
Estem a la frontera entre un any i l'altre, època de fer inventari i de marcar-se fites,
ho diu la revista Marie Claire. I els que (mal/ben)viuen de la literatura catalana no
podien ser menys. 
Tercer any que es fa la sessió d'Anatomia (www.uoc.edu/lletra/anatomia2005) a la Sala
Gimbernat de la Reial Acadèmia de Medicina. I tercer any que hi vaig, orgullosa de ser
constant, tot i que sempre en surti una mica entre dece-
buda i emprenyada alhora que amb la sensació que s'hi
ha perdut el temps. 
Si més no, aquest any no s'hi han sentit gaires bestieses,
tot i que tampoc proeses. Tot en la mesura justa, tot sota
control. Ens hem queixat amb moderació. Hem criticat sense crear-nos enemics. Hem
proclamat veritats que tres quarts de la sala ja sabien. Ningú no ha desentonat –a
banda de la boina de la Vergés, que desconeixem si era del gust de tothom.
La sala estava més buida que els dos anys anteriors, i hi havia menys cares conegudes.
Els convidats a fer balanç i profecia no eren tan mediàtics com els d'altres anys, i pot-
ser per això tot ha estat tan... correcte? 

Alineació: Oriol Izquierdo (Professor de la URL i membre del jurat de Lletra d'Or), Lurdes
Malgrat (Arola Editors), Imma Monsó (escriptora), Jordi Puntí (escriptor i periodista),
Guillem Terribas (llibreter) i Rosa Vergés (directora de cinema i membre del jurat de
Lletra d'Or). 
Àrbitre: Teresa Férriz (Lletra, UOC).

Comença el partit. La primera part és de balanç del 2005. 

Izquierdo té la pilota. Obre foc amb La Metàfora: la literatura catalana és un cos, i ell
ens parlarà dels seus tres òrgans vitals, el de la producció (editors), el de la circulació
(mitjans) i el de la digestió (crítica). Aparentment, i anant ràpid, diria que s'ho carre-
ga tot, però amb un to tan disciplinat i calmat que no escandalitza. 

Malgrat entoma la bimba i arrenca a córrer, potser hi posa més ganes que Izquierdo.
Saluda els seus alumnes, que l'animen des de la grada. Destaca la distinció inútil entre
literatura catalana en català i literatura catalana en castellà. Afirma que l'Any del
Llibre ha estat bé però que només s'ha fet sentir amb força a «la capital». Ressalta el
paper de les editorials de «la perifèria» com a recuperadores dels clàssics. Reclama que
la literatura de les Illes, la valenciana, la de l'Ebre, etc., també tingui un lloc en el
panorama literari català; i que s'editi més teatre. Tampoc sap estar-se de fer anar La
Metàfora: ens ha ofert una biòpsia. Acaba denunciant que la crítica està massa rela-
cionada amb els estaments culturals. En resum: n'ha deixat anar unes quantes, però o
la sala no se l'escoltava, o ja no ens impressiona res.

Monsó, a prop de l'àrea, atura la pilota amb el peu esquerre i distreu el públic amb un
parell de filigranes. Parla com a creadora. És la primera que xerra sense llegir i es nota,
s'agraeix. Sembla que la concurrència es desperta. Diu que cada any es perd en crea-
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Quan algú va a una llibreria,
té 300.000 possibilitats de
no trobar el llibre que busca
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