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GUILLEM CIFRÉ

La pèrdua de llençols

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

na tradició literària
es va fent dia a dia a
partir d’un intricat
i ric sistema de va-
loracions individu-
als, parcials i de

conjunt. I participen en aquests múlti-
ples actes de valoració una llarga sèrie
de representants del sector del llibre
(editors, distribuïdors, llibreters), de la
crítica, dels mitjans de comunicació
(ràdio, premsa i televisió), de l’acadèmia
(a tots els nivells), de les institucions
públiques i del públic lector en general.

En definitiva, allò que anomenem la
literatura d’un país determinat
durant un any no és altra cosa
que l’equilibri o cohesió final que
s’acaba produint entre la gran
diversitat de tendències i moti-
vacions que han manifestat els
diferents representants a l’hora
de valorar. Per a la bona salut
d’una literatura és absolutament
necessari que cadascun dels ava-
luadors faci el paper que li toca
en el difícil procés de la cons-
trucció d’una tradició literària.

És a dir, els editors han de triar
les obres que satisfan millor els
seus objectius i després defen-
sar-les; els llibreters han de trobar
el punt d’harmonia entre els seus
gustos personals i el fet de tirar
endavant un negoci; els crítics,
els àrbitres del gust, han de de-
fensar el bo i millor de cada casa
sense cap més criteri que l’excel-
lència artística; els mitjans han
de reflectir el bon to i nivell (o no)
de la creativitat; l’acadèmia ha de
dedicar-se a la contemplació de
les obres més enllà de les contin-
gències del moment, de cara a la
seva eventual incorporació al cà-
non; les institucions han de ga-
rantir, de manera plural i hon-
rada, la continuïtat de la bona
literatura; i el públic lector ha
d’expressar el seu gust i defensar
els seus drets.

Ara que fa dies que hem tra-
vessat l’equador que separa l’any
2004 de l’any 2005, miro amb
estupor i incredulitat la gran quantitat
de llibres excel·lents que han passat ai-
gües avall sense haver estat valorats
correctament, perquè vol dir que hi ha
problemes seriosos en el procés d’ava-
luació que acaba definint el que és la
literatura catalana.

Dietaris com Trajecte circular de Vicent
Alonso. Novel·les com Les concessions de
Miquel de Palol, Trenta-dos morts i un ho-
me cansat de Lluís Llort i Manuscrit de
Virgili de Miquel Pairolí. Assaigs com Por
un futuro imperfecto de Valentí Puig, Els
cims pensamenters de Perejaume i La mi-
rada de Paris de Jordi Julià. Poemaris
com Cor desmoblat de Ramon Ramon,
Convocat silenci de Jean Serra, La seda d’un
so de Patrick Gifreu, Serenitat de cercles
d’Anna Montero, El llibre de les al·lusions i

Moviment quiet de Carles Camps Mundó,
i Dimensions del present d’Albert Rà-
fols-Casamada.

Una cosa que hem de tenir en
compte és que el sector editorial va tan
accelerat, el ritme és tan trepidant, que
els llibres que no s’han valorat correc-
tament després costen molt de recupe-
rar o són pràcticament irrecuperables.
Un exemple ben clar. Un amic em va
demanar que li portés de València un
exemplar del dietari de Vicent Alonso,
ja que no en trobava cap a Barcelona.
Doncs jo no vaig ser capaç de trobar-ne
cap a València tampoc. Un dels llibres

més significatius de la temporada ha
desaparegut completament dels pres-
tatges de les llibreries perquè ha de ce-
dir el lloc a les novetats o als llibres més
ben valorats! I aquí tenim un cas d’un
dels fenòmens que estan distorsionant
la correcta avaluació de les obres que
formen la literatura catalana: editors
que publiquen llibres que després no
defensen i distribuïdores caòtiques o
indolents que no fan la seva feina.

Paral·lelament hi ha un encongiment
del món de la literatura catalana pro-
vocat per la crítica amb la complicitat
dels editors. Cada vegada és més petita
la literatura catalana perquè cal anar
deixant de banda els altres gèneres per
tal de fer més espai a la pista central
dedicada a la narrativa. La poesia, l’as-

saig, la prosa de no-ficció i el teatre te-
nen un paper més exigu dins el conjunt
de la literatura. I encara gràcies que te-
nim suplements de llibres com el d’a-
quest mateix diari i revistes com Caràc-
ters i Reduccions, que estan disposats a
valorar els llibres en la seva justa me-
sura, però no és suficient.

