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Confondre un debat sobre la crítica amb un atac contra els crítics

Serenitat

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

sperit sec,
em va ense-
nyar a prefe-
rir les coses a
les paraules,
a desconfiar

de les fórmules, a observar més que a
jutjar”, diu l’emperador Adrià, per bo-
ca de Marguerite Yourcenar, sobre el
que va aprendre de Leotiquides en un
curs sobre medicina a Atenes, allà al
segle II. Aquesta postura davant de la
vida i de les lletres, que és una de les
grans ensenyances que brillen en les
magistrals pàgines de les Memòries d’A-
drià, podria ben bé aplicar-se a una
certa actitud ideal que haurien d’as-
sumir aquells que fan de la crítica li-
terària, de la justícia literària, un ofici,
ni que sigui ocasional però no mancat
de repercussió i conseqüències. Lluny
de l’esperit sec que caldria atribuir-los,
més aviat aquests darrers dies hem
detectat, en pàgines mediàtiques di-
verses, un esperit moll, amarat de cir-
cumstàncies alienes a la literatura
–que si és bona o dolenta cal demos-
trar-ho– que acaben pervertint l’ofici,
al qual, a còpia d’atacs i feridures, es
denigra i el qual compta amb múlti-
ples facetes: hi ha crítics i ressenyistes
de cap de setmana, però també hi ha
poetes i novel·listes i dramaturgs i fi-
lòsofs que exerceixen puntualment de
crítics i ressenyistes literaris, i crítics
posats a poetes o narradors. Vull dir
que aquest és un món complex on tot
es barreja.

No obstant, hi ha, al meu parer,
subtils diferències: en un novel·lista,
posem per cas, que opta en un mo-
ment determinat per parlar d’una obra
aliena hi haurà sempre un deix de ge-
nerositat (en el punt de vista i fins i tot
en el temps emprat) fins a cert punt
inexistent en aquell ressenyador que
es veu en l’obligació de parlar d’un
llibre tant sí com no. En general (per-
què sempre hi ha les excepcions),
aquest procés de generositat d’un cre-
ador envers un altre per la via crítica té

el seu revers en allò que Auden quali-
ficava de “miserable”, és a dir, que s’ha
de ser miserable per carregar-se un
autor quan, continua Auden, el pitjor
que li pot passar a un llibre, i a un es-
criptor, és el silenci, l’ostracisme. Fent
de les ressenyetes atacs personals em-
brutem el llibre, qui l’ha escrit, qui el
ressenya i de retruc el fet literari ma-
teix, mentre que buscant la crítica més
objectiva, l’esperit sec, l’observació
més que el judici, defugint les fórmu-
les preestablertes i cercant la visió de
l’obra d’art en conjunt i no com un
feix de paraules més o menys vanes,
encalçant tot això, potser estarem més
a prop de ser justos i de confegir una
roda literària digna d’anar avançant
amb tots els mecanismes ben engrei-
xats perquè no grinyolin a cada metre
assolit.

Òbviament, no defenso, per indefen-
sable, que la crítica literària se cenyeixi
al maniqueisme de silenci-aplaudi-
ment. Jo crec que a qualsevol autor que
estimi una mica el que fa no li agrada
ni una mamada ni que li donin pel cul,
si em permeteu l’expressió política-
ment incorrecta; més aviat vol saber on
s’ubica el que escriu i per què, una
anàlisi que al mateix autor se li fa difícil
de portar a terme (si no la porta a terme
la seva vanitat, que també n’hi ha, d’a-
quests). Així, el crític i fins i tot el res-
senyista capdesetmanesc poden, han
d’aportar nous criteris i nous punts de
vista per permetre que l’obra, i per ex-
tensió la literatura on s’encabeix, s’en-
grandeixin i s’ampliïn. Que creixin, en
definitiva.

I això es fa amb l’esperit sec a què ens
hem estat referint. També s’hi referia
Pla, quan interpel·lava els interlocutors
que anaven a visitar-lo al Mas: “Vostès
què creuen que és més difícil, descriure
o opinar?”. Una resposta accelerada
podria ser “opinar”, perquè aquesta
operació sembla que requereixi uns
profunds coneixements sobre el tema
en qüestió i un procés d’anàlisi previ i
posterior desenvolupament discursiu.

Però la realitat ho contradiu: opinem
amb massa lleugeresa i sovint sense fo-
naments (hem jutjat abans d’observar).
Per tant, la conclusió que Pla volia sen-
tir, la resposta de l’examen, era descriu-
re, perquè quan descrivim ens atansem
a la realitat i a més hi aportem, en la
manera de fer-ho, imperceptiblement,
una opinió, latent en la focalització
mateixa. Prefereixo, a la fi, una ressenya
o crítica que descriu i sospito de la que
opina.

