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Sobre la presència de la literatura catalana a la Fira de Frankfurt

Grans expectatives

E
M i q u e l d e P a l o l

s pot afirmar, en el
moment actual, que la
literatura catalana es-
tà acordada amb els
temps i la situació ge-
opolítica? Si es mira

als costats en l’espai i enrere en el
temps, crec que es pot afirmar sense
més maldecaps que està en ressonàn-
cia amb la societat que la sustenta, i hi
ha prou autors competents, fins i tot
molt bons, prou de mediocres i prou
porqueria, és a dir autèntics devessalls,
perquè ens sentim sense problemes
homologats en el context occidental.

Entrem, de moment una mica al ra-
lentí, perquè queda força temps, en el
debat sobre l’oportunitat de la Fira del
Llibre de Frankfurt, una ocasió única i
boníssima, però potser no cal tampoc
exagerar: si les coses es fan malament
–i el més probable és que sigui així–,
tampoc no passarà res: continuarà la
lenta esllavissada de les lletres catala-
nes cap al no-res.

La Fira de Frankfurt, i sobre això
potser caldria fer pedagogia per evitar
deliris mediàtics, no és un congrés
d’escriptors ni un simposi universitari,
sinó una fira d’editors, destinada bàsi-
cament a la compravenda de drets
d’autor, on, depèn de la projecció, les
aspiracions i les posssibilitats de ca-
dascú, s’hi va a vendre, a comprar, o
una mica de tot. No és ara el meu
propòsit ficar-me a dilucidar estratègi-
es comercials, terreny on hi ha tantes
veus més autoritzades qe la meva.
Aquesta fira, com d’altres, té diversos
aspectes laterals diguem-ne propagan-
dístics, consistents entre altres a con-
vidar cada any un país –Catalunya el
2007– i autors destacats tant de la
temporada en general com del país
convidat en particular. Convé destacar
que aquest aspecte és l’aparador, no

l’essència ni l’objectiu
de la fira.

Aclarit això, ve la gran
pregunta: quins autors
catalans han d’anar a
Frankfurt. Eclecticisme,
representativitat, opor-
tunitat són conceptes
invocats per justificar
qualsevol elecció. El
sentit de les quotes no és
tant tenir tothom con-
tent –ja sabem que no
és possible– com pre-
sentar opcions al mercat
perquè cap sector del
lloc de destí –en aquest
cas Alemanya, i al seu
darrere la comunitat
editorial mundial– no
pugui dir que no hi tro-
ba el material que li in-
teressa. Podria semblar,
en nom de tot això,
convenient que hi ha-
gués representants de les tres edats de
l’home, per dir-ho com el tòpic, és a dir
clàssics vivents indiscutibles –sense
oblidar que en literatura es pot discutir
tot–, com Palau i Fabre, autors amb
una obra ja feta però encara en ple
procés de construcció, i joves emer-
gents, que tot sigui dit ja no són tan
joves i ja han emergit. Semblaria també
convenient incloure-hi balears i valen-
cians; semblaria, finalment, oportú
portar-hi senyores en la proporció que
manen els cànons polítics.

És aquesta la millor manera d’anar
pel món? Segur que, en primera ins-
tància, si més no és la que duria menys
problemes polítics. Quotes sí, per raons
pràctiques, però per damunt de les
quotes, la consistència de l’obra. La di-
ferència entre una cosa i l’altra pot ser
la que va d’aprovar l’assignatura a

treure matrícula d’honor. L’opció de
risc es pot saldar amb un fracàs estre-
pitós: com més t’hi jugues més hi pots
perdre, però també més hi pots gua-
nyar, i jo en aquest cas, amb aquesta
oportunitat quasi única, i segur que ir-
repetible en força anys, me la jugaria
fort: res de ciutadans catalans però au-
tors castellans, res d’acompanyaments
vistosos en forma de cuiners, pintors,
cantants i actors de cine: que hi hagi el
que hi ha en literatura catalana, amb la
màxima exigència i sense complexos:
programes editorials clars i ben estruc-
turats, i com a figures visibles, deu au-
tors com a màxim, els més forts, els més
reconeguts, els constructors d’una obra
més potent, passant si són homes o
dones, barcelonins o llucmajorencs,
passant de qualsevol consideració ex-
traliterària.

El problema serà qui fa la tria, un
problema de sempre. Per desgràcia, o
potser per sort, en literatura no és pos-
sible d’establir barems objectius per si-
tuar els autors en els termes dels es-

portistes en un rànqui-
ng, i els criteris que ma-
negem no garanteixen
la bondat del resultat.
(Tot sigui dit, tampoc en
el cas de l’esport no ga-
ranteix que un situat
més avall no guanyi el
de més amunt, entre al-
tres coses perquè si fos
així, ja no caldria jugar.)
Com que s’hi barregen
aspectes situats en ter-
renys tan diferents –crí-
tica, vendes, influència,
traduccions, extensió i
varietat de l’obra– no hi
ha cap criteri que des
d’un altre no sembli ar-
bitrari, capritxós o
mancat de sentit, i no es
pugui per tant discutir.

