
49ara  DISSABTE, 28 D’OCTUBRE DEL 2017  
ara llegimarallegim

01 
LAURA BORRÀS 
DURANT LA 
CELEBRACIÓ 
DELS 80 ANYS 
DE LA 
INSTITUCIÓ 
DE LES 
LLETRES 
CATALANES. 
JORDI ROVIRALTA 

02 
QUART 
ENCONTRE 
D’ESCRIPTORS 
DE L’AELC, EL 
1980, EN QUÈ 
VAN 
PARTICIPAR 
AUTORS COM 
JAUME CABRÉ, 
MARIA 
ANTÒNIA 
OLIVER I QUIM 
MONZÓ. 
AELC / CARMEL BIARNÈS 

03 
ACTE DE 
CELEBRACIÓ 
DELS 30 ANYS 
DE L’AELC  
EL 2007. 
AELC / JOAN ROCA

ara mateix escriure en català és un 
acte de resistència. Hi estic plena-
ment d’acord”.  

Preservar la literatura 
Borràs recorda que les úniques par-
tides de les quals disposa la ILC ac-
tualment són les “d’aigua, llum, te-
lèfon i assegurances”, a més dels sa-
laris de l’equip. “La sensació és 
d’una gran incertesa. També d’an-
goixa –admet–. Des que la ILC es va 
recuperar a petició de l’AELC l’any 
1987 com a entitat autònoma del 
Govern que vetllés per les lletres ca-
talanes, no havíem patit una situa-
ció tan crítica com la d’ara”. La di-
rectora apel·la als inicis de la Insti-
tució, el setembre del 1937. “Es va 
crear en plena Guerra Civil perquè 
el conflicte ja havia començat a 
adoptar un camí en el qual perilla-
va la supervivència de la literatura 
catalana –diu–. La ILC volia preser-
var tot el que la guerra posava en pe-
rill amb un missatge d’unitat, inclo-
ent-hi posicions molt diferents: hi 
havia des de Carles Riba fins a Fran-
cesc Trabal, Joaquim Ruyra i Joan 
Oliver”. El desenllaç de la guerra va 
interrompre l’activitat de la institu-
ció durant dècades. “L’ofensiva que 
estem rebent no és física, però sí 
d’un abast important: amb el se-
grest dels diners, la nostra funció 
queda paralitzada”, afirma. La cele-
bració dels 80 anys de la ILC, que va 
tenir lloc al Palau Robert el 14 d’oc-
tubre, va ser possible perquè tenia 
una partida pressupostària reserva-
da molt abans de la intervenció.✒

oblida “la situació d’emergència 
que viu el país”. Considera que “cal 
seguir fent pinya” i “respectant la 
dignitat de tothom”.  

De moment, entre les entitats 
que estan patint directament la in-
tervenció de les finances de la Gene-
ralitat pel govern espanyol hi ha la 
xarxa de biblioteques i la Institució 
de les Lletres Catalanes. Des de fi-
nals de setembre –i tret de les 40 bi-
blioteques públiques barcelonines, 
que depenen de l’Ajuntament i la 
Diputació–, el control del pressu-
post ha comportat suspendre nom-
broses activitats, jornades professi-
onals i treballs tècnics preliminars 
del catàleg i carnet únic, un dels 
grans projectes pendents de la xar-
xa. “Hi ha hagut molts autors que 
s’han ofert a seguir fent xerrades i 
recitals gratuïtament, perquè la 
programació no quedi interrompu-
da del tot –diu Laura Borràs, direc-
tora de la Institució de les Lletres 
Catalanes des del 2013–. Aquesta 
reacció tan solidària és emocionant, 
però nosaltres, igual que associaci-
ons com l’AELC, treballem perquè 
els autors tinguin una retribució, i 
no podem permetre que la gratuïtat 
es perpetuï”. Amb la intervenció es-
tatal, el pressupost del 2017, que era 
d’1.250.000 euros, ha rebut una re-
tallada de 226.000 euros. “Se’ns han 
retirat els diners previstos per a to-
tes les activitats, des del programa 
de lletres a les aules fins al Festival 
Nacional de Poesia de Sant Cugat 
–explica–. Fa uns dies, el poeta Car-
les Camps Mundó recordava que 
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La història de la revista de 
poesia Reduccions, que 
acaba de presentar un 
ambiciós i exemplar mo-
nogràfic dedicat a Feliu 

