
EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 14 D’AGOST DEL 201512 |

GRUP HERMES
President: Joaquim Vidal i Perpinyà.
Consell d’Administració: Lídia Vidal i Juventench
(vicepresidenta), Eduard Vidal i Juventench, Esteve Colomer i
Font i Joan Vall i Clara.
Consell Editorial: Xavier Albertí (president), Joan Villarroya
(vicepresident), Joan Ballester, Josep Delemus, Lluís Foix, Rosa
Font, Dolors Lloveras, Jordi Maluquer, Jaume Oliveras, Vicent
Sanchis, Teresa Seseras i Pep Collelldemont (defensor del lector).

Punt de Vista El Punt Avui expressa la
seva opinió únicament en
els editorials. Els articles
firmats exposen les
opinions dels seus autors.

Direcció Executiva: Joan Vall i Clara
(conseller delegat), Xevi Xirgo (Informació
General), Emili Gispert (Informació
Esportiva), Toni Muñoz (Serveis), Josep
Madrenas (Webs i Sistemes), Albert París
(Comunicació), Anna Maria Ribas (Gerència
Comercial), Miquel Fuentes (Administració i
RH), Lluís Cama (Producció), Concepció
Casals (Distribució) i Ricard Forcat.

omentava Tabucchi, fa alguns anys,
una història exemplar: quan, en la
dècada dels seixanta, uns imbècils,
teòrics de la crisi, van celebrar els

funerals de la literatura, la suposada difun-
ta hi va enviar, en efecte, el seu taüt, però
buit. La veritat és que ja deu fer un segle o se-
gle i mig que està morint-se, sempre amb
magnífica salut, especialment d’ençà que
es va posar de moda l’estúpida mania intel-
lectual que consisteix a pensar el temps
propi com un temps de crisi. No sé, ara ma-
teix, quants anys deu fer que un nombre in-
finit de periodistes, professors, crítics, pen-
sadors i altres membres de gremis similars
parlen i escriuen incessantment sobre la
crisi del llibre, la crisi de la lectura, del tea-
tre, de la novel·la i de tota espècie d’allò que
en diem (o en dèiem) literatura. Ja fa molts
anys també –o això em canse de llegir– que
la novel·la és un gènere esgotat, exhaurit,
superat, que busca eixides i no en troba, i
per tant condemnat a l’experimentalisme
efímer o a la repetició estèril: és a dir, una co-
sa més morta que viva. Llavors, alguns
aprenents d’escriptor, innocents, llegeixen
aquestes collonades, se les creuen, i es pen-
sen cridats a intentar la resurrecció experi-
mental de la morta: un desastre funest.
Quant al futur d’aquests blocs de fulls im-
presos que anomenem llibres, tampoc no
cal patir: el seu estat crític, final, és un estat
ple de vigor. El llibre no s’acaba, gràcies a
Déu: compareu el nombre de títols publi-
cats fa cinquanta anys i ara mateix, compa-
reu el volum d’exemplars distribuïts, com-
pareu el nombre de centres difusors, llibre-
ries i biblioteques que hi havia fa mig segle.
Al nostre país, posem per cas, el resultat de
la comparació no confirmaria, ans al con-
trari, la idea de l’extinció progressiva del
producte.

QUANT A LA LITERATURA PRÒPIAMENT, i a la
novel·la, el requisit de l’experiment seria
comparar el nombre de practicants i consu-
midors de l’art (de l’art literari, de l’art nar-
ratiu), regulars o irregulars, professionals o
amateurs, en el passat immediat, fa un pa-
rell de generacions, i en el present. El resul-
tat està ben a la vista. Em faria una altra
pregunta, per tant, partint dels fets empí-
rics: ¿per què hi ha, per exemple, més no-
vel·les i més novel·listes que en cap altre mo-
ment de la història? La resposta no té gran
misteri: perquè la major part dels països i
societats tenen més de tot. Hi ha més no-
vel·les allà on hi ha més educació, més salut,
més bons habitatges, bones comunicacions
i bon menjar. És molt simple: la ficció és un
producte (serà un bé o serà un servei: no sé
prou economia) necessari en qualsevol so-
cietat humana. I la novel·la, o cosa similar,
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és la forma que ha pres aquest producte
necessari, primer a l’Europa moderna i des-
prés en tot el món contemporani. La no-
vel·la és hereva del mite, de la faula, de la
rondalla, de la comèdia o del drama: d’aque-
lles formes en què la gent de tots els pobles
ha expressat la necessitat bàsica d’imagi-
nar altres vides. Que és, simplement, l’úni-
ca manera possible de superar la irreduc-
tible limitació de la vida que cada un viu:
l’única manera de viure altres vides. Un lu-
xe necessari.

ÉS UNA PERSPECTIVA RADICALMENT an-
tropològica: la necessitat de la ficció és

pròpia de l’espècie. I la societat contem-
porània satisfà aquesta necessitat de
manera més abundant i variada que cap
altre temps i societat. Dels còmics als serials
televisius, i dels films de terror a les no-
vel·les històriques, els “mons” i les “vides”
a l’abast de l’espectador o del lector són ja
un camp sense límits, inabastable, i sembla
que inexhaurible. I en aquest camp, la ficció
escrita i llegida (més “literària” o menys,
de major o menor valor i pes estètic), la nar-
ració transmesa en fulls de paper relligats,
té una parcel·la pròpia assegurada. Els
llibres de “ficció” són ara mateix matèria de
grans empreses, de multinacionals i de
fusions famoses. Per alguna cosa deu ser.
És clar que a mi (com a molts altres prac-
ticants de literatures massa “intel·lectuals”
o massa petites) l’esplendor del negoci
només m’arriba molt residualment. Però
açò és del tot insignificant: el negoci és gran,
i això és una magnífica notícia. Perquè si
la literatura, posats a ser pessimistes,
representa només un mínim percentatge
del negoci del llibre, és una part suficient,
tanmateix, per assegurar-li una vida
pròspera i discretament feliç. Arribarà el se-
tembre i l’octubre amb una nova rentrée  ̧i
si només un de cada cent títols nous és un
bon llibre, ja podrem descansar ben tran-
quils un any més sense caure en tristors i
pessimismes.

El futur de la difunta

LA “CRISI” DE LA
LITERATURA: UNA MORT
ANUNCIADA?
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na cosa que hem de fer, mentre in-
tentem marxar d’Espanya, és lluitar

per retornar a les paraules el seu sentit
correcte. No pot ser que el català estigui
en mans de polítics que parlen com si
fossin capellans i d’hereus acrítics del
franquisme que fan servir el nostre idio-
ma per netejar la seva imatge. Els països
es corrompen quan les paraules deixen
de representar la realitat i la justícia. Italo
Calvino deia que, després de Hitler, cal-
dria netejar la llengua alemanya de de-
formitats i de cinisme. Igual que el polo-
nès, el català ha pagat més cares les der-
rotes que el francès o l’alemany. Fa se-
gles que patim ignomínia i, per passar
discretament dins d’un Estat hostil, hem
après a estrafer la nostra llengua. Així
com a Barcelona encara hi queden do-
nes que es vesteixen de pageses per por

que les tractin de prostitutes, el català
que s’utilitza en les tribunes encara sem-
bla beneït per la inquisició o per les dicta-
dures. No podem continuar parlant i es-
crivint per complaure els espanyols. No
podem utilitzar el nostre idioma patint
per si un grup de demagogs o inadaptats
ens diran xenòfobs i racistes. Fins i tot els
espanyols que tenen el nivell C de català
ens llegeixen des del seu imaginari, els
seus interessos i la seva història. És natu-
ral que hi hagi confusions entre dues cul-
tures que donen per descomptats valors
tan diferents. Una Catalunya lliure, per
exemple, no acceptaria que els hereus
de Franco o de Primo de Rivera tingues-
sin títols nobiliaris. El guardó de periodis-
me en castellà més internacional i ben
pagat portava, fins fa un any, el nom de
González Ruano, un escriptor nazi que es
va fer un sobresou estafant jueus que fu-
gien de les SS. Com més universal soni el
català, més s’indignaran els guardians de
la unitat d’Espanya. Fins i tot un escriptor
tan irònic com Josep Pla va tenir proble-
mes. Si volem alliberar el país hem d’em-
prar els mots més justos, no pas els més
bonics o cultes –com fan moltes patums
per evitar les crítiques–. Explicar-nos què
significa “en realitat” allò que diem o es-
crivim és l’últim recurs repressiu que li
queda a Espanya i als seus hooligans.

U

No podem continuar
parlant i escrivint per
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Correcció

Keep calm
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