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No fa "molt exposava en una circumst�ncia semblant a la d'avui,la

'profusi6 d' actes de presentaci6 de llibres que hi ha EH'i"'l' a.ctua

litat • Aixc abans lW passava: vull dir fa uns quants anys. Perso

nalment en!enc que els qui intervenen en el proces � creador i fa

bril del llibre -autors,editor,distribu!dor,llibreter - tinguin

inter�s a posar en primer pIa l'aparici6 del producte, perc per

aonaLmerrb j.com alguns m' hauran senti t dir i repetir, s6c poc parti

dari de les presentacions en public,de les presentacions orals.

Per a mi el llibre el te�t, �s qui ha de parlar,i es la via de

camunicaci6 entre l'autor i el aestinatari. Perc les coses estan

muntades sobre mar�keting i llangament riles hem d'acceptar

com es plantegen i s6n • Tanmateix,en un any s'editen entre 4.000

i 5.000 llibres en eatal� i si s'havien de presentar tots a ra6

d'un cada dia eri� caldrien entre quinze i vint eiutats destina

des a aquest quefer i si vollen presentar tots els llibres,posem
per cas,a Barcelona,hauriem de t�Qar setze ateneus m centres cul-
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tuaals disposats cada dia laborable a obrir les portes per a la

presentaci6 • Tot amb tot, sense que hi hagi xifres sobre aquest

tema,no anirem errats· d'osques si calc1l1em que es deuen presentar

al cap de l'any m�s de mil llibres en public.

Presentar un llibre vol dir ,entre altres eoses, disposar d'un

presentador. Com que eLs professors i aCademics j3. estan molt

vistos, es ll.oguen per a :6e.r de pr-e s enf.ado r-s actors i aetrius ,

futbolistes i atletes,eampions de beure cervesa i renta-cotxes.

Jb s6c partidari que els presentadoEs de llibres no estiguin con

taminats pel sentit de la critica ]iteraria,perque estic eonven

gut que ,si estan lliures d'aquelles llaganyes,aportaran a l'aete

una freseor i una angulaci6 diferents de les de l'erudit 0 el

lletra-ferit.

Josep Eri tja �s avui l' autor. I ha volgut que fos jb qui presen-
"'

t�s el llibra. I no sap cen
I
aixo'· que ha decidi t, confirma exacta-

ment el que jo he dit al par�graf anterior. Avui faig fila de
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guanyador de concurs televisiu, podador de fruiters 0 el que

vulgueujfora de professor de literatura, escriptor 0 critic.

Perqu' l'aproximaci6 al llibre 0 als llibres de Jbsep Eritja

cal fer-la prescindi�t del contingut literari i anant a l'eco

directe i esclatant que el text ofereix de l'autor. Amb �osep

Eritja no es pot presentar cap llibre : es presenta sempre Josep

Eritja.Nb es pot transmetre un missatge literari, es transmet

una pres'ncia humana.

Qu,l.. entr�s ara a La sala ignorant del tortell que s' hi COll

-i ja veu l'autor quin simil empro - es pensaria que exagero,i

que un volum amb aspecte liric com el' d'avui ha de ser forqosa
ment un volum de versos. Aqui ens estendriem llargament si ha

viem de discutir-ho. El llibre Intimitats 2 �s un miss�tge, el

missatge que l'Erit'ja,aquesta irrepetible figura de Ponerit, fa

anys que de manera incisiva;�temiblement fibladora,esta donant.

Fa molts anys, j:> diria que tota una vida. L'Eritja es d'aquelles
- -
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persones convsncudes que a IS. gent;el que' en diem soc1etat,nom�s
se

I Is belluga sacs e jant-llos. Fhu 1 I iniciador intens, :me gui t6s ,

de les realitzacions concretes per a l'assGst�ncia als infants

.: i j:bves amb nivells psiquics febles. En fou el pare,la
\

mare, i. l'escarras. Fins els m�s esc�tics van haver de mobi-

litzar-se, de vegades convenguts pel foc que irradiava, altres

atabalat5 per La insist�ncia caust iea i perseverant amb que els

impedia de dormir tranquils. Per al'Eritja no n'hi ha d'haver,de

tranquils :tots hem d'estar al peu de la pastera.