Discutible ho serà en
qualsevol cas, però si
depengués de mi, me
l’acabaria de jugar, i no
tan sols passaria de
quotes i barems, sinó
que sobretot passaria de

compromisos per tenir contents deter-
minats sectors, perquè hi ha en joc una
oportunitat de projecció de les lletres
catalanes, i això està fins i tot per sobre
de la pau domèstica. L’única correcció
que em permetria –i ho recalco: com a
correcció, no com a criteri primer– se-
ria adaptar-se a la requesta del mercat
internacional.

Ara bé, aquest mercat és, abans que
res, canviant i plural. Si prenem la part
pel tot i pensem a competir amb Dan
Brown o amb Tom Clancy estem per-
duts, perquè a aquests no els guanya-
rem mai, i jo dic: ni ganes. Aquesta és
una guerra que té molt poca relació
amb la literatura. La de la literatura sí
que la podem guanyar, i no en el sentit
d’anorrear ningú, sinó en el d’aconse-
guir una bona posició.

■ Miquel de Palol. Escriptor

‘Els glosats de tristor’
G a b r i e l J a n e r M a n i l a

H
e llegit, però ja havia seguit el
curs de l’elaboració de la fei-
na, el llibre Els glosats de tristor,
del professor Antoni Serrà, de

la Universitat de Girona, editat per les
Publicacions de l’Abadia de Montserrat
i que l’any passat va obtenir el premi
Valeri Serra i Boldú de l’Ajuntament de
Bellpuig, dirigit a estimular la investi-
gació sobre temes de cultura i litera-
tura populars. No he de dir ara el rigor
i la saviesa amb què està fet aquest lli-
bre, massa que ens hi té avesats el
professor Serrà. Les seves investigaci-
ons sobre els entremesos populars del
segle XVIII i els treballs referits a la
poesia tradicional, entre els quals hem
de situar aquest que ens ocupa, són
modèlics. En la línia dels grans mestres
del nostre temps, que han posat la li-
teratura que consumien les classes
subalternes, si hem de fer servir la
terminologia de Gramsci, en l’objectiu
de la seva mirada científica. Faig refe-
rència a Josep Romeu, a Jaume Vidal

Alcover, a Josep M. Pujol i a alguns pocs
més, que ens han mostrat de manera
vibrant com havia estat de vigorós i
expressiu el nostre idioma en mans
d’aquells poetes, sovint anònims, que
cantaven i contaven les petites epope-
ies de la vida quotidiana.

L’autor ens diu que els glosats de
tristor, també coneguts amb el nom de
cançons de mort, són planys en vers
d’una llargada considerable que ex-
pressen el dol per la mort de persones
estimades. I afegeix que es tracta d’un
gènere literari ben generalitzat en les
societats preindustrials d’arreu del
món. Són cançons de dol, cants fune-
raris que conjuguen la poètica del dol
i el plany. Marian Aguiló en va dir co-
bles de tristor, glosades de mort. I po-
dríem considerar que es tracta de càn-
tics cerimonials, sovint integrats en un
ritual que manifesta i expressa el do-
lor. Els havíem sentit cantar a Maria
del Mar Bonet, alguns d’aquests poe-
mes. Us enrecordau de Sa mort de na
Margalida i de Na Roseta? La veu de la
gran cantant resplendeix alhora que es
carrega d’una profunda emoció. En

una ocasió, fa molt de temps, vaig te-
nir la fortuna de sentir Maria del Mar
cantar el primer d’aquests poemes
sense música i sense micròfons. I he de
dir que va esser una experiència be-
llíssima. Potser, irrepetible.

També fa molt de temps l’escriptor
Jaume Vidal Alcover ens feia fixar a un
grup d’amics que l’escoltàvem –i entre
ells hi havia Antoni Serrà– en una
corranda popular recollida a sa Pobla.
Era una cançó breu, només de quatre
mots; però ell sabia veure-hi una acti-
tud de rebel·lió contra la mort, per al-
tra banda ben a prop de la poesia de
Federico García Lorca: “Martí Seguí,
qui t’ha mort? / Aixeca’t que el rei et
crida. / Ai, si tinguessis la vida / tan se-
gura com la mort!”. Llavors ens pro-
posava de comparar aquests versos
amb els del Llanto por la muerte de Ignacio
Sánchez Mejías i amb els de las Coplas de
Jorge Manrique escrites en ocasió de la
mort del seu pare. D’aquesta manera
hi observàvem dues maneres d’enten-
dre la mort totalment oposades.

El treball de recopilació i estudi conté
32 textos mallorquins i menorquins
d’un dramatisme intens i d’una gran
càrrega emocional; a més de l’inventari
de 187 textos llargs i 189 estrofes soltes
més, que ