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El pitjor de tot és que encara hi ha qui s’enorgulleix de la ignorància

Carta a Manuel Forcano des
de Bayreuth
H è c t o r B o f i l l

Estimat Manel,

J
a fa gairebé dos anys que
hem tingut el privilegi de
rebre les teves sumptuoses
cartes des d’algun racó de
l’Orient. Ara que visc un
petit exili a la Baviera pro-
funda, en el cor d’un volcà
de turbulències i de mega-

lomanies disfressat d’una sensata i
exquisida ciutat provincial, m’he per-
mès l’arrogància de pensar que les
teves cartes mereixien respostes i que,
en definitiva, em tocava a mi adre-
çar-te unes paraules. No pretenc imi-
tar el teu estil ni la teva enlluernadora
sensualitat. Tampoc no tinc la inten-
ció de descriure, per exemple, el refi-
nament dels jardins guillemins –es-
cenari de les meves passejades solità-
ries i de gran part de les meves
cabòries– o l’estranya discreció de les
comitives wagnerianes on, al peu del
Festspielhaus, confraternitza l’Europa
més poderosa i més obscura. Només
aspirava a enviar-te unes quantes no-
tes de les sensacions que m’han bate-
gat durant la meva estada en aquesta
ciutat que representa un punt culmi-
nant de la cultura universal, malgrat
que ara, com la resta d’Alemanya, da-
valli cap a un daurat estancament
econòmic. De fet, volia parlar-te de
cultura, ofici en el qual tu i jo ja hem
fet les primeres temptatives, i m’urgia
molt comentar-te la creixent repulsió
que em provoca pertànyer a una co-
munitat, la catalana, que menysprea
la cultura, que només la pren en la
dosi justa per calmar la seva mala
consciència i que està decidida a
practicar l’eutanàsia pel que fa a la
seva llengua i a la seva literatura,
percepció que s’agreuja quan s’entra
en contacte amb una tradició potent,

com l’alemanya, amb les ba-
ses formatives, demogràfi-
ques i crítiques suficients
per rebre els seus creadors i
gaudir de les seves obres. No
amagaré que aquest comen-
tari pateix d’una interessada
parcialitat i té un punt fari-
saic: si tu i jo fóssim ale-
manys, fins i tot amb les
nostres modestes aportaci-
ons –i encara a l’inici de les
nostres carreres– ja tindrí-
em un cercle de reconeixe-
ment, de diàleg i de suport
material a la nostra activitat
del qual a Catalunya no en
disposarem mai. Suposo que
aquesta és una evidència
amb la qual s’enfronta cada
generació d’intel·lectuals ca-
talans, amb la peculiaritat
que ara és el nostre moment
i, per tant, també tenim tot
el dret de queixar-nos. Però
el que em preocupa de debò,
més enllà d’aquestes mes-
quineses de caràcter perso-
nal, és una altra qüestió i és
que a Catalunya sembla ha-
ver-se instal·lat no sols la in-
diferència cap a qualsevol
projecte d’envergadura in-
tel·lectual sinó una marcada
tendència a la penalització contra
aquells que encaren una obra amb un
mínim de densitat. La irradiació d’a-
questa concepció pop de la cultura
que infesta tota la civilització occi-
dental –també aquí, a Alemanya– per
a les literatures migrades com la nos-
tra és completament letal. Cada vega-
da és més descoratjador veure que el
teu treball no interessa a ningú, que
hi ha molt poca gent capaç de seguir-
te i que, més enllà de les ressenyes

agòniques, no comptem amb aparells
de judici documentats que preparin la
recepció de les nostres obres. Darre-
rament he parlat amb un amic comú
que em confessava il·lusionat com es-
tava enllestint una novel·la sobre el
jansenisme i tot seguit hem acabat
deprimint-nos junts tot pensant que
ja podíem aprofundir en els nostres
temes, i furgar en una xarxa de con-
nexions amb l’alta cultura, que a Ca-
talunya no hi haurà cap crític capaç

