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Set dies a La Setmana,  
la boda del sector

“Avui és quan ens internem?” Ho pre-
guntava amb humor l’editora Núria 
Iceta el dia que s’inaugurava La Setma-
na del Llibre en Català. Em va fer riu-
re el comentari, i el vaig entendre per-
fectament. La Setmana és llarga (ja ho 
diu el seu president, Joan Carles Gir-
bés, que són de lletres: aquesta setma-
na literària dura deu dies) i els exposi-
tors hi passen moltes hores. Ara, nin-
gú se la vol perdre. Al vespre, la Izaskun 
Arretxe, directora de la Institució de les 
Lletres Catalanes, deia mig en broma 
que és la boda del sector, i tothom vol 
ser-hi. Només calia mirar al seu voltant 
per comprovar-ho: efectivament, tot 
eren editors, autors i llibreters, i tot-
hom semblava molt content de retro-
bar-se. (També ho feia l’espai: érem al 
bar, segurament un dels llocs més con-
correguts de La Setmana, on la frase 
més repetida és “L’última i me’n vaig”, 
que només es compleix si coincideix 
amb l’hora de tancament.) 

DE LA MANDRA A L’ALEGRIA 
La Setmana és molt important per al 
sector, efectivament, per a la part co-
mercial, però també perquè realment 
s’hi viuen “moments encantadors”, 
que em deia l’editora Maria Bohigas. El 
procés, per a mi, és aquest: un primer 
moment de mandra, “que lluny, el Moll 
de la Fusta!”, i gran alegria un cop allà 
(el mar, el mar!). Punt de trobada, et 
vas trobant gent a qui et fa il·lusió veu-
re, i comentar llibres però sobretot 
l’estiu i la calor que fa (idea, organit-
zació de La Setmana: l’any que ve, a 
més de bosses, no faríeu uns vanos?). 
No soc l’única a qui fa mandra anar cap 
allà, ho sé, i de fet la ubicació també és 
tema de conversa. Coincideixo amb 
l’editor Ignasi Moreta, que comenta 

que té la sensació de ser fora de la ciu-
tat, en una mena de reserva índia, pe-
rò està d’acord amb el llibreter Lluís 
Morral que està bé tenir un públic que 
ja sap què hi va a fer allà, sense els tu-
ristes passavolants de la catedral, que 
en realitat no compraven res. 

I el públic hi és, al Moll de la Fusta, 
i això és el més important. Satisfacci-
ons del sector a banda, és per a ells que 
es fa La Setmana. És un gust, passejar 
i veure les activitats, de tot tipus (quin 
encert, els contacontes al vaixell 
d’Open Arms!), plenes de gent que es-
colta atentament, malgrat la gota de 
suor que els regalima per la galta. Els 
matins, també obert, són més fluixos. 
Ho deia l’editor Miquel Adam en un 
tuit, però els d’Edicions Cal·lígraf, de 
Figueres, li responien que per als expo-

sitors que venen de fora val la pena ser-
hi totes les hores. Els entenc a tots dos. 
Dilluns va ser un bon dia, era el matí de 
les biblioteques, i tot i que dimarts i di-
mecres no s’hi veia gaire gent, dijous al 
matí semblava que a La Setmana n’hi 
havia més que mai. Al matí organitzat 
per Òmnium, hi havia ple absolut per 
celebrar els 25 anys de carrera de Josep 
Pedrals, o per escoltar Sergi Belbel, 
Empar Moliner i Rafel Nadal. Al final 
de la conversa amb ells, intervé un noi 
argentí, que explica que des que parla 
català se sent més ric. Somriures gene-
rals, i jo no puc evitar un pensament 
per l’Antònia Vicens, que al discurs 
d’inauguració celebrava els 40 anys de 
La Setmana del Llibre en Català, però 
anhelava el moment en què pugui ser, 
només, “La Setmana del Llibre”.✒
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La frase més repetida al bar és “L’última i 
me’n vaig”, però només es compleix si 
coincideix amb l’hora de tancament
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Javier Marías  
i el rebuig als 
premis 

L’obra literària de Javier Ma-
rías és tan important com la 
seva actitud davant la vida, 

la gent del país, els avatars de la po-
lítica i els trànsits de la institució li-
terària. És veritat que els seus arti-
cles setmanals en un diari espanyol 
de gran tirada posseïen un to més 
aviat agre, empipat, rondinaire i 
predicador; però s’entén que una 
persona lúcida –i tots els que escri-
uen i llegeixen ho són més que els 
que no fan cap de les dues coses– 
respongui malhumorada a l’enor-
me quantitat de bestieses que es ve-
uen i se senten cada dia, pertot. Al 
cap i a la fi, la crítica de l’estupide-
sa ha estat una constant, a la litera-
tura del continent, d’ençà que 
França en va donar les mostres més 
exquisides arran del II Imperi, en 
temps de Napoleó III: Flaubert en 
va dir de tan grosses contra la bur-
gesia estòlida –que no para de créi-
xer i multiplicar-se–, que Henry Ja-
mes va arribar a preguntar-se si era 
possible que a França hi hagués 
tants imbècils com els que el seu 
col·lega no parava de rebentar. 

