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Un mort, 
candidat 
al Nobel 
M’he forrat: vaig apostar per la Lou-
ise Glück i n’he tret una bona picos-
sada. No és veritat, esclar. A l’últim 
moment em vaig decantar per Mu-
rakami. Porca misèria! 

Del premi Nobel de literatura, 
això de les cases d’apostes britàni-
ques i els seus rànquings cada ve-
gada em diverteix i em fascina 
més. Pocs dies abans de l’anunci 
del guanyador els mitjans es fan 
ressò de prediccions que són tan 
fiables que aquest any tenien en 
desena posició un autor mort. El 
devien haver deixat incorporat 
d’altres vegades que, encara viu, 
havia estat candidat (Amos Oz, 
descansi en pau i gràcies per tot). 
També hi havia a les llistes de pos-
sibles guanyadors un desconegut 
Don DeLito, sospitosament sem-
blant al nom del nord-americà 
Don DeLillo. Ara entenc el que 
m’aconsellaven en una pàgina 
web: si vols jugar a la porra dels 
Nobel, tria una casa d’apostes que 
sigui rigorosa i que tingui criteri 
a l’hora de posar candidats facti-
bles. Tenint en compte que la pri-
mera llista de nominats de l’aca-
dèmia sueca és secreta, i que els 
cinc finalistes no es revelen fins al 
cap de cinquanta anys, no acabo 
de veure quin paper hi juga el ri-
gor. Però potser sí, potser sí que a 
totes les cases d’apostes hi ha gent 
especialitzada en literatura que es 
fixa en l’estil i la importància de 
cada autor, que coneix bé els crite-
ris del premi i que, després de va-
lorar-los amb atenció, en propo-
sa una llista. És veritat que la 
Glück era a la llista: al lloc 21. A ve-
gades soc una mica descreguda, 
però és que me’n donen motius: 
torno a la famosa pàgina on et do-
nen consells per apostar. El pri-
mer que et suggereixen és que 
apostis pels Nobel per fer alguna 
cosa diferent, perquè pot ser emo-
cionant sortir una mica de les més 
habituals apostes esportives (la 
cultura entrant al terreny de l’es-
port, això sí que és emocionant). 
Després, com deia, et donen con-
sells per escollir on apostar i saber 
quants diners pots guanyar. I, lla-
vors, quan sembla que ja està tot 
controlat, arriba l’apartat final, 
que es titula: “Què són els premis 
Nobel?” Un altre dubte que tenia, 
qui aposta pels Nobel, resolt: gent 
que no sap què són. Com dirien a 
La competència, “no hay más pre-
guntas, señorita”.! 
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En contrast amb la dimissió o l’arra-
conament de gran part dels nostres 
novel·listes sèniors, es constata 
l’ambició i la visibilització dels au-
tors catalans joves. Ara bé: ¿i si els 
dos fenòmens estiguessin connec-
tats? Repassem unes quantes tra-
jectòries d’autors que van ser joves 
promeses fa unes dècades. 

El primer cas que recordo, i tam-
bé el més extrem, és el de Toni Pas-
cual, que el 1982, als disset anys, va 
guanyar el premi Sant Jordi amb 
Christian. Tres anys més tard va pu-
blicar la seva segona novel·la, La fe-
bre, i va abandonar l’escena literà-
ria. Quan Astrid Magrans va gua-
nyar el premi Just Manuel Casero el 
1991 amb Breu també tenia disset 
anys –va ser comparada pel jurat 
amb Arthur Rimbaud–, i no va tor-
nar a publicar fins al 2010 abans de 
retornar novament al silenci. 

Entre els autors d’un sol llibre, 
destaca Carles Mengual, que el 1988 
va publicar el recull de contes Coca-
cola i Julieta, elogiat per lectors tan 
diversos com Dolors Oller, Isidor 
Cònsul, Maria Antònia Oliver i Ma-
nel Ollé.  Un altre one-hit author va 
ser Jaume Capó, que un any abans 
havia publicat Trànsit a l’editorial 
Àrea, llavors considerada la punta de 
llança de la modernitat. Sílvia Man-
zana va desaparèixer de l’escena li-
terària després de publicar tres lli-
bres, dos d’ells premiats, entre 1988 
i 1989. Tots aquests autors tenen en 
comú que van deixar de publicar 
abans de complir els trenta anys.    