Aquesta facultat d'empipar la paci�ncia i fer entrar en la im
""

pacLenc La creadora, per contacte ,;per osmosd , ha esqui tzat la vida

i La tra jectoria d I aquest home de .tant s amt os d I anbcdot e s incre "i-

bles, de situacions que per a qualsevoTI_altr�haurian estat d'un

compromis limit i per a ell eren pasta de full. I encara,la per

sona molts cops encimbellada en plataformes. de poder,no solament

Ii feia atenci6, sin6 que se Ii feia amic,tot i tement que l'endemA
€ff_

.

Q al cap d'un mes la tornaria a traure del llit per de�anar-li



alguna altra cosa,mai per a ell, sin6 sempre per a la causa ,u�a

causa feta de cors, d'ulls, de cervells capaqos

si6.

Per a ell,l'Eritja no ha demanat mai res. No en sabria. Cres

cut-en una terra pobra, sap quin gust te el roseg6 i un grapat

de marcones trencades sobre una pedra. A dins del cap Ii nan bu

llit tots el8 tupins que aliment��e1 que es mastega,Sin6�e
se aomi.a , :;a es ric ••• ! Ell es ric des que va descobrir, com tants

d ' al tres, que fui.. aa fiJ]s que sempre seran petits, com repeteix el

doctor Fblch Camarasa al proleg del llibre,

Al proleg que esmento s'hi diu que l'fritja ha escrit el 11i

bre per recabdar diners per al nqu centre, que ba d'hostatjar els

adults amb � �disminuci6 psiquica a mesura que vagin perdent
per '�(dC en centro de,-

facultats' ,'treball. Jo matisaria tota aque s ta argumentaci6. Josep

Eritja ha escrit el llibre perqu�:li sortia de dins,com va passar



amb el primer volum Fa moltsanys que 1

somne egregi, rumia versos, rromenatges d'admiraci6 a d'altres per

sones, testimonis d'amistat, agralments per un gest que han tin-

e-4��gut envers
-

__. De co nfegir versos segons 1es regles de la

preceptiva ,res de res: en el cas de l'Eritja.l,com ell mateix con

fessa en l'exposici6 de motius tot es fruit de l'emoci6, de
)

l'exc�s de cor. Bs tan humil la confessi6 que fa d'ignor�ncia li-

teraria que fa irremeiablement pens,,:-r,per co.tll.trast,en l'urc in

continent del 1iterat cansagrat,o del que s'ho creu -i dels que

�s'ho creuen»ja·sabeu que en�pensem els catalans- • No: l'Eritja
escriu empes per l'afany de comunicar, d'homenatjar,i d'aixb en

s6n. bona mostra els escrits dedicats a untes persones amigues que

han desaparegut ja ,i que ell no oblida. Igualment e1 llibre esta

reblert de dedicatories a persones amb entorn de defici�ncia,a

families a qui ell vol conhortar,i sembla que fins en les expan

sionS�eligiOsitat -ell �s Ul'l transparent creient -m es present

el problema personal ,social,que l'ha preocupat,il.lusionat i mo-
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bi1itzat tota la seva ja 11arga vida.

Estic segur que aquest desvetl1ador de oonsci�ncies,aquesf
"

;

corc6 positiu que encara t� temps de posar per escrit l'exc�s

de cor que l' aguanta dret, tindr�/ amb e1::. segon vo1uqjJ. , 1a

mateixa efic�cia que amb e1 primer •.
�

Efic�cia de missatge, efi

c�cia de co1Mlaboraci6 amb la seva causa.

dO voldria desprendre'm de tota re1aci6 persoaal, de tot

eco de contactes amb 1lautor per dir-10s a tots vost�s que e1
I .

11ibre �s fruit d'un esforg de generositat i un passaport a la

comunicaCi6 m�s emocionada. Per� no puc desprendre'm de 1a re1a

ci6 personal. Amb l'Eritja aix� �s impossible,car qui hi hagi

par1at una una sola vegada ja hi queda lliga t. I
.

:ja :�a tren�a

anys que 10 i 1a meva familia hi parlem. I que te.i�la impre

ssi6 que mai no Ii podrem tornar tot e1 que ell ha fet per nos

altres�per Lleida i per la seva societat.