També existeix un progressiu encon-
giment territorial de la literatura cata-
lana, que he denunciat repetidament.
Cada vegada pesa més Barcelona tant
pel que fa a la presència dels autors
com pel que fa al relleu de les editorials.
Dit sense pèls a la llengua: si autors

com Ramon Ramon i Anna Montero,
tots dos de València, o Jean Serra i Pa-
trick Gifreu, d’Eivissa i Perpinyà, res-
pectivament, visquessin i/o publiques-
sin a Barcelona, la seva obra, sense
canviar ni un punt, tindria una millor
recepció.

I el problema de la territorialitat es
complica encara més si es tracta d’un
escriptor poc conegut o d’una editorial
poc coneguda. Així, amb tota certesa no
es valorarà com es mereix el magnífic
llibre de Víctor Gayà Com la sequera (Moll,
2004), perquè es tracta d’un autor poc
conegut i passarà si fa no fa el mateix
amb Magrana, l’esplèndid retorn poètic
de Joan Navarro, perquè ha aparegut en
Brosquil Edicions, una editorial de Va-
lència poc coneguda a Barcelona.

Després topem amb el tema espinós
de la parcialitat de certs sectors de la
crítica, que s’entesten a valorar les
obres literàries a partir d’apriorismes o
consignes de grup que no tenen res a
veure amb les qualitats artístiques in-
trínseques de les obres que suposada-
ment volen analitzar. Així, les darreres
obres d’Hèctor Bofill i Joan-Elies Adell
s’han valorat a través del vidre fumat
del prejudici contra els imparables. De
fet, la major part de la crítica s’ha de-
dicat a valorar la marca imparables en
lloc de seure i aplicar-se a llegir les se-
ves obres. L’esplèndida novel·la de Mi-
quel de Palol Les concessions ha estat
menystinguda per la crítica, en una
autèntica campanya organitzada com

a mesura de càstig contra l’autor
per la seva valentia i transpa-
rència a l’hora d’expressar les
seves opinions sobre temes lite-
raris, culturals i polítics. I, en
aquest sentit, m’hi jugo el que
vulgueu que el darrer poemari
de Susanna Rafart, Retrat en blanc,
inqüestionablement una de les
fites literàries de l’any 2004, no
tindrà la recepció que li corres-
pon per dret artístic.

I, finalment, ens trobem amb
el mur del sempitern silenci del
món acadèmic, que, en gran
mesura, s’inhibeix davant la se-
va responsabilitat d’emetre ju-
dicis més lliures i més ponde-
rats sobre la literatura contem-
porània. Sempre hi ha excepci-
ons, com els professors Pere
Rosselló Bover, Francisco Díaz
de Castro, Pere Rovira, Jordi Ju-
lià, Vicent Alonso i un discret
etcètera, però la tendència ge-
neral és la que és! Complemen-
tàriament, ens trobem amb les
institucions públiques, que fins
al moment no han sabut recol-
zar degudament la comunitat
de creadors literaris, que decla-
ren que a partir d’ara hi haurà
canvis. Haurem d’esperar els
resultats.

Tot plegat, l’edifici de la lite-
ratura catalana actual, en lloc de
dreçar-se exclusivament sobre
els fonaments de sòlids valors
artístics indiscutibles, es dreça

moltes vegades sobre el terreny arenós
de la desídia, de la falta de visió, dels
silencis planificats, dels prejudicis efí-
mers, de la ignorància superba, etc. Si
la literatura catalana no valgués gran
cosa, no importaria gens el tema dels
seus mecanismes de valoració i podrí-
em sospirar amb resignació. Però el cas
és justament el contrari: la literatura
catalana en conjunt, ben sospesada i
ben triada (com qualsevol altra litera-
tura del món), produeix creacions de
primera magnitud en tots els àmbits. I
tots els problemes comencen quan
aquestes creacions queden amagades!
Són els llençols que es van perdent a
cada bugada.

■ D. Sam Abrams. Poeta, assagista i traductor


