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REMINISCÈNCIES MIQUEL DE PALOL

l seguiment de les preceptives artís-
tiques és un terreny de discussió
adobat entre els artistes, crítics i

historiadors. Apareix una forma nova, i se
n’estableixen les regles del joc de pressa,
amb enganyosa facilitat. S’ha creat un
llenguatge inèdit, i les normes venen de
manera natural de la seva essència i de la
voluntat expressa d’un grup dels artistes
entre els quals, o algú pròxim a ells, en
surt un que en fixa les pautes que amb el
temps esdevenen la preceptiva clàssica.

Els tractats antics estableixen les nor-
mes que seran seguides per les generacions
futures. La Poètica d’Aristòtil, les Màximes
i Reflexions sobre la Comèdia de Bossuet en
les lletres i l’escena, els llibres de Vitrubi,
d’Alberti, de Palladio en l’arquitectura,
són els pilars que com a fonts de models i
com a objectes d’estudi teòric arribaran vi-
gents fins fa poc més de cent anys. Les for-
mes evolucionen per fases diverses, algu-
nes brillants i en certa mesura culminants,
tot i que la tecnologia i la societat continu-
ïn proporcionant expectatives de canvi. Hi
ha mecàniques equivalents, posem per cas,
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Necessitat
de
prescripció

en la poesia del Renaixement a partir dels
models clàssics, en la música del XVIII
centreeuropeu a partir de models italians i
francesos, en el cine nord-americà entre
els anys vint i els seixanta a partir de mo-
dels propis i de l’expressionisme alemany:
l’exercici a partir d’una fórmula i l’establi-
ment d’una convenció prou flexible per
encabir-hi tant l’obra mestra com el pro-
ducte immediat de consum.

El sistema s’amortitza a partir de la re-
volució industrial del XIX, que a partir de

la producció seriada
du a les últimes conse-

qüències la distinció
entre art i artesania, i

obliga a qüestionar la
idea d’originalitat i de

peça única. La crisi s’inte-
rioritza en la idea que
l’evolució de les formes i
dels mitjans tècnics ha arri-
bat a un punt insuperable, i
els creadors s’escapen cap a
les ruptures, a les descons-
truccions, a la iconoclàstia
envers les normes i els pre-
ceptes. En els antics, la idea
de novetat anava deslliga-
da de la necessitat d’abolir

convencions, i de forma
conseqüent de trencar

amb el passat, perquè
no havia deixat mai
de ser-ne una con-
seqüència.
Dutes les ruptures
a un nou punt de

no retorn –el resul-
tat acaba essent el no-res–, és el temps de
neos i posts, ja deslligats de l’acadèmia i
dels rigors de l’ofici. Sense prescripció re-
cognoscible en termes objectius, els exege-
tes s’han tornat venedors de xarops al ser-
vei del mercat, o bé filòsofs escèptics; en
qualsevol cas, practiquen una retòrica in-
comprensible per la ciutadania lambda, i
també pels clients, tot i que aquests fan
veure que n’estan al cap del carrer. Mentre
els surtin els números, tant els fa si el rei va
despullat. ❋
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Clàusula de rescissió

ESTIMADA PSICOANALISTA JORDI CERVERA

iuen que l’estiu fa que les coses es
dilatin i es relaxin i escriptors i
lectors s’acoten a la botànica, bus-

cant l’ombra de moreres, pins o qualsevol
vegetal capaç de regalar ombra sense dema-
nar res a canvi i sense dir “ho sento”, com
resen els tractats d’amor incondicional.

Però ara que el personal ha viscut im-
mers en aquesta febrada Neymar com si
haguessin de cobrar tots el 10% de la clàu-
sula de rescissió se m’acut pensar que ja es-
tà bé de tòpics i de pensar que la literatura
és una ciència més elevada que el futbol. El

D món del llibre té molt a aprendre de l’uni-
vers de la pilota. Us imagineu un xeic àrab
carregat de dòlars fitxant un autor a cop de
talonari? I dues editorials negociant els seus
catàlegs: “Et canvio el Vargas Llosa pel Lluís
Llort que és molt més simpàtic i més fresc.”

Necessito un autor amb visió del joc his-
tòric, que pugui barrejar bé sexe i intrigues
i crear perill en totes les llistes dels més ve-
nuts. I que tots els autors, en lloc d’agents
literàries, tinguessin representants encor-
batats que es dediquessin a cobrar comis-
sions i a obrir comptes negres en paradisos

fiscals. I contractes de publicitat amb, po-
sem per cas, David Castillo, anunciant en
banyador sucs de papaia detox a ritme de
bossa nova i al costat de la Noomi Rapace
(que és molt Game Over) o la Care Santos
com a imatge d’un perfum francès i dient a
càmera “Care c’est moi” amb veu seductora
i exagerant l’accent del Maresme. I això per
no parlar de generalitzar les clàusules de
rescissió i així quan un autor canviï de se-
gell (el 99,9% de manera constant) l’edito-
rial receptora hagi d’amollar una mortera-
da. Visca el futbol, mori la literatura! ❋




