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Experimentar alternatives per apropar-se al fenomen literari

Estudis culturals

E
R a f f a e l e P i n t o

l nou marc polític que
s’ha creat a Catalunya
i a Espanya a partir de
les darreres eleccions
obre perspectives de
regeneració ètica no

solament en el terreny de les grans
tries estratègiques nacionals i interna-
cionals, sinó també en l’àmbit més
restringit de sectors professionals
concrets que han patit un fort desgast,
en els últims anys, pel desinterès o la
mala gestió de governs i administraci-
ons.

Un d’aquests sectors professionals,
sobre el qual ja he intervingut en altres
ocasions en aquestes pàgines, és la fi-
lologia acadèmica, o sigui aquell con-
junt de titulacions que, a la universitat
espanyola, abasta l’estudi de les llen-
gües i de la literatura. No és un misteri
per a ningú que aquestes titulacions
passen per un moment de crisi aguda,
que la imminència de l’espai universi-
tari europeu accentua, tot posant de
manifest incongruències estructurals i
tot reflectint també l’allunyament de
la societat d’unes professions que han
perdut molta part del seu antic presti-
gi. La crítica literària, en particular,
resulta poc profitosa tant en l’educació
escolar (on abans ocupava un lloc cen-
tral per a la formació del ciutadà) com
en el debat d’idees (on la indústria de
la imatge i les noves tecnologies aca-
paren l’interès d’estudiosos i assagis-
tes). L’escassetat de sortides professio-
nals, per una part, i la manca d’atrac-
tiu cultural, per l’altra, expliquen la
progressiva reducció de la demanda
social d’aquestes titulacions.

Hom podria pensar que més val
abandonar la crítica al seu destí de rà-
pida extinció i apostar per sabers molt
més en sintonia amb l’esperit dels
temps, sabers tecnològicament molt
més potents, i molt més agressius en el
pla comunicatiu (la televisió ofereix i

legitima quotidiana-
ment exemples de de-
gradació de la discus-
sió pública que són in-
compatibles amb
qualsevol actitud sere-
nament reflexiva). Dei-
xeu-me, tanmateix,
defensar, encara que
sigui solament per le-
gítima defensa profes-
sional, la utilitat de la
crítica literària, fins i
tot en un món tan es-
bojarrat com aquest
en el qual vivim. Utili-
tat que no s’ha d’en-
tendre com a conti-
nuisme, a qualsevol
preu, de continguts
arcaics i metodologies
obsoletes (o sigui les
històries nacionals de
la literatura amb les
quals s’han format, a
partir del segle XIX,
generacions d’estudiants), sinó, ben al
contrari, com la seva radical posada al
dia, amb la qual, sense trencar el fil
que ens uneix a una tradició que ha
estat vigent al llarg de 2.500 anys (des
que Homer va inventar la civilització
occidental), puguem acordar-la amb la
nova sensibilitat estètica d’un món en
transformació accelerada (explicar li-
teratura sense recursos informàtics
avui significa perdre el temps). Els que
ens dediquem a aquesta professió
hauríem de ser capaços de mirar cap a
fora i traduir el missatge i l’herència
de la tradició en els codis dominants
d’avui dia.

Si s’està d’acord en aquesta necessi-
tat de readaptació de la filologia (i no
dubto que l’enorme majoria dels meus
col·legues ho estan), caldria formular
la següent pregunta: en quin sector de
les disciplines filològiques s’ha de

produir aquest canvi de mentalitat
crítica? Si les velles filologies nacionals
estan intel·lectualment esgotades, on
buscarem estímuls per interrogar no-
vament la tradició literària i restituir-li
el seu antic prestigi moral, la seva
centralitat en la formació del ciutadà,
en una paraula, la seva “autoritat”?

Amb la fórmula d’“estudis culturals”
s’ha creat un espai, en les universitats
d’Estats Units primer, i després en les
europees, en el qual s’experimenten
formes alternatives d’apropar-se al fe-
nomen literari. El seu tret més carac-
terístic és una potent transversalitat
disciplinària: l’atenció a la singularitat
concreta del text (característica de la
filologia tradicional) és substituïda per
un enfocament plural, en el qual l’an-
tropologia, la sociologia, la filosofia
converteixen el fet literari en un camp
de debat ideològic on la interpretació

no és orientada a establir cap tipus
d’objectivitat analítica, sinó que té més
aviat la finalitat de posicionar estèti-
cament i políticament el crític-lector.

Les tendències que hom pot distin-
gir dintre d’aquest moviment acadè-

mic (feminisme, post-
colonialisme, estudis
de gènere, literatura
digital, etc.) expressen
a la vegada una meto-
dologia d’investigació
i l’adscripció a un
grup ideològicament
identificable. Aquesta
inclinació microiden-
titària (alimentada
moltes vegades per
l’hostilitat dels acadè-
mics més conserva-
dors) és l’aspecte més
discutible dels Estudis
culturals, ja que aïlla els
que s’hi dediquen, es-
terilitza la seva inves-
tigació i inhibeix la
seva interacció amb les
filologies tradicionals,
tallant d’entrada un
diàleg metodològic
que seria beneficiós
per a tots.

