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Resposta a l’article de Sebastià Alzamora publicat en aquestes pàgines

Contra les monarquies
i altres interferències

C
B a r t o m e u F i o l

om sostenen ben
correctament Hèctor
Bofill i Sebastià Alza-
mora, cal convenir
que les aristocràcies
són del tot necessàri-

es, per no dir imprescindibles, ja que
l’aristocràcia és l’estructura més eficaç
per al manteniment de la bona salut i
el creixement d’una cultura. Però jus-
tament per això, les monarquies no ho
són gens, de convenients, ni gaire salu-
dables ni funcionals; de fet, pràctica-
ment són impossibles per malsanes i
destructores o contraproduents. El que
passa, de més, és que el sol fet de pre-
tendre instaurar-les i consolidar-les ja
pot fer molt de mal. I penso en el cas de
certa crítica acadèmica o assimilada ti-
fudeta –l’adjectiu tifut, uda, aplicable a
una persona de mal caràcter o, més
aviat, estirada i presumptuosa, figura
en l’Alcover-Moll–. Perquè és el cas que
tota monarquia més o menys establerta
va en contra de l’aristocràcia. I aquest
caràcter o aquesta característica no sols
és un fet històric, també afecta el pre-
sent, culturalment parlant.

Si estam en contra de les monarqui-
es –i els intents monàrquics, els in-
tents d’establir-les–, l’amic Sebastià
Alzamora comprendrà o es farà càrrec
que m’hagi sentit incòmode amb la
seva interpretació del fet que hagi estat
concedit un premi literari al meu dar-
rer llibre com si suposés o comportés
–per molt merescut que sigui el pres-
tigi del premi en qüestió– el meu re-
coneixement o la meva coronació (!)
com a rei bàrbar o príncep de les lle-
tres nostrades. Massa autodidacte, re-
conec que, de bàrbar, sempre n’he es-
tat o me n’he sentit un poc. Però també
m’he sentit moltes altres coses –fa
temps que no crec en el jo monolític,
d’una sola peça– i, fins i tot, darrera-
ment, m’he sentit o m’he trobat juda-
ïtzant, almenys intel·lectualment par-

lant. I la veritat és que no acab de veure
gaire clar com un judaïtzant de bona
fe pot esser considerat pròpiament
bàrbar (si no és que ho som tots, bàr-
bars: noucentistes, neonoucentistes,
poetes de l’experiència, imparables i
tutti quanti inclosos, hipòtesi ben digna
de ser presa en consideració, per des-
comptat). Perquè em sembla que si ens
situam en l’època hel·lenística –que és
on crec que hem de situar-nos per
provar d’aclarir una mica aquest afer–
resulta evident que, pels grecs, el poble
jueu (que va esser tan influït per ells)
no va entrar mai exactament en la ca-
tegoria de bàrbar, reservada més aviat
per als pobles del nord, amb els quals
tenien molts menys tractes. El que
passa, certament, és que la psicologia
no ha sabut reconèixer suficientment,
encara, la pluralitat de l’ego –la plu-
ralitat de jos i la necessitat d’usar
aquest mot en plural– en la persona
humana, i la seva inevitable evolució i
multiplicació. Tot plegat, res que per-
meti de creure en cap superego o su-
perjo poètic o de cap altra mena. El
pensament oriental sembla molt més
matisat i molt més a prop de la reali-
tat, en aquesta matèria, que el pensa-
ment d’Occident, tan propens a veure
les coses en blanc i negre.

Si servidor concretament estic en
contra de les monarquies acadèmiques
o dels monopolis o quasi monopolis de
tot ordre, també estic en contra de
donar una excessiva importància als
premis literaris, encara que això pugui
esser considerat políticament incor-
recte. Òbviament, són un mitjà per a la
promoció de la lectura –lectura del tot
indispensable perquè un text pugui
existir realment– però seria un poc
ridícul que portéssim el nostre reco-
neixement del paper dels premis fins
al punt de deixar-los interferir amb la
independència de l’autor premiat.
Francament, clar i català, aquesta in-

dependència em sembla un valor molt
més important que cap eventual reco-
neixement o coronació. A l’escriptor –ni
a ningú– no li hem d’enfitar les vases.
Tampoc amb coronacions. No sé si
m’explic.

