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En un article recent Marta Pessarrodona aixecava la veu a

proposit de la seleccio 0 seleccions que, es duen a terme cada cop

que es renova l'antiga campanya de l'Escriptor del Mes. Sernbla que la

formula Va de Lletres tampoc no ha satisfet
.

el coLlectiu i m'hi incloc

malgrat haver sortit a la minuscula foto ; imagino que encara se sentirien

mes malencorats els que no van ser seleccionats.

Tine experiEmcia en aquest camp perque vaig ser. de la

primera tongada d'Escriptor del Mes, l'any 1990 ; recorda que en

acabar-se aquell curs el President Pujol ens va reunir en un sopar a la

casa dels Canonges: jo tenia a banda i banda La Montserrat Roig i en

Josep Maria Espinas, tan esceptics com jo sobre el plantejament i els

resultats d'aquell tipus de promocions. I es que la mare dels ous es facil

de trobar : esta molt be, i es d'agrair, que la Conselleria de Cultura es

decanti per donar a coneixer a un ampli public la figura i la tasca dels

escriptors, perc donar a coneixer, avui, es utilitzar a lloure els mitjans, i

no se per quina ra6 , aquella campanya de l'Escriptor del Mes feia a la

premsa un desplegament de la figura que entrava "en escena", que

durava un dia, el de l'estrena : una entrevista a la radio, ala televisi6 i un

parell d'articles a l'AVUI: l'endema, aquell autor, desapareixia de la .

possible atenci6 del public, i no se'n tornava a parar sin6 breument,

quan, transcorregut un mes, cedia el lloc a un altre. Vull dir que no hi

havia un "seguiment", el qual no hauria calgut que fos del tipus

reportatge, perc hauria estat util algun altre article durant el mes de

regnat a proposit d'aquell autor ide les seves obres. Potser la Instituci6

pensava que , corrent pel pais com corria, parlant avui aqui, dema a

l'altra poblacio, ja es feia ell mateix la difusi6 de la propia obra. I

I'experiencia fou que ,als matins, com que l'escriptor anava a escoles,

instituts i universitats, una quota segura d'oients la tenia, tant mes segura
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com mes jove - i mes facil d'obligar- era la concurrencia, pero als

vespres, en Ateneus, Sales Parroquials, Centres de Cultura , CoUegis

Professionals,etc. els presentadors podien resultar fluixos , 0 rnes que

fluixos, i el public no solia ser nodrit , ni entusiasta d'una persona que no

exudava marro : ben mirat, un escriptor, per se, no te cap carisma.

Llavors ? Llavors , al meu humil parer, la promocio de

l'escriptor ha de venir a traves de l'expansio del coneixement de les

obres que ha escrit, de referencies clares a la seva trajectoria vital

,inteUectual, creativa, de croniques sobre els llibres mes representatius

, i aixo durant un temps prudentment suficient. Es el que trobavern a

faltar a 1'Escriptor del Mes ; per altra banda, Va de LJetres era,

simplement, un anunci, sempre benvinqut.es clar, pero no disposava

d'espai per analitzar un xic la produccio de 1'autor 0 autora.

Queda una questio no gens facil de resoldre : aquest es un

pais amb molts escriptors .i es clar que no tots tenen cabuda en

campanyes d'aquest tipus. Haurien de tenir-li, entenguem -nos. En tot

cas, quins autors seleccionarem ? Qui els seleccionara ? Des de quins

criteris? Es facil constatar que, als mitjans, hi ha uns determinats

escriptors que es repeteixen, que sovint hi surten , be perque ja

pertanyen als mitjans de ple 0 relativament, 0 potser perque travessen

una temporada de "moda" , cosa sempre decisiva en el mon actual. Per

una mecanica quasi fatal, aquests escriptors tenen mes numeros de la

rifa per ser seleccionats en promocions com les abans dites que no pas

aquells autors inexistents, 0 quasi, per als mitjans, 0 que no viuen ni son

sovint vistos a Barcelona. 0 que, tot i viure-hi, no han tingut la sort de

caure en el punt de mira dels responsables de les seleccions.

No es pot complaure a tothom . Perc el tothom es la suma de les

individualitats. Si la solucio perfecta es impossible, desitgem almenys

que es tru la menys lesiva.


