, s’hi trobaranméscoses.

Quina Barcelona troba el se
nyorPalomar?
Una ciutat unamica desencanta
da. És crític amb l’actitud del po
ble català, i ho diu quan visita la
SagradaFamília.Hi veuuna acti
tud passiva o inacabada. També
qüestiona que no hi hagi nens ju
gant al carrer enplenapandèmia,
assisteixaundesnonament...

Al desnonament és quan es
planteja implicars’himés.
És quan fa el canvi i pren cons
ciència. Si m’hi quedo, m’hi haig
d’implicar, pensa. El personatge
de Calvino això no ho hauria fet.
ÉsunPalomardiferent.

Sinot’impliques,nopertanysa
unasocietat?
Penso que no. Quan vols canviar
coses, encara que no ho aconse
gueixis, és quan comences a for
mar part d’una societat. Viure a
Barcelona comença a ser un acte
deresistènciaenmolts sentits.

Quinaciutathiapareix?
La Barcelona de dilluns a diven
dres,dedia feiner.

Quant té de Tina Vallès el se
nyorPalomar?
Sí que té coses meves. Palomar
planificant les sortides soc jo pla
nificant el capítol. És unPalomar
catalanitzat, ésunamicaEspinàs,
té moments de Mister Bean, és
unabarreja.Noéscaphomenatge
al Palomar de Calvino, és una re
presa i un trasllat, tant d’espai
comdetemps.c
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