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Magí Sunyer és un dels editors de ‘Literatura i identitats’

Identitats
A S S A I G

T E R E S A P O U S

Diversos autors, Literatura i
identitats. Magí Sunyer, Roser
Pujadas i Pere Poy (editors).

Cossetània Edicions.

Valls, 2004.

“L
es llengües vives
són un fenomen
màgic, singula-
ríssim, quelcom
d’una flexibili-

tat tan extraordinària que sin-
tetitza, emmarca i reflecteix tot
el bo, tot el dolent, tot el bell,
tot el lleig, tot l’útil, tot el bal-
der de la vida; idees, accions,
sentiments, passions, fantasi-
es...” escrivia –el 15 de maig del
1936– Víctor Català, l’obra de
la qual s’estudia o s’esmenta en
més d’un article del llibre Lite-
ratura i identitats. Identitats és “la
paraula a l’entorn de la qual
s’ha construït el projecte comú
de la nostra investigació en li-
teratura”, puntualitza Magí Su-
nyer en el llindar d’aquest vo-
lum que conté treballs de re-
cerca d’uns quants professors
de la Universitat Rovira i Virgili.
Els estudis que l’integren expo-
sen alguns resultats sobre
identitat de gènere i identitats
relacionades amb la llengua,
l’etnopoètica i la mitosimbologia
nacionals.

En el primer article, Mont-
serrat Palau presenta un re-
sum de la seves investigacions
sobre la Identitat de gènere de les
dones catalanes a l’inici del segle
XX. Analitza les diferents i
progressives transgressions
dels models dominants, les
idees de les teoritzadores bur-
geses, el paper de la Manco-
munitat que volia modelar
una dona moderna però con-

servadora, nacionalista i catò-
lica, i les propostes d’un femi-
nisme més revolucionari, més
socialista, propugnat per l’a-
narquista Teresa Claramunt i
per la sindicalista Maria Cam-
brils. Finalment, després d’ar-
ribar als plantejaments de Si-
mone de Beauvoir, preconitza-
dora de la destrucció de la di-
ferència, valora les aportacions
de Capmany i esmenta la pro-
posta teòrica sobre identitat de
gènere basada en la diferència.

El treball de Carme Oriol
tracta del folklore en la litera-
tura i aplica el model d’anàlisi
de l’escola nord-americana a
l’obra de Víctor Català, pseu-
dònim masculinitzat de Cate-
rina Albert. L’article examina
els estudis més rellevants sobre
les relacions entre literatura
catalana i folklore –“una for-
ma de comunicació artística
que té lloc en la interacció di-
ària de la gent”–: els de Josep
M. Casacuberta, Josep Massot i
Muntaner, Marià Aguiló i, so-
bretot, els de Josep Romeu i
Figueras. Oriol menciona les
diferents maneres d’utilitzar el
folklore per part de Víctor Ca-
talà i remarca les dues més
importants: la incorporació
d’elements folklòrics en els
textos i les recreacions textu-
als. Ressalta el fet que l’escrip-
tora parteix del folklore per fer
literatura i no pas per oferir
noves versions de peces folklò-
riques existents.

L’estudi de Josep Maria Pu-
jol es refereix a la rondallística
catalana i estudia les aporta-
cions de Manuel Milà i Fonta-
nals, autor de la primera no-
tícia erudita sobre rondalles
“procedents de les terres cata-
lanes” i de “la referència més
antiga a les rondalles dels
Grimm a Espanya”.

LA CASTELLANITZACIÓ
El capítol signat per Pere An-
guera fa un balanç dels usos
del català al segle XIX. Analit-
za diferents moments de la
castellanització, eminent-
ment barcelonina, i alguns
impulsos reivindicatius del
català: l’any 1888 es reclamava
en el Missatge a la reina regent
que es declarés el català llen-
gua oficial. Prat de la Riba
també exigí el dret “d’usar en
tots los actes públics y privats
la llengua catalana, com á
única oficial á Catalunya”.

El següent treball, de Mont-
serrat Corretger, fa referència
a la revista Occitània, publica-
ció periòdica elaborada entre
Tolosa i Barcelona amb vo-
luntat de gran revista euro-
pea, de la qual l’any 1905 es
publicaren 10 números. Cor-
retger estudia l’epistolari dels
seus directors –Josep Aladern
i Pròsper Estieu– i investiga la
construcció de la identitat ca-
talano-occitana.

En el darrer article, Magí
Sunyer valora l’actuació dels
monarques de la dinastia dels
Trastàmara i la seva reper-
cussió en la identitat catalana
i en la literatura romàntica.
Exposa les conclusions de la
literatura catalana del segle
XIX sobre aquesta dinastia del
segle XV i sobre la mitologia i
la simbologia que s’afegeixen
a l’imaginari col·lectiu dels
catalans.