Amb independència
del grau de serietat ci-
entífica que els estudis
culturals assoleixen en

cada cas (molt variable perquè la seva
afloració espontània i incontrolada difi-
culta o impedeix la institució de criteris
metodològics més o meny unificats), no
hi ha cap dubte que és en l’àmbit d’a-
quests estudis on el món universitari
està assajant nous hàbits crítics. Vincu-
lats, a Espanya, a la titulació de teoria de
la literatura, els estudis culturals repre-
senten una aposta de futur per a la re-
construcció ideal de la crítica literària, i
per a la recuperació del seu ús social en
l’àmbit educatiu i en el més ampli debat
intel·lectual. Seria per tant desitjable que
els governants es preocupessin per po-
tenciar la seva presència dintre de les
universitats, i que totes les disciplines fi-
lològiques poguessin ser fecundades per
les noves perspectives que aquests estudis
obren a la investigació i a la crítica.

■ Raffaele Pinto. Professor de filologia italiana a la

Universitat de Barcelona

El català que repapieja
E n r i c V i l a

V
oldria dedicar aquest article a
la utilitat i al temps del jovent
que puja. Si a mi, als disset o
divuit anys, m’haguessin volgut

fer un favor, m’haurien fet llegir un ar-
ticle com el que ara provaré d’escriure.
M’haurien estalviat cinc o sis anys d’in-
satisfacció i de desconcert, de creure que
el català repapiejava i que això de llegir
i escriure era una collonada que et se-
parava de la vida. Aquests mesos, he
tornat a recordar aquella època grisa
fent classe a un grup d’universitaris
acabats de sortir de batxillerat. He re-
cordat el desdeny amb què escoltava la
mestra quan intentava desxifrar-nos El
cor quiet. He recordat la indiferència amb
què llegia les desventures de Pilar Prim i
la tragèdia d’Antígona. He recordat com
el plomatge estilístic, moral i sentimen-
tal dels autors obligatoris em va fer

dubtar de mi i de la meva llengua fins a
fer-me engegar la literatura a fer pu-
nyetes. De vegades llegia els articles de
l’Espinàs i la Montserrat Roig en aquest
diari; però un dimoniet sempre em deia
que devia tenir un esperit molt poc ele-
vat per preferir autors tan senzills, que
entenia i m’explicaven coses que em
semblaven útils.

Fent classe veig que els meus alumnes
catalanoparlants pateixen un descorat-
jament semblant. Quan els retorno un
exercici corregit, quan no es reconeixen
en l’idioma que han après a llegir i a
escriure, quan ensopeguen amb una
traducció malaltissa, contínuament, es
pregunten: ¿sóc un incapaç o és el català
que no tira? Jo no sé si els que elaboren
els programes de literatura catalana han
pensat mai que el primer deure d’una
llengua és promoure l’insult i la rialla.

La història demostra que cap artifici que
s’oposi a la sensualitat, i la sensualitat
lingüística comença per l’insult i la ria-
lla, té futur (si no és que s’imposa per la
força, s’entén). Ja sé que Guimerà, Oller,
Carner, Riba, Foix, Espriu o Rodoreda no
són un obstacle (al contrari) per a la
sensualitat dels esperits cultivats, que
riuen i reneguen de les formes més re-
finades; però segur que els adolescents
se sentirien més còmodes amb Pitarra,
Emili Vilanova, Juli Vallmitjana, Fran-
cesc Trabal, Josep Pla, Joan Oliver, Joan
Sales o Gabriel Ferraté. Llegint aquests
autors no se’ls posaria la mateixa pell de
gallina que llegint alguns escriptors del
primer grup.

En els països fets i drets, els escrip-
tors que demanen un sobreesforç, del
tipus que sigui, no només compten
amb una tradició i unes institucions

prestigioses que legitimen el vot de fe
que exigeix endinsar-s’hi; també tenen
l’ajut d’una cultura popular que dóna
als lectors una bona base a l’hora de
llegir-los. Sense aquests recolzaments,
la literatura catalana faria bé de pre-
sentar-se a través d’un cànon que fes de
la necessitat virtut i potenciés el rol
que li exigeix la seva posició d’inferio-
ritat. Avui més que mai la nostra cul-
tura hauria d’estar representada per
una tradició d’esperit subversiu, d’es-
criptors-gamberros amb sang a les ve-
nes i pròxims a la moral actual, tan
grollera, si volen. Els guardians de
l’excel·lencia i del cabell d’àngel, que
educarien la canalla amb la literatura
més excelsa, diran que aprimo la nos-
tra tradició, però jo crec que al cel s’hi
arriba des de la terra, i, de moment, em
conformaria que els nanos arribessin a
la universitat tenint una relació nor-
mal amb la seva llengua, que no s’hi
sentissin tan insegurs, que l’estimessin
i la valoressin. Això, per començar,
demanaria que s’hi divertissin una
mica i que no els fes sentir imbècils,
que els autors que llegeixen no que-
dessin tan lluny (i bordin si volen) d’un
Sostres o d’un Buenafuente.


