
Només li han d’interessar 
un mínim la dansa, el te-
atre, el cine, la música, la 

passió, el risc, el desig, la sole-
dat, els somnis, el dolor, la foto-
grafia, la llum, el jo, els gossos...  
Només li ha d’interessar que 
existeixi una veu, un alè, una 
mirada. Si li interessa, per poc 
que sigui, qualsevol d’aquestes 
coses, si li interessen l’amor i la 
creació i pot arribar a imaginar 
quan i per què són el mateix, lla-
vors no es perdi el més nou de 
l’escriptora i periodista Montse 
Barderi sobre la ballarina, core-
ògrafa, directora i pedagoga tea-
tral Marta Carrasco: es titula 
Marta, mira’m, t’he de dir tantes co-
ses... i ho publica, assumint per 
primera vegada un text en cata-
là, la madrilenya editorial Cum-
bres (un punt per a ells, un 
menys per a la cooltureta).
 D’entrada, no és un llibre, si-
nó mitja dotzena. Sense comp-
tar, que compten molt, les ex-
pressives fotografies de David 
Ruano sobre la Premi Nacional 

i els seus muntatges, aquests sis 
textos corresponen a les mane-
res que Barderi, seguint Gil de 
Biedma i les seves persones del 
verb, ha elegit per acostar-se a 
la seva admirada, estimada, 
idolatrada artista (sí, aquest és 
un llibre escrit des de la passió: 
qui vol fredor si es posa la pell 
en el projecte). Així, a Marta, mi-
ra’m... hi ha capítols del Jo, d’una 
Barderi narradora personatge 
que considera la creadora d’Ai-
guardent, Blanc d’ombra, Mira’m 
o J’arrive..! «part de la història, 
com Sarah Bernhardt o Carmen 
Amaya». N’hi ha del Tu, Carras-
co en carn viva, i de l’Ella, una 
Laura basada en la teoria de l’art 
de la doctora Anna Pujadas. Hi 
ha capítols d’un extàtic Nosal-
tres, amb Moix, Chacel i Your-
cenar de fons, i del Vosaltres (en-
trevistes reals a Pep Bou, Feliu 
Formosa, Ferran Mascarell, 
Ramon Oller, Iago Pericot...), i 
de l’Ells: la crítica, el públic, els 
premis. El conjunt, polièdric, 
personal, inesgotable, tan per-
fectament imperfecte com les 
propostes d’aquesta bella bès-
tia que és Carrasco, és un llibre 
espectacle que ha de ser mirat i 
escoltat línia a línia, gest a gest, 
paraula a paraula. No se’l per-
din, de debò: ho sàpiguen o no, 
el necessiten. H
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LA DURA COMPETÈNCIA PEL ‘THRILLER’ DE L’ESTIU

Mikel Alvira (Pamplona, 1969) és 
un best-seller de quilòmetre zero. 
Els seus llibres anteriors s’havien 
distribuït únicament al País Basc 
i Navarra: i fins i tot entre un pú-
blic potencial reduït, el seu títol de 
més èxit, El silencio de las hayas, va ar-
ribar als 12.000 exemplars en vuit 
edicions. Ara es prepara per fer un 
pas endavant de la mà d’Ediciones 
B, de l’agent literària Antonia Ker-
rigan, representant de María Du-
eñas i Carlos Ruiz Zafón, i de la se-
va estrena en el gènere negre, La 
novela de Rebeca. Estrena a mitges. 
O més ben dit, gènere negre a mit-
ges. Perquè en la seva novel·la hi 
conviuen dues novel·les. La prime-
ra, la de Simón Lugar, un escriptor 
que treballa en el seu pròxim lli-
bre, apressat per la seva esperpèn-
tica agent Úrsula Fibonna, inspirat 
per la misteriosa Eme i pendent de 
les desgràcies de la fràgil Luz i la se-
va filla, allà a Buenos Aires, on una 
amenaça que desconeixem plana 
sobre dues sinistres germanes. L’al-
tra, que sí que és obertament ne-
gra, és la que escriu Lugar, protago-
nitzada per Rebeca, una periodis-
ta del pijerío biscaí absorbida per 
una trama de truculentes venjan-
ces en sèrie. I els successos d’una 
d’elles apareixen sospitosament 
deformats en l’altra.
 La trama combina («ha sigut un 
joc literari divertit», assegura l’au-
tor) les dues novel·les (amb tipogra-

fies diferenciades), els temps (anant 
endavant i enrere) i els llocs (la cos-
ta d’Uribe, Buenos Aires i la Proven-
ça). «Ha sigut una novel·la complexa 
de crear però precisament perquè no 
sigui complexa de llegir; no és lineal, 
és cert, però és que la vida no és line-
al. I he comprovat que tota la gent que 
l’ha llegit no es perd, m’he dirigit a un 
lector intel·ligent i li he dit que juga-
rem amb l’estructura i a fer-nos pre-
guntes», explica Alvira a Bilbao. És 
on viu, i on ha presentat el seu llibre 
acompanyat de la premsa local (amb 

