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ANTHONY GARNER

El preu del silenci

P
S a m A b r a m s

er l’Adorno de la Dia-
lèctica negativa la poe-
sia ja no era possible
després d’Auschwitz.
Per Hannah Arendt
calia entendre a fons

els mecanismes interns del mal per
poder-los desarmar. Per Ernest He-
mingway l’escriptor s’havia de com-
prometre literàriament, públicament
i, fins i tot, físicament amb els esforços
de guerra contra el totalitarisme. Pel
gran poeta polonès Tadeusz Rozewicz,
després de les atrocitats del segle XX,
s’havia de reconstruir la llengua síl·la-
ba a síl·laba des de zero per garantir
que la llengua no col·laborés amb el
mal.

Al llarg de tot el segle XX la huma-
nitat va arribar a nivells de destructi-
vitat i barbàrie mai coneguts abans en
la història del món. I davant d’aquestes
mostres insòlites de brutalitat calcula-
da fredament els pensadors, els es-
criptors, els artistes i altres intel·lectu-
als havien de prendre partit, havien de
comprometre’s d’alguna manera. Així
es van generar les diferents actituds
d’Adorno, Arendt, Hemingway i Roze-
wicz que he descrit breument abans.

De fet, es van produir cinc postures
bàsiques: (1) compromís des de l’obra i
en actuacions públiques; (2) compromís
exclusivament des de l’obra sense ac-
tuacions públiques; (3) compromís no-
més a partir d’intervencions públiques,
deixant a l’obra seguir el seu camí lliu-
rement; (4) cap compromís explícit, ni
des de l’obra ni des de l’actuació públi-
ca, confiant plenament en els valors
intrínsecs de l’obra sense apriorismes;
(5) cap compromís de cap tipus, ni amb
la pròpia obra com a portadora de va-
lors paral·lels. Però, al capdavall, si no
volem filar tan prim es poden reduir
aquestes actituds a dues de fonamen-
tals: la d’enfrontar-se i prendre partit, o
la de refugiar-se en l’evasionisme, jus-
tificat de moltes maneres.

No cal dir que a Espanya i a Catalu-
nya aquesta tasca de posicionar-se da-
vant les atrocitats del segle vint, el segle
que Bartomeu Fiol anomena encerta-
díssimament el “Segle de la Megamort”,
es va complicar de manera extrema a
causa de dos fets històrics: quaranta
anys de dictadura militar repressiva i la
delicada operació política de la Transi-
ció, amb tota la seva càrrega de desme-
mòria negociada.

La dictadura va dividir la societat en
dues: els que es van quedar i els que van
tornar, per una banda, i els que es van
exiliar permanentment, per l’altra, de
manera que els que malvivien fora cla-
rament predicaven en el desert, mentre
els castigats habitants de l’interior es
debatien entre la por, la prodigiosa in-
ventiva de trobar les mil maneres de
camuflar una denúncia i l’enfronta-
ment directe.

Amb aquest panorama greument
distorsionat, va arribar la Transició, que
epidèrmicament va predicar la recupe-

ració històrica i la vertebració de la
memòria col·lectiva, quan, en el fons, va
practicar la desmemòria sistemàtica i la
distracció lúdico-festiva de mirar cap a
un altre cantó. Així, darrera de la cor-
tina de la desmemòria i la distracció
festiva, es produeix la situació grotesca
i insultant de l’inquisidor Baltasar Gar-
zón perseguint a tort i a dret tots els
criminals contra la humanitat escam-
pats per tot el planeta, mentre, a l’om-
bra de la polseguera que aixeca la toga
del magistrat, com qui diu sota mateix
del seu nas, envelleix i mor plàcida-
ment als 101 anys, el Cuñadísimo, l’ex-
ministre Ramón Serrano Suñer, res-
ponsable de milers de morts de catalans
i espanyols als camps de concentració
nazi.

Per no caure en l’extrem del simplis-

me exagerat, he de dir que entenc per-
fectament les estratègies darrere de la
Transició. Si es volia una transició pa-
cífica, el preu era el del silenci sobre un
veritable munt de coses. Això és abso-
lutament cert, però també ho és, al
mateix temps, que no calia perpetuar la
desmemòria, el silenci i la banalització
com a opció permanent, sinó que era
completament viable superar la des-
memòria i el silenci i la festivitat còm-
plice a mesura que la democràcia anava
arrelant-se de manera definitiva. Gra-
dualment es podia haver recuperat pel
món cultural el sentit de compromís,
de resposta activa, de criticisme cons-
tructiu, d’idealisme, de participació en
els grans debats a nivell europeu i in-

ternacional. Però, amb el silenci, la
desmemòria i la frivolitat de teló de
fons, en el món cultural i intel·lectual
s’ha optat, en gran mesura, per la mio-
pia, la petita egolatria, l’externalisme,
la despreocupació, la corrupció ami-
guista, el poder de tot a cent.

