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Tot seguint el principi que
les segones parts també poden
ser bones, Edicions de L’Albí i
Òmnium Bages han cregut que
valia la pena de fer un segon
volum de contes de Narradors de
la Catalunya central. Fa dos anys
el llibre portava com a títol De
tot cor i l’eix temàtic era l’amor
en totes les seves manifestacions i
variacions. Enguany aquest aplec
de narracions s’intitula Tot és possible i compta amb quaranta-tres
narradors de les quatre comarques del cor de Catalunya: Bages,
Berguedà, Anoia i Solsonès.
El tema central que unifica
aquest segon volum —que ja es
pot trobar a les llibreries— és

la llibertat: mai, potser, com en
aquest 2014 no ha tingut tant de
sentit parlar de llibertat o, si ho
preferiu, de l’amor a la llibertat
(que és exactament el contrari
de la por a la llibertat: ¿recordeu aquell llibre tan interessant
d’Erich Fromm?). La llibertat en
totes les seves accepcions, variacions, excessos, mancances i seqüeles. Per això el volum porta el títol
de Tot és possible: aquest tetrasíl·
lab no pertany exclusivament a
Miquel Martí i Pol (al vers final
del popularíssim «Ara mateix»):
pertany al poble, al poble que
pensa, creu i confia que la llibertat
és possible i real i tocant a mà, i
que, per tant, de manera predictiva i oracular confia, creu i pensa
que, efectivament, tot és possible.
No us penséssiu, però, que
ensopegareu amb quaranta-tres
variacions de la mateixa història:
les narracions que giren al voltant
de la llibertat dels pobles hi són
una minoria i, encara sovint, en
parlen més en sentit figurat que
no pas de manera directa. Ben
poques, de fet, se centren en el
desig de llibertat dels catalans.
N’hi ha que tracten el tema de la
llibertat individual, sexual o amb
relació a algun col·lectiu, com ara
les dones; n’hi ha que especulen
sobre els límits que ha de tenir la
llibertat (si és que n’ha de tenir);
n’hi ha que reflexionen al voltant
del mateix concepte; n’hi ha sobre
la llibertat a l’hora d’exercir la
creativitat artística; n’hi ha que
critiquen les conseqüències de
l’excés de llibertat en algunes
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etapes de la vida. En fi, és allò
que deia aquell amic: tothom sap
definir què és la llibertat; però
ningú no sap per a què serveix.
Com afirma el poeta Margarit,
la llibertat és una forma d’amor: i
en un decasíl·lab meravellós sosté
que «la llibertat és una llibreria»:
una llibreria on poder entrar, i
passejar, i triar i remenar, i trobar
llibres antics i moderns, i poder
trobar, també, llibres d’Edicions de
L’Albí. La coordinació del present
volum ha anat a càrrec dels activistes culturals Llorenç Capdevila,
Jordi Estrada, l’editor Jaume Huch
i Josep Maria Solà.
La presentació anoienca del
llibre Tot és possible tindrà lloc a
la Biblioteca Central d’Igualada
el proper divendres 9 de maig a
les 7 del vespre, i anirà a càrrec
dels professors Salvador Oliva i
Josep Pelfort; i comptarà amb la
presència dels autors anoiencs que
han participat en aquest projecte
col·lectiu: Jordi Badia, Pep Elias,
Maria Enrich, Joan Pinyol, Teresa
Roig i qui signa aquestes ratlles.

