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Els joves escriptors obren una tercera via en la literatura catalana

La generació del 2000

L
T x e m a M a r t í n e z

a irrupció de nous per-
sonatges en una escena
relativament prefixada
produeix un desencaix
evident que n’altera la
forma i els continguts,

fa que el rol que cada un d’aquests
personatges assumeix per convicció o
per imposició es difumini i sigui ja
impossible d’entendre l’obra completa
de la manera en què el pacient espec-
tador la veia i la concebia. Entren no-
ves cares i l’espectacle se’n ressenteix.
Davant d’aquesta inesperada circums-
tància, només podem adoptar dues
postures en principi antagòniques: re-
butjar de ple el nou enfocament, obvi-
ar-lo, riure-se’n a gust, satiritzar-lo, o
bé contemplar-lo, fer-ne una anàlisi i
assumir-lo.

Trobo que la segona opció és la més
adient per a una realitat que, ho vul-
guem o no, és aquí, ha arribat, s’ha
instal·lat entre nosaltres i ja ningú po-
drà bandejar si no és a través d’alguna
caravana de la mort literària. Catalunya
és un país petit que sempre ha tendit
a l’encasellament com a forma de
funcionar i obrir-se pas, un territori on
tots som veïns propers i on tothom
desconfia de si mateix i de les possibi-
litats del del costat. Un país d’aventu-
rers solitaris. Per això es fa especial-
ment complicat incorporar en el cà-
non actual de la literatura catalana un
grup d’escriptors que ara ronden la
trentena (nascuts entre finals dels 60 i
principis dels 70) i que sembla que es-
tiguin copant amb nocturnitat i traï-
doria, de sobte i d’un any per l’altre,
com una estesa de bolets, les editorials
i els premis i els mitjans buscant una
mena de protagonisme, diguem-ne,
extraliterari. Però hem d’entendre la
situació actual: primer, els premis són
una de les escasses vies que (tots) els
escriptors catalans tenen per publicar,
i és ben lícit que tothom procuri be-
neficiar-se’n sense haver de pagar cap
aranzel ètic o literari; i segon, els mit-
jans han fet bé la seva feina a l’obrir les

portes a veus noves que
sovint tenen el coratge
aparentment eixelebrat de
la joventut per dir en pú-
blic el que molta gent diu
en privat, i ho pensa, i ho
creu amb fermesa, però
calla potser temorós d’en-
lletgir l’oasi català, la pax
cultural que vint anys de
pujolisme han edificat. Un
escenari prou vàlid fins
ara, que ha funcionat més
o menys bé, però que re-
clama a crits una regene-
ració si no volem morir
d’un cofoisme –paraula
tan nostrada com signifi-
cativa de les nostres misè-
ries– propi d’ulls loboto-
mitzats.

Els furibunds atacs que
aquesta generació del
2000 ha generat responen
al que entenc que són al-
gunes de les característi-
ques essencials del grup. En primer
lloc, la sorollosa entrada a escena que
hem esmentat abans; en segon lloc, la
mateixa indefinició que tota nova rea-
litat comporta, com el seu posiciona-
ment polític, fins ara no prou identi-
ficable per poder ser encasellat, o el
transvasament de gèneres que practi-
quen; en tercer lloc, el clar component
religiós –entès a la manera unamuni-
ana– de moltes de les seves obres, una
novetat destacable amb relació a altres
generacions; en quart lloc, una filoso-
fia de l’ambició literària que ràpida-
ment s’ha titllat de pretenciosa; en
cinquè lloc, una palesa inquietud per
combatre un model de llengua i de
pensament neonoucentista que no en-
caixa amb el que unes noves vivències
pretenen expressar, un gust, una
aposta clara per la literatura amb un
sol adjectiu, bona, superant, per raons
històriques, culturals i de pròpia for-
mació, clixés com la valoració d’un
autor pel simple fet que “sap escriure”

i exigint-li, més enllà d’aquesta pres-
suposició inherent a qualsevol escrip-
tor, un equilibri entre la meravella
formal i la fondària del contingut; en
sisè lloc, una reivindicació de certs as-
pectes i autors cabdals de la tradició
que les exigències del guió patriòtic
havien començat a censurar, un re-
clam de refundació del cànon de la li-
teratura catalana contemporània ba-
sada en valors purament literaris i no
de tall ideològic, moral, religiós o lin-
güístic; en setè lloc, un sobri eclecti-
cisme de recursos, una lícita vindicació
de la llibertat creadora sense comple-
xos ni cotilles; i en vuitè lloc, una idea
de grup, tant de Barcelona com de
l’anomenada perifèria, vull dir una
colla d’escriptors que a banda de lle-
gir-se es coneixen, queden per sopar, es
veuen, tracen estratègies creadores,
s’incentiven i s’influencien, tenen lec-
tures comunes i gustos que amb el
temps esdevenen coincidents. Són
amics.

I per tot plegat han obert una mena
de tercera via, aquella que busca am-
pliar la tradició pròpia i les alienes
bevent de moltes i molt diverses fonts,
aquella que no se sent còmoda ni en el
discurs del perfecte català dels diccio-
naris ni en els excessos i les experi-
mentacions de tall avantguardista i

cerca un equilibri que, tot
i que sembli paradoxal,
d’una banda dinamita la
llengua i els seus períodes
tradicionals agafant els
recursos infinits del que es
parla al carrer i de l’altra
vol una elitització de la li-
teratura, per donar-li uns
lectors i uns textos que la
retornin, com es mereix, a
l’altura de les grans cultu-
res. És, a la fi, una qüestió
de convicció i de treball.
D’assegurar una literatura
bonica i endreçada o d’ar-
riscar-se a pintar-ne una de
potent, descarada i multi-
color. Una qüestió d’ob-
jectius i de fronteres.

