Manifest
per una veda de tres anys
en la publicació d’obres noves
Fa anys que els bons lectors -els amants de la bona literatura- patim les conseqüències
derivades de l’excés d’obres noves que es publiquen anualment. En aquesta època de
democratització de la cultura -una democratització mal entesa que només vol dir
depreciació dels objectius i anivellament per baix dels continguts culturals de què es
nodreix la població i el país en pes-, hi ha pocs individus que llegeixin amb un mínim de
sentit crític i, en canvi, un munt de gent que escriu i publica llibres.
Una gran part de culpa recau en els mateixos editors, que han dimitit del seu paper de
control de qualitat de les obres publicades i s’han convertit en mers impressors. Els
mateixos escriptors vanitosos, incapaços de jutjar amb criteri les seves pròpies obres, han
forçat les editorials a treure al mercat un gruix ingent de llibres prescindibles, sovint
ofensius per a un bon lector desprevingut.
També els jurats de la major part de premis literaris s’han passat anys premiant obres
infames a causa d’una actitud aberrant basada en l’excés d’indulgència, la manca de rigor,
la incapacitat crítica i un bonisme completament nociu i injustificat.
Això ha provocat que les llibreries s’emplenin setmana rere setmana d’obres noves,
acabades de publicar, mancades d’interès, de qualitat o d’alguna cosa més que no sigui
paper i tinta mal gastats. De retruc, les grans obres de la literatura universal queden
arraconades als magatzems, introbables, exhaurides o intraduïdes.
Aquesta situació ha arribat a ser insostenible. Per això, els sotasignats exigim als
editors i a les institucions del país que tinguin competències en l’àmbit de la publicació i
la cultura:
1. Que s’implanti una veda de tres anys en la publicació d’obres noves
(2012-2014).
2. Que durant aquest període es reeditin les grans obres de la literatura
universal que avui dia és impossible trobar a les llibreries.
3. Que s’elabori un catàleg de les obres pendents de traduir (o de traduir de
nou) al català i s’estableixi un pla per encarregar aquestes traduccions en un
termini establert.
4. Que, amb motiu del centenari del naixement d’Avel·lí Artís-Gener, se celebri
l’any Tísner i es reeditin totes les seves obres.
5. Que en tot aquests temps es declarin deserts tots els premis literaris que es
convoquin.
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