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LescamesboniquesdelJosepPla

Diuen que, quan va conèixer
Montserrat Roig, Josep Pla li va
preguntar per què, amb unes ca
mes tan boniques, es dedicava a
escriure. I d’alguna manera és
com si aquell comentari hagués
transcendit l’autor per encar
narse en el guardó que porta el
seu nom, i que aquesta nit famig
segle. En cinquanta edicions,
només l’han rebut nou dones.
De moment tenc el dubtós ho
nor d’haver estat la darrera. Va
ser el 2010. I em permetran
l’egotrip perquè la novel∙la es ti
tulava precisament Egosurfing.
Llavors ja feia vuit anys que no
el rebia cap autora; ho havia fet
Eva Piquer en la 35a edició, amb
Una victòria diferent, una histò
ria sobre el fet que la intel∙ligèn
cia no dona la felicitat, sinó més
ben aviat el contrari.
A lamateixa cerimònia, a l’ho

tel Palace –per a alguns sempre
serà el Ritz–, també es lliura el
premi Nadal. A diferència del
Pla, pocs recordenque es va fun
dar en homenatge a Eugenio
Nadal Gaya, redactor en cap de
la revista Destino, que morí el
1944, amb27 anys. Sí que sabem,
en canvi, qui va guanyar la pri
mera edició i amb quina obra: va
ser Nada, de Carmen Laforet.
Ella seria una de les quinze au
tores que el tenen, entre les
quals també hi ha CarmenMar
tín Gaite, Lucía Etxebarria o
Clara Sánchez. Quinze guanya
dores en 73 edicions. Mirant la
llista, crida l’atenció que passas
sin vintiuna obres escrites per
homes entre Primera memoria,
d’Ana María Matute (1959), i
Cantiga de agüero, de Carmen
Gómez Ojea (1981), així com
dotze més fins que el va rebre
Rosa Regàs el 1994 per Azul.
Després la cosa canvia, i aquesta
darrera dècada hi ha hagut cinc
premiades. La meitat.
Què passa amb les dones en

llengua catalana? És que partici
pen menys als premis literaris?
Escriuen pitjor? El jurat desesti
ma els seus manuscrits perquè
sónmassa “femenins”? Hi ha un
prejudici, o el prejudici es crea a
partir d’aquestes dades? Alguns
deuen pensar que, com que es

presenten amb pseudònim, nin
gúno sap el seugènere, i per tant
això no es valora. Però la veu tri
ada del narrador o narradora,
una primera persona, el tema,
poden donar lloc a pistes o equí
vocs. I una observació: quan se li

doncs, la del reconeixement.
Potser en altres temps això era
comprensible. Ara ja no. Què
passarà aquesta nit?
La primera guanyadora del

Josep Pla va ser Teresa Pàmies
el 1970. Se celebrava la tercera
edició del premi. Ho va ser amb
Testament a Praga, que va tenir
un fort impacte quan es va pu
blicar. La seguiria Maria Àngels
Anglada amb la seva primera
novel∙la,LesCloses. Tot i queha
via escrit poesia, es donaria a co
nèixer amb aquest llibre, ubicat
a l’Empordà els últims dies del
regnat d’Isabel II. Olga Xirinacs
–que fins al 2006 va ser l’única
dona Mestra en Gai Saber pels
Jocs Florals de Barcelona, des
prés Mercè Rodoreda– l’obtin
gué el 1982 amb Interior amb di

funts. Després
arribarien
Maria Mercè
Roca amb El
present que
m’acull (1986),
Carme Riera
amb Dins el
darrer blau
(1994) i, l’any
següent, Isa
bel Olesti amb
Dibuix de dona
amb ocells
blancs. Empar
Moliner el va
rebre el 2000,
per Feli, esthé
ticienne.
No hauria

de ser neces
sari reivindi
carles en ex
clusiva, i en
general defujo
les divisions
per gènere.
M’estim més

les obres que qui les va escriure.
Però cal evitar normalitzar un
fet que no és normal en absolut.
La pàgina #OnSónLesDones as
senyala fins a quin punt se silen
cia l’opinió de les dones als mit
jans. Jo sóc una excepció, com
també ho som les que vàrem ob
tenir el Josep Pla. Que la vanitat
no ens confongui: això no ens fa
excepcionals, simplement con
firmam la regla.
Un darrer apunt: aquest arti

cle no pretén desmerèixer els
premiats. Però sí que vol recor
dar que som més que unes ca
mes boniques.c
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Només 13 dones
han guanyat el premi
Josep Pla en les seves
cinquanta edicions,
i 15 en les 73 del Nadal
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CarmeRiera
Va ser la guanyadora
del Pla el 1994 amb
Dins el darrer blau.
L’escriptora (esquer
ra) es va donar a
conèixer amb Te deix,
amor, lamar coma
penyora, el 1975

