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caba de publicar-se Veus, una antologia d’autors catalans
menors de 45 anys, a cura de Lolita Bosch. El volum consta de 47
relats i fragments de novel·la tant publicats com inèdits de 41 escrip-
tors, alguns coneguts, entre els quals la majoria per la seva aparició als
mitjans, i d’altres no tant, com seria el meu cas. I és que la raó per la
qual he triat aquest llibre, a banda de la seva qualitat, naturalment no
és altra que haver estat inclòs a l’antologia. Perquè l’altra raó, molt més
noble, com és satisfer al país la necessitat clamorosa de donar a conèi-
xer la narrativa catalana dels seus joves contemporanis, per desgràcia
no m’interessa. Perquè ja pot ser noble i admirable la iniciativa de
Bosch; ja es pot haver esforçat al màxim i haver reeixit amb aquesta
excel·lent tria que conforma un dels llibres més valuosos, i amb dife-
rència, que he llegit en molt de temps de la literatura catalana; ja pot
haver evidenciat el talent que puja, que tant se val: aquí tot això es con-
tinuarà silenciant, malbaratant miserablement perquè l’autoodi català
restarà intacte.

El llibre el prologa Bosch, i per tal de justificar la coherència de
criteri entre els textos elegits ens parla de la tradició d’on beuen els
autors. Segons cita: Vilallonga, Víctor Català, Rodoreda i Trabal.
Comprenc la necessitat de justificació en aquest sentit tenint en
compte que vivim en temps d’etiquetatges reduccionistes, però no sé
què té a veure la tradició que recull la meva narrativa —i d’altres autors
de l’antologia— amb els clàssics catalans citats. Si hi ha res que tenen
en comú els textos triats és l’enorme qualitat dels autors. No hi ha
prou justificació? Tampoc s’entén que a la contracoberta s’excusi pels
criteris adoptats. “Una selecció personalíssima i subjectiva”, diu. Però
si l’antologia és personal bé ha de ser subjectiva, no? I tota antologia,
ja sigui personal o col·lectiva, sempre és subjectiva, oi? Després, Bosch
ens diu que la tria no té cap pretensió “canònica ni acadèmica”. Com
es pot establir un cànon entre autors joves, i, doncs, en plena carrera
literària? I són déus els acadèmics, o més aviat l’autèntica acadèmia és
la que dicta el pas del temps i que, ara sí, recolliran els futurs acadè-
mics?

És just reconèixer, però, que aquestes relliscades són producte de
la bona fe i de la por a la clatellada en un país mesquí on s’ha de dema-
nar perdó per existir. I val a dir que sense bona fe no hi hagués hagut
aquest projecte amb aquest extraordinari resultat que, per cert, només
servirà perquè les editorials que publiquen Veus facin calaix. Perquè, tal
com apuntava, la benintencionada iniciativa no projectarà, si més no
en català, els autors, atès que el problema és de manca de voluntat dels
editors —facturadors—, no pas de descoberta de talents. I quant a les
vendes, els autors no en veurem ni un cèntim, perquè es veu que no val
la pena cobrar les engrunes que ens tocaria per la participació d’un,
màxim dos relats per autor. A més, prou favor ens fan les editorials
publicant-nos, oi? En fi. Oi que al principi he parlat de misèria?
Doncs això. Però per sort aquest factor no afecta el contingut de l’an-
tologia. Un plaer per als sentits, i en català. Per fi. Gràcies per haver-
ho fet possible, Lolita Bosch.
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Lolita Bosch (Barcelona, 1970), ha viscut a Albons (Alt Empordà), EUA i Mèxic,
d’on es declara enamorada. A banda d’una extraordinària activista cultural, és
llicenciada en Filosofia per la UB i postgrau en Lletres per la Universidad
Nacional Autónoma de México. Escriu en català i castellà, i ha estat traduïda
al polonès, l’alemany i l’anglès. Entre altres premis, el 2004 va guanyar l’Òmni-
um Cultural d’Experimentació Literària, el 2006 va ser Nou Talent FNAC i el
2009 va ser finalista del premi Salambó i de l’Amat-Piniella. Entre altres
novel.les, ha publicat Això que veus és un rostre i Tres historias europeas. És també
autora d’una antologia de literatura mexicana, Hecho en México.
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