La dels noranta va ser una altra 
dècada amb abandonaments. Amb 
Trucant a les portes del cel Bel Bosck 
va guanyar el premi Casero el 1994 i 
es va acomiadar amb Polaroid, el 
1996, als vint-i-set anys. Josep Pujol, 
que més que una promesa era una re-
alitat, ja que havia publicat quatre lli-
bres de contes i la novel·la Tatuatges, 
va deixar de publicar ficció el 1999, el 
mateix any que ho va fer Montse Pa-
lau –de qui llavors es parlava molt–, 
autora d’Interferències.  

El 2000, Carles Miró guanya el 
premi Documenta amb el seu primer 
i últim llibre, La germana gran. L’any 
2005 deixa de publicar Manel Zaba-
la (premis: Serra d’Or, Talent FNAC, 
Fundació Enciclopèdia Catalana), 
autor d’uns quants reculls de contes 
i de la novel·la Rates. Edgar Cantero 
va obtenir el premi Crexells el 2008 
amb Dormir amb Winona Ryder i el 
2011 es va acomiadar amb Vallvi per 
escriure en  anglès. També el 2011 
deixa de publicar Pere Guixà, autor 
de sis llibres de contes i considerat 
un gran renovador del gènere. El ma-
teix any apareix L’últim dia abans de 
demà, l’última novel·la d’Eduard 
Màrquez, un autor consagrat i tradu-
ït, i es publica  l’últim llibre en soli-
tari de Borja Bagunyà, que havia gua-
nyat el premi Mercè Rodoreda i el 
Premi Òmnium.  

Potser alguns lectors adduiran  
que tot plegat no és rellevant perquè 

Un país de Rimbauds

han sorgit altres autors. El cas, però, 
és que tots els que hem citat –igual 
com els membres de la Generació 
dels Setanta– van ser autors novells, 
promeses que van tenir el seu mo-
ment de glòria i que, amb els anys –o 
de sobte–, van anar perdent protago-
nisme en els mitjans de comunicació 
i a les llibreries. Cronos es menja els 
fills a tot arreu, però recordem el que 
deia Montserrat Roig a finals dels se-
tanta: “Si això hagués estat una lite-
ratura normal, als joves no ens hau-
rien afalagat tant”. 

Posar èmfasi en el relleu 
Hi coincideixo: el pes específic dels 
joves és un fenomen que caracterit-
za la literatura catalana des de la 
Transició, potser perquè les patums 
anaven desapareixent i va semblar 
necessari posar èmfasi en el relleu 
generacional. La tendència que 
constata Montserrat Roig es man-
té: els joves són tan ben tractats que 
més endavant els costa satisfer les 
expectatives, fet que pot explicar 
tantes dimissions.  

El fenomen ha augmentat amb el 
rejoveniment de les redaccions pe-
riodístiques i amb l’arribada de les 
xarxes socials. Avui dia, la joventut 
és la millor publicitat, de manera 
que a cada temporada apareixen fac-
símils de Rimbaud, l’autor que va 
deixar de publicar als vint anys. Ara 
bé, ell no es dedicava a la novel·la, 
que és un gènere que requereix ex-
periència, ofici i constància, quali-

tats que tendeixen a millorar amb 
el pas del temps. 

No totes les evolucions tenen 
la mateixa causa, ja que cada au-
tor està influït per factors com la 
feina, la salut o la família. Sigui 
com sigui, tinc la sensació que els 
contes vacil·lants amb què es va 
estrenar Carme Riera als anys se-
tanta van merèixer més atenció 
mediàtica que les seves novel·les  
de maduresa, igual com em sem-
bla que és per raons d’edat que es 
parla més de les obres d’Eva Bal-
tasar que de les d’Imma Monsó, i 
que la segona novel·la d’Irene So-
là ha rebut més atenció que la ter-
cera de Marta Rojals, però la se-
güent –si n’hi ha– en tindrà 
menys que la d’algun autor nascut 
al segle XXI que encara no conei-
xem. L’entronització dels escrip-
tors novells, també en els premis 
a la millor obra de l’any, no es pot 
desvincular de la caiguda en des-
gràcia dels sèniors. Per molt que 
cada generació actualitzi sensibi-
litats, temes i aproximacions, em 
fa l’efecte que un dels trets (al 
peu) de la literatura catalana és 
que les febrades de Twitter s’hi 
han consolidat com un criteri re-
llevant. És comprensible que ca-
da autor que comença es pensi 
que és el primer, però no que el 
sistema literari ho assumeixi. Si 
cada generació descobreix la sopa 
d’all, es fa impossible avançar. El 
que no és tradició és Google.!
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