
a no sé si és signe de senectut la im-
pressió que el món avança empès
per aprenents de bruixot. Un es dei-

xa endur sovint per la impressió que les
coses van cada vegada pitjor, però el cert
és que la ciència avança, la tecnologia pro-
gressa, s’inventen nous prodigis d’àmbits
diversos, els biòlegs descobreixen remeis
per a les malalties i els esportistes –dro-
gats qui ho sap– baten rècords i deixen el
personal bocabadat amb proeses cada cop
més grans.

J Mirant de ser el més objectiu i menys
neuròtic possible, una prova de localitzar
les virtuts i els desastres. Salvades les sim-
plificacions, el cine podria ser un bon
camp de proves. Tret d’excepcions que,
enllà del tòpic, confirmarien la regla, les
pel·lícules són cada cop millors tècnica-
ment, més realistes, espectaculars i espa-
terrants, i psicològicament cada cop més
febles, d’arguments i continguts més tri-
vials i infantils. Potser això indica que
avancem en la gestió de les coses mate-

rials i retrocedim –o no es
veu cap a on avancem– en el

coneixement i el cultiu de l’esperit.
Descendint a terrenys més pròxims i

particulars, aquest cronista, criat en
temps en què la crítica literària era esta-
blerta, dogmàtica i de vegades tirànica,
juntament amb els companys de travessia
va sentir la necessitat de rebel·lar-s’hi en
contra, i no pas per l’èxit d’aquella minsa
revolta sinó per una sèrie de factors lli-
gats sobretot a la bàrbara mercantilització
del sector de les lletres, la realitat actual és
que aquells crítics de referència han des-
aparegut; al marge de la seva desaparició
física, no han tingut successors del seu
calat.

Al marge que, com tot en la vida, pu-
guin i en aquest cas hagin de ser discutits,
la pèrdua de prescriptors de les societats
intel·lectuals és alhora símptoma i causa
de l’aprofundiment en la desalfabetització
de la ciutadania. El gradual desprestigi de
les disciplines de l’esperit discorre en pa-
ral·lel i amb diversos mecanismes de cau-
sa-efecte en totes direccions amb l’extin-
ció de les autoritats prescriptores. El peix
es mossega la cua: qui reconeix el pres-
criptor? Quina societat n’és receptora? La
mateixa d’on hauria d’emanar, o sigui cap.
Què és abans, l’ou o la gallina? A aquestes
altures seria estrany que revertís un esta-
tus de factors socials dominats per sango-
neres sense el més punyeter interès en cap
prescripció que no siguin els mers resul-
tats comercials. El mercat ja és l’única
prescripció objectiva i possible, comple-
mentada i combinada amb la desaparició
dels prescriptors pels prescriptors, i dels
mecanismes articuladors... ❋
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Recollir premis

ESTIMADA PSICOANALISTA JORDI CERVERA

esprés de fer el curs d’escriptura
creativa Com ser un escriptor de
Nobel en 6 setmanes el primer

que vaig aconseguir és la conclusió que es-
criure novel·les de 1.300 pàgines, plenes
de personatges intensos i de trames de
gran profunditat filosòfica és una feinada
horrorosa. I com que, a més, es veu que
per aconseguir un guardó d’aquesta vola-
da cal que tinguis una obra sòlida i exten-
sa, doncs no crec que valgui la pena perdre
tant de temps. Ja em va quedar clar que el
millor que es pot fer és escriure trenta o

D quaranta cançonetes amb tornades que no
rimin (encara que costin més de musicar,
els crítics valoren més un, posem per cas
“el meu amor de col·lagen viscós s’ha de
buscar entre els plecs discrets d’una inno-
cència perduda” que no pas un “el meu
amor d’estiu es manté sempre viu, quan
em faig vell i se m’arruga la pell”.

I així, després d’aconseguir el premi
saltant-me tota la tropa que s’ha cremat
les pestanyes escrivint novel·les de profun-
ditat anímica, diré que no puc anar a reco-
llir-lo, malauradament aquell dia coinci-

dirà amb l’hora del podòleg, que tampoc
no tinc frac i potser hi enviaré una col·lega
que, com tots els que m’han donat el pre-
mi i els que em feliciten, no se sabrà les
meves cançons. Ja se sap que els moderns,
sempre amb la necessitat de marcar ten-
dència, ho entendran com una revolució i
s’encetaran les mans aplaudint en lloc de
posar-nos a caldo (o amb la nova gramàti-
ca s’ha de dir a brou?). Del que no hi ha
dubte és que tenir els moderns al teu cos-
tat t’estalvia problemes de consciència i
t’ajuda a refermar la personalitat. ❋