la qual sobren presentacions, encara 
que després d’una parada de dos anys 
l’autor els avisa que ha volgut provar 
que podia escriure d’una altra mane-
ra, «més audaç i més directa») i de pe-
riodistes vinguts d’altres bandes que 
trepitgen terreny desconegut.
 El final de la novel·la llança dub-
tes, molts dubtes, sobre la relació en-
tre les dues novel·les, la de Rebeca i 
la de Simón. «Es tracta d’ambigüitat, 
no pas de confusió; el lector pot arri-
bar a una conclusió», sosté. Cada lec-
tor arribarà a una; però no necessàri-
ament la mateixa, i aquesta és una de 
les gràcies del llibre. I no seguim per 
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aquí, que el respecte a la intriga que 
manté La novela de Rebeca no permet 
arribar a l’espòiler.
  Entre els que recomanen La nove-
la de Rebeca figura el seu col·lega Víc-
tor del Árbol. Es podria pensar (i els 
títols dels anteriors llibres d’Alvira 
alimentarien les sospites) que això 
implica alguna relació entre l’esfor-
çada prosa del català i la d’Alvira. I 
no es tracta d’això. Almenys en una 
de les dues novel·les (una miqueta 
sí, en canvi, en l’altra; però és que és 
Simón Lugar qui té una visió idea-
litzada de l’escriptura que no té per 
què compartir necessàriament el 
seu creador). 

Truculències

La novel·la de Lugar va més pel ves-
sant introspectiu, amb un autor que  
rumia què ha de ser la creació literà-
ria. «Escric amb el pit, m’interessen 
molt les emocions dels meus perso-
natges, no només les seves accions, 
i encara més temptejar les emoci-
ons dels lectors», diu Alvira. La de 
Rebeca, en canvi, utilitza els meca-
nismes més directes i expeditius del 
gènere negre, tarantinescos a vega-
des, amb assassinats truculents, os-
sos triturats sistemàticament amb 
el seu propietari encara en vida, cru-
cifixions amb pistola de claus, intro-
duccions massives de líquids en un 
subjecte lligat de mans... Realment, 
hi ha algú en aquest llibre que està 
molt, molt enfadat per alguna cosa 
que ha succeït en el passat. H

33 L’escriptor Mikel Alvira.
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ció dels lectors davant la ficció im-
presa que ha suposat una caiguda 
de les vendes del 35,3% des de l’any 
2008, tan sols una mica superior al 
30,6% que ha perdut el còmic. El re-
punt el 2014 del llibre infantil i juve-
nil ve després que aquest sector ha-
gi capejat la crisi amb menys danys 
que la resta del sector (una pèrdua 
del 15,6%, malgrat que moltes vega-
des es cregui que durant aquest any 
hagi viscut un autèntic boom). Unes 
xifres semblants a les del llibre pràc-
tic. I hi ha sectors que cauen poc el 
2014 perquè difícilment poden cau-
re més: els diccionaris i les enciclopè-
dies es venen un 72% menys que sis 
anys abans.
 En grans xifres, en l’últim any 
daurat de l’edició a Espanya, el 2008, 
les empreses del sector van facturar 
3.185 milions d’euros. L’any 2013 
es va tocar fons amb 2.181 milions i 
el 2014 les xifres es van estabilitzar 
en 2.195 milions d’euros. Una con-
tracció a la qual els editors han res-
post ajustant tirades (la mitjana ha 
passat de 3.790 exemplars a 2.886 
en cinc anys), preus (l’import mitjà 
és de 14,29 euros) i (en el cas del cas-
tellà, però no del català) nombre de 
novetats.
 La informació facilitada ahir pel 
gremi va fer balanç a mitjà termi-
ni comparant els resultats del 2014 
amb els de l’any 2010, i no amb els 
de l’any en què es va tocar sostre i es 
va iniciar la crisi, de manera que el 
balanç presentat en aquestes pàgi-
nes, prenent com a referència l’any 

2008, és lleugerament més negre 
que el plantejat ahir pels editors. I ai-
xò sense comptar que l’estudi del co-
merç interior de la federació carrega 
històricament la sospita de presen-
tar unes xifres lleugerament més op-
timistes que la realitat assumida per 
editors i llibreters.
 
RECUPERACIÓ TÍMIDA / Per Daniel Fer-
nández, aquestes dades mostren 
que el sector està experimentant 
una «recuperació tímida» en ter-
mes econòmics, però perquè «passi 
de certa recuperació a una recupe-
ració certa» seria necessari aplicar 
tota una sèrie de polítiques públi-
ques a favor de la lectura, i de la pro-
tecció dels drets d’autor que posin 
fi a la convicció entre gran part de la 
població que és correcte descarre-
gar llibres de forma pirata, sense 
que puguin recuperar ni un euro 
del seu treball ni l’autor ni les em-
preses i els professionals que treba-
llen en el sector.
 El Pla de Foment del Llibre i la Lec-
tura presentat el mes d’abril passat 
al Govern incloïa mesures com el 
desenvolupament de les xarxes bi-
bliotecàries públiques, el foment de 
la lectura a les aules, l’equiparació 
de l’IVA del llibre de paper (actual-
ment del 4%) i del llibre digital (del 
21%) i la persecució efectiva de les 
webs que vehiculen milions de des-
càrregues il·legals. H
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