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Torna-t’ho a mirar, Sam

M
M à r i u s S e r r a

“Per fonamentar la seva
legítima percepció que el
programa «no confia en
la força de la literatura»
Abrams té la temerària
valentia de baixar als
detalls concrets”

algrat el risc
evident de
transformar-me
en un ésser re-
plicant, voldria
matisar algunes

de les consideracions que l’escriptor,
assagista i traductor D. Sam Abrams fa
al seu article del 17/6 Llet i vi sobre el
programa literari del 33 Alexandria.
Comparteixo plenament la seva vo-
luntat de no let it be les
qüestions espinoses, en
el sentit de no deixar-les
estar. Em congratulo,
doncs, que s’hagi decidit
a exposar el seu punt de
vista crític sobre el pro-
grama que finalitzarà,
amb el mexicà Carlos
Fuentes de protagonista,
el seu periple d’un any
ininterromput en ante-
na el proper dilluns 28
de juny. Per aventurar-se
a exercir la crítica cal
partir d’un cert coneixe-
ment d’allò que la susci-
ta, i em temo que el d’A-
brams és incomplet, pot-
ser perquè s’ha despistat
a causa dels tres canvis
de dia o horari d’emissió
que ha patit Alexandria
durant la temporada.

Per fonamentar la seva
legítima percepció que el
programa “no confia en
la força de la literatura”
Abrams té la temerària
valentia de baixar als de-
talls concrets. Afirma
Abrams que en l’entre-
vista amb Rosa Regàs al
jardí del seu mas de Llo-
friu no vam ensenyar “el
lloc de treball de l’autora
i el seu ambient”. S’erra.
Es devia perdre l’anada a
la biblioteca del mas i la
visita completa per tots
els escenaris del llibre
que ens hi convocava, a
banda del petit detall
que el lloc de treball de
l’autora és al seu pis de
Madrid. En canvi, la setmana següent
vam tenir el privilegi de visitar el ve-
ritable lloc de treball i l’ambient de
Tom Sharpe a la seva casa de Llafranc,
i vam poder mostrar el manuscrit ori-
ginal del seu nou Wilt in nowhere, lla-
vors encara inèdit. Afirma Abrams que
a Alexandria només hem mostrat lli-
breries, tot prescindint d’altres aspec-
tes del sector. S’erra. No devia veure el
reportatge sobre l’edició en Braille per
part de l’ONCE que va acompanyar
l’entrevista al premi Nobel Kenzaburo
Oé, pare militant d’un discapacitat fins
al punt de fer d’aquesta militància un
eix central de la seva narrativa, com
per exemple a l’excel·lent novel·la Una
qüestió personal. Afirma Abrams que

pateixo. S’erra, ja hi pot pujar de peus.
Afirma que sobreactuo, però li assegu-
ro que em continc. Afirma que, mal-
grat la meva passió per la literatura,
encoratjo els convidats a donar res-
postes breus per no fatigar els espec-
tadors. S’erra. Pot demanar-ho, per
exemple, a Joan Triadú o a Narcís Co-
madira o a Emili Teixidor o a quaran-
ta-cinc autors més, entre els quals Mi-
quel de Palol, a qui diu que vaig per-

seguir “en directe”. Carai. Conservo els
correus electrònics d’una dotzena d’a-
quests autors que contradiuen la seva
percepció. El de Saladrigas és potser el
més il·lustratiu, perquè havia fet tele.
És clar que Abrams m’exonera d’a-

quests pecats i carrega els neulers al
director i els guionistes del programa.
S’erra. Les preguntes de totes les en-
trevistes, obvietats incloses, són meves.
N’assumeixo els errors i les virtuts que
puguin contenir.

En la meva opinió, quan Abrams es
posa més de peus a la galleda és quan
ens acusa de promoure capelletes,
clans o exclusivismes. ¿Es pot sostenir
aquest prejudici quan per la butaca

alexandrina han passat autors tan an-
titètics com Baltasar Porcel i Juan
Marsé, Muñoz Molina i Isabel-Clara Si-
mó, Empar Moliner i Alfred Bosch,
Monzó i De Jòdar, Casavella i Espinàs,
Saladrigas i Coelho, Riera i Ruiz-Zafón?
En això de les capelletes se li veu el
llautó. ¿Quants programes deu haver
vist? Afirma també Abrams que Ale-
xandria “adopta un to excessivament
apologètic” però en canvi considera
que demanar als autors quin llibre
denota mala bava. ¿En què quedem?
Justament Carme Riera va “congelar”
el best seller de Ruiz-Zafón o Sán-
chez-Piñol els de Paulo Coelho perquè
no els havien agradat gens. Julià de
Jòdar congelà tot Ortega y Gasset. Però

allà on Abrams només hi veu “un tic de
mala bava” d’altres han explorat la ri-
quesa polisèmica de tan criogènica
demanda. Jesús Moncada ens va con-
gelar, amb l’ànim de preservar-lo per
sempre, Il Gattopardo de Lampedusa.
Isabel-Clara Simó va anar més enllà, en
congelar-nos les seves lectures juvenils
de Herman Hesse. Aquelles lectures
just en aquell moment. Hi ha dotzenes
d’exemples més.

Valentí Puig ens alerta
a L’os de Cuvier sobre la
manca de maîtres à penser
a la cultura catalana. Tot
i situar enigmàticament,
almenys a la primera
edició, el circumflex da-
munt la a, té més raó que
un sant. Però per fer de
maître à penser primer cal
conèixer de primera mà
la matèria sobre la qual
es pretén reflexionar. A
Llet i vi Abrams aposta
per una crítica construc-
tiva sobre els afers sensi-
bles de la nostra cultura.
M’hi apunto. Parafrase-
jant l’argumentació del
seu article, podria es-
criure i escric el següent
paràgraf final:

“És terrible llegir D.
Sam Abrams, quinzena
rere quinzena en aques-
tes pàgines de Diàleg, pa-
tint mentre sobreactua a
l’hora d’escriure articles
d’anàlisi sobre l’estat de
la nostra cultura, tot
provant d’ajustar els
exemples que li ofereix
la realitat a la percepció
prèvia que se n’ha fet,
mentre ens bombardeja
amb opinions fonamen-
tades en dades incom-
pletes i ens alliçona so-
bre autors o grups que
ell considera infravalo-
rats. Naturalment la per-
cepció d’amiguisme que
de vegades se’n desprèn
no és pas obra de D. Sam
Abrams, que és un apas-

sionat de la literatura i l’escriptura,
però ara mateix no sabria pas dir d’on
li deu venir. Les filípiques d’Abrams
tenen molta mobilitat, fins al punt
d’honorar el mitjà televisiu amb la se-
va atenció, però moltes vegades ha
deixat passar oportunitats d’or per
demostrar la tesi que, ara fa un any,
just quan naixia Alexandria, s’escarras-
sava a defensar des d’aquestes pàgines
atiant el foc entre autors i crítics (¿o
eren ressenyistes?). A la televisió, com
a la vida, hi ha un ésser suprem que tot
ho domina. És el temps”.
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