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SALVADOR ANTON

El que interessa són les raons del descrèdit de la literatura catalana

Sacerdots imparables
o bufons?

A
A g u s t í C o l o m i n e s

quest estiu he anat
seguint la batussa
entre crítics i escrip-
tors sobre l’existèn-
cia o no d’una ex-
cel·lència literària

catalana. La polèmica va anar precedida
d’un manifest, una mena de memorial
de greuges per denunciar la desídia
cultural governativa, que signaven una
barreja de gurus culturals i narradors i
poetes, molts dels quals s’enquadren –o
els enquadren– en el grup dels autoa-
nomenats imparables. Els confesso, per
ser honest, que a molts d’ells només els
conec de nom i per la seva obra, però
n’hi ha alguns amb els quals no hi he
coincidit mai i, si ho he fet, només ha
estat per dir-nos hola i adéu. De la banda
dels crítics, si fa no fa el mateix, ja que,
llevat del cas de Sam Abrams, a qui sí
que conec, de Miquel de Palol, amb qui
vaig compartir tertúlia i pernil a Lleida,
i de Xavier Bru de Sala, amb qui he
participat en algun acte públic; als al-
tres, a Julià Guillamon i a Manel Ollé, ni
tan sols els he saludat mai. Vull dir, per
tant, que ningú vulgui veure en aquesta
meva intromissió en el foc creuat que
mantenen un intent de defensar algú
per atacar algú altre. És clar que tinc una
opinió formada sobre la vàlua literària
dels imparables, com també la tinc de la
tasca de certs crítics. Això ara no fa al
cas. Potser em fico on no em demanen,
i potser la gosadia farà que rebi un parell
de mastegots, però crec que s’equivo-
quen aquells que intenten bastir el de-
bat sobre l’estat actual de la literatura
catalana des de l’envestida personal, la
petulància o la tafaneria de barberia. No
té sentit i, a més, és perniciós, si és que
no és directament malaltís, perquè, si ho
he entès bé, el pinyol de la qüestió hau-
ria de ser esbrinar quines són les raons

de l’actual descrèdit de
la literatura catalana.
Com que això sí que
m’interessa, almenys
per la part que em to-
ca, la d’editor, doncs
som-hi! M’atreveixo a
dir-hi la meva.

Hi ha un historiador
de la filosofia moder-
na, Leszek Kolakowski,
que a la seva Polònia
natal va haver de patir
dues envestides irre-
conciliables: la del conservadorisme fa-
nàtic que dominava la jerarquia eclesi-
àstica i la del marxisme dogmàtic regit
per un ferotge estalinisme. I tanmateix,
Kolakowski és reconegut com un teòric
del marxisme humanista polonès, amb
el qual va estimular unes actituds críti-
ques, tot respectant la complexitat i la
profunditat de les coses, respecte del
concepte de cultura, de la consciència
culturalment determinada, i del fet que
els individus actuen condicionats per
l’horror d’haver-se d’enfrontar a l’even-
tualitat del món. Davant del sofriment,
del fracàs i del mal, diu, la gent tendeix
a encarar l’experiència vital amb la vo-
luntat de donar sentit absolut a les co-
ses, d’ordenar-les segons un únic criteri
o bé condicionant-les pel principi d’or-
todòxia, i, a més, fer-ho des d’una posició
de domini. Aquesta manera de fer con-
figura en l’àmbit del pensament humà
el que Kolakowski anomena la filosofia
del sacerdot. El sacerdot seria, així, el
guardià de l’Absolut, el que manté el
culte a les evidències reconegudes, en-
cara que no siguin certes. Contra aquest
Absolut reduccionista, Kolakowski va
oposar-hi la filosofia del bufó. En què
consisteix aquesta filosofia? El bufó és el
crític, aquell que se situa fora de la bona

societat i la contempla des dels encon-
torns per trobar el que no és evident de
les seves evidències, el que no és defini-
tiu d’allò que hom sí que considera que
ho és.

Així doncs, primera recomanació: so-
bren sacerdots i és imprescindible que
apareguin bufons, en el sentit que acabo
de dir, que pontifiquin menys i, en can-
vi, que treballin més per prestigiar la li-
teratura catalana. És prou sabut per tot-
hom que una generació només existeix
si hi ha algú que la narra. Per tant, tot
grup d’escriptors tendeix a cercar l’es-
calf d’aquell, normalment un crític o un
teòric de la literatura, que es convertirà,
de fet, i per dir-ho amb una mica d’hu-
mor, en el cap de màrqueting de la colla.
El mal és que, de vegades, hi ha qui se
sent temptat a posar el carro davant dels
bous, per allò de la notorietat i la fama,
sense adonar-se que, atesa la seva falta de
creativitat, no era aquesta la feina que li
havia estat encomanada. I aleshores, ja
hi som. El cap de màrqueting esdevé
l’enterramorts dels altres perquè ha ar-
ribat a la conclusió que només ell és re-
alment audaç i savi, perquè ell és l’Ab-
solut. Aquest és el cas, i ho dic sense
acritud, de Xavier Bru de Sala. Qui en
vulgui una prova, que es prengui la

