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L’alta qualitat artística de la literatura catalana que es fa avui

Josep-Lluís Aguiló i
Melcior Comes

L
S e b a s t i à A l z a m o r a

a literatura catalana
moderna en general, i
la que s’escriu i publica
ara mateix en particu-
lar, és molt bona: al
llarg de tot el segle XX,

i també de les últimes dues o tres dè-
cades fins avui mateix, hi ha hagut una
diversitat de propostes estètiques tan
àmplia com es vulgui i d’una qualitat
artística tan alta com la de qualsevol
altra literatura del món occidental. Ho
afirmo amb completa convicció, i em
fa gràcia que, per haver-ho dit en d’al-
tres ocasions, se m’hagi acusat de re-
bentisme o d’afany de notorietat, coses
sens dubte molt lletges que obliguen a
tota mena de contricions. El cas és que
mai no he pretès difondre cap ressen-
timent ni queixar-me d’una suposada
manca de qualitat de la literatura ca-
talana, sinó d’una mena d’incapacitat
congènita, per part de molts membres
del nostre diguem-ne establishment lite-
rari, de reconèixer el valor de les obres
que la integren: molt en especial d’una
part molt important de les més valuo-
ses, les que marquen el punt més alt de
la creativitat literària moderna en
llengua catalana. Tant catalanisme
identitari de tota mena i condició i no
hi ha hagut pebrots d’articular un
discurs nacionalista aplicat a la litera-
tura catalana com el que sí que opera
amb les literatures nacionals de tot
arreu, de manera que la valoració (i
l’exaltació, quan convingui) de les
nostres figures i dels seus llibres més
rellevants s’ha vist postergada sine die a

causa de renúncies, comple-
xos, recels, minifundismes i
reduccionismes de tota casta, i
en d’altres ocasions per causes
molt més simples: mala fe,
desídia, incompetència, enve-
ja o manca de reflexos.

Aquesta última falla, la dels
reflexos, potser és la que té
una esmena més fàcil: procu-
rem que no ens faltin a l’hora
de detectar i saludar com cor-
respon els que s’incorporen a
la feina d’aportar més vigor,
més inventiva i més excel·lèn-
cia (si a algú li molesta el ter-
me, paciència) a la nostra lite-
ratura. És el cas dels dos au-
tors amb els noms dels quals
he titulat aquest article, i que
s’acaben de donar a conèixer –l’un en
vers, en prosa l’altre– amb primeres
obres, o quasi, d’una qualitat i d’un
interès fulgurants.

El quasi de fa un moment va per Jo-
sep-Lluís Aguiló, que no és exactament
un debutant, sinó un cas d’extrema
autoexigència. El primer llibre d’a-
quest poeta del coneixement es va ti-
tular Cants d’Arjau i va ser publicat fa
divuit anys (els mateixos que Aguiló
tenia aleshores) a la col·lecció El Turó de
la Caixa de Balears, sota els auspicis de
Miquel Àngel Riera, un dels grans. Fins
que no ha estat el doble de vell, o de
jove, Josep-Lluís Aguiló no ha conside-
rat oportú de publicar més poemes,
que finalment tenim ocasió de llegir
repartits en dos títols publicats molt

recentment: La biblioteca secreta (un al-
tre cop a la col·lecció El Turó) i L’estació
de les ombres (editorial El Tall). A la vista
dels resultats cal convenir que els di-
vuit anys d’espera han valgut la pena:
els poemes són magnífics. Hi coinci-
deixen –a recer d’una escriptura tensa,
elegant i depurada de tot excés retò-
ric– els tigres i els laberints de Borges,
la figura tutelar de lo Foll Ramon, la
memòria del segle XX entès com l’era
de la megamort, les picades d’ullet als
mons extraordinaris de Neil Gaiman i
una lírica introspectiva que pot ser tan
severa com irònica. Sense concessions,
ni tampoc escarafalls: els divuit anys
transcorreguts des del primer llibre els
ha dedicat Josep-Lluís Aguiló professi-
onalment al comerç, de manera que és

algú amb tendència a tocar de peus a
terra. Quan en diem “poeta del conei-
xement”, que ningú pensi en un visio-
nari obcecat, sinó en un home de lle-
tres que creu en la poesia com a inda-
gadora, i ocasional desvetlladora, de
veritat. Té encara inèdit un altre llibre,
Monstres, potser el millor de tots, que
mereixeria ser publicat per alguna
editorial no estrictament perifèrica.

A banda d’una sòlida formació in-
tel·lectual, la fe profunda en la
literatura és el tret més im-
portant que sens dubte com-
parteixen Aguiló i Melcior Co-
mes, aquest sí un autor de
vint-i-pocs anys que ara es
presenta amb una molt esti-
mulant primera novel·la, de
títol L’aire i el món, publicada
per 3i4. A l’igual que el seu
amic i company de lletres Pere
Antoni Pons (autor d’El fibló i la
festa, un altre llibre de poesia,
publicat a Pagès Editors, que
entra directe a la primera di-
visió), Comes és un malalt
gloriós de la literatura, que
se’ls ha convertit en una
qüestió tan primordial com la
vida que s’empassen amb
grans alenades. L’aire i el món
és una bildüngsroman, o novel-
la d’aprenentatge, en què un
jove innominat relata la cons-

trucció de la seva identitat tot enlla-
çant amor, decrepitud, descoberta,
mort, literatura i escacs, els quals són
metàfora, tema i base argumental d’a-
questa novel·la-tauler. El Goethe de
Werther, però també Thomas Mann,
Salinger, Joseph Roth, Rimbaud o certs
aires de família amb contemporanis
com Chuck Palaniuk són referents que
ens ajuden a situar aquesta primera
obra que fa una aportació de qualitat i
regeneració al panorama de l’última
narrativa catalana. Molt bé, Comes;
molt bé, Aguiló: però encara en volem
més, i millor. Ni la vostra exigència ni
la dels lectors de la gran literatura en
llengua catalana no mereixen altra
cosa.