Carmen Laforet
L’escriptora nascuda
a Barcelona va
guanyar el primer
premi Nadal amb
Nada, que es va
publicar el 1945,
quan ella tenia tan
sols 24 anys

Teresa Pàmies
Va ser la primera
dona que va gua
nyar el premi Josep
Pla el 1970 amb
l’obra Testament a
Praga, un diàleg per
carta amb el seu
pare des de l’exili

pregunta a una escriptora quins
són els seus referents, sempre
destacarà qualque autor. En
canvi, ells rarament esmentaran
una autora. En part és perquè la
pregunta estàmal formulada. La
qüestió hauria de ser: quines
obres t’han influït més? Tot i ai
xí, caldria veure si els homes re
corden la d’alguna dona.
Si feim una ullada als catàlegs

editorials o passejam per les lli
breries, actualment la diferència
quantitativa entre escriptores i
escriptors no salta a la vista. De
fet, les noves veus més potents
pertanyen en bona part a dones.

Els malpensats ho atribuiran a
una estratègia comercial, per
què l’empoderament està de
moda. Però quan no hi ha hagut
intenció, en el món editorial? I
això implica que la qualitat sigui
menor? És a dir: en els casos en
què un home publica un mal
llibre, ho atribuïm al fet que si
gui home? El qüestionam per ai
xò? Mai.
Així, crida especialment

l’atenció que, quan sembla que
hi ha certa igualtat en la produc
ció literària, la femenina, en
comparació, es reconegui poc. A
la bretxa salarial hi hemd’afegir,
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L’any 1938 el compositor txec
Hans Krása va escriure una òpera
infantil en dos actes tituladaBrun
dibár (El borinot). La va escriure
sotaeldolordeltancamentalgueto
jueudePraga, i ni tan sols vapoder
assistir a l’estrena –que es va cele
brar en secret a l’asil jueu de Praga
el 1941– perquè aleshores a ell ja
l’havien deportat al camp de con

centraciódeTezerin.Allàvatornar
aescriure–ireviure–l’obra,deme
mòria, perquè no havia pogut em
portarse lespartitures.
Tot i que l’òpera tocava crítica

ment el temade l’opressió, els seus
autors van decidir presentarla
ambun intencionat vernís naïf que
va fer possible que no la prohibis
sin.Valorscomla tolerància, lapau
oels principismorals i l’acceptació
de la diferència van aconseguir
treure per un breu temps aquella

comunitat –almenys mentre in
terpretaven la peça– de la seva le
targia i d’unes condicions de vida
terribles.
Lapeça, ambllibretde l’il∙lustra

dor, poeta, diplomàtic i editor de
diari txec Adolf Hoffmeister, es va
ferparadoxalment famosa i avui es
considera un símbol de llibertat. A
Tezerin l’educació havia estat
anul∙lada, de manera que als nens
van haver de formarlos clandesti
nament gràcies a tots els artistes i

músics que van ser destinats allà.
Per Terezin hi van passar Viktor
Ullmann, Petr Ginz o Pavel Haas,
entre d’altres. Tots van morir as
sassinatsaAuschwitz.
Anys després, el 1998, David Al

bet vavoler recuperar aquella òpe
ra infantil quehavia estat interpre
tada 55 vegades per nens internats
al camp de concentració de Tere
zin, entre els anys 1942 i 1944. I
ambaixò rescatar tot el seucontin
gut reivindicatiu.
Hova fer ambalumnesdediver

sos centres públics de Barcelona, i
ara, vint anys després, sis d’aquells
alumnes, formats a la companyia
ElsPiratesTeatre, tornenaportar
la a escena amb lamateixa emoció
queelsvaproporcionaraquellcant

universalalallibertatquanerentot
just uns nens descobrint el món.
Serà una funció única i es podrà
veure el dia 9 de gener al Teatre
LliuredeMontjüic (20.30h)gràci
esa lacol∙laboraciódeComusitària
i Grup Instrumental bcn216 (el di
rector del qual, a més d’instigador
delprojecte, ésDavidAlbet).
Formen el cor solista deu joves

cantantsdelcorSOMnight, ielcor
general cent cinquanta alumnes
dels instituts 4Cantons i Lluís Vi
ves.Unhomenatgealsquevanveu
re en aquella òpera deHans Krása
–les seves peces es comparen so
vint amb les de Ravel– la possibili
tat de tornar la dignitat a uns nens,
adolescents i adults que n’havien
estatdesposseïts.c

ElTeatreLliure recupera ‘Brundibár’,
l’òpera escrita al gueto dePraga