Aquest llibre pot interes-
sar a qui estudiï la història
del feminisme a Catalunya,
la llengua i la literatura ca-
talanes i a tot aquell públic
que vulgui anar cada cop més
enllà dels seus coneixements
sobre la història de la cultura
dels Països Catalans. Per sort,
malgrat el risc pecuniari que
pot comportar la publicació
de certs llibres erudits, de
temàtica especialitzada, en-
cara s’editen obres com
aquesta que provenen de la
passió per la llengua i per les
identitats.

Als autors i autores d’a-
quests treballs, tot i no ser
mendicants de la paraula, qui
sap si algú els podria dirigir
una pregunta semblant a la
d’aquells versos de Víctor
Català –carregats o no de pes
simbòlic–: “Què cercaran
entre la sorra, / que així los té
tan encegats?”. O si algú els
dirà que es “deixen endur
sàviament” per Aquelles cordes
del vent, tal com diu el títol
del magnífic llibre de Felícia
Fuster.

Entre l’amistat i l’amor

N A R R A T I V A

J O A N A G U T

Chuck Kinder, Lunas de miel.
Traducció d’Aurora
Echevarría. Circe.

Barcelona, 2004.

L a capacitat de sorprendre
dels escriptors nord-ame-
ricans és immensa. Tot

just ens recuperàvem de la
impactant lectura de les no-
vel·les recents de Chuck Pa-
lahniuk, ens ve a colpir un
autor desconegut, Chuck Kin-
der (Virgínia, 1942), amb una
gran novel·la, Lunas de miel.
Kinder pertany a la saga d’es-
criptors nord-americans de la
categoria de Saul Bellow, John
Cheever, Don DeLillo, Philip
Roth, Richard Russo i Paul
Auster, entre d’altres, que
amb les seves novel·les i relats
curts han sotragat la literatu-
ra contemporània dels Estats
Units.

Chuck Kinder és un perso-
natge més o menys maleït de
les lletres nord-americanes
amb una biografia agitada

d’estudiant rebel, home d’ofi-
cis múltiples, de miner a des-
til·lador clandestí, amic d’es-
criptors com ara Raymond
Carver i Tobias Wolf, músic
d’una banda de jazz i profes-
sor d’escriptura creativa a la
Universitat de Pittsburg.

Lunas de miel és una història
autobiogràfica, burlesca,
amarga i commovedora. Kin-
der va esmerçar vint-i-cinc anys
de la seva vida a escriure-la. La
novel·la està inspirada en l’a-
mistat entre l’autor i Raymond
Carver, companys de deliris
alcohòlics, amors compartits,
aventures grotesques, afanys
literaris i un procés de baralles
i reconciliacions.

Ambientada en la Califòr-
nia de la dècada dels 70, l’obra
narra la peripècia vital de dos
escriptors immersos en la di-
fícil tasca de viure cada dia
acompanyats de les respecti-
ves esposes. Kinder relata una
vida quotidiana, inquietant i
grotesca, marcada pels des-
trets de l’amor. Jim, Ralph,
Alice Ann i Lindsay són els
quatre principals personatges
que en comptes de protago-

nitzar llunes de mel pateixen
autèntiques llunes de fel, filles
de les seves tempestuoses re-
lacions amoroses.

Professors de literatura que
no compleixen els horaris,
que menyspreen els alumnes,
autors novells desconeguts,
Jim i Ralph sobreviuen aquí
caic aquí m’aixeco, amb les
butxaques buides, amarats
d’alcohol, drogues i sexe. Les
dones estableixen el contra-
punt de la disbauxa. Alice
Ann, esposa de Ralph, cerca en
l’esoterisme un camí d’evasió
que li permeti suportar un
marit atrabiliari i la presència
de dos fills adolescents, lliu-
rats a si mateixos. Lindsay,
muller de Jim i examant de
Ralph, personifica la dona
compassiva, dolça i disposada
a sacrificar-ho tot per l’amor.

CAPÍTOLS COM FINESTRES
La novel·la, escrita prescindint
dels rigors de la cronologia,
mostra diverses etapes de la
vida dels protagonistes. Cada
capítol conté una història
completa, una anècdota sig-
nificativa, com finestres que

s’obren per mostrar-nos les
interioritats d’unes vides agi-
tades. El conjunt d’aquestes
escenes, a la manera d’un
gran retaule, configuren la
totalitat de la narració, sem-
pre presidida pel grotesc, el
destí advers, la sexualitat i
l’amor. Per sobre de tot, el que
sobresurt és l’amistat entre els
dos escriptors. Una amistat
feta de fidelitats i traïcions,
d’enfrontaments i reconcilia-
cions, que perdura al llarg
dels anys per damunt dels
maldecaps de l’amor.

Chuck Kinder palesa una
saviesa narrativa de primer
ordre. Passa de l’extravagància
risible a la sublimitat com-
movedora amb una gran des-
imboltura, sense caure mai en
la gratuïtat. La prosa de Kin-
der, directa i planera, arrosse-
ga el lector sense deixar-lo
respirar un moment. Cada ca-
pítol del llibre conté una sor-
presa que reté l’interès fins a
la darrera pàgina. Lunas de miel
és una novel·la excel·lent que,
una vegada més, posa en re-
lleu la vitalitat de la literatura
nord-americana.


