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“¿I per què m’ha
de doldre tant el fet
que un jurat s’hagi
equivocat i hagi
concedit un premi
a una obra
que clarament
no se’l mereixia?”

“Per quan vingui
un altre juny”

l divendres de la set-
mana passada vaig
obrir la bústia de casa
i vaig trobar que un re-
partidor m’havia dei-

xat un sobre de gran format amb el re-
mitent del president de la Generalitat
de Catalunya. En palpar el sobre i notar
la presència de la cinta que recorria el
llom de la invitació, vaig saber de se-
guida que era la convocatòria a l’acte de
lliurament dels Premis Nacionals de
Cultura de la Generalitat, que es farà al
Teatre Nacional diumenge que ve. En
obrir el sobre i comprovar que la meva
intuïció era correcta, em va caure
l’ànima directament als peus.

Em va venir a la memòria la penosa
maniobra de la professora, crítica i pre-
sidenta del Centre Català del PEN Do-
lors Oller per donar el Premi Nacional
de literatura al jove escriptor Toni Sala
per la seva segona novel·la, Rodalies. ¿I
per què m’ha de doldre tant el fet que
un jurat s’hagi equivocat i hagi conce-
dit un premi a una obra que clarament
no se’l mereixia? No m’alteraria gens si
només fos un desencert puntual i ja
està. Però, malauradament, no és així.
Va molt més enllà, la cosa.

D’entrada, és una prova més, aquest
cop en el sector de la cultura, de la pe-
sada i blindada maquinària del parti-
disme del PSC en tots els fronts. I fixem-
nos si tenen èxit, que només tres o qua-
tre persones hem protestat per la
concessió d’aquest premi. (I, en aquest
sentit, Hèctor Bofill que es prepari per
les represàlies per gosar dir una cosa que
tots sabem que és veritat.) Fa temps que
el matrimoni Oller/Comadira volen aju-
dar el seu amic Toni Sala en el seu intent
de professionalitzar-se com a escriptor i
ara s’han emparat darrere la impunitat
del seu partit per fer-ho.

Per altra banda, aquesta greu equivo-
cació del jurat també significa una subs-
tanciosa erosió del bon nom del premi
en si i, de retruc, és un desprestigi per a
la crítica i per al Centre Català del PEN.
Resulta grotesc proclamar que Rodalies
és l’obra literària més important que
s’hagi editat a Catalunya al llarg del
2004, quan és el mateix any en què s’han
publicat obres de la talla d’Els primers
freds, de Joan Margarit; Les veus de Pama-
no de Jaume Cabré; Les concessions, de Mi-
quel de Palol; L’os de Cuvier, de Valentí
Puig; El dia de l’ós, de Joan Lluís Lluís; Una
vida al carrer, de Jordi Ibáñez; El manuscrit
de Virgili, de Miquel Pairolí, i La pell i la
princesa, de Sebastià Alzamora. També

m’entristeix constatar que els altres
membres del jurat desconeguin tant la
seva literatura que hagin estat incapa-
ços d’aturar la ponent de lletres, la se-
nyora Oller. A més, el menyspreu per les
obres que acabo d’esmentar suscita un
estat de confusió en la construcció del
cànon literari que es va fent dia a dia i
entre els bons lectors que es refien del
judici dels jurats dels premis.

Ja fa temps que dos o tres crítics in-

tenten entronitzar una sèrie restringi-
da de joves narradors, que no tenen en
absolut el talent de Sebastià Alzamo-
ra, Jordi Puntí o Francesc Serés, per ar-
raconar Xavier Bru de Sala i el seu
cànon inflexible de cinc prosistes ca-
talans contemporanis (Porcel, Montca-
da, Monzó, Palol i Jòdar), i el premi de
Toni Sala és una passa més en aquesta
direcció. I, a sobre, el novel·lista guar-
donat, en unes declaracions recents va
tenir l’atreviment de dir: “El gran perill
de la literatura catalana és que es con-
verteixi en una cosa tancada de quatre
amics que es reparteixen premis i reben
subvencions”.

Que és exactament el que està passant
en el món de l’estament públic de la cul-
tura catalana en aquests moments. I si
no, observin com la consellera de Cul-
tura alegrement dóna la Creu de Sant
Jordi al seu amic Biel Mesquida, quan
l’ordre natural de les coses dictava els
noms de Baltasar Porcel i Bartomeu Fiol
abans, si volia jugar a mallorquina. O
l’Institut Ramon Llull, que va enviar a
Guadalajara una clara majoria d’autors
adeptes al règim. O repassin les actua-
cions de la Institució de les Lletres Ca-
talanes: les llistes d’ajuts a la creació,

les traduccions poètiques al castellà que
subvencionen (curiosament n’hi haurà
dues d’obres de Narcís Comadira i dues
d’obres de Francesc Parcerisas, mentre
que no n’hi haurà cap de poetes com
Bartomeu Fiol, Màrius Sampere, Lluís
Solà i Marta Pessarrodona), els partici-
pants de les activitats que munta, etc.