Naturalment, hi haurà
qui pensi que tot això són
ruqueries, i potser tindrà
raó, però per damunt de
visions i ambicions perso-
nals és hora d’exhibir el
nostre famós seny i per

una vegada fer-lo servir per a alguna
cosa positiva. Una nova generació
d’escriptors ha desembarcat i es dis-
posa a encarar una dècada important
per a la seva obra i per a la literatura
catalana en general, ferida de mort
com està i com es denuncia des de tots
els sectors culturals (editors, autors i
escassos lectors). Potser és hora d’esco-
metre una gran revisió del model de
llengua, de la tradició i de les expec-
tatives per saber qui som, on som i cap
a on anem, si és que anem enlloc. I
l’excusa del desencaix que ha provocat
aquest grapat de barbamecs amb el seu
discurs insolent és prou bona si ens ha
de servir per millorar i tirar endavant.

La generació del 2000 no vol tombar
ningú ni prendre els papers de l’auca a
ningú, sinó tot el contrari. Vol sumar
esforços, crear un diàleg, esperonar i
esperonar-se. Que aquí hi ha feina per
a tothom. I molta.

■ Txema Martínez Inglés. Escriptor. Premi Ciutat de Palma

de poesia 2003

‘Okupes’ del Palau Moja (1936-39)
T e r e s a P à m i e s

A
mitjans del 1982, la Genera-
litat de Catalunya va comprar
el Palau Moja als hereus del
marquès de Comillas, que en

fou el darrer propietari, per conver-
tir-lo en seu de la direcció general de
Patrimoni. El reportatge de Jaume Vi-
dal al Quadern del 27-2-03 n’explica la
història, que començà com a residèn-
cia del marquès de Moja i conegué
èpoques d’esplendor que el converti-
ren en palau emblemàtic d’una classe
burgesa enriquida amb el transport
d’esclaus africans a l’Amèrica en ex-
pansió, amb la guerra de Cuba i l’es-
poliació dels recursos naturals del
Carib, i, val a dir-ho, mecenes de ge-
nials artistes com Gaudí o comprado-
ra de milers d’obres d’art escampades
per les estances fastuoses del palau,

com ara el Saló Blau, on pernoctà Al-
fonso XII al seu retorn a Espanya du-
rant la Restauració i, més recentment,
el seu besnét Juan Carlos I en la seva
primera visita a Barcelona. Més cone-
guda és la relació de mossèn Cinto
amb el casalot de Portaferrissa-Ram-
bla. Hi tingué capella i cambra pròpi-
es del 1876 fins al 1891 en qualitat de
capellà dels marquesos, i l’abril del
1886 en fou hoste distingit l’eclesi-
àstic i pedagog italià Joan Bosco. De
tot això n’informa el reportatge de
Jaume Vidal, però no hi he trobat cap
referència a dos anys crucials en la
història del Palau Moja: del 1936 al
1939, quan els joves comunistes i so-
cialistes unificats (JSUC) el convertí-
rem en seu del comitè de Barcelona,
des d’on es coordinava l’activitat de

les organitzacions de base en dife-
rents districtes, ubicades en casals,
com ara el Trifon Medrano del carrer
Avinyó, a dues passes del casal Lina
Òdena, com batejàrem el requisat
Palau de Comillas. Ara en dirien oku-
pes, que és un adjectiu més modern i
respon, en l’essencial, al que fèiem
nosaltres als vint anys, amb la dife-
rència que sabíem, o crèiem saber,
l’objectiu d’aquella ocupació, que no
era cap altre que mobilitzar i orga-
nitzar la resistència al feixisme que
encengué la Guerra Civil. Allistàvem
nois per anar al front de combat i
noies per substituir-los en les feines
de la rereguarda. Així pensàvem fer
la revolució des del cau del capitalis-
me encarnat en el marquès de Comi-
llas.

Però vam perdre. El 26 de gener del
1939 entraren les tropes de Franco
mentre nosaltres fèiem una barrica-
da a la plaça Bonanova després d’ha-
ver cremat papers al gran saló amb
balcons a la Rambla. El marquès de
Comillas recuperà el seu horrorós
palau i nosaltres fugírem a l’exili, no
tots, perquè molts i moltes es van
quedar per ser afusellats, empreso-
nats i depurats a la feina o a la uni-
versitat.

Els okupes abandonaren el palau del
marquès sense emportar-se’n i sense
destruir-ne res, però el deixaren en
un estat lamentable. La fortuna dels
marquesos podia pagar la neteja i la
reparació dels desperfectes. No es pot
dir el mateix dels estralls que causa-
ren els paorosos bombardejos de la
ciutat durant els darrers mesos. Un
incendi devastador l’any 1970 esbor-
rà tot rastre dels joves okupes que,
durant dos anys, havien convertit el
palau en barricada de la revolució
que vam perdre, i és que “no en sa-
bíem més / teníem vint anys”.

■ Teresa Pàmies. Escriptora


