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línies generals és un retrat força fidel a la realitat, sempre
amb matisos, dels premis literaris en l’actualitat. El bino-
mi quantitat-triomf la qualitat esdevenen els dos plats de
la balança de la panòplia dels guardons que, al capdavall,
acaben per obrar la consolidació d’autors i títols i que van
teixint el sistema literari des de fa una cinquantena d’anys.
En el sedàs del temps i de la recepció crítica, no la de la
recent immediatesa sinó la que sorgeix de la reflexió i el
contrast, les coses sempre acaben al lloc adient amb les
corresponents excepcions. Per exemplificar-ho amb un
valor literari inqüestionable com és Mercè Rodoreda: La
plaça del Diamant no va obtenir el premi Sant Jordi, sí que
el va obtenir El carrer de les Camèlies i Quanta, quanta guer-
ra va obtenir el de la Crítica Serra d’Or, i totes tres obres
són tres pilars de la literatura contemporània en llengua
catalana. 

Sant Jordi fa evident una altra realitat, com és la divi-
sòria dels gèneres, visible també en els premis literaris.
Mentre que els premis de prosa i narrativa gaudeixen d’un
tracte econòmic i promocional gairebé exquisit, els de poe-
sia queden en un discret segon, tercer, quart o enèssim lloc.
Les llargues i interessants llistes dels suplements de cultu-
ra dels diaris són reveladores perquè la desproporció entre
l’oferta prosística i narrativa, incloent-li la literatura infan-
til i juvenil, és de deu a dos o tres, posem per cas. No s’hi
val a adduir que la poesia és minoritària i que no ven per-
què són dos arguments tòpics. La poesia és una manera
diferent de fer literatura i, com a tal, requereix un tracte
també diferent que inclou tant l’edició i la promoció com
la recepció. L’assaig, que és la forma literària del pensa-
ment segons Lukáksi i que no s’ha de confondre en cap cas
amb l’autoajuda ni amb els comentaris de l’actualitat, té
una presència més aviat escassa. 

Per tot plegat, l’endemà de Sant Jordi, a l’hora dels
balanços i del rànquing, m’agrada rebuscar entre el que els
lectors han adquirit dins i fora de les llistes dels títols gua-
nyadors de la cursa. Hi ha literatura, llibres que també han
omplert llibreries i pàgines de diari i fins i tot alguns
segons de glòria televisiva, escrits per escriptors amb
voluntat creativa i expressiva. Són els altres que també han
triomfat. Hi trobo títols de tota mena, que és el que el dia
abans he vist també a les parades de llibres; escriptors que
lluiten per guanyar un públic amb la creativitat la qualitat
com a eines i estratègies, editors que creuen en els llibres
com a eina de cultura, lectors que trien més enllà de la
immediatesa pel gust i plaer de llegir. I constato, un any
més, que la literatura hi és present perquè, d’haver-n’hi,
n’hi ha.
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ant Jordi sempre em deixa el regust de l’agredolç
però el dolç sempre acaba guanyant-me. Hi fan les

roses: d’un braçat de roses a una rosa, i un llibre. Hi fan els
llibres, els que trio perquè els vull i els que l’atzar i l’aven-
tura me n’han convertit en autora; llavors, la festa és enca-
ra més festa. Però entre els dies abans i l’endemà, enmig
de les apostes i presagis i el balanç final de la diada és quan
sorgeixen interrogants que a còpia de temps ja han esde-
vingut endèmics. Són interrogants que comparteixo amb
amics poc o molt vinculats, com jo mateixa, a la creació
literària, a l’edició i a l’univers de la lectura, incloent-hi els
bibliotecaris. I és que des del manifest dels escriptors que
denunciaven que el drac s’havia cruspit Sant Jordi fins al
triomf indiscutible d’obres que tothom sap que són més
fruit de l’ocasió que de la voluntat creativa, una de les pre-
guntes que més sovint em faig és on queda, la literatura. 

Les campanyes de màrqueting del producte editorial
aposten pel valor segur, que és el que suma nom i oportu-
nitat. Dic producte editorial, i no llibre, perquè és així com
el tracten les editorials per a les que publicar es resumeix
en la relació entre inversió i compte de resultats. Pels volts
de Sant Jordi hi ha llibreries que mostren unes piles altís-
simes de llibres amb el mateix títol com a reclam abundós
d’una oferta que cerca la demanda massiva en justa corres-
pondència. Premis literaris, autoajuda, mediàtics i autors
de moda constitueixen les diverses variants del producte
que des de setmanes abans van apareixent als mitjans de
forma directament proporcional a les respectives campa-
nyes de màrqueting i al treball ingent no sempre prou
agraït dels responsables de comunicació dels imperis edi-
torials. Sempre recordaré l’article d’un conegut crític lite-
rari a les pàgines literàries d’un dels diaris de més tiratge
del país comentant la novel·la guanyadora d’un d’aquests
guardons que asseguren glòria mediàtica i vendes substan-
cioses. L’home descrivia l’obra amb un entusiasme relatiu
i educat, sense ni grans ni petits elogis i acabava dient que
en parlava perquè n’havia de parlar, no pas per cap altre
mèrit destacable, i jo li vaig agrair aquella sinceritat tan
diàfana perquè em va immunitzar enfront de lectures
similars. 

D’entre els productes editorials de la pila, els premis
literaris són una espècie característica. Sobre premis se
n’ha dit de tot i força: des dels que configuren la marca de
les editorials que els paguen i gaudeixen d’escuderia prò-
pia a tots els efectes, qualitat literària a part, fins el que la
respectiva organització fa confiança a uns jurats que mal-
den per conservar la seva independència en tant que
garantia del seu prestigi. La divisòria és simplista però en
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