
◆ C U L T U R A ◆ XIII
A V U I

dijous

8 de novembre del 2001

ARXIU

Toni Mollà ha escrit un assaig literari en format de dietari
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S
i fa un mes m’hague-
ren dit que un llibre
d’assaig figuraria en-
tre els llibres més ve-
nuts a la darrera Fira

del Llibre de València hauria
sospitat, si més no, que alguna
de les darreres modalitats de
màrqueting de les empreses
editorials s’hauria posat en
marxa. O bé me n’hauria ris,
irònicament, una bona estona.
Però no. La dada és ben certa. I
me n’alegro moltíssim. Efecti-
vament, dit sense més dilaci-
ons: heus aquí un dels millors
llibres d’assaig en català fet per
escriptors del País Valencià en
els darrers deu anys. I ho és
perquè ha estat concebut i rea-
litzat com un veritable “exa-
men de consciència”, com una
“provatura”, com un “camí,
mai la fi, envers la reflexió i el
compromís ètic de l’àgora”,
talment com han definit el gè-
nere assagístic els millors con-
readors d’aquesta literatura de
les idees, des de Montaigne i
Russell fins a Pla i Fuster. Una
concepció i una reflexió que
han bastit un llibre suspicaç,
insolent, valent, sincer i honest.
Efectivament, “propugno la
suspicàcia metòdica” fou un
bell aforisme fusterià que li es-
cau, a aquest dietari, d’una
manera ben directa. I l’arren-
glera amb el bon nivell quali-
tatiu que l’assaig en català ha
anat assolint en els darrers anys
a casa nostra, al costat de noms

com ara Joan F. Mira, Enric Sò-
ria, Joan Garí, Martí Domín-
guez, Isabel-Clara Simó, Gustau
Muñoz i Pau Viciano.

Si bé amb el seu anterior lli-
bre, La utopia necessària, Toni
Mollà (Meliana, 1957) se’ns
mostrava com un assagista que
“volia salvar grans ideals elabo-
rats a través d’una anàlisi an-
goixada heretada potser dels
grans pensadors del marxisme”
(segons expressà en una entre-
vista a El Pais), ara se’ns presenta
d’una manera més íntima i més
lúdica a través d’un dietari li-
terari farcit de reflexions per-
sonals recollides des dels ma-
teixos dies després del quart
centenari de la mort de Mon-
taigne i de la mort de Fuster, el
1992, fins al 1997. Unes
reflexions alhora hete-
rodoxes i directes, alho-
ra colpidores i tendres,
alhora crítiques i com-
promeses, en què es
barregen, en el dia a dia
de les seues descripci-
ons ben conscients,
fresques i punyents, la
realitat sociolingüísti-
ca, la literatura, el naci-
onalisme, la cuina, la
pilota valenciana, la te-
levisió (Mollà és perio-
dista i actual responsa-
ble d’Estudis i Prospec-
tiva de RTVV), els llibres
de Trapiello, les refe-
rències a Montaigne,
Pla, Malraux, Cioran,
Canetti, Bernhard i el
Fuster més humanista.

Efectivament, aquest Espill
d’insolències el podríem definir
com un llibre d’opinió amb
una voluntat literària expressa
i amb tres clars referents: els
Essais, de Montaigne; El quadern
gris, de Pla, i el Diari, de Fuster.
De fet, tots tres autors hi apa-
reixen constantment referits,
com ara a la pàgina 26 quan
ens diu: “He pres un exemplar
del Llibre Tercer dels esmentats
Essais, l’he obert i he mamprès
a llegir. La veritat siga dita: no
és gens fàcil de llegir [...]. En el
seu homenatge, promet de
perseverar-hi. La denúncia de
la tortura, de la guerra, del
colonialisme i de la falsa
transcendència són argu-
ments encara vigents ara per

ara [...]. Montaigne és, com dè-
iem, el punt d’eixida de la lite-
ratura valorativa”. O quan ex-
pressa: “M’agrada Cioran. I
m’embelesen Bernhard, Elíade i
Gombrowicz: apàtrides volun-
taris”. El llibre, a més, acaba
amb una anècdota ben perso-
nal i estimada: el mateix dia en
què feia 40 anys tot tornant de
Barcelona amb tren recorda
una entrevista amb Fuster. Una
referència al seu estimat mestre
serveix per cloure el llibre d’u-
na manera ben oberta.