Estic ben segur que Sebastià Alza-
mora coincidirà completament amb
aquestes apreciacions i em plau apro-
fitar l’avinentesa per donar-li pública-
ment les gràcies per la seva contribu-
ció a la conformació de Càbales del Call,
mitjançant els seus suggeriments i les

seves crítiques, malgrat òbviament que
jo sóc totalment responsable dels re-
sultats finals, resultats que no són mai
el que l’autor o el pare de la criatura
hauria volgut. Servidor no es tanca
dins cap capoll –com els que fabriquen
les erugues de molts lepidòpters per
protegir la seva metamorfosi– durant
la confecció o preparació d’un llibre, el
qual, al contrari, des de la meva con-
cepció de les coses, sempre suposa una

indagació i, en definitiva –tot i que pot
sonar estrany tractant-se de la parenta
pobra o de la poesia–, una certa bibli-
ografia; per exemple sobre el misticis-
me de la Càbala, en el cas de Càbales del
Call. L’ajuda dels primers lectors
–quan el material és encara work in
progress– també ha de ser valorada i
aprofitada. I aquest ha estat el cas. No
he manejat mai un llibre en potència
com si fos una crisàlide que s’hagi de
protegir de l’ambient o de la circums-
tància i amagar dels companys d’es-
criptura que, evidentment, són alguna
cosa més que uns mers competidors
per obtenir l’atenció del públic.

Naturalment, seria del tot absurd
creure que un premi com el Carles Ri-
ba pot pretendre interferir amb la lli-
bertat del premiat ni de ningú. Les
possibles interferències se suscitarien,
si de cas, en funció de les eventuals
interpretacions que es donin del seu
significat. Perquè una cosa és el signi-
ficat objectiu d’un premi i una altra el
que hom pot pensar que significa. La
meva opinió o el meu parer és que no

convé treure les coses
de polleguera. I que
les bones intencions
no poden justificar
tots els mitjans. La
provocació sistemàti-
ca no crec que sigui
sempre el més conve-
nient. Sens dubte
molts tenim motius
per sentir-nos una mi-
ca exasperats. Però in-
dependentment que,
de tant en tant, pugui
esser convenient o ne-
cessari presentar bar-
ra de cap davant certa
concurrència, en ge-
neral crec que convé
contenir la pròpia ex-
asperació –o el nostre
inevitable ressenti-
ment, parlant en pla-
ta– i concentrar-nos

en el que realment importa. Perquè un
escriptor s’ha de concentrar en els seus
temes, als quals mai no prestarà prou
atenció. Ocupar-se gaire del que passa
en la societat literària és perdre el
temps. Fa poc que ho he dit en un altre
article: Sinera no és compatible amb
certes preocupacions. Salvades totes les
distàncies, és clar.

■ Bartomeu Fiol. Poeta. Premi Carles Riba 2004

➤ ➤ ➤
MNAC. Per comprendre’n l’oportuni-
tat i com a suggeriment escullo, con-
frontant-los, alguns noms d’entre els
més coneguts d’un art i de l’altre.

Davant de Taüll, Boí, Pedret, Àneu, el
Burgal, Àger, Sixena o Arlanza, es po-
drien haver escoltat alguns responso-
ris i himnes ben entonats de cant gre-
gorià, i el Cant de la Sibil·la.

Al costat de Pere Serra, de fra Ange-
lico da Fiesole, de Lorenzo Monaco, de
Masaccio el Jove, de Lluís Dalmau, de
Jaume Huguet, de Bartolomé Bermejo,
hauria reconfortat l’esperit recordar
algunes peces del Llibre Vermell de
Montserrat.