molèstia de repassar les seves notes car-
togràfiques, escrites en espanyol, al su-
plement Culturas de La Vanguardia. Qui
ho faci s’esgarrifarà de la quantitat d’o-
pinions injustes, esbiaxades, pretensio-
ses i egocèntriques que hi ha emès, com
per exemple aquesta (que tradueixo):
“Entre els escriptors que col·laboren en
premsa, gairebé només escriuen en ca-
talà, més mal pagats i amb menys lec-
tors, els que, per manca de brillantor o
d’expressivitat, no troben espai per
fer-ho en espanyol”. Que li ho preguntin,
si això és així, a Hèctor Bofill, Ada Cas-
tells, Vicent Alonso, Pere Rovira, Enric
Sòria, Màrius Sampere, David Castillo,
Isabel-Clara Simó, Ignasi Riera, Sebastià
Alzamora, Teresa Pàmies, Carles Hac
Mor, Miquel de Palol, Enric Casasses o
Jordi Coca, entre d’altres. M’imagino que
aquesta gent escriu en català a la premsa
per alguna cosa més que per manca de
“brillantor i expressivitat”. Tampoc no
els tinc per uns desgraciats. I si resultés
que ho fan perquè entenen que el seu
públic natural és, almenys d’entrada,
aquell que és l’usuari quotidià de la
llengua amb la qual creen narracions i
versos? És que si no fos així, aleshores ja
hauríem trobat la causa del mal: que són
els escriptors els qui no creuen en ells
mateixos. El problema és més complicat
de si un surt o no en un llista d’autors
nostrats, de si a un crític li agrada més
un estil o un altre o fins i tot del “model
de llengua” que es fa servir. Més enllà de
la qualitat dels autors i de la mala llet
dels crítics, doncs, la qüestió és que els
caps de màrqueting són dolents i molt
egòlatres, més que no pas impertinents
a l’estil bufonesc. I acabo amb unes
quantes preguntes: Per què els editors
permeten que es publiquin novel·les que
és evident que encara són verdes? Per
què els editors han dimitit del seu deu-
re? Per què les llibreries d’aquest país no
han estat capaces d’atorgar el Premi Lli-
breter a un llibre en català des que el van
posar en marxa l’any 2000? Per què els
periodistes culturals, que no són els crí-
tics, cedeixen tan poc espai a la litera-
tura catalana o a l’assaig en català? Per
què les revistes que inclouen crítica li-
terària –per exemple, Caràcters, Transver-
sal o El Contemporani– estan
condemnades sempre al silenci? I, per fi,
per què ens odiem tant, amics meus?

■ Agustí Colomines i Companys. Professor d’Història

Contemporània de la UB

La moda Desgavell
T e r e s a P à m i e s

L
a moda masculina presentada
a la Passarel·la Gaudí d’en-
guany es carrega la simbologia
de la indumentària mascle.

“¿Complot de les feministes?”, dirà
algun misogin visceral, però dels nou
creadors en presència només hi havia
dues senyores. Els cronistes acredi-
tats li atribueixen a una d’elles “una
enorme imaginació en l’elaboració
de teixits complexos a base de barre-
jar, sobre la superfície base, elements
de contrast que formen una especie de
tapiz”. O sigui: l’home Gaudí es podrà
embolcallar amb una catifa a l’hi-
vern, substituint el pareo d’estiu. De
la segona dissenyadora, la cronista en
destaca “una sorprendente manifestación
de novedad constructiva y verticalidad es-
tilística” que l’allibera de les “pressi-
ons del mercat”. ¿Per on pressiona el
mercat? El conegut dissenyador Josep
Abril opina que el mercat ha imposat
“una casi rabiosa destrucción de las pren-
das: rotos, sucios, descosidos, huellas de
vida que el cliente debe pagar a un precio
si quiere llevar a su espalda un grafismo
duro y contestatario”. És l’estètica Bec-

kham, que s’exhibeix amb texans es-
tripats, bruts, esfilagarsats, i carís-
sims, però no contestataris sinó pijos.

Les fotos que il·lustren la ressenya
de la Passarel·la són tan difícils d’i-
dentificar com el lèxic galimàtic dels
experts. La barreja d’elements super-
posats, les enormes butxaques que
substituiran les bosses si els fabri-
cants d’accessoris no ho impedeixen,
produeix, sobre el cos del model, l’e-
fecte d’un camàlic sobrecarregat o de
saquejador d’un supermercat. Però
tornem al desgavell “de gènere”. Fou
el dissenyador Cristóbal Vidal “quien
arrancó la más cerrada ovación del pú-
blico con su colección masculina, donde

imperó lo que ya es su filosofía de la in-
dumentaria varonil: la falda masculina”.
Però que no s’espanti el mascle ibèric
car, segons el cronista, en el treball
de Vidal “no hay amaneramiento ni am-
bigüedades: sus chicos van con falda pero
son decididamente viriles”. L’honor
mascle ha estat preservat...

Què presagia tot això? Una muta-
ció de gènere o, senzillament, un in-
tent de cretinització de la societat
servint-se de la Passarel·la i els seus
paranys? Cal dir, en defensa del gre-
mi, que també hem escoltat reflexi-
ons tan intel·ligents com la de Gior-
gio Armani en inaugurar una nova
boutique, la tercera a Barcelona. Com

que no necessita fer mamarratxades
per destacar en el seu àmbit, es pot
permetre una inauguració de bon
gust i respondre lúcidament a pre-
guntes tòpic, com ara el desgavell
imperant, no sols en el món de la
moda, que “és molt dur, molt dur. Un
món en el qual no pots abaixar el
ritme de la feina, o en quedes fora”.
Definició exacta del sistema capita-
lista. Cal seguir creant el que sigui,
desesperadament, quan s’acaba la
imaginació i baixa el poder adquisi-
tiu del mercat. Amb audàcia, una
mica de talent i moltes penques, la
moda aguanta tota la lletjor del món.

■ Teresa Pàmies. Escriptora


