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A propòsit de l’aparició de l’antologia poètica ‘Imparables’

El poder literari no existeix

A
S e b a s t i à A l z a m o r a

mb la publicació de
l’antologia Impara-
bles, en la qual tinc
la satisfacció d’ha-
ver estat inclòs,
sembla que s’acla-

reixen o comencen a aclarir-se alguns
dubtes sobre els moviments (alguns de
tipus tectònic, d’altres d’índole més
gàstrica) que en els últims anys han
afectat, i modificat, la composició dels
elements de debat en relació a la lite-
ratura catalana. Això fa que algunes
hostilitats o reticències que fins ara
eren expressades per l’olímpica –però
estèril– retòrica del silenci sorrut, ara
passin a començar a ser plantejades
mitjançant gestos efectivament visi-
bles, i sobretot, mitjançant interlocu-
cions directes –en públic o en privat,
és a dir, en lletra de motlle o de pa-
raula–. Aquest canvi és substancial,
perquè apunta a l’acompliment de la
primera condició de qualsevol debat,
que és la intervenció activa de tots els
ponents i oponents que hi són cridats
a participar-hi. Ha estat vençut, o du
camí de ser-ho, el primer enemic de tot
escriptor: la mandra, que té per con-
seqüència l’arraconament de la fe en la
literatura.

És, per exemple, d’agrair la prestesa
i l’aplicació amb què el crític Julià
Guillamon ha redactat per al diari La
Vanguardia una ressenya sobre l’es-
mentada antologia, de manera que
sortia publicada l’endemà mateix de la
presentació del llibre. Amb tot, i amb
l’ànim de contribuir a aquest debat
que vull imaginar possible, m’agrada-
ria fer-hi algunes puntualitzacions. No
puc, per exemple, reconèixer-me, tal
com s’afirma des del titular de la res-
senya en qüestió, com un poeta de la
queixa, perquè, com bé observa Gui-
llamon, el discurs de la queixa ha estat
dominant en el panorama literari ca-
talà dels anys vuitanta i noranta, quan

els imparables (mira, cada vegada m’hi
trobo més còmode, amb el nom) no hi
teníem encara veu ni vot. Ben al con-
trari, una de les constants en comú
que han acabat per unificar sota una
mateixa denominació un grup efecti-
vament tan heterogeni d’individuali-
tats és el discurs de la celebració, és a
dir: l’expressió, tan vehement com
calgui, de la confiança en la molt alta
qualitat de la literatura catalana mo-
derna i de l’enorme potencial que
aquesta literatura mostra, avui mateix,
per a la generació de grans obres, vin-
guin d’on vinguin. Però tornant a la
ressenya, i per la part que
em toca de forma més
directa, he d’agrair a
Guillamon la bona valo-
ració que fa de la meva
obra; llàstima, però, que
tot just a continuació es
vegi invalidada pels judi-
cis que emet a propòsit
d’alguns dels altres anto-
logats i de la tasca dels
antòlegs, que semblen
fruit de lectures apressa-
des, o massa parcials, o
realitzades des d’alguna
mena de partit pres.

Encerta el crític, a pa-
rer meu, quan escriu que
jutja el moviment o la
tendència imparable com
una conseqüència, reac-
ció o resposta a una sen-
sació certa de malestar.
Però s’equivoca en canvi
en fer-se ressò d’una idea
que ha estat repetida a
bastament, potser perquè
funciona prou bé com a
excusa per no haver
d’entrar en discussions
de fons: que, al capdavall,
tot plegat no consisteix
en altra cosa que una

operació d’assalt a la conquesta del
poder literari. No puc negar que la idea
em fa una certa gràcia i fins i tot afa-
laga els meus instints més baixos, però
es desmenteix per si sola perquè tal
cosa, el poder literari, no existeix: és
una d’aquestes històries que s’explica
de nit als infants per espantar-los i
fer-los anar al llit; una cosa que no és
cosa i que, com la por, quan la veus de
prop resulta que no és res. El “poder
literari” és un papu, un tabú imaginari
al voltant del qual hi ha qui organitza
tota la seva obra –i cosa que és pitjor,
també la seva vida, de tal manera que

tant l’una com l’altra acaben arruïna-
des. Mai la literatura (si és de literatura
del que parlem, i confio que sí) ha
constituït cap mena d’àmbit de poder,
i menys encara a Catalunya. En qual-
sevol cas, si hi ha algú que tingui el
sentiment d’ostentar el poder literari
entre nosaltres, que no pateixi, que
cap imparable facinerós no l’hi vindrà a
prendre: que se’l quedi i bon profit li
faci.

