
SABEM LLI=GIR, SABEM ESCRIURE

L'aventura d'escriure! EI goig d'escriure ! No sabria dir-ho mes be.

Ens trobeni davant el text escrit ,
nosaltres com a lectors , el text

obra d'un altre, un mortal que possiblement se m'assembla ..

L'experienfia de lIegir ,
d'encetar un text que, no importa que estigui

reprodu"it en milions de planes d'altres tants exemplars de lIibre, es

per a mi I'unic, I'enceto i I'inauguro com a lector, i com a lector el

refaig, el torno a crear, es una experiencic profunda, molt personal.

Quants escriptors i escriptores hi ha ?Avui, desenes, centenars de

milers al man alfabetitzat, escolaritzat. Nosaltres, els jurats del
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esmentada son els creadors, nosaltres els recreadors . Amb un

afegito, que els critics que ens toca de ser hem de mobilitzar els

sentits amb molt de compte davant I'obra, perque no nomes la

IIegim, tambe la gaudim en re-crear-Ia. I be podria ser que la force,

la gracia, que li +robessim operessin en nosaltres un canvi, i

cctuessim com a lectors purament i simple, i ens cpcrtessim de la

nostra missid de jutges, ES � mirccleide la literatura.
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"' Premi de NoveLla, i els del premi d'assaig juvenil, en aquesta ciutat,

ens enfrontem cada primavera, ens saludem a distdncic nomes amb

vint i tants escriptors, d'entre tots aquells milers : elles i ells, que en

la soledat dels seus estudis han elaborat les seves obres. La vintena



No poques vegades ens hem dolgut d'haver de ser rigorosos I
i de

veure'ns obligats, ( perque la IIei estreny primer que a ningu els

encarregats de fer justicia ), de veure'ns obligats, dic.o tornar a la

nostra realitat, minuciosa i critica, d'escatir les virtuts i els defectes

de les obres presentades a concurs. Eis qui vivim entre pagines i

pagines tombe som lectors apassionats,i ens agradaria ser com aquell

ciutada I aquella noia, que comprard el volum i el IIegira per a propi

plaer. Nosaltres hem de donar un premi, i hem de trior ,amb fredor,

la millor de les peces presentades ; es com una exposici6 de cerdmico

o la desfilada de vestits de paper - mai mes ben dit en aquest cas -:

cal proclamar un vencedor I hem de fer avanc;ar el premi.
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Proclamant el vencedor, nosaltres estimulem dues coses : la

continuTtat del concurs anyal i la lectura. Posem una pedreta mes en

la construccid de la cultura , que es resumeix tota en lectura,

visuclitzccid, cplicccid de l'inteLlecte al desxiframent i a la

comprensid en primer terme, al goig derivat en segon. En efecte, en

tota situccid a 10 vida, lIegim : lIegim en informccid , text curt,

cartell, re+ol, icona ; lIegim text lIarg ,1iteratura, lIegim el problema,

i si no sabem lIegir-ne amb comprensid i abast I'enunciat no ens en

sortirem ; lIegim la realitat de la natura, lIegim els ulls de les

persones, lIegim dins de nosaltres mateixos. I per aixo es va crear el

signe, que es I'alfabet literal, 0 en altres cultures I'alfabet siLlabic 0



qualsevol altre tree com pugui ser I'ideografic. EI signe te la carrega

del simbol i POS(l en marxa el motor de la interpretccio,

Estem en un man , el primer en desenvolupament r
on I'escola i la

trodicid familiar han creat un habitant que sap lIegir ,
i per tant el

lIenguatge del signe-simbol es universalment conegut. Sobreixim de

missatges, de textos, de lIibres ; mai tants com ara, T aixo ens mena

a pensar ,
amb compessid, en aquelles comunitats del tercer man que

no tenen lIibres ni literatura escrita, i sort encara si conserven

lIegendes i contalles orals. N'he tingut experiencies en congressos

internacionals . I aqui mateix n'hi he encara un rastre en la memoria:

les persones que acumulem moltes decades de vida, i particularment

en un context fonamentalment de vila, pcble.izonc.rurcl. recordem la
� -



1 quantitat de vems i vemes que no havien anat a escola 0 hi havien

assistit tan poc temps que havien oblidat , si mai les havien cpres. les
lIetres . Hem viscut entre analfabets fins fa tres quarts de segle :

per aixo es va donar tant de valor a la frase "

sap molt de IIetra" ,

fins i tot referida a altres sabers que no els literqris.

Hem odmes que moltfssima gent escriu . S'ha desvetllat com

mai l'cfeccio a compondre textos, a fer literatura : estudiants
,

oficinistes, directius, mares de familia, adolescents, pensionistes,

molta gent ha entrat amb peu mes 0 menys hdbil ,
en el man del

poema 0 de la noveLla. Essent el primer esmentat, el del poema, un



Voldria afegir que encara hi ha escriptors que han optat pel mitja

exclusiu de la informatica, i en els seus blogs, ara ja estesos, posen

les seves obres a I'abast d'un potencial public molt mes cmpli que el .

terrenyaltament compromes, el gruix dels autors afeccionats 0 mig

professionals ha crescut enormement. I aixo es tradueix en la

presencia de persones molt variades entre les concursants. Aquest

exercir esta tcmbe en consoncncio amb I'augment de Premis Literaris

de tota_;ta'ilei ; no hi ha quinzena que no ens arribi a casa, entre la

correspondencic, la convcccteric d'un, dos, tres premis convocats

pels consistoris de ciutats i viles r els consells comarcals, les

Diputacions r
a banda els premis editorials .. L'climentncid es mutua:

creixen els premis, creixen els autors.



literari i ens fara felicos que triomfin, si no avui, mes

que consumeix paper. A mes de revistes regulars, existeix un premi

o potser ara mes d'un- per a obres penjades ala xarxa.
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Nosaltres ,
els membres del jurat, tenim un gran respecte per tots

els concursants, tinguin habilitat redactora i inspirccid, 0 siguin

encara aprenents de literat, perque son persones que han pres la

decisid de donar forma a una cnecdotc. a una forma de veure la

realitat i. de jugar amb la fantasia, s'han endinsat en el compromls
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endavant,Diuria encara mes : que triomfin no nomes com a literats

sino com a persones . La literatura es sempre positiva, i generosa, fa
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que qui la practica s'enlairi per damunt d'ell mateix,
i ens enriqueix

com a lectors. Tots sortim enriquits de la freqUentacio de la lectura,

de la practica de I'escriptura.

Som ales portes del dia de celebracio especialissima de la lectura

i eillibre. Enguany es produeix una bona cO'incidencia amb

els nostres premis. Que sigui aquesta circumstancia

auguri de prosperitat cultural,

de riquesa espiritual.


