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publicar Camí d’anada i tornada amb 
Emma Vilarasau), Jenn Díaz (gua-
nyadora del Premi Mercè Rodoreda 
de contes d’enguany) o Laura Tejada 
(guanyadora del premi El Lector de 
l’Odissea, 2015), entre d’altres. 

Famílies enllaçades no reconsti-
tuïdes.
El 2009 només hi havia 12 àlbums 
il·lustrats en què sortissin famílies 
enllaçades i aquestes es mostra-
ven sempre, o gairebé, des del con-
flicte, no des de la normalització de 
la situació. Tota la terminologia de 
què disposàvem estava carregada 
de connotacions negatives (padras-
tre, madrastra, família reconstituïda, 
com si fos una cosa que s’ha trencat i 
que hem enganxat amb pega) .

Decideix contactar amb la Dra. 
Dora Davison.
És una terapeuta argentina especi-
alitzada en famílies enllaçades, im-
pulsora del terme, en castellà fa-
milias ensambladas. En gran part 
d’Amèrica Llatina ja s’ha deixat fo-
ra de joc la terminologia famílies  
reconstituïdes i tot el que en penjava, i 
s’ha aconseguit, fins i tot, que el nou 
concepte estigui present al nou Codi 

Civil argentí, que es va aprovar fa poc 
més d’un any. 

Té una editorial com tenia el Sr. 
Lara. Però no te xòfer, ni guarda-
espatlles...
Em sembla que l’únic que tenia en 
comú amb el Lara (fill) és que, si no 
vaig errada, va ser conseller del Banc 
Sabadell i que jo, com a bona saba-
dellenca, hi tinc el compte on pa-
go les factures. Ell va néixer un 8 de 
març i jo un 9 de març. Podríem dir 
que ell era el catxalot al mateix mar 
on jo sóc el Nemo (amb l’aleta fo-
tuda i tot). Resumint: només tení-
em una cosa en comú, fem llibres. I 
em sembla que amb el pare encara 
hi podríem fer alguns paral·lelismes 
(diguéssim que no he venut mai ga-
letes, però de feines estranyes ja n’he 
fet, ja!). 

Abomina els best sellers? 
No! Esclar que no. No tinc cap inten-
ció de publicar-ne, però calen. Cal 
Joyce (no, no he llegit l’Ulisses) i ca-
len llibres comercials i facilots (de la 
mateixa manera que hi ha la pel·li del 
diumenge a la tarda –”basada en fets 
reals”– i tresors cinematogràfics que 
et deixen collat a la cadira). No crec 

en l’alta i la baixa cultura. Personal-
ment, per principis, intentaré que no 
em passin mai per alt llibres que si-
guin masclistes, que no normalitzin 
la diversitat o, a un nivell més d’estil, 
que no estiguin ben escrits. 

Subsistiu? 
No subsistim! Ni tan sols vist com 
a inversió i tenint en compte que el 
nostre segon llibre és benèfic, no 
anem pel bon camí. 

Vull muntar una petita editorial. 
Què haig de fer? 
Fàcil: Fer-ho! No es necessita res 
més: fer una mica de paperassa a 
Hisenda i posar-s’hi. Tampoc es ne-
cessiten gaires diners (es poden fer 
llibres digitals a un cost mínim, tira-
des curtes...) Això sí: l’entusiasme i 
les ganes són imprescindibles. I molt 
optimisme. La clau: no esperis res 
(no esperis vendre, no esperis ningú 
a les presentacions, no esperis visi-
bilitat als mitjans... i tot el que arribi 
serà un regal). Semblo un llibre d’au-
toajuda, oi? 

Crònica d’una presentació.
Tu arribes allà cofoia (i nerviosa), sa-
tisfeta de la feina feta i segura que 

el llibre convencerà tots els qui vul-
guin llegir-lo i, oh, sorpresa!, la sala 
és buida. I tu estaves preparada per 
batallar amb els terminis de lliura-
ment, per discutir les correccions, 
per demanar rectificacions a les ma- 
quetadores i fins i tot per dir el nom 
del porc a la impremta, però no per a 
les cadires buides.

Han vingut quatre gats ...
Sí. I penses que a les fotos ho dissi-
mulareu i només ensenyareu la ca-
ra riallera de les autores (que no se-
rà fingida) i que no mostrareu que 
éreu quatre gats i... i ve l’hora i se-
guiu essent quatre i comences a 
parlar (Show must go on!) i ja us és 
igual si de gats n’hi ha quatre o qua-
tre-cents, perquè decidiu de tot i de 
res, i es diuen coses tan boniques i 
tan certes I llavors te n’adones... 
Com n’és de màgic haver estat qua-
tre gats. 

Com us plantegeu la diada de 
Sant Jordi?
Aquest any no toca i, a més, tenim la 
intenció de seguir fent moure el llibre 
més enllà de Sant Jordi, o sigui que 
ens permetrem el luxe de descansar, 
que és diumenge. ¦

Uma ReIg


