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Lletres indignades

Som i llegim
Els editors
t’esperen

PERE VIRGILI

La revista anglesa Writing diu
que es busquen escriptors amb
idees polítiques innovadores per a
l’editorial Biteback. Diuen que
aquesta casa independent es pren
seriosament les propostes que li
arriben i que el seu impulsor, Iain
Dale, busca alguna cosa diferent,
que atregui els mitjans i que
comporti una mica de risc. “Estic
interessat en el vessant pràctic de
la política i no en la teoria ni en la
filosofia”, afirma amb aquella
patxoca del self-made man. Quina
por. Un dels seus títols ja ho diu tot:
How to use politicians to get what
you want, de Scott Colvin.

Les mans dels indignats, blanques i aixecades, no van poder evitar que les forces de seguretat fessin de les seves.

PERE TORDERA

La Spanish Revolution ha canviat les
places pels taulells de novetats de les
llibreries. Aquestes setmanes
coincideixen uns quants llibres que
comparteixen indignació, enfocada,
això sí, des de punts de vista força
diversos. Nosotros los indignados
comença amb el recolzament de
Stéphane Hessel, pare

en diversos dels aspectes de les
mobilitzacions: el paper de les
xarxes socials, el fenomen de les
acampades, la importància de les
assemblees i algun precedent
il·lustre (cas dels SMS enviats el 13
de març de 2004 per protestar contra
la cobertura informativa de
l’atemptat d’Atocha).
La primavera dels indignats, de
Sebastià Bennassar, és una de les
propostes més cohesionades del
fenomen. “El moviment em va
interessar de seguida”, explica l’autor.
“Encara no podem saber quina
repercussió històrica tindrà, en un
futur proper, però de moment va servir
per treure molta gent al carrer. Un dels
aspectes que em va interessar més del
moviment va ser que no pretenia
destruir la societat sinó transformarla”. Bennassar va combinar el treball
de camp amb la redacció del llibre, que
ha aparegut un mes després que els
indignats deixessin plaça Catalunya.
“Hi havia gent de totes les edats menys
d’una franja. La dels pares dels joves
entre 14 i 30 anys”.

involuntari del periple. “Considero
essencial que la mobilització dels
indignats espanyols sigui
acompanyada d’efectes beneficiosos
per revitalitzar els valors de la
democràcia i impulsar les reformes
que exigeixen la majoria dels
ciutadans”, llegim a la introducció
del volum. A Les raons dels
indignats, el professor Raimundo
Viejo ha aplegat set visions
transgeneracionals –des de
llicenciats en Història fins a
activistes veïnals i grafistes– amb la
voluntat d’oferir una visió que,
gràcies a la seva varietat, s’endinsa

‘La primavera dels indignats’
(Meteora). 128 pàg. 14 €
‘Les raons dels indignats’
(Pòrtic). 72 pàg. 6,50 €
‘Nosotros, los indignados’
(Destino). 64 pàg. 5 €

A can Writing sembla que qui
no publica és perquè no ho vol.
Això sí, totes les propostes són per
a escriptors d’expressió anglesa,
encara que amb el traductor de
Google ara sigui tot més fàcil, o
potser no. La globalització no ha
arribat fins a aquests extrems i els
editors anglosaxons continuen
mirant-se únicament el melic. Això
sí, se’l miren molt bé i sense cap
complex. Les pàgines d’aquesta
publicació reparteixen consells per
triomfar en el món de les lletres, des
de com fabricar-se un vídeo
promocional fins a com presentarse a un premi i guanyar-lo, passant
pel testimoni de Robin Pilcher, que
diu als nous escriptors bestieses
com: “Limita’t a seguir el teu instint
i gaudeix escrivint”. Si Balzac
aixequés el cap, segur que s’hi
subscriuria o, ben mirat, es
compraria Time Out. –Ada Castells
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Durant el mes i mig que va
durar, l’ocupació pacífica de
Plaça Catalunya va ser
objecte de debat i polèmica.
Per Jordi Nopca

I és que en aquesta revista tot
és molt pràctic. Unes pàgines
enllà del número de juliol es
busquen contes romàntics inèdits
per a la web especialitzada www.
heroesandheartbreakers.com. Han
de tenir entre 6.000 i 15.000
caràcters i els editors deixen ben
clar que no estan interessats en
històries reals sinó en material de
ficció. Així és que als qui els hagin
trencat el cor i busquin una revenja,
que se n’abstinguin o si més no que
s’amaguin en personatges de
paper, com fem tots.

