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Resistència
epistolar

urant anys, en presència de la censura i de les
prohibicions de tota mena, la correspon-
dència entre els escriptors va ser la millor

manera de valorar l’estat de la resistència. La militàn-
cia de molts dels nostres escriptors, sovint a través de
canals secrets, hi queda reflectida, al costat de les seves
vicissituds, econòmiques i polítiques, i comentaris
personals, fins i tot íntims.

En qualsevol cultura, més o menys normal,
la publicació de la correspondència serveix
per copsar detalls de la seva personalitat, fí-
lies i fòbies, preocupacions i desenganys.
Entre nosaltres, hi ha hagut un plus: la
persecució i l’intent del poder de destruir
tot el que fes ferum de catalanisme. Per
aquest motiu té un valor doble, com a
testimoni personal de figures irrepeti-
bles i com a testimoni d’un temps de
calamitats, que encara no s’ha acabat
perquè vivim en una seminormalitat que
atabala, que ens constreny i limita. Amb to-
tes les conyes perquè ningú s’emprenyi,
pocs candidats a les eleccions han mostrat
fermesa en un projecte nacional sòlid, amb la
nostra llengua i cultura com a protagonista. Tot
han estat subterfugis perquè els que s’expressen en
castellà no es molestin, perquè els empresaris no
pateixin pels seus mercats, perquè no es fracturi la
unitat del país. Existeix, però, aquesta unitat?
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La militància de
dels nostres
escriptors queda
reflectida a
través dels
volums de
correspondència

Quins han estat els perjudicats i els perseguits? Hem
d’assumir el paper dels discriminadors? Fa riure.

Com a constatació de les dificultats, els nostres lec-
tors es podrien endinsar en la correspondència de di-
ferents escriptors catalans. El nostre crític Xavier Ser-
rahima ens ofereix un tast de tres novetats de corres-
pondències creuades entre Albert Manent, Jordi Ar-
bonès, Manuel de Pedrolo i Maurici Serrahima. So-
bre aquests dos últims, Josep Poca –curador d’una de
les edicions– ens fa, així mateix, una aproximació.

També volem destacar l’aparició a 3i4 del tretzè vo-
lum de correspondència de Joan Fuster. L’edició diri-
gida per Antoni Furió i preparada per Josep Ferrer i

Joan Pujades se centra en la llarga i intensa rela-
ció entre Fuster i Max Cahner. Datades

des del 1959 fins al 1991, les cartes entre
els dos intel·lectuals recullen des de
les incerteses que van haver de patir i
sufocar fins als problemes burocrà-

tics o dels escassos drets dels llibres
encarregats passant per les bata-
lles amb els correctors per la uti-
lització del possessiu llur, una

opció que no li agradava gens,
al geni de Sueca, fins a l’ex-
trem de tallar publicacions si

no s’utilitzava el sentit comú i
l’opció de l’escriptor.
Malgrat que hi ha moltes cartes
que són prescindibles, les opi-

nions, ironies i sentit de l’humor
de Fuster mereixerien ser recordats

cada dia. Per aquest motiu, la tasca de
3i4 és encomiable i hauria de tenir el su-
port dels nostres migrats lectors. Po-
ques literatures tenen firmes com les
de Joan Fuster. ❋

i ha un grup que dema-
na que es pugui circu-
lar a 140 km/h per au-

topista i autovia (i estan a punt
d’aconseguir-ho). Perquè anar
de pressa no sempre ha de ser si-
nònim d’imprudència o de pe-
rill. Hi ha el decret 140/2009 pu-
blicat al DOGC, corresponent al
Departament d’Educació, un
dels àmbits que pateixen més les
retallades. Hi ha el model 140 de
l’impost de la renda (de la que
encara ens toca pagar), relacio-
nat amb la deducció per mater-
nitat. El 27 de setembre els Mos-
sos d’Esquadra van decomissar
140 plantes de marihuana a Pi-
nell de Brai, a la Terra Alta.

Després de les eleccions, la
suma de 87 escons a favor del
dret a decidir fa recomanable
repassar les 140 preguntes més
habituals relacionades amb la
independència que Patrícia Ga-
bancho respon a Full de ruta, re-

H editat per La Mansarda, amb
continguts actualitzats i am-
pliats. Un llibret pràctic i concís,
entenedor, en què les informa-
cions estan contrastades i les
opinions, favorables a la inde-
pendència, no cal amagar-ho,
eviten ser dogmàtiques. Com el
cotó fluix de l’anunci, Full de ru-
ta no enganya.

Gabancho va publicar el fe-
brer del 2009 Crònica de la inde-
pendència, en què recreava com
seria una Catalunya indepen-
dent vista des del 2037. Allò era
una ficció amb base real. Li vaig
comentar, amb incredulitat,
“què maco seria!”. Em va repli-
car que si no m’havia convençut
que era possible, volia dir que
ella no havia assolit l’objectiu.
Ara que m’ho creia, ens ha faltat
contundència. En el pitjor dels
casos, si més no, que siguem els
catalans els que rebutgem la in-
dependència. (Quina ràbia!) ❋
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140 respostes oportunes
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