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Carta a Màrius S’erra

A
D . S a m A b r a m s

profito l’avintesa de
la teva rèplica per
insistir en certs te-
mes i per rebatre
certes acusacions
que fas.

D’entrada m’acuses de no conèixer
prou el programa per jutjar-lo. Et puc
assegurar que aquesta acusació és in-
fundada perquè t’he estat fidel tot i els
canvis d’horari i de dia. Si tornes a llegir
atentament el meu article (“Torna-t’ho
a llegir, Màrius”) veuràs que en aquesta
primera acusació confons dos temes
separats i diferents: el tema de no
aprofitar a fons els mitjans tècnics a
l’abast i el tema del to apologètic del
programa. Continuo pensant que el
programa no ha aprofitat correctament
les possibilitats tècniques a l’abast per
mostrar-nos l’extraordinària riquesa
que hi ha en el món del llibre i tot el
que l’envolta. Potser no vaig triar bé
l’exemple de Rosa Regàs (crec que Es-
ther Tusquets o Ana María Moix hauri-
en estat tries més adequades com a ca-
talanoparlants i castellanoescrivents),
però ara te’n donaré algun altre perquè
puguis comprovar que sí que he seguit
el programa. Per exemple, hauria estat
molt millor entrevistar el crític Joan
Triadú a casa seva perquè ens pogués
ensenyar documents del seu magnífic
arxiu i exemplars rars i únics de la seva
nodrida biblioteca. I tu em llances, or-
gullós, l’exemple de la visita a Tom
Sharpe i la visió del manuscrit alesho-
res inèdit de Wilt in nowhere. Jo no volia
treure el tema de Sharpe, però ja que ho
fas tu, et diré que es tracta d’un autor
genial (penso en les seves primeres no-
vel·les, com Riotous assembly, Indecent Ex-
posure i Porterhouse Blue), que va gastar
tota la pólvora creativa a les obres ini-
cials als anys setanta, i ha vingut a
menys a partir d’una banalització i
mercantilització de la seva obra durant
els darrers vint anys, de manera que
efectivament és malversar mitjans tèc-
nics anar-li al darrere.

Com ja he dit, continuo pensant que
Alexandria, tot i els seus fantàstics mit-
jans, no ha acabat de mostrar-nos la ri-
quesa del món del llibre, tant pel que fa
al món dels autors, com pel que fa al
món de l’edició. Tu em dius que no de-
via veure el programa sobre Kenzaburo
Oé i el reportatge sobre l’edició en
Braille per part de l’ONCE. Acusació
falsa, novament. Però insisteixo que tu
m’hauries de dir els programes en què
van sortir temes essencials com la pre-
paració de manuscrits per enviar a l’e-
ditor, el procés de decisió d’editar l’o-
riginal per part de directors literaris, el
procés de correcció dels manuscrits
quan arriben a l’editorial, el procés de
disseny del llibre (Barcelona n’és preci-
sament un dels grans centres), el llarg i
emocionant procés d’impressió del lli-
bre, el procés de distribució del llibre, el
procés de difusió del llibre, etc. Barce-
lona és una de les grans capitals de l’e-
dició i em sembla lògic exigir a un

programa de llibres reportatges que fa-
cin pedagogia orgullosa del sector del
llibre en català!

Anem al tema del to apologètic del
programa. Opino que decididament el
programa, en general, voluntàriament
ha abaixat el llistó del rigor intel·lectual
per tal d’adaptar-se a les exigències
d’agilitat i pressa del mitjà televisiu. Les
idees més complexes es poden explicar
d’una manera directa si un sap de què
està parlant. Aquesta noció que la gent
que mira un programa necessita tots els
continguts aigualits és absolutament
falsa. I si fos veritat l’obligació de la te-
levisió pública, de suposada tradició
democràtica, seria d’educar els espec-
tadors. Ai, perdó, no em re-
cordava que m’examino
dels programes que he vist.
Aquí va un altre exemple. El
programa sobre Josep Palau
i Fabre, en què l’entrevista
va ser una terrible simplifi-
cació de l’obra d’un dels es-
criptors més importants i
ambiciosos del segle XX.
L’obra de Palau és un tot
orgànic que abraça diversos
gèneres (poesia, teatre, as-
saig, estudis sobre Picasso,
i traducció literària) en què
l’eix vertebrador són els
conceptes de fragmentació del
jo i mimetisme, explicats per
l’autor mateix a la seva obra
assagística. O el cas de l’en-
trevista d’Antonio Muñoz
Molina, que tu vas comen-
çar simplificant el seu me-
ravellós llibre sobre Nova
York preguntant-li si es
tractava de la literatura
d’un “mirón” o d’un “voyeur” i
l’entrevistat et va convidar a
veure el seu libre com un
exemple de la “literatura de la
mirada”, de la “humildad hacia
lo real” (quines expressions
més líriques!).

Davant del fet que afir-
mes que estàs relaxat i gens
forçat només et convido a escoltar la
resposta genial que et va donar Antonio
Skármeta quan li vas preguntar de
quina manera s’hauria entrevistat ell
mateix, ell que precisament té molta
experiència a entrevistar gent. Al llarg
de l’entrevista tu no havies fet cap de les
coses que ell recomanava, de manera
que, amb la seva magnífica ironia i sa-
viesa, típica dels sud-americans i que els
espanyols no volen veure, et va dir que
et calmessis i que diversifiquessis la
mena de preguntes que fas.