LITERATURA VALORATIVA
La gran virtut de Mollà ha estat
la de tindre la capacitat d’en-
dinsar-se en la literatura valo-
rativa a través d’uns ulls de pe-

riodista i d’un bagatge cultural
d’escriptor. I de fer-ho amb un
registre lingüístic que sap
alambicar tots dos oficis sense
que es decante per cap costat. I
la interrelació de tot plegat ha
estat un llibre, com hem dit,
d’un altíssim valor estilístic i
d’una impagable sinceritat,
gens normal en una època en
què proliferen els intel·lectuals
amb cara i gola de micròfons i
on trobem pàgines i pàgines
veritablement impagables, com
aquelles, per exemple, en què
parla de la hipocresia de vene-
rables persones del País Valencià
en la mort del benvolgut es-
criptor, periodista i polític Vi-
cent Ventura i d’aquelles en
què esmenta la pobra sensibili-

tat en matèria lingüísti-
ca del govern socialista
–i, és clar, de l’actual
piconadora del PP– de
la Generalitat Valencia-
na, entre moltes ben
sucoses acusacions.

Escrit a la manera
d’un dietari, doncs, Mo-
llà hi reflexiona sense
dogmatismes ni pessi-
mismes però sí amb una
clara voluntat de cons-
ciència combativa i cívi-
ca. I ho fa sobre un am-
pli i heterogeni camp
d’acció, que va tant des
de la situació política
fins a esdeveniments
ben personals, amb
unes reflexions que són
veritables càrregues de
profunditat (el text és
trenat també per nom-

brosos aforismes) contra la
mentalitat massa sovint pan-
xacontenta i autosatisfeta de la
nostra societat actual.

A les seues fresquíssimes i
alhora profundes pàgines s’hi
perboquen dosis de combat di-
ari contra la badoqueria, el ci-
nisme i la hipocresia. Tot un
ventall d’idees que volen ser
unes “ratlles fragmentàries, un
escrit d’agraïment, un home-
natge personal als dos escrip-
tors més importants de la lite-
ratura catalana del segle XX:
Josep Pla i Joan Fuster. La seua
primerenca lectura fou, per a
mi, una provocació, una incita-
ció intel·lectual”.

INCITACIÓ INTEL·LECTUAL
Un llibre, doncs, de lectura im-
prescindible per seguir enarbo-
rant la suspicàcia i la conscièn-
cia com a armes contra aquells
que volen que prevalesca el
pensament zero. La fortalesa
del llibre de Mollà rau, entre
moltes d’altres virtuts, en el fet
que sap copsar la seua “incita-
ció intel·lectual” d’una forma
ben honesta i ben insolent. I
mereix rotundament l’enhora-
bona de ser el més venut en
aquesta València neoconserva-
dora i emmirallada. Tant de bo
arribe a la desena edició: voldrà
dir, almenys, que encara rau
una certa lliçó cívica de suspi-
càcia i d’insolència. I una certa
perseverança.

Literatura d’idees
J O S E P M A N U E L S A N A B D O N

T
oni Mollà ha publicat
estudis de sociologia
de la llengua, de la
llengua als mitjans de
comunicació i sobre

nacionalisme, així com un lli-
bre de converses amb Joan Fus-
ter. Espill d’insolències suposa la
seva incursió en el gènere de
l’assaig literari, que pren la
forma d’un dietari i abraça des
de l’any 1992 –que l’autor
considera molt simbòlic per
diverses raons: la mort de Joan
Fuster, 500 anys del nomena-
ment com a papa del Borja
Alexandre VI i del naixement
de Lluís Vives–, fins a l’any
1997 en el transcurs del qual
l’autor compleix 40 anys, i se
celebra el centenari de Josep Pla
i el 75è de Fuster.

