
LATOMBADELLLIBRETER

Els llibreters s’exclamaven amb la resignació de qui predica en
el desert. Es veia a venir que un dia en passaria una de grossa,
però les autoritats s’havien avesat a no fer res per evitar la
tragèdia. També els clients. I la premsa. El temps passava i, a
força de conviure amb un perill que els amenaçava a ells més
que a ningú, els llibreters havien desenvolupat una gran perícia
per evitar la catàstrofe. Era una qüestió d’equilibri, un art que
consistia a encabir llibres i més llibres en llocs impossibles, amb
piles tremoloses i sostres temeraris que desafiaven la llei de la
gravetat fins a la inversemblança. Per això, quan van trobar el
primer llibreter mort, sepultat per una allau de llibres, tothom
deia que ja es veia a venir que en passaria una de grossa. En poc
temps van morir tres llibreters més, tots aixafats per novel·les,
assajos, biografies, enciclopèdies, manuals, pamflets, memòries,
promptuaris, antologies, facsímils i obres completes. Si no hi va
haver més accidents mortals, és perquè els llibreters es van
plantar. No volien que els tornés a caure al damunt
l’exorbitància de llibres que els arribava cada dia. Exigien
límits, quotes d’un sol títol al mes per cada segell editor,
amenaçaven de reduir la taula de novetats a la mida d’una
tauleta de nit, etc. Avui se sap que una facció exaltada volia
incendiar els magatzems de les editorials, destruir les furgonetes
dels distribuïdors i fins i tot enverinar els autors més prolífics.
Finalment, després d’unes llargues negociacions entre llibreters i
editors, es va signar l’acord que encara és vigent i que permet
entrar a les llibreries sense cap mena de perill. El pacte és una
versió positiva de la desgràcia. En lloc de limitar el nombre de
llibres editats, les editorials transporten els excedents i els estocs
d’obres descatalogades als cementiris mixtos de llibres i
llibreters, que són exclusius i gratuïts per al gremi. S’estructuren
al voltant d’unes boniques fosses comunes que eviten haver de
decidir si una persona és enterrada amb manuals obsolets
d’informàtica, amb premis literaris o amb llibres mediàtics.
Diuen els experts que els cementiris mixtos de llibres i llibreters
tenen un gran futur. I deu ser veritat, perquè cada dia són més els
lectors que s’hi arriben per homenatjar els llibreters amb
aportacions desinteressades. Sobretot pels volts de Sant Jordi.