Per sort, el mateix divendres que vaig
rebre la invitació del Molt Honorable
vaig assistir a les magnífiques jornades

d’Ara poesia, a la Casa de Cultu-
ra de Girona, organitzades per
Roger Costa-Pau, Lluís Freixas,
i Sebastià Goday, sota l’atenta
i encoratjadora mirada de
Carme Renedo, la directora ge-
neral de l’entitat. Hi havia lec-
tures, ponències, debats i ta-
llers. Un autèntic espai cultu-
ral ric i obert. Però jo voldria
destacar una ponència en con-
cret, que em va semblar bri-
llantíssima i encarnava per-
fectament els millors valors de
la cultura catalana actual, uns
valors que haurien de ser ab-
solutament paradigmàtics.

Em refereixo a l’extraordi-
nària ponència El realisme refle-
xiu dels poetes del tercer mil·lenni
(o la generació de la Caiguda del

Mur), del jove professor, crític i poeta
Jordi Julià. Jordi Julià ens va explicar a
fons la seva visió i la seva interpretació
de la generació de poetes nascuts entre
els anys 60 i 70, és a dir, la seva gene-
ració, perquè ell mateix és de l’any 1972.

Per començar, el parlament respira-
va, pel que fa al to, passió, entusiasme
i generositat. Julià parlava amb una de-
voció i un fervor (per usar el terme rei-
vindicat darrerament per Adam Zaga-
jewski), que contrastaven amb l’enso-
piment i el mecanicisme a l’ús en
aquests moments. Després, la genero-
sitat! Julià va voler que tothom de l’au-
ditori l’entengués, des del més especi-
alitzat fins al més humil, i ho va acon-
seguir, no a base d’aigualir el seu
discurs sinó a base de trobar les parau-
les exactes, clares i entenedores per ex-
plicar les seves idees complexes, tal com
volia Wittgenstein quan insistia que hi
havia paraules per transmetre nítida-
ment tots els pensaments. Per Julià, el
coneixement és un dret democràtic de
tots, una eina, i no una arma de poder
que uns utilitzen per sotmetre els altres.

A nivell intel·lectual, el parlament de
Julià va ser ambiciós, exhaustiu, intel·li-
gent, rigorós i plural. Ambiciós, perquè

va atacar un tema molt vast i molt di-
fícil d’enfocar a causa del fet que es trac-
ta d’un capítol tan recent de la història
literària del país. A més, l’exposició de
Julià va anar molt més enllà del discurs
poètic per ajudar-nos a entendre el món
on vivim i la vida que vivim. I se’n va
sortir perfectament, contra l’estretor de
pit de molts crítics d’ara, que són inca-
paços de passar d’una ressenya d’un pa-
rell de folis. Rigorós, perquè el seu dis-
curs estava fonamentat en tres llibres
crucials per entendre el moment que
vivim: Identity, del sociòleg Zygmunt
Bauman; Le culte de l’émotion, de Michel
Lacroix, i Ethics of authenticity, del gran
pensador Charles Taylor. Exhaustiu i
plural, perquè va parlar de totes les ten-
dències que existeixen i d’autors de tots
els racons del territori sense priorit-
zar-ne cap. Julià no es va prestar al re-
duccionisme ni al favoritisme tan de
moda a l’estament públic i entre certs
crítics avui.

Deia Jordi Coca en un article recent
que no ens mereixíem que el Premi Na-
cional de literatura anés a parar a Toni
Sala, i és ben veritat. També és veritat
que no ens mereixem la conselleria de
Cultura que tenim, caracteritzada per
la falta de substància, el sectarisme i
l’amiguisme.

Però prefereixo pensar el tema en al-
tres termes més positius. Sí que la cul-
tura catalana es mereix un crític com
Jordi Julià, que ha demostrat una vega-
da i una altra que és apassionat, entu-
siasta, generós, ambiciós, intel·ligent,
rigorós, plural, etc. Jordi Julià és un es-
criptor en consonància amb el bo i mi-
llor de la seva cultura, que encara els
millors valors de la seva cultura.

I ens mereixem una conselleria Cul-
tura que també s’inspiri en aquests va-
lors, que sigui realment representativa
del bo i millor de la cultura catalana.
No cal conformar-se amb menys. I, a di-
ferència de l’himne que diu “Per quan
vingui un altre juny/ esmolem ben bé
les eines!”, en el món de la cultura “un
altre juny” és possible ara mateix. ¿Ens
atrevirem a exigir-lo?

D. Sam Abrams. Poeta, assagista i traductor
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