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A
mb el títol genèric
de La literatura cata-
lana hoy i coincidint
amb la festa de Sant
Jordi, la revista Late-

ral ha volgut dedicar unes
pàgines especials a analitzar
el present de la nostra litera-
tura. Hi ha una ràpida pano-
ràmica de la poesia actual
amb dues pàgines de poemes
traduïts i articles d’Oriol Iz-
quierdo, que fa un breu repàs
de la història de la llengua
catalana, David Castillo, que
fa un repàs encara més breu
de la llista dels autors que
avui marquen la diferència,
Rosa Cabré, que ens explica el
seu particular cànon novel-
lístic, i Teresa Férriz, que
parla dels editors catalans a
l’exili. Val a dir que, entre-
mig, hi ha un article de Piti
Español, però confesso que
encara no he entès què hi fa,
en aquelles pàgines concre-
tes. Tanmateix, el més desta-
cable al meu parer és l’entre-
vista que Anna M. Gil li fa a
Enric Sòria, l’autor del mag-
nífic assaig L’espill de Janus.
Una entrevista dissortada-
ment massa curta –Sòria és
dels que sempre tenen coses
interessants a dir– i que té la
virtut d’estar perfectament
centrada en el tema que dóna
títol general a la monografia
(cosa que no es pot dir, per
cert, d’algunes de les altres
col·laboracions). Com a com-
plement, i pel mateix preu, el
lector es pot endur a casa una
separata amb una antologia
de contes catalans d’autors
contemporanis.

MARS I MUNTANYES
Paral·lelament a aquest nú-
mero especial de la revista,
Lateral Ediciones ha tret al
carrer el llibre Mar i muntanya

en dues versions indepen-
dents: la catalana i la caste-
llana. Es tracta d’una antolo-
gia de contes catalans con-
temporanis magníficament
presentada i en la qual –aquí
sí– es detecta una harmonia
gairebé perfecta entre el que
s’anuncia i el que arriba al
lector.

Segons els crèdits del llibre,
la responsabilitat de la selec-
ció d’autors i textos és de Mi-
hály Dés, amb l’assessora-
ment de Jordi Carrión, Anna

Maria Gil i Valentina Litvan.
Com totes les antologies que
es fan i es desfan és evident
que en aquesta també hi ha la
dosi de subjectivitat suficient
perquè cada lector pensi que
la nòmina d’autors podria te-
nir aquesta o una altra com-
posició. La meva opinió, però,
és que en general Mar i mun-
tanya l’encerta força, cosa que
no exclou que pugui mani-
festar-hi alguna discrepància
de matís pel que fa als autors
triats.

M’explico. Encara que el lli-
bre apareix com una antolo-
gia de contes, no de contistes,
em sembla una mica forçat
posar-hi noms com ara Porcel,
Coca, Puigverd i Solsona, gent
dotada amb una qualitat nar-
rativa fora de tot dubte però
amb una bibliografia en la
qual el pes de l’obra novel·lís-
tica és notòriament superior
al de la seva producció contís-
tica. Per aquesta mateixa regla
de tres faltarien noms com ara
els de Robert Saladrigas, Xavi-

er Roca-Ferrer i Maria Mercè
Roca, amb reculls de contes
publicats durant la dècada
dels noranta de qualitat com-
parable (i en algun cas, com
ara la Llibreta de vacances, de
Solsona, i L’ensenyador de pisos
que odiava els mims, d’Empar
Moliner, permetin-me dir que
superior) als que apareixen a
Mar i muntanya. Tret, és clar,
que l’antòleg consideri que
l’obra de la gironina Maria
Mercè Roca pertany a un dels
gèneres que, segons es diu en
el pròleg, no han entrat en el
llibre: la literatura sentimen-
tal i sensual.

LA BRUNETE CATALANA
A fi de comptes, com el lector
pot veure, tot plegat són
qüestions opinables que no
devaluen la notable impressió
del conjunt. Una impressió
que mereixeria, al meu parer,
una puntuació molt propera a
l’excel·lent si no fos per una
mancança que –aquesta sí–
no dubto a qualificar de greu:
l’absència de Màrius Serra,
autor del recull La vida normal
(Proa, 1998), premi Ciutat de
Barcelona de Literatura Cata-
lana. Una absència que m’a-
treviria a suposar que es deu a
una badada ja que en el pròleg
es fa referència explícita a la
no-inclusió d’uns quants au-
tors –entre els quals Màrius
Serra– perquè “no cultiven
(com a mínim últimament) el
gènere breu”.

Cabré, Coca, de Palol, Fo-
nalleras, Llavina, Márquez,
Moliner, Moncada, Pagès Jor-
dà, Porcel, Puig, Puigverd,
Puntí, Rafart, Riera (Carme) i
Solsona –amb l’afegitó de
Monzó i Pàmies, només en la
versió castellana– conformen
una bona divisió cuirassada a
l’encalç del lector espanyol. Si
les coses fossin normals i no
haguéssim de perdre tant
temps i tantes energies a
lluitar pel que hauria de ser
evident, aquesta Brunete ca-
talana que s’aplega a les pà-
gines de Mar y montaña hauria
de servir perquè, més enllà de
les nostres fronteres lingüís-
tiques, quedés ben clara la
potència de la nostra narrati-
va breu i el seu indiscutible
interès.


