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Premi Crexells

El protocol d’enguany per atorgar el premi 
Crexells d’obra narrativa publicada al 
llarg de l’any 2017 va establir uns canvis 

que no han donat bons resultats. L’any passat 
un jurat de cinc membres presidit per la mala-
guanyada Patrícia Gabancho va atorgar el pre-
mi, del tot respectuós amb el que establien les 
bases de la convocatòria, a una novel·la que el 
jurat va jutjar important, i la millor de totes: 
Crui. Els portadors de la torxa, de Joan Buades. 

A determinades autoritats de l’Ateneu no els 
va agradar que el jurat premiés aquella obra 
–mai s’ha entès per quina raó– i va decidir que 
en la convocatòria del 2018 seria “el poble”, és 
a dir, els socis de l’Ateneu, qui triaria fins a set 
finalistes d’acord amb les seves preferències 
com a lectors. Quant a això, cal dir que és im-
possible que tots els socis de l’Ateneu hagues-
sin llegit totes les obres que podien ser eleva-
des a la categoria de finalista, que són cente-
nars, i que només van emetre el seu judici 150 
socis, sobre 4.000 membres de l’entitat bar-
celonina. D’altra banda, tampoc no es pot pres-
suposar que tots els lectors que van escollir els 
set finalistes estiguessin prou qualificats per 
emetre un judici adequat a allò que és priorita-
ri i indefugible en qualsevol premi literari: la 
qualitat estètica i el conjunt de les excel·lèn-

cies d’un llibre. 
És a dir: la idea de 

“democratitzar” la 
concessió del premi 
Crexells només ha 
portat problemes, 
pel sol fet que la de-
mocràcia no serveix 
per a tot. Com que els 
set finalistes triats 
pels atenencs eren 
d’escassa qualitat –al 
cap i a la fi, sempre 

s’han llegit i s’han divulgat més els llibres me-
diocres que els bons, i la gent té tot el dret a pre-
ferir Frederic Soler a William Shakespeare–, la 
comissió va decidir afegir a la llista dels finalis-
tes quatre obres que tenien una qualitat alta i 
suficient a judici del jurat, format per persones 
de gran solvència en l’àmbit de les lletres, pe-
rò sense que tal cosa estigués prevista a les ba-
ses del premi. La conseqüència d’aquesta ir-
regularitat ha estat que els primers set finalis-
tes, humiliats, han retirat l’obra del concurs, i 
els altres quatre afegits a última hora, també. 
Ha estat un encert que l’edició d’enguany s’ha-
gi desconvocat després de la retirada dels fina-
listes. El ridícul ha estat massa espantós. 

Però tothom haurà après una lliçó: no es pot 
delegar en milers de persones la tria de set fina-
listes per a un premi de novel·la. Tots els premis 
literaris, des del més menut fins al Nobel, l’ava-
luen i el consideren persones de comprovada 
capacitat crítica i objectivitat. Atesos els avatars 
de les últimes convocatòries del premi, la nos-
tra modest proposal és que l’Ateneu torni a cre-
ar un jurat de confiança i de prestigi –sempre 
havia estat així–, i deixar que la pràctica de la de-
mocràcia es limiti a aquells afers en què la ciu-
tadania discerneix amb criteri allò que li convé, 
per exemple les eleccions municipals, autonò-
miques, estatals o europees. De vegades, con-
fiar massa en “el poble” porta a situacions estra-
nyes, inviables, equívoques o injustes.!

Tot l’aire era ple 
d’olor d’acabament

Col·leccionem finals, 
contradiccions, 
patacades i perfums  
“I l’olor de fulla cremada omplia les 
cases i l’aire. Tot l’aire era ple d’olor 
d’acabament. Si cremaven poc, amb 
un bastó burxàvem la pila i l’aixe-
càvem enlaire d’un costat perquè la 
flama es fes més alta. I de mica en 
mica la primavera moria a la tardor 
damunt de les pedres rodones de la 
plaça. Aviat la pluja que venia peti-
ta apagava els darrers calius i des-
pintava les cases”. 