Opinar, jutjar, sovint condueixen a
una visió partidista i partida de la rea-
litat, com alguns han fet darrerament
amb les diferents polèmiques que han
omplert aquestes pàgines. Per exemple,
es va confondre la controvèrsia sobre
Carner amb l’afany d’uns joves per as-
solir quotes de poder (fins i tot a Se-
bastià Alzamora li van retreure el seu
càrrec), quan en realitat hi havia sobre
la taula una proposta de reflexió al
voltant d’un model de llengua retrò-
grad i carregat de xantatges ideològics,
encara vigent, per cert. Com també ara
s’ha confós un debat obert sobre la crí-
tica literària catalana actual, que cal
ampliar i renovar, amb un ferotge atac
contra els crítics oficials per part d’uns

quants particulars, una colla d’escrip-
tors que només busquen tocar els co-
llons per fer-se un nom i fixar una xarxa
d’amiguismes que els assegurin unes
bones vendes i prebendes. Opinions es-
biaixades que han generat, lògicament,
respostes a vegades desproporcionades.
Es veu que en aquest maleït país no som
capaços d’establir un diàleg serè i tot
són atacs personalitzats, una actitud
digna d’un gueto. Cada vegada que algú
fa un pas per discrepar, li plouen les
crítiques des d’un cert establishment (co-
sa que, d’altra banda, és positiva, per-
què vol dir que la caravana avança).

És l’hora de la serenitat, entesa com
la defineix el diccionari i com s’ha tra-
duït el Gelassenheit que Heidegger va
encunyar, un estat de pensament obert
al que hagi de venir, no contaminat per
les fórmules ni el representar tradicio-
nal, un estar a l’espera i no a l’expecta-
tiva, com estan alguns a hores d’ara. És
l’hora de canviar les mancances que ens
escanyen. I això, com deia el savi aquell,
no es fa amb paraules, sinó amb coses,
llibres, aportacions, noves plataformes,
noves firmes, temps, ambició.

■ Txema Martínez Inglés. Escriptor

La cultura religiosa a les aules
S a n t i a g o C u c u r e l l a

E
l tema de l’ensenyament de la
religió a les escoles ha tornat a
esdevenir central en el debat
educatiu des del moment de

l’aprovació de l’anomenada llei de
qualitat de l’ensenyament (LOCE), que
ens fa retrocedir un quart de segle
gràcies a la senyora Pilar del Castillo.
Tanmateix, en la meva modesta opi-
nió, el tema havia quedat mal resolt, la
qual cosa no vol dir que la senyora
ministra l’hagi solucionat ara amb la
seva llei. Ben al contrari, crec que ho
ha empitjorat tot, perquè la seva ob-
sessió per reinstaurar el nacionalcato-
licisme a les aules generarà, previsi-

blement, una reacció que novament
ens durà a confondre l’oposició a l’a-
doctrinament religiós amb l’oposició a
l’ensenyament de la cultura religiosa,
tal com ha passat durant molts anys.

Deia que el tema havia quedat mal
resolt perquè si bé, en concordança
amb l’ordenament jurídic bàsic de
l’Estat espanyol, que és aconfessional,
l’ensenyament de la doctrina religiosa
a les escoles havia passat a ser una
matèria voluntària, a la pràctica la
cultura religiosa havia desaparegut
dels programes i es donava la paradoxa
que molts alumnes acabaven la secun-
dària sabent més coses de la mitologia

grega que no pas de les religions cris-
tiana, jueva o musulmana, que han
estat molt rellevants entre nosaltres.

Personalment, considero penós que
un jove batxiller, independentment de
les seves creences religioses, no sàpi-
gue interpretar el Davallament de la creu
de Sant Joan de les Abadesses, per po-
sar un exemple, no distingeixi entre la
Bíblia i els Evangelis, ignori què és una
encíclica o no identifiqui l’Alcorà. I ai-
xò està passant ara mateix.

Per això considero molt important
que un home poc sospitós de missaire
com és Régis Debray hagi defensat la
necessitat de l’ensenyament de la cul-

tura religiosa com un saber fonamen-
tal en el fòrum anual que la comunitat
de Sant Egidi ha celebrat a Aquisgrà.
Potser el company del Che Guevara,
que està esdevenint un decidit impul-
sor de l’ensenyament de la cultura re-
ligiosa des d’una perspectiva laica a
França, pugui aconseguir allò que el
sentit comú no ha aconseguit fins ara
a Catalunya. Que entre els ensenya-
ments considerats bàsics per no ser
considerat un ignorant, la cultura re-
ligiosa ocupi el paper que li pertoca.

■ Santiago Cucurella. Director de la Fundació

Universitària Martí l’Humà de la Garriga