El que més em preocupa de tota
aquesta situació és la pèrdua extraor-
dinària que significa a nivell cultural.
Una pèrdua doble: la pèrdua de valors
actuals que ens passen per alt perquè
anem mal orientats, i la pèrdua de va-
lors del passat recent que ignorem.
Autors que escriuen des de la tradició
de consciència d’Adorno, Arendt, He-
mingway o Rozewicz, autors com Vi-
cent Alonso, Carles Camps i Mundó,
Antoni Clapés, Antoni Ferrer Perales,
Bartomeu Fiol, Ricard Creus, Feliu For-

mosa, Marc Granell, Joan Margarit, Isi-
dre Martínez Marzo, Miquel de Palol,
Marta Pessarrodona, Arnau Pons, Ponç
Pons, Valentí Puig, Antoni Puigverd,
Pere Rovira, Màrius Sampere, Jean Ser-
ra, Lluís Solà, Enric Sòria, Víctor Sunyol,
Carles Torner, Antoni Vidal Ferrando i
un llarg etcètera, són més aviat perifè-
rics quan haurien de ser absolutament
centrals en el procés de construcció de
la cultura catalana contemporània.

I pel que fa a la pèrdua del passat,
tenim un exemple preclar que està re-
bent força atenció mediàtica darrera-
ment. Em refereixo a l’antologia de
poesia contra la guerra, Maleïdes guerres,
a cura de Jordi Cornudella. D’entrada
he de confessar que em sembla perfecte

que la cultura catalana a través d’a-
questa antologia, una aposta d’una de
les grans editorials comercials, entri
activament en el gran debat internaci-
onal contra la guerra, al costat d’altres
esforços com ara War Poems de John
Hollander als Estats Units i 101 Poems
Against War de Hollis i Keegan des
d’Anglaterra. També em sembla extra-
ordinari i oportú el recordatori de
grans noms de la poesia universal com
Trakl, Owen, Montale, Sachs i Yeats
(encara que hi hauria molt a dir sobre
absències notòries a escala internacio-
nal: Melville, Stephen Crane, Akhmàto-
va, Brodsky, Stevie Smith, Adrienne
Rich, Alan Seeger, Anna Swir, Larkin,
Frost, Eliot, Pound, Ritsos, Heaney,
Adam Zagajewski, Marianne Moore,
Paul Celan, etcètera).

Ara bé, el que és injustificable és el
tractament imperdonablement reduc-
cionista de la tradició catalana moder-
na i contemporània. La nòmina dels
afortunats que han superat les exigèn-
cies de l’antòleg és més aviat breu:
Carner, Riba, Pere Quart, Espriu, Blai
Bonet, Brossa, Gimferrer, Anglada, Fer-
rater, Manent, Martí i Pol, Cassasses i
Comadira. Que no em malinterpreti
ningú, perquè aquesta nòmina, en

principi, em sembla molt bé.
Però on és el contundent poema

de protesta Oda a Espanya de Mara-
gall? On és l’esfereïdor poema Va
ser una nit de Màrius Sampere sobre
la voluntat de suïcidi de la seva
mare a causa de les condicions de
vida cruels generades per la guer-
ra? On són els molts poemes ex-
traordinaris sobre la guerra que va
escriure Agustí Bartra entre el
1946 i el 1982? On són els inten-
síssims poemes de Versió original de
Felícia Fuster, un recull dedicat
exclusivament a la Guerra dels
Balcans? On són els dramàtics po-
emes de Vicent Andrés Estellés so-
bre les experiències de la guerra?
On és l’irrepetible poema Els joves
de Joan Teixidor sobre la innocèn-
cia destrossada dels combatents
inexperts? On són els commove-
dors poemes de 36 poemes a partir
del 36 de Ricard Creus, un poemari
únic a la literatura catalana, dedi-
cat íntegrament a recollir la visió
d’un nen durant la Guerra Civil?
On són els delicats però punyents
poemes de Clementina Arderiu
sobre les seves experiències de la
guerra? On és el punyent poema
Els vençuts de Francesc Parcerisas?
On són els tallants poemes de Poe-
mari de Bòsnia de Jaume Creus? On
són els poemes de Viure després de
Carles Torner, en què el poeta es

pregunta al llarg del llibre, seguint
Adorno, com viure i escriure després de
la Guerra dels Balcans? On són els bru-
talment sincers poemes de Joan Mar-
garit sobre una gran diversitat d’aspec-
tes de la guerra? On és el poderosíssim
poema Un milicià de Pere Rovira?

Massa oblits per ser una qüestió de
descurança. Clarament hi ha hagut una
manipulació partidista de la tradició a
partir d’una visió reduïda d’aquesta
mateixa tradició a causa de l’ambient
cultural de desmemòria, silenci, ma-
quillatge i banalització que impera des
de la Transició. Una pèrdua inadmissi-
ble que sortosament és del tot reversi-
ble, si volem.

■ D. Sam Abrams. Escriptor, assagista i traductor