Davant les teves reiterades proclames
d’innocència de no fomentar capelletes
o exclusivismes et diré, en primer lloc,
que els comentaris de signe homòfob
que va fer Toni Sala referint-se a Manuel
Forcano, podrien haver estat objecte
d’accions legals. Després et preguntaria
per què crítics de la talla de Carles Mi-
ralles, Ramón Andrés, Manuel Castaño,

Jordi Julià, Pere Ballart, Núria Perpinyà,
Ponç Puigdevall, Vicent Alonso, Alfred
Mondria, Enric Sòria i Valentí Puig (no
em renyis, que ja sé que Puig hi va ser
com a acompanyant de Robert Saladri-
gas) no han estat al programa de ma-
nera seriosa. I també faria la mateixa
pregunta respecte a prosistes com Jordi
Coca (ja sé que va sortir parlant de la
reedició del seu llibre sobre Portugal),
Lluís Maria Todó, Miquel Pairolí, Vicenç
Pagès, Maria Barbal, Josep Maria Fona-
lleras, Antoni Marí, Jordi Ibáñez, Antoni
Puigverd i altres que esmentaré més
avall. Em fa gràcia constatar que Marta
Pessarrodona fa conferències a Nova
York, l’Argentina, Mèxic o Londres, pe-
rò no surt al programa de llibres al
costat de casa seva, com qui diu! I aca-
baria fent la mateixa pregunta sobre tot

l’extraordinari ventall de literatura de
signe més experimental. I sé que Enric
Casasses va declinar la invitació, però
sempre queden Vicenç Altaió, Carles
Hac Mor, Perejaume (ja sé que acom-
panyava Palau i Fabre), Víctor Sunyol,
Antoni Clapés, Biel Mesquida, Arnau
Pons, etc.

Ara bé, el que m’ha sabut més greu
de la teva rèplica és la deshonestedat de
no contestar dos dels quatre punts es-
sencials que plantejava, és a dir, la
meitat de l’article. (“Torna-t’ho a llegir,
Màrius”!) T’has camuflat hàbilment
darrere una desqualificació de la meva
persona per no contestar. A banda de
no aprofitar prou els mitjans tècnics i
d’un to ostensiblement apologètic, jo
acusava el programa de discriminar
contra els altres gèneres literaris que no
fossin la narrativa i de practicar la dis-
criminació territorial.

Hi ha poques coses que tinc irrefuta-
blement clares sobre el món de la lite-
ratura catalana i una d’elles és que hi
ha una sèrie de poetes que són gegants
literaris i escriuen els llibres més im-
portants de la literatura catalana d’ara.
No s’escriuen llibres més importants
que els de Bartomeu Fiol, Feliu Formo-
sa, Joan Margarit, Màrius Sampere (i ja
sé que va sortir una miqueta un dia),
Albert Ràfols-Casamada (i ja sé que va
ser esmentat en parlar de pintura i po-
esia) o Lluís Solà. I és francament into-
lerable i inexcusable mirar de presentar
la literatura catalana sense ells! I el
mateix va per als autors de teatre, els
memorialistes, etc. I et vaig preguntar
concretament pels traductors. I res. Què
seria de la literatura catalana sense
traductors com Víctor Compta, Miquel

Desclot, Feliu Formosa, Pep
Julià, Jordi Llovet, Xavier
Pàmies, Francesc Parcerisas,
Marta Pessarrodona, Joan
i Dolors Udina, per esmen-
tar només alguns noms?

I la fragmentació territo-
rial? On són els programes
dedicats a escriptors mallor-
quins de la talla de Biel
Mesquida, Maria Antònia
Oliver o Antoni Vidal Fer-
rando, o menorquins com
Ponç Pons o Margarita Ba-
llester, eivissencs com Jean
Serra, de la Catalunya Nord
com Joan-Daniel Bezsonoff,
Joan-Lluís Lluís o Patrick Gi-
freu, de Lleida com Pere Ro-
vira, Jaume Pont, Jordi Pà-
mies o Emili Bayo, de Va-
lència com Vicent Alonso,
Marc Granell, Joan Francesc
Mira, Josep Piera o Josep Lo-
zano? I això que faig la llista
curta. Barcelona és una gran
ciutat que juga el paper afe-
git de capital d’una nació i
no pot permetre’s el luxe de
presentar una imatge false-
jada a base de tractar la pe-
rifèrie com una petita inci-
dència sense importància.

I acabes el teu article amb
una desqualificació de la

meva persona, acusant-me d’indocu-
mentat, d’amiguista, d’oportunista i de
deliris de grandesa, de voler-me conver-
tir en maître à penser.

Et convido a demostrar-me la meva
indocumentació com a articulista, més
enllà de la gelosia natural del català que
sent la intrusió d’un estranger. Pel que
fa a amiguisme, si hi ha alguna persona
oberta i plural en aquest país sóc servi-
dor de vostè, i em perdonaràs la petu-
lància. Si per oportunista entens una
persona que sap adaptar-se a la realitat
canviant, prou per veure, per exemple,
que un programa sobre llibres no com-
pleix les expectatives, doncs sóc oportu-
nista. I et dic sincerament que no vull
ser cap maître à penser perquè no hi arri-
bo, perquè sé el meu lloc a la cultura
catalana, no com altres.

■ D. Sam Abrams. Escriptor, assagista i traductor


