
n dels problemes que observo en la
Catalunya actual és la frontera invi-
sible però difícil de franquejar que

separa escriptors en català i escriptors en cas-
tellà. Certament, en el terreny personal
abunden les relacions amistoses, fins i tot
cordials. La qüestió és una altra: si bé podem
trobar més d’un autor d’expressió catalana
que no està al cas de la literatura castellana,
són molt més abundants els autors d’expres-
sió castellana que ignoren el més elemental
de la literatura pròpia del país on viuen.

Aquesta reflexió se m’ha acudit arran de la
lectura de Naturaleza de la novela, l’assaig de
Luis Goytisolo (Barcelona, 1935) que va ob-
tenir l’últim premi Anagrama de Ensayo i
que acaba de veure la llum. L’autor hi repassa
la trajectòria de la novel·la des de les epopeies
fins al segle XX, sense limitar-se a les obres en
castellà.

En la transició de la literatura medieval a la
moderna, Goytisolo passa del Cantar de Rol-
dán al Cantar del Mío Cid, d’aquest a la Celes-
tina i el Lazarillo, d’aquests a Rabelais i final-
ment arriba a Cervantes. En tot el llibre no hi
ha ni una sola referència a la novel·la que es
considera la baula entre les novel·les de cava-
lleries i el Quijote. Em refereixo a Tirant lo
Blanc, que segons Mario Vargas Llosa no no-
més és predecessora de Cervantes sinó de
Flaubert: “Me descubrió la razón de ser pro-
funda de la novela y me mostró algunos de los
caminos por los cuales han seguido su aventura
los escritores que son las figuras emblemáticas
del género narrativo.”

En el sisè capítol del Quijote, que narra l’es-
crutini que fan el barber i el capellà de la bi-
blioteca del cavaller, es troba l’explicació que
Goytisolo no ha tingut en compte: “¡Que
aquí esté Tirante el Blanco! Dádmele acá, com-
padre; que hago cuenta que he hallado en él un
tesoro de contento y una mina de pasatiempos.
[…] Dígoos verdad, señor compadre, que, por
su estilo, es este el mejor libro del mundo; aquí
comen los caballeros, y duermen, y mueren en
sus camas, y hacen testamento antes de su
muerte, con otras cosas de que todos los demás
libros deste género carecen.”

Segles més tard, Martí de Riquer va mos-
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trar com el realisme, l’humor i la naturalitat
del Tirant el diferencien de les novel·les de
cavalleries anteriors.

No es tracta de demanar a Luis Goytisolo i
a tots els escriptors catalans, sigui quina sigui

la llengua que utilitzin, simpatia política ni
generositat moral, sinó simplement que no
neguin l’evidència històrica i literària. No cal
que elogiïn la literatura en català, però sí que
deixin d’actuar com si no existís. ❋

Tirant lo Blanc
segons la versió
teatral que va
dirigir fa pocs anys
Calixto Bieito
MARCUS LIEBERENZ

L’apunt
Tirant lo Blanc és
l’obra més
important del
valencià Joanot
Martorell i un
dels màxims
exponents de la
novel·la
cavalleresca en
llengua catalana i
del segle d’or
valencià. Va ser
publicada a
València el 1490
i esmentada en el
Quixot com una
de les obres
salvades de la
crema de llibres.
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