Formosa, arrenca molt abans que 
se’n publiqués el primer número, el 
gener de 1977. “A finals de la dècada 
dels 50 es va començar a publicar In-
quietud Artística, on trobem articles 
de Segimon Serrallonga, Miquel 
Martí i Pol i Lluís Solà, i el 1961 va ar-
rencar a Oriflama, amb col·laboraci-
ons de Ricard Torrents i Antoni 
Pous. Tots ells, juntament amb Jor-
di Sarrate, impulsarien anys després 
la revista Reduccions –explica Fran-
cesc Codina, filòleg, professor de la 
Universitat de Vic i actual director 
de la publicació–. El projecte 
hauria pogut arrencar 
molt abans, però es va 
trigar a obtenir l’autorit-
zació del govern”. 

Codina resumeix els 
objectes fundacionals del 
projecte: “La voluntat era 
fer una revista de poesia 
d’àmbit nacional que 
n’abracés tots els aspectes, 
creació, traducció i estu-
di”. Fent un cop d’ull al pri-
mer número s’hi troben 
poemes d’Antoni Pous 
–mort prematurament el 
1976, amb 44 anys–, Joan Brossa, Se-
gimon Serrallonga, Josep Piera i 
Francesc Codina, però també traduc-
cions de Hans Magnus Enzensberger 
a càrrec de Lluís Solà, articles de Joan 
Triadú i Ricard Torrents, i ressenyes 
de Miquel Desclot i Miquel Martí i 
Pol. “Des del principi els fundadors 
van tenir clar que no volien impulsar 
una tendència concreta de la poesia, 
més enllà de l’aposta per la qualitat 
–diu l’actual director, que va substi-
tuir Lluís Solà fa un any i mig–. És una 
revista eclèctica en el sentit estètic 
però amb l’exigència que el que s’hi 
publica tingui interès”. També hi ha 
hagut la voluntat d’equilibrar la pro-
cedència dels textos: “Mai no ens han 
faltat col·laboracions del País Valen-
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‘Reduccions’:  
40 anys de poesia

cià, un dels territoris d’on rebem més 
propostes, i tampoc de les illes Bale-
ars i la Catalunya Nord”. Per a Codi-
na, un dels “grans mèrits” de Reducci-
ons és “la continuïtat”: “Vam comen-
çar publicant quatre números l’any 
d’unes 60 pàgines. Ara en fem tres, 
però n’hi ha de dobles, que poden su-
perar les 250 pàgines”. Des de l’inici, 
la revista ha sigut possible perquè tot-
hom que hi està vinculat ho fa “gra-
tia et amore”, recorda el director. A 
més d’una sèrie d’accionistes que hi 
van posar diners al principi, el finan-
çament ha vingut a través de les subs-
cripcions, i des de la creació de la Uni-
versitat de Vic i el seu servei de publi-
cacions, Eumo, Reduccions hi ha estat 
vinculada. “Actualment tenim uns 

250 subscriptors, i és una 
xifra que hauria de créi-
xer: volem que el concep-
te de subscriptor evolu-
cioni cap al de soci pro-
tector”, comenta. 

La principal dificultat 
de Reduccions és la de la 
“sostenibilitat econò-
mica”: “La poesia era un 
gènere emblemàtic als 
anys 70, políticament i 
nacionalment. A mesu-
ra que la literatura s’ha 
anat normalitzant i s’ha 
obert un espai comerci-

al més gran, ha anat ocupant un espai 
de progressiva marginalització. Cal 
tenir en compte que els darrers anys 
hi ha hagut una marginació de la po-
esia en l’ensenyament, una situació 
que per sort comença a corregir-se”.  

Tenint en compte que és una ini-
ciativa privada, la continuïtat imme-
diata de Reduccions no està amena-
çada, de moment. “En la nostra cul-
tura hi ha hagut interrupcions, espe-
rem que en el context actual no 
n’arribi cap de caràcter general –diu, 
abans d’esmentar unes paraules que 
Mercè Rodoreda va adreçar a Josep 
Tarradellas–: «L’intel·lectual cata-
là té, del Renaixement ençà, una ma-
nera de fer política, i només una: pro-
duir en català»”.✒

SERRALLONGA, SARRATE, SOLÀ, MARTÍ I POL I TORRENTS A FINALS 
DE LA DÈCADA DELS 70. JORDI PUIG I BOIX