Però hi ha un aspecte de la tra-
jectòria de Marías –deixo a banda 
l’enorme qualitat de la seva obra– 
que mereix tot el nostre respecte: 
els premis i els homenatges l’enga-
vanyaven. Va cometre el pecat de 
voler ser membre de la Real Acade-
mia de la Lengua, i ho va ser: tothom 
sap que ningú no arriba a tenir-hi 
un seient si no desplega prop dels 
acadèmics una activitat diplomàti-
ca extenuant. 

Va rebre dues vegades el Premio 
Nacional de literatura –una vegada 
per la seva portentosa traducció de 
Tristram Shandy, de Lawrence 
Sterne, i l’altra per la novel·la Los 
enamoramientos–, però va rebutjar 
el segon. També va dir que no pre-
tenia ni desitjava rebre el premi 
Cervantes i, naturalment, no l’hi 
van donar: els premis van a parar a 
qui els demana i, cas excepcional, a 
Catalunya aniran a parar cada vega-
da més, llevat que el panorama mi-
llori, als escriptors que queden 
quan ja no en queden gaires, siguin 
molt bons, no tant o gens ni mica. 

Aquest és un dels grans proble-
mes que presenta, avui, el paisatge 
de les nostres lletres: com que se sol 
considerar que donar premis a bal-
quena és “fer país”, qui més qui 
menys n’ha recollit una colla, amb 
una independència absoluta de la 
qualitat literària del que hagi escrit 
i una total dependència de com s’ha 
posicionat en l’àmbit del catalanis-
me, la “tortura” que, segons Gabri-
el Ferrater, han de suportar els es-
criptors de casa nostra.  

Honors, premis i homenatges no 
fan cap favor a un escriptor, sinó al 
contrari.✒

La degradació d’una ciutat com a tema literari 

Cada cop que es crema tràgicament 
un lloc habitat, el primer que es 
diu és que hi vivien ocupes. Abans 

se’n deia pobres, però la campanya de 
devaluació i falsificació del llenguatge 
ha aconseguit estigmatitzar la més feble 
de les classes socials aplicant-li un ter-
me delictiu i no econòmic. D’aquesta 
manera, allò que es fa prevaldre és la 
propietat. La dels grans propietaris, pe-
rò, encara que sempre es posi els petits 
com a reclam. Quan s’utilitza la parau-
la ocupa s’està dient que és més impor-
tant tenir que viure. Ja no es parla de 
gent que no pot pagar-se un sostre sinó 
de delinqüents. Sempre ha estat així. Es 
veu a les novel·les del segle XIX quan, 
més que urbanes (aquestes eren les de 
Balzac), es van fer suburbanes: parlem 

dels fulletons. A Els miserables, Victor 
Hugo conta com el seu heroi, Jean 
Valjean, és empresonat per haver robat 
pa per menjar, i com això el convertirà 
en un proscrit per a tota la vida. Llavors 
la propietat era més important que la 
fam, com ara ho és més que l’habitatge.  

Amb la novel·la negra (el fulletó per a 
l’home que té pressa), ha passat a l’inre-
vés: nascuda com a lectura popular, s’ha 
transformat en novel·la burgesa, ha anat 
d’Hugo a Balzac. Així i tot, la manera com 
els barris cèntrics de les ciutats són en-
fonsats amb estratègies impulsades per 
especuladors immobiliaris, i la gent es 
queda sense casa, està explicada en no-
vel·les més o menys recents, com La vi-
da fácil, de Richard Price (Random Hou-
se, 2010; ed. original, 2008). El vessant 

polític de la qüestió el va reflectir anys 
enrere Michael McDowell a la novel·la 
Agujas doradas (reeditada no fa gaire per 
La Bestia Equilátera, 2021; ed. original, 
1980). Es tracta d’una obra ben fulleto-
nesca, sòrdida, amb fumadors d’opi que 
li donen títol i, pel seu ambient, lligada a 
llibres com Bajos fondos. Una mitología 
de Nueva York (Luc Sante, avui Lucy, Li-
bros del K.O., 2016), i Gangs de Nueva 
York. Bandas y bandidos de la Gran Man-
zana, 1800-1925 (Herbert Asbury, Edha-
sa, 2003). En aquesta novel·la, McDowell 
(ja mort, escriptor també de terror i gui-
onista de Tim Burton), mostra com un 
jutge amb aspiracions polítiques s’alia 
amb un diari per portar el seu partit a 
guanyar tota una ciutat desprestigiant el 
barri més pobre. Molt actual.✒
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