En el paràgraf anterior han
aparegut els noms de Joan Fus-
ter i Josep Pla, no podia ser
d’altra manera ja que tots dos
autors tenen una presència
constant al llarg del llibre, de
fet l’autor manifesta una clara
voluntat d’imitar-ne l’estil i re-
tre amb aquest llibre un ho-
menatge literari a tots dos.

La presència de Fuster es fa
palesa sobretot amb el conreu
de l’aforisme, on segueix les

passes del mestre de Sueca, pe-
rò també en la defensa apassi-
onada de la vigència de la seva
obra davant d’algunes crítiques
desqualificadores sorgides en
els darrers temps que qualifica
d’indignes perquè tracten de
buscar en Fuster el boc emissari
de frustracions actuals.

Al llibre hi trobem material
per a la polèmica, com per
exemple l’opinió de Mollà so-
bre el concepte Països Catalans,
on afirma que la comunicació
entre Catalunya i el País Valen-
cià es realitza sempre de ma-
nera unidireccional, de nord a
sud, “excepte quan es tracta de
retroalimentar la imatge colo-
nial de què parteixen”. Però
sens dubte allò que ha d’alçar
més polèmica és l’opinió que
expressa sobre Eliseu Climent,
a qui acusa de sotmetre a
“xantatges ideològics” i de fer
“combregar amb rodes de mo-
lí” els catalanistes valencians,
segons Mollà “la idea climen-
tista de la pàtria no se’n va molt
de la dels seus amics blavers”, ja
que tots dos invoquen un con-
cepte de pàtria “separat d’una

ciutadania concreta” i per tant
“el conflicte social real és se-
grestat pels uns i pels altres en
la mesura que el redueixen, [...],
a una simple batalleta antro-
ponímica i onomàstica”.

Tot i això l’autor es mostra
encara més implacable amb el
blaverisme, que és la causa de la
pervivència dels valors irracio-
nals per damunt de la il·lustra-
ció i el domini de la raó, així
com amb Manuel Broseta i Vi-
cent González Lizondo que,
després de la seva mort, s’ha
amagat el paper que tots dos
han jugat en el desenvolupa-
ment d’aquest moviment.
També es mostra molt crític
amb la manca d’exercici de ca-
pitalitat del país de la ciutat de
València i de l’impuls al popu-
lisme antimodernitzador de la
“dolça barraqueta” donat a Va-
lència pels “exprogres, cursis i
esnobs”; així com amb el sainet
i la falla com a elements més
coents de la societat valenciana.

La vida interna de Canal 9 ha
produït ja un bon grapat de
lletra impresa, i tampoc no és
absent d’aquest llibre de Toni

Mollà, on l’escriptor qualifica
Amadeu Fabregat –director ge-
neral de RTVV durant l’etapa
socialista– com a “hedonista i
material, simplista i simplifica-
dor, egoista i cínic, nihilista i
suposadament iconoclasta, sà-
dic i egòlatra”; i ens explica la
persecució que va sofrir l’any
1991 l’equip de correctors lin-
güístics de la televisió valencia-
na que comandava l’autor d’a-
quest dietari per part de Fabre-
gat i que va acabar amb l’aco-
miadament de tots ells.

Però allà on Toni Mollà dóna
la seva autèntica talla com a
escriptor és en la part més in-
timista del dietari, quan ens
parla de Ximo, el fantàstic per-
sonatge del seu poble enamorat
de Fidel Castro, de la seva rela-
ció amb el jugador de pilota
Paco Cabanes, el Genovés, dels
arrossos de la mare, dels plors
de la veïna, de la presència
constant de la seva filla, de la
seva tia vídua de guerra i del
paisatge desaparegut del seu
poble.

En definitiva, un llibre on
trobem l’opinió polèmica, la li-
teratura d’idees, la tafaneria i la
petita història íntima plena de
tendresa i de desencís.