■ Sebastià Alzamora. Escriptor

“Això és com TV3”
J o r d i C a b r é

“M
ira, Niubò: això és com
TV3”. Sembla que no fa
gaire el president Pujol
va adreçar aquestes pa-

raules al secretari general de l’Esport,
en referència al procés de reconeixe
ment internacional de les seleccions
catalanes, i sembla que el senyor Niubò
no pot estar-hi més d’acord. He estat
rellegint el procés de formació de TV3,
detalladament narrat en les memòries
polítiques del senyor Lluís Prenafeta, on
s’explica que l’opció de crear una prò-
pia xarxa d’enllaços (completament il-
legal), en comptes de llogar els enllaços
de la RTVE, va ser el que va fer possible
que a Madrid ja s’ho trobessin tot fet
amb les emissions del 10 i l’11 de se-
tembre del 1983. L’obstinació de l’equip
del president Pujol i la fermesa davant
les múltiples emboscades socialistes
(com les interferències en la freqüència
del Canal 33), van ser determinants
perquè disposem avui dia d’una televi-
sió nacional. És l’anomenada via dels

fets consumats, que no va deixar-se de
banda durant els anys noranta, com per
exemple amb les delegacions catalanes
a l’exterior o l’Institut Ramon Llull.
Suposo que alguns desemparats lectors
ja saben per on vaig.

L’èxit de la selecció catalana d’hoquei
s’ha de celebrar, tot agraint els esforços
dels governs anteriors i del mateix se-
nyor Niubò, que em consta que hi tre-
balla intensament. Tot plegat a l’espera
de la solució final a Fresno i de la vota-
ció de dimarts que ve, on veurem si els
diputats catalans del PSOE s’oposen a
modificar la llei estatal de l’esport, la
qual cosa suposaria l’enèsim incompli-
ment dels compromisos del Tinell. I és
que enmig de la festa cal que algú di-
gui, i si no ho faig jo, que durant l’úl-
tim any qui ha aplicat realment la seva
política de fets consumats en aquelles
coses que marquen un projecte de país
és el PSC-PSOE. Primer va ser el fax de
Madrid que va fer destituir el conseller
en cap, després el pas d’en Sellarès per

la guillotina, el desballestament de les
delegacions catalanes a l’exterior, l’es-
capçada de l’Institut Ramon Llull, la
desfilada militar del 12-O, el rebuig a
l’autodeterminació, i un veritable de-
goteig de despropòsits acompanyats
precisament d’una política de progres-
siva desnacionalització de La Teva.

Quan el president de la Generalitat
depèn orgànicament, estructuralment,
jeràrquicament, del president de l’Estat
dins del mateix aparell socialista, ales-
hores és quan corre perill la política
d’univers autòcton on ens havíem mo-
gut fins ara. Així és com s’entén l’ob-
sessió maragalliana d’incloure el PP en
totes les negociacions sobre l’Estatut, o
la submisa assistència a la conferència
de presidents autonòmics. Cafè amarg,
aigualit, per a tothom i per la cara. Po-
dríem repetir una vegada i una altra
que no tenia per què haver estat així,
que com en la creació de TV3 podríem
haver fet servir els nostres enllaços i no
d’entrada els enllaços forans, però ser-

virà de ben poc. Un cop Catalunya és
governada directament pel senyor Za-
patero, sí que tenim el dret i el deure
d’exigir que ERC faci d’ERC i no de
simple repetidor socialista. Pel bé de
tots i pel propi bé d’ERC. Desviar l’a-
tenció en el debat sobre la Constitució
Europea, o en una suposada “redistri-
bució de la riquesa” que brilla per la
seva absència, indica que el marge de
maniobra republicà ha quedat comple-
tament anul·lat i que la capacitat d’au-
tocrítica (i de visió) és ínfima. I quan es
produeixen corredisses pels passadissos
del Congrés per tal de fer fàcil la vida al
senyor Rubalcaba i a la comunitat au-
tònoma andalusa (lluny d’allò de “amb
Espanya no hi ha res a fer”), només es
posa de manifest que l’avançament
electoral passaria una còsmica factura a
la recent gestió republicana. Aquest ti-
pus d’humiliacions també són fets
consumats. L’únic remei, que s’anome-
na moció de censura, no es detecta
quan hom viu atrapat enmig de les
boires d’Estocolm. I el que tothom veu
és que les famoses claus han desapare-
gut per art de màgia, com sempre des-
apareixen les claus quan hom porta al
damunt una excessiva borratxera.

■ Jordi Cabré. Advocat i escriptor

jordicabre@jordicabre.net


