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Els premis

ESTIMADA PSICOANALISTA JORDI CERVERA

han dit que si guanyes un
premi, els camins esquerps
de la literatura es convertei-

xen en llits de pètals que et perfumen
els peus i la ment a cada pas. Però sem-
bla ser que els guardons literaris tenen
una qualificació com la dels pernils, que
va des del DO Guijuelo al de porc an-
èmic. El top és el Nobel, però te l’han de
donar i no te’l donen si no arribes a vell
aconseguint que no et coneguin ni a ca-
sa teva. Sembla ser que ho fan de cara
als periodistes, que així poden parlar
dels autors famosos que no l’han rebut

M’ ni el rebran mai i de veus silenciades i
aquestes coses tan poètiques que lluei-
xen força en un titular de diari.

També hi ha el Cervantes, però si te’l
donen has d’anar a dinar amb el rei i no
tothom està disposat a sacrificar-se tant.
Guanyar el Planeta diuen que t’arregla
el futur i la butxaca i es veu que si el
guanyes també et pot tocar sopar amb el
rei, però aquí hi ha un punt més de sor-
presa ja que no hi va sempre (i menys
ara que li asseuen catalans a la taula així
que es despista). No sé si em convé
aquest premi. He llegit cròniques i es

veu que al sopar hi ha més tensió que a
tota la nissaga de Divendres 13. Entre
plat i plat van eliminant els finalistes en
una escalada d’emoció. Jo, que sóc més
aviat nerviós, no sé si podria controlar-
ho. I és força perillós, ja que dels 10 se-
leccionats que sempre hi ha repartits per
la sala, mossegant-se les ungles, només
apareixen el guanyador i el finalista, de
la qual cosa es pot deduir que el guardó
es cobra cada any vuit víctimes que mo-
ren de nervis o es tallen les venes amb
un montadito de salmó i escuma de fo-
noll. ❋

REMINISCÈNCIES MIQUEL DE PALOL

Salons
del llibre

om tenim la gestió cultural al nos-
tre país? La qüestió voldria no un
articlet sinó un congrés; em limi-

taré a una breu mirada al gremi de les lle-
tres.

El model francès s’articula, entre altres
elements i àmbits, en la institució dels sa-
lons del llibre, que moltes ciutats, de di-
verses mides, fins i tot pobles grans, mi-
men amb un gran zel perquè els autors
puguin dir que el seu és un dels millors.
Es tracta de vendre llibres, evidentment,
però aquesta és només la base que ho sos-
té, necessària per descomptat, però no pas
el primordial objectiu. La substància són
les conferències, les taules rodones, les en-
trevistes. No són fires per vendre llibres,
sinó per mostrar i debatre la literatura.

Això prové de la concepció francesa
de la cultura, directament emanada de la
Revolució, convenientment adaptada i
reciclada d’acord amb els temps, com un
ens tricèfal –art, ciència i pensament–
que forma part del drets dels ciutadans
com l’instrument que permet als desafa-
vorits de progressar i als qui ja són a dalt,
de millorar les condicions de la vida col-
lectiva. La cultura és un instrument re-
volucionari, d’igualació social a l’alça,
exactament al contrari de com es gestio-
na entre els catalans.

C

Els autors en surten amb la impressió
d’haver fet alguna cosa útil, d’haver estat
atesos i compresos, al marge del nombre
de llibres que han signat, tot el contrari
que aquí, on no tan sols no hi ha cap saló
del llibre o similar que s’hi pugui compa-
rar, sinó que els autors arrosseguen el
llast de la cultura entesa com a indústria
d’entreteniment, petada per la mecànica,
nefasta en aquest cas, de les lleis de
l’oferta i la demanda. Tant vens, tant
vals, tant hi fa que siguis un geni com
que escriguis amb el cul, tant hi fa si el
que escrius serà embrutidor per al lector.
La idea de la cultura com a formació –in-
dividual i col·lectiva–, com a vertebració

de consciències col·lectives, és estranya
als nostres gestors.

Una altra qüestió seria considerar que
l’accés al poder i als centres de decisió de-
terminants ja no depèn de la formació
dels qui hi aspiren. Que ja que qualsevol
idiota illetrat pot ser ministre, conseller,
director general o president del govern, i
ja que la societat fa més cas als xarlatans
que als savis, la cultura ja no serveix per
res, i per tant no val la pena dedicar-hi ni
un minut al marge de les dèries onanistes
de cadascú, a part, com deia abans, del ca-
laix que se’n pugui treure, per descomptat
sense cap preocupació per si s’està venent
merda a la gent… mentre la comprin! ❋
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