El fragment pertany a la segona 
part de La mort i la primavera, la no-
vel·la pòstuma de Mercè Rodoreda. 
L’aire d’aquesta primavera del 2018 
comença a desprendre també certa 
olor d’acabament, perquè l’estiu ja 
empeny i perquè això va així: el preu 
de viure és col·leccionar finals. 

Tots plegats col·leccionem apre-
nentatges, dolors, contradiccions, 
anys, maldecaps, girs de guió ben 
imprevisibles, patacades, desen-
ganys i –els qui no pateixen anòs-
mia– perfums. “Sé que he existit, i 
de la mateixa manera que n’estic se-
gur perquè he ensumat, també sé 
que ja no existiré quan hauré deixat 
d’ensumar”, va afirmar el seductor 
Giacomo Casanova a l’autobiogra-
fia Història de la meva vida. “La vida 
no és més que un intercanvi 
d’olors”, va escriure Italo Calvino a 
Si una nit d’hivern un viatger. 

EVA 
PIQUER
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La pell d’un nen 
amagat en un somni i 
amb nosaltres a prop 
 
L’escriptor francès Philippe Clau-
del va gosar repassar la pròpia vida 
a partir de les olors que el connecten 
amb persones, imatges o ambients. 
El resultat és el llibre Perfums (La 
Magrana, traducció de Jordi Martín 
Llobet), que he comprat per menys 
de tres euros en una llibreria de vell 
perquè és un dels títols que La Ma-
grana va descatalogar fa uns anys. 
La crema solar dels estius d’infante-
sa, la drogueria, les dutxes col·lec-
tives després dels entrenaments de 
futbol, el foc de camp, la classe, els 
porros que es fumaven els altres pe-
rò que ell ajudava a caragolar, l’es-
glésia, l’estable, les habitacions 
d’hotel, la salsa de tomàquet o el se-
xe femení serveixen d’excusa a l’au-
tor per evocar tot un món de records 
associats a olors. 

Juraria que una de les olors més 
embriagadores de l’univers és la que 
fan els nadons, sobretot (o només) 
si són teus. Philippe Claudel dedi-
ca un capítol a l’olor del nen que 
dorm: “No hi ha res que ens pugui 
dir més coses del que som i del que 
hem estat que l’olor de la pell d’un 
nen amagat en el somni i que des-
cansa al seu llit, amb la boca mig 
oberta, sense cap por ni temor, sen-
se tremolors, perquè sap que ens té 
abraçats a ell, ben a prop i disposats 

a allunyar les tenebres, a dissoldre-
les o a negar-les si calgués”. 

L’aroma d’almesc que 
es flaira a moltes 
milles de la costa 
 
Als anys noranta, l’escriptor Vicenç 
Pagès va començar a col·leccionar 
citacions sobre olors escampades 
en llibres. I ara ens n’ofereix una 
trentena a Les olors en la literatura, 
una plaquette editada per Vibop 
Edicions. Aquest nou segell, fundat 
per la periodista Montserrat Serra, 
s’ha estrenat amb dos llibres de pe-
tit format, l’esmentada selecció 
d’olors literàries en prosa a cura de 
Pagès i Josep Roca: a l’avantguarda 
del món del vi, que recull un parell de 
tasts efectuats pel sommelier i co-
propietari del Celler de Can Roca. 

“A Salerm m’han dit que les noies 
joves fan una aroma d’almesc que 
els seus estimats mariners les flai-
ren a moltes milles de la costa –es-
criu Herman Melville a Moby Dick 
(Edicions 62, traducció de Maria 
Antònia Oliver)–, com si s’acostes-
sin a les Molusques aromàtiques en 
lloc d’arribar als sorrals puritans”. 

Torno a Rodoreda. Al següent 
fragment d’Una fulla de gerani 
blanc (Tots els contes, Edicions 62): 
“I la fulla semblava una dent i feia 
olor de dent de llet: la mateixa olor 
de la boca de la Balbina la primera 
vegada que vam dormir junts”.!
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Les olors són memorables i ens poden obrir de bat a bat les portes 
de l’inconscient, però no són fàcils de descriure amb paraules
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