d’entreveure els referents de
la novel·la que el nostre amic
prepara perquè amb prou
feines hi ha algú que sàpiga
què és el jansenisme. I així
els exemples es podrien
multiplicar –i penso en tu,
en cada vegada que t’endin-
ses a parlar-nos del teu uni-
vers semític o t’aferres a al-
gun fragment de la historio-
grafia clàssica que ja molt
pocs tenen la dignitat d’in-
terpretar–. Insisteixo: el pit-
jor és que encara s’enorgu-
lleixin de la ignorància, que
els nostres únics interlocu-
tors siguin en molts casos
uns ineptes que van pontifi-
cant des dels diaris (curiosa-
ment des de premsa catala-
na escrita en castellà) amb
les seves apologies de la ba-
nalitat, convençuts que el
que és important és arribar a
un públic amb el cervell li-
quat, i encara amb la inde-
cència de proclamar ben alt
que ells mateixos no han
llegit ni la Muntanya Màgica
ni saben qui és Giordano
Bruno. Manel, portem molts
anys de predilecció pels dis-
cursos plans, de literatura
que s’acontenta a ruixar-se
amb unes gotes d’enginy i
que en té prou en arribar a
un paquet de classe mitja
que compra sense llegir i en
funció de qui té més gràcia a
l’hora de fer la mona en al-
gun mitjà de comunicació.
Allò que em sembla increï-

ble és l’autoritat que s’ha concedit als
mentors d’aquesta via que ens portarà
sense dubte al genocidi cultural i al
qual, em temo, a nosaltres no ens
deixaran cap altra opció que contri-
buir-hi perquè sempre som a temps de
canviar de cultura i sortir així d’a-
questa caverna d’analfabets i de fra-
tricides on la perseverança i el mèrit
no fan res més que enfonsar-te.

■ Hèctor Bofill. Escriptor

Publicacions bilingües
F r a n c e s c C a n d e l

D
e tota manera, ¿vostès creuen
que es pot definir com a bi-
lingüe una revista que conté
trenta-nou pàgines i mitja en

català i només mitja pàgina en caste-
llà? Es tracta d’un número especial i
antològic de la revista Carrer: es veu
que jo el guardava per la seva antolo-
gia; especial i ja antic, perquè es va
publicar amb el número 11-12 el no-
vembre-desembre de l’any 1992. És a
dir, que ha plogut. La revista Carrer té
format de llençol, de gran diari, i és la
veu de la FAVB (Federació d’Associaci-
ons de Veïns de Barcelona). Professio-
nalment parlant, és de les millors co-
ses que es publica en aquest tipus de

premsa no comercial, tant en la forma
com en el contingut. Aquest número
conté aquell paròdic alfabet o diccio-
nari de La Barcelona de Maragall res-
pecte a l’històric del porciolisme pu-
blicat per la revista CAU. El mig full
castellà que el presenta és de Manuel
Vázquez Montalbán. Podria estar es-
crita en caràcters ciríl·lics i ens espa-
vilaríem per desxifrar-la. Vázquez
Montalbán té carta blanca, a més de
ganxo. Generalment, el Carrer, en les
seves més o menys trentena de pàgi-
nes habituals, només té tres o quatre
col·laboracions en castellà. Hi insis-
tim: es pot catalogar com a bilingüe
una publicació així? Informativa és Ho-

ja Informativa, l’ Hoja tènuement insi-
nuat; l’informativa, ressaltat i destacat.
Corrien cinc números pel meu desga-
vell, des del desembre de l’any passat
fins al maig d’aquest any; em faltava
el mes d’abril. Sota el titular, mig en
castellà, mig en català –informativa, a
aquest respecte, és paraula ambigua–
la capçalera s’arrodonia en català:
“Desembre 2002, número 389 Can
Sant Joan (Montcada i Reixac)”. Entre
els que la duien hi havia dos grans
amics meus: Sebastià Heredia i Josep
Lluís Martínez. La revista ja té la seva
antiguitat: crec que no m’equivoco si
dic que al voltant de 30 anys. Es tracta
d’una revista de barri al servei d’a-

quest barri, que tracta i es compromet
amb els seus problemes i les qüestions
veïnals, però que també treu el cap i
s’embardissa en els temes de l’exteri-
or. Crec recordar que van començar
totalment en castellà. Avui, i en
aquest estrany balanç enquestador
meu, i més o menys, el resultat és el
següent: número del desembre, 12
pàgines, 8 col·laboracions en català i 7
en castellà; gener, 8 pàgines, 8 treballs
en català i 4 en castellà; febrer, 8 pà-
gines, 8 escrits en català i 3 en caste-
llà; març, 11 pàgines, 9 redaccions en
català i 7 en castellà; maig, 8 pàgines,
4 aportacions en català i 4 en castellà,
incloent-hi a més un anunci en català
que és com el desempat. Per a mi és
una publicació entranyable i summa-
ment fraternal. Una altra revista de
les que havia inclòs en aquest joc meu
era Realitat, una revista trimestral de
la qual tinc tres números a mà. Haig
de tenir-ne alguns números més, di-
guem que emmagatzemats.

■ Francesc Candel. Escriptor. Medalla d’or de la

Generalitat de Catalunya


