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Algunes reflexions sobre el prestigi de la literatura catalana avui

Ser i semblar

E
T x e m a M a r t í n e z I n g l é s

n la distància, veiem
com l’últim Sant Jordi
va constatar el fracàs
actual de la literatura
catalana. Que les tra-
duccions dels admira-

bles llibres de Ruiz Zafón i Cercas fossin
els més venuts en català i, a més, que
produccions autòctones com les de Bu-
enafuente i Asha Miró s’enfilessin al
capdamunt de les llistes són dues dades
que subratllen aquest esperit de deso-
lació que darrerament s’escampa per
entre el món literari català. Va ser
també detestable el tractament previ i
posterior dels mitjans, tant escrits com
audiovisuals, de l’indubtable fenomen
que suposa la diada, amb un menys-
preu gairebé obsessiu per la poesia –en
un any, a sobre, en què pul·lulaven al-
guns poemaris imprescindibles i d’alta
rellevància com són, entre altres, La mar
de dins, de Pere Rovira, i Les imminències,
de Màrius Sampere– i una insistència
igualment obsessiva en els escriptors
periodistes, com si aquesta segona
condició fos imprescindible per a la
primera, i pels escriptors de Barcelona
(capital enllà s’obre un forat negre in-
explorat). Sí, tot això que estic dient
aquí són coses sabudes i repetides i poc
divertides, però no hem de perdre de
vista que Sant Jordi és una mena de
termòmetre que marca la febre dels
lectors, del país, que sembla atordit per
la ingent allau de dades i títols i noms
que rep i que sembla dimitir de qual-
sevol responsabilitat en el futur, i pre-
sent, de la literatura catalana. No en-
tenc, de veritat que no ho entenc, com
una persona pot preferir llegir una no-
vel·la castellana en la seva versió cata-
lana (ni sent novel·la i traducció elogia-
bles) si pot fer-ho en l’original. Totes les
explicacions a tal perversió
m’esgarrifen: per estranya militància
idiomàtica i per fer país, per desconei-
xement que es tracta d’una traducció o
per passotisme. Potser se’n salvaria un
darrer motiu: per curiositat, havent
llegit la castellana. En qualsevol cas,
aquest progressiu allunyament dels
grans escriptors catalans del seu públic,
amb alguna heroica excepció, és una
evidència cada dia més palesa i ens ha
de preocupar fins al punt de fer-hi al-
guna cosa. Moltes veus s’han aixecat
últimament mirant de reflectir un
creixent malestar, en forma d’articles,
manifestos i opinions que, per desgrà-
cia, s’acaben dissolent en un oceà de
calma i de passivitat que va molt bé per
sobreviure i per anar tirant tots ben
tranquils. Però quan una cosa es co-
mença a moure, com em sembla que és
el cas, tard o d’hora conquista les seves
conseqüències, a petita o a gran escala.
Podríem resumir-ho així: ara que se su-
posa que la literatura catalana hauria
d’estar millor que mai, per les favora-
bles circumstàncies socials i polítiques
i històriques, resulta que no és que es-
tigui pitjor que mai, que tampoc cal
exagerar, sinó que va de camí d’es-
tar-ho, segons l’opinió de molts. I el
darrer Sant Jordi –bé, els darrers– és la
punta de l’iceberg, el símptoma d’una
malaltia que hem d’evitar que esdevin-
gui crònica.

La culpa, és clar, no recau en ningú i
en tothom alhora: els bons escriptors
no estan gaire per la feina de llançar-se
a una promoció frustrant; els editors
fan el que han de fer, és a dir, intentar
vendre com més llibres millor; els lli-
breters segueixen el rastre dels editors i,
en general, exhibeixen diguem-ne poca
sensibilitat literària (vull dir que n’hi ha
pocs que llegeixin: no tenen temps) i els
hauríeu de sentir recomanant al deso-
cupat lector; els famosos, els mediàtics,
també fan el que els toca: treure profit
de la seva glòria fugaç, i només cal
aplaudir-los per ser coherents; els polí-
tics, el poder, estan mínimament inte-
ressats en la literatura i les seves acci-
ons en aquest sentit són ben previsibles,
nímies i també del tot coherents amb
els seus principis; i els lectors entren en
aquesta deforme torre de Babel per la
porta que troben oberta. Tot plegat crea
una aurèola que no té res de divina, ans
al contrari: el prestigi de la nostra lite-
ratura, de la nostra llengua, s’arrossega
per terra com en aquell poema en prosa
de Baudelaire.

La gent li té por, al català. La com-
prensible obsessió per la normalització
de la llengua dels últims vint anys està
tenint efectes negatius en la societat,
que veu invertida la base de la pirà-

mide i percep el català com una pla-
taforma d’elitització. Una normativa
complexa i capritxosa, un diccionari
anacrònic i unes lleis encotilladores
han condemnat “el gruix de la pobla-
ció a un perpetu analfabetisme secun-
dari”, com ha denunciat Miquel de
Palol, just quan se suposa que s’hauri-
en de veure els resultats de la immer-
sió lingüística no ja només dels immi-
grants –que trien el castellà per òbvies
raons pràctiques– sinó també dels
mateixos catalans fills dels temps
franquistes. Quan la troupe de Buena-
fuente va entrar a TV3, va ser com una
alenada d’aire fresc a la falsa rigidesa
de l’estàndard que s’hi parlava, cosa
que explica en part l’èxit que va tenir
tant a la televisió com després en els
llibres de cada Sant Jordi, malgrat que
una cosa és obrir la llengua i l’altra
substituir-la per una cada cop més im-
portant dosi de castellà i de barbaris-
mes. O sigui que, a pesar dels esforços,
no hem aconseguit ni dotar el país
d’un nivell lingüístic acceptable ni
hem normalitzat la llengua fins al
punt que aparegui en tots els àmbits
de la societat i la cultura, que és el que
compta. Confondre llengua amb cul-
tura, i amb literatura, ha estat un dels
nostres grans errors, i encara és un

dels llasts més importants que hem de
deixar anar, perquè per recuperar el
prestigi de la literatura catalana i per
donar rellevància social a la seva llen-
gua haurem de centrar-nos en la qua-
litat i en la importància de la lletra, no
en com s’escriu aquesta lletra ni què
s’hi amaga al darrere (que si una nació
sense Estat, que si una religió o una
burgesia o un pagesot o una dona
alliberada o un periodista inquiet). El
poder ha de posar tots els mitjans per
prestigiar la literatura, amb línies d’a-
judes a la traducció, a l’intercanvi amb
altres països, amb campanyes a les es-
coles i a les biblioteques i als cafès... I
deixar el folklorisme, de moment, en
un segon terme.

L’àmbit d’una literatura petita ha de
ser gran i s’ha de mesurar pels seus
cims més alts, no pels seus turonets,
també necessaris. Ara mateix, vivim
temps de confusió i, com ha assenyalat
Bru de Sala, no existeixen les eines
necessàries per destriar el gra de la
palla. Ni els mateixos intel·lectuals a
vegades saben distingir i es mouen per
gustos (com ha de ser) i per interessos
(això ja no hauria de ser) molt perso-
nals. On es traça la frontera de la qua-
litat objectiva? Qui la traça i com? Ne-
cessitem referents i, valgui la parado-
xa, refer la casa per dalt, per després
anar a posar-hi els fonaments, que
trontollen. I finalment, si recuperem
del fang l’aurèola, ens queda la feina
de vendre-la al preu just. Perquè ja sa-
bem que tenim grans escriptors entre
nosaltres, però tothom ho ha de saber,
i els catalans, els primers. Saber-ho i
creure-ho. La literatura catalana, a
banda de ser bona, ha de semblar-ho.
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