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Renúncia innecessària

Quel est ce vers inoubliable?
Samuel Beckett, Oh les beaux jours

Lire parce qu’à la culture de l’écrit s’est substituée celle de l’image dans 
l’ignorance que le cinématographe n’a jamais que repris des modes de récits

depuis longtemps déjà inventés par l’écrit. Lire pour ne plus confondre la poésie 
dramatique avec ses parodies: logorrhées, monomanies, graphomanies, 

scenarii, sténotypies.
Alain Ollivier, «Le commerce d'une action poétique»

Res de més enfadós que encarar l’enèsima reflexió sobre el paper dels premis en un
sistema literari com el nostre. Les consideracions, ben sabudes i molt repetides, han
servit des de fa una bona colla d’anys tant per ennegrir el color dels balanços –a pro-
pòsit de quantitats, qualitats, probitats i servituds– com per endevinar-hi el to rosaci
d’un dels mecanismes que ens atansa amb més eficàcia a un funcionament pancatalà,
que facilita l’edició i la divulgació de noves obres, i que contribueix a sostenir ven-
des. D’un temps ençà, les ponderacions sobre els certàmens literaris també han incor-
porat la variable de l’univers digital i la seva inexcusable deriva globalitzadora per
qüestionar la vigència de les pretensions provincianament cantonalistes i qualitativa-
ment jerarquitzadores (és a dir, elitistes i tendencioses) dels concursos o just per 
avalar-ne la funció de tamís que poden brindar respecte a l’acèfal mercat internàutic.
Amb independència de les controvèrsies sobre la qüestió, agitades tot sovint pels
amics del safareig sensacionalista, i dels diversos graus de macadura en el crèdit dels
seus dictàmens, els premis es mantenen com a sismògraf de les oscil·lacions del
negoci llibresc, com a expressiu (i relatiu) indici de gustos i tendències i com a even-
tual pulmó d’acer per a alguns escriptors i alguns gèneres. 

Només alguns gèneres, sí: mentre sembla plausible acceptar que els premis d’as-
saig són un significatiu complement per a l’estímul productiu i la difusió d’una moda-
litat d’escriptura que tendeix a ocupar una porció modesta en les escaparates de les
llibreries, es fan més difícils de calibrar els rèdits literaris que s’obtenen dels certà-
mens de textos dramàtics. I, potser per això, la bona majoria d’aquests han anat fent-
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se fonedissos mentre proliferen els d’altres modalitats d’escriptura. La impensada
desaparició del Premi Frederic Roda, que organitzava l’Agrupació Dramàtica de
Barcelona amb l’auxili de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona i Òmni-
um Cultural, no és un subtrahend més de la gradual resta llorejadora; la seva elimi-
nació, després d’haver-se declarat desert el 2016, sanciona, almenys temporalment,
l’absència de la literatura dramàtica en la festa literària de la Nit de Santa Llúcia i,
atesa la significació institucional i comercial de la vetllada, potser ja és hora de
començar a demanar-nos sobre les conseqüències d’aprofundir l’esvoranc entre allò
que es considera literari (encabint-hi totes les vaguetats que pertoquen a l’etiqueta) i
allò que es vol circumscrit a l’esfera del teatral. 

S’ha escrit a bastament sobre el tradicional relegament dels gèneres dramàtics en
el mapa literari i sobre la vigorosa insurrecció contra la convencional prevalença del
text, que ha caracteritzat bona part de l’evolució dels llenguatges espectaculars des
del segle passat. No cal tornar-hi. Més enllà dels tòpics inveterats sobre les incòmo-
des asimetries de les relacions entre el sistema literari i l’escènic, i sobre les ocioses
demarcacions de genuïnitat expressiva, caldria valorar una hora o altra quin marge de
maniobra queda per a la confluència virtuosa dins l’actual panorama català. 

Les abdicacions han vingut de totes bandes, començant per tota una constel·lació
de premis destinats als millors «guions» teatrals, la desidiosa política de segons qui-
nes editorials, la neulida educació lectora i la migrada presència de la crítica sobre
literatura dramàtica en els mitjans. És clar que tot sovint es fa difícil establir un dià-
leg crític amb els xassís verbals ideats per a donar volada a d’altres components
espectaculars. L’evidència que el teatre no cal que sigui literari sembla haver declinat
de mica en mica cap al convenciment que els escrits per a l’escena no han de ser lite-
raris, i un bon tros dels dramaturgs catalans d’aquests darrers anys (salveu-ne les
notables excepcions que fan al cas) opten pel pragmatisme funcionalista de la fun -
gible partitura escènica ignorant tot horitzó literari. Bé prou que aquesta via no 
comporta cap mena de rebaixament intel·lectual o artístic, més aviat un deseiximent
d’allò que es veu com a llepat, pretensiós, xaró o, en el millor dels casos, definitiva-
ment aliè, i que torna quasi impermeables l’escenari i l’edició per als «literats» en
exercici, que rarament gosen temptejar les fórmules dramàtiques, si no és a través de
l’encàrrec, la col·laboració ocasional o, tornem d’allà on veníem, el premi. 

Prescindint del fet que totes les cultures que tenim a tocar mantenen la varietat i
l’antiexclusió de pràctiques teatrals i literàries, el que resulta més paradoxal de la
situació és que els escenaris catalans no prescindeixen de la literatura de vara alta,
ambiciosa i desacomplexada. Hi revenen amb les traduccions i amb les dramatúrgies
que s’apropien de contes, poemes, epístoles i novel·les. Considerat així, continuar
escombrant les possibilitats de propiciar una literatura dramàtica que es pugui fer
escoltar i mereixi ser llegida, no és una renúncia innecessària?

01-08 editorial_083.qxd  09/10/2017  11:40  Página 8