Entorn dels renaixentistes, com Ay-
ne Bru, Berruguete, Damià Forment,
Cranach, Morales, Bastiano del Piom-
bo, i dels grans clàssics de l’època d’or
i del Barroc com Tiziano, Il Tintoretto,
el Greco, Velázquez, Ribera, Zurbarán,
Rubens, Van Ruysdael, hi haurien
convingut músiques de Mateu Fletxa,
de Giovanni Pierluigi de Palestrina, de

Tomás Luis de Victoria, de Pergolesi, de
Monteverdi, de Joan B. Comes, de Ce-
rerols.

Envoltant Il Canaletto, Tiepolo, Vi-
ladomat, Fragonard, Goya, Campeny,
Madrazo, Lorenzale, Fortuny, Vayreda,
hauríem pogut gaudir de Haendel, de
Bach, de Mozart, de Narcís Casanoves,
de Carles Baguer, de Schubert, de Be-
ethoven, de Brahms.

Encara, Gaudí, Jujol, Puig i Cada-
falch, Casas, Rusiñol, Romà Ribera, Pi-
delaserra, Rodin, Llimona, Homar, Ca-
nals, Mir, Regoyos, Anglada Camarasa,
Gimeno, Nonell, Sunyer, Clarà, Hugué,
Nogués, Rebull, Gargallo, González
haurien combinat perfectament amb
Wagner, Debussy, César Frank, Gabriel
Fauré, Tournemire, Darius Milhaud, de
Falla i els nostres Granados, Albéniz,
Càndid Candi, Pedrell, Nicolau, Millet,
Rodamilans, Romeu, Toldrà, Gerard,
Llongueras, Blancafort.

Fins veient l’espai considerable de-
dicat a la Mare de Déu en els segles
centrals de l’art europeu mereixien

sentir-s’hi els Vespri della beata Vergine
de Monteverdi, les Avemaries de Schu-
bert i de Gounod i El pessebre de Pau
Casals.

Durant quatre hores hi havia temps
per a una correcta selecció entre tanta
bona música. Doncs no res de tot això.
En comptes del que a d’altres i a mi ens
semblava adequat i didàctic, durant les
quatre hores només sentírem molt so-
roll –no pas música– augmentat per
la potència dels bafles, altaveus eixor-
dadors que no sols ofegaven qualsevol
conversa, sinó que impedien la més
mínima reflexió congruent. L’empre-
sa, a la qual es confià l’organització,
potser creia que havia d’entretenir uns
centenars de jovenets habituats a una
discoteca sorollosa. Potser algú pensa-
va que aquesta parida els atrauria a vi-
sitar el MNAC. Es va equivocar. Ningú
no va ballar pop, ni al ritme d’una
sardana estrafeta, ni d’algun cantant
de rock al qual gairebé ningú no feia
cas. La contradicció és que de jovent de
discoteca no n’hi havia; i si n’hi hagués

hagut algun que podia sentir-se atret a
visitar el museu per la suposada música
d’aquesta Festa, ignorant, com és
aquest col·lectiu, de cultura artística i
humanística, no entendria res de la
simbologia mitològica pagana clàssica
ni de la religiosa cristiana representa-
des en els quadres de totes les èpoques
mostrats en el MNAC. Ni tan sols sé si el
soroll remorós de pop, rap, hip-hop o
country seria tolerable durant una visita
al Macba, ja que per a entendre’n algu-
nes obres cal més concentració que per
a contemplar les del MNAC.

Justament ara que tots els indicadors
avisen que el nivell de formació de la
mitjana dels nostres estudiants és força
deficient, només mancava que, per
animar-los a visitar el museu, la gran
minoria de gent culta es doblegués da-
vant dels gustos dubtosos d’algun col-
lectiu de joves cridaners. Als meus més
de vuitanta anys, continuo estimant els
joves; però que, per respecte a ells, no
m’obliguin a claudicar en la contem-
plació de la bellesa en l’art.


