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Per què la literatura catalana sempre va a remolc d’una altra?

‘El Quixot’ i el fàstic

U
H è c t o r B o f i l l

ns vint milions
d’euros s’estan des-
tinant aquest any a
Catalunya per
commemorar el
quart centenari de

la publicació de la primera part de
l’obra cabdal de la literatura castella-
na, El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la
Mancha. Em deixa completament estu-
pefacte que mai no s’hagin invertit
tants diners al nostre país al voltant
d’una efemèride literària, que això hagi
de ser per a més glòria de la literatura
espanyola, i que aquí tothom calli. A la
iniciativa del cosmopolita Ajuntament
de Barcelona (que encara no n’havia
tingut prou amb el Fòrum) s’hi va su-
mar a corre-cuita la consellera de Cul-
tura de la Generalitat (darrerament i
estranyament purificada amb l’aigua
beneïda de Guadalajara) mitjançant la
Institució de les Lletres Catalanes, que
ha envernissat els diversos actes dedi-
cats a la nostra literatura sota la marca
de “2005. Any del llibre i de la lectura a
Catalunya” però que no amaga el rere-
fons profund de la iniciativa: que sense
El Quixot ningú no afluixa la mosca, com
no es va fer en el cinquè centenari del
Tirant i es fa de manera col·lateral i ir-
risòria amb el primer de Solitud. El més
greu és que els diversos membres del
gremi de les lletres catalanes, i tota
l’horda de gestors, de comissariats, de
representants d’associacions diversos
han posat cara de circumspectes i, muts
i a la gàbia, ni un mínim gest de dis-
plicència, s’han abocat a treballar pel

lluïment d’un acte de
colonialisme cultural
sense precedents. Jo ma-
teix haig de reconèixer
que la inèrcia de les
energies em van anul·lar
completament la capa-
citat crítica i, abassegat
per una inqüestionable
legitimitat que tothom
semblava expressar
(com s’esdevé en tot
projecte que recorre a
l’aparença de consens
per esborrar la dissidèn-
cia) ja em disposava a
posar els meus serveis
per exaltar les bondats
de la meva cultura en
funció d’allò que Cer-
vantes hagués pogut dir
o deixar de dir. Perquè
aquest és el pecat origi-
nal: que, com succeí a
Guadalajara, com s’es-
devé en l’Any Quixot, i com l’Isidor
Cònsul temia que passés a Frankfurt en
un recent article (AVUI 20-3-2005), la
nostra literatura sempre va a remolc
d’una altra, la qual cosa revela la pro-
funda desconfiança que molts, comen-
çant pels catalans, tenen del seu valor
intrínsec. L’exemple d’ El Quixot ens
col·loca, així, en unes cotes d’esperpent
difícilment superables, el pànic endè-
mic dels nostres responsables culturals
a ser acusats de provincianisme provo-
ca que es despengin amb l’actitud més
provinciana de totes: treure a col·lació

la cultura catalana gràcies al fet que a
Cervantes se li acudí que el Quixot
passés per Barcelona, que ens parlés de
Perot lo Lladre o que defensés en boca
d’un personatge el Tirant quan l’anaven
a cremar. D’altra banda tampoc no cal
ser gaire sagaç per veure el motiu que
ha fet planar una feixuga capa de si-
lenci sobre els intel·lectuals catalans
que haguessin tingut algun dubte: els
diners. Com deia Anselm Turmeda,
“Diners de tort fan veritat / e de jutge
fan advocat”, diners a cabassos que són
la millor cura per afavorir el mutisme.

Sous, honoraris, dietes, tot carregat
directament o indirecta al compte
de l’ Ingenioso Hidalgo, una espicossa-
deta que et permet arribar a final de
mes o que et permet viure com a pido-

laire de la cultura, tots
(fins i tot creadors ad-
mirables) ben arrapa-
dets a una subvencione-
ta que podria perillar si
protestes contra els dic-
tàmens del règim sem-
pre plural i en el fons
espanyol. Perquè quan
hi ha diners s’acata, i els
diners, fins que no hi
hagi un nou sistema de
finançament, vénen
d’Espanya i dels espa-
nyols, que no tenen cap
escrúpol a amarar-nos
del seu imaginari cultu-
ral, resignadament lloat
per nosaltres (i, com
succeí a Guadalajara,
sense que els partits que
es diuen nacionalistes
catalans, CiU i ERC, no
hi hagin dit res en con-
tra). La conjuntura ha
propiciat, doncs, que els
abundants esments a El
Quixot durant l’any en
curs em provoquin fàs-

tic, més enllà de l’obra, l’excel·lència de
la qual (i la seva significació en el pa-
trimoni de la humanitat) ningú no
discuteix, per l’actitud, la complicitat i,
de vegades, la obstinació que l’ecosiste-
ma cultural català ha mostrat en el
festival, per una nova decepció en la
confiança de les nostres possibilitats
d’una vida cultural emancipada i, per-
què, a l’hora de la veritat, t’adones que
les estratègies de difusió de la literatura
no tenen res a veure amb ella, i encara
menys amb la teva literatura.