El que sí que existeix i és ben real,
com he dit més amunt, és aquesta
sensació de malestar estructural con-
tra la qual es pretén reaccionar, i que,
pel que fa en concret a la literatura
catalana, se substancia en l’absència
d’una societat literària sòlida i solvent,
és a dir, en la incapacitat per construir
un circuit ben articulat entre sector
editorial i llibreter, món acadèmic,
mitjans de comunicació, institucions
públiques i privades, i la comunitat li-
terària pròpiament dita –escriptors,
crítics, traductors– que permeti la
circulació fluida de les obres i de la
pròpia tradició, en diàleg i confronta-
ció permanents, i la seva subsegüent
projecció cap als grans circuits de les
literatures occidentals. Aquesta absèn-
cia és una derivació més dels múltiples
traumes, complexos i encongiments
que per motius històrics, polítics i so-
cials la cultura catalana ha acumulat
al llarg dels segles XIX i XX, i que han
acabat degenerant en una actitud ge-
neral no tan sols de queixa, com ja
hem dit, sinó també d’una lassitud in-
diferent i mandrosa que tendeix a
igualar-ho tot pel nivell més baix. En-
front d’aquesta situació, i en vista que
–ho repetesc– la riquesa i la diversitat
de la literatura catalana moderna l’a-
crediten com una literatura d’una
qualitat brillant, per què no arraconar
els discursos de la queixa i la mandra
i obrir camí al discurs de la celebració
–que no vol dir autocomplaença– com
a primera passa cap a la recomposició
de la nostra societat literària?

■ Sebastià Alzamora. Escriptor

Bisbes i crisi de l’Església
S e b a s t i à B e n e t

D
esprés de l’oblidable pontifi-
cat del cardenal Carles, que
ens ha avesat pràcticament a
viure sense bisbe, l’Església,

en comptes de concedir-nos un període
de pacificació, ha optat per provocar
noves tensions amb la divisió de la di-
òcesi de Barcelona i amb la imposició
d’uns bisbes a l’esquena de les bases,
en funció de tripijocs de la nunciatura,
de pressions de l’Opus Dei i de l’última
voluntat del cardenal Carles.

Que hi hagi hagut protestes és un
indici que encara hi ha capacitat de
reacció malgrat els menyspreus a què
hem estat sotmesos durant massa
anys, però hi ha mancat l’exigència
que els bisbes s’obrin a dialogar sense
condicions sobre els problemes pen-
dents i les necessitats desateses, tenint
en compte que Jesús va advertir que el
més gran de vosaltres serà el vostre

servidor (Mateu 23), cosa que semblen
desconèixer reiteradament la cúria
vaticana i molts bisbes.

Ara mateix l’episcopat català, a cau-
sa de la política centralista i opaca del
Vaticà, és d’una grisor evident. Men-
trestant, els sacerdots més propers a
les comunitats i més oberts a les ne-
cessitats dels pobres, aquells que la
comunitat aclamaria com a bisbes, no
poden arribar mai a ser-ho si no és per
un error del sistema. El bisbe de San
Salvador Óscar Romero, elegit com a
conservador i convertit en veure la si-
tuació del seu poble, o el mateix Pere
Casaldàliga, han estat dos errors evi-
dents del sistema. I un error especial-
ment greu va ser l’elecció de Joan
XXIII, que no va tenir temps d’obrir
l’Església als nous temps tal com va
intuir que calia fer, i ha estat neutra-
litzat per la temible cúria vaticana. ¿La
nostra única esperança, doncs, és que
algun dels nous bisbes sigui un error?

Fet i fet, el problema del nomena-

ment dels bisbes, tot i la seva impor-
tància, és un tema menor en la pers-
pectiva de la crisi actual de l’estructura
institucional de l’Església catòlica, cri-
si que sembla que ignoren els seus
responsables.

Es buiden els temples –encara més els
seminaris– mentre els sacerdots enve-
lleixen; es mantenen uns rituals inin-
tel·ligibles per a les noves generacions;
no es respecten els drets humans de les
dones; es manté una estranya aliança
entre una religió alliberadora i un Estat
teocràtic; s’ignora la cultura actual i el
tarannà democràtic que ha anat infor-
mant les relacions polítiques i socials;
s’imposa una sexualitat repressiva que
s’entesta a ignorar els seus aspectes re-
lacionals i amorosos i, menyspreant els
avenços científics, no s’accepten els mè-
todes anticonceptius que evitarien el
risc mortal de la sida; es neguen els sa-
graments als divorciats, no s’accepten
les parelles de fet i es nega als homose-
xuals el dret a viure amb normalitat.

I, per sobre de tot, l’Església ha
oblidat que l’única prova d’amor a Déu
que va demanar Jesús és la pràctica de
l’amor –principalment als més po-
bres– que, després de Marx, no es pot
limitar a la beneficència, sinó a neu-
tralitzar els mecanismes que generen
pobresa. L’anticomunisme visceral de
l’Església l’ha portat a l’error de pro-
moure partits polítics conservadors
sota sigles cristianes i, malgrat decla-
racions ocasionals contra els abusos
del capitalisme, persisteix un tarannà
clarament conservador que no ajuda
gens els moviments de renovació com
la teologia de l’alliberament, que a
Iberoamèrica ha estimulat l’esperança
en un futur més just.

A Europa, en canvi, i als països rics,
sembla que l’Església no hi tingui res a
dir, principalment per la seva incapa-
citat d’entendre el fenomen de la secu-
larització, que l’Església titlla d’anti-
cristiana, quan en realitat és un estadi
més madur de la societat, alliberada de
les imposicions de les Esglésies.

Si l’Església institucional no es deci-
deix a assumir la realitat tal com és, pot
convertir-se a termini mitjà en una en-
titat religiosa irrellevant.

■ Sebastià Benet. Membre de Justícia i Pau