■ Hèctor Bofill. Escriptor

Perplexitat i sorpreses entorn
del Consell de la Cultura
R i c a r d S a l v a t

V
àrem ser a l’acte de presentació
del CCAC i l’endemà llegírem
pràcticament tots els comen-
taris que se’n publicaren en els

diaris. Sorprèn de veure que les infor-
macions i les valoracions d’un acte que
a priori hauria de ser històric per a la
cultura catalana siguin molt diferents.
En general, malgrat el clima distès en-
tre les altes personalitats que hi inter-
vingueren, l’honorable senyora Mieras i
l’exrector Josep M. Bricall, es va produir
una mena de sensació d’incomoditat. Ja
d’entrada, Bricall va dir amb la lucidesa
i la claredat que el caracteritzen que era
molt complicat dur a terme aquest
projecte: “Ho és tant que no sé per què
m’hi vaig ficar; potser en sortiré escal-
dat”. També va dir, em sembla, “que la
cultura avui en dia no és tan important
com ho era en el passat”. Suposo que
volia dir que ha perdut aquell valor
afegit, tan obertament polític i reivin-
dicatiu, que va tenir en el franquisme.
Sigui com vulgui, cada cop més alguns
intel·lectuals tenen la impressió que la
cultura és, per als actuals polítics, un
assumpte de segona fila. Alguns d’ells

ho han comentat obertament en privat.
El dia 20 de desembre, en una sala
subterrània del Macba, la plataforma de
la cultura per a un CCAC, composta per
diverses associacions i fundacions d’ar-
tistes del món de les arts escèniques (la
dansa, el cinema, la música, la fotogra-
fia, la il·lustració, la crítica d’art, el dis-
seny, etc.), va presentar un esborrany
que després faria arribar al comissionat
Josep Maria Bricall. En aquell moment,
els qui parlaren –Florenci Guntin,
Francesc Torres, Hermann Bonnín– va-
ren venir a dir-nos que el CCAC havia de
disposar de plens poders i autonomia
per a determinar les seves pròpies po-
lítiques, les seves pròpies activitats i els
pressupostos per a aquestes activitats.
He de confessar que l’acte em va sem-
blar molt interessant, però excessiva-
ment utòpic. Era com si de la nit al dia
volguessin que funcionés una variant
de l’Arts Council anglès a Catalunya, i
al cap d’unes setmanes. En la sessió que
tingué lloc el passat dia 21, a la conse-
lleria de Cultura, tot va tenir un altre
to, un altre sentit de la realitat i de co-
neixement de tot el que comporta i

exigeix el veritable diàleg amb els polí-
tics. Encara que la senyora Mieras ens
va anar dient que tots els interessants
instituts que acaba de posar en marxa
es poden articular amb el CCAC, sense
pràcticament cap mena de problema ni
fricció especial, la veritat és que els
professionals que hi assistiren no ho
varen veure gens clar. El fet és que la
presentació del CCAC, que havia de ser
una festa de democràcia, d’alegria i de
perspectiva de futur, començà amb un
vol difícil, perquè abans de posar-se en
marxa es veu que les seves ales ja estan
llastades per alguns trets precipitats,
per la presència de bales de plom que
ningú no creia necessari disparar. S’ha
nomenat nova administradora al Gran
Teatre del Liceu, nou director al TNC.
Això significa que el CCAC té hipoteca-
da la seva influència o capacitat de do-
nar consells fins d’aquí a quatre anys
com a mínim, o sigui que quan hi hagi
noves eleccions el CCAC encara estarà
hipotecat. I ho estarà no solament en
aquests dos espais, sinó també al Lliure,
a l’Institut del Teatre (IT), als grans
museus i en tants i tants llocs determi-

nants. Es va parlar que el CCAC també
ha de tenir incidència, en l’ensenya-
ment de les arts de l’espectacle. Quan
sabrem què passa amb l’IT? Quant
haurem d’esperar a saber si són real-
ment universitaris? Amb tots els avan-
tatges, però també amb totes les exi-
gències? Continuarà sent l’IT el territori
de tots els privilegis en què, com diu
l’admirat Albert Vidal, s’ensenya “un
teatre gandul, que potencia la medio-
critat?”. És encara més dur, però atès
l’ambient oxfordià que Caterina Mieras
i Josep M. Bricall varen crear en l’acte de
presentació del CCAC, creiem oportú,
ara per ara, no citar-lo en la seva tota-
litat. Però Vidal diu la veritat. Podria el
CCAC acceptar que després de la gran
obertura, a tots nivells, del Fòrum es
programi un Grec amb un únic espec-
tacle de països “de més enllà del mar?”
Després d’escoltar totes les anades i
vingudes de l’acte del dia 21, que vo-
lem considerar històric, tenim la im-
pressió que el CCAC només podrà ac-
tuar en un futur immediat com un
organisme preferentment ètic que mi-
ri d’anihilar absolutament la terrible
endogàmia, avorriment i mediocritat
en què està immersa la cultura catala-
na actual. Josep M. Bricall ha parlat de
tots aquests problemes en una entre-
vista esplèndida a El País. Seria molt
convenient que tots tinguéssim les
paraules del mestre molt presents de
cara a un futur millor. Potser el paper
que pot desenvolupar el CCAC és en
l’àmbit cultural el mateix que desen-
volupa Il manifesto en l’àmbit polític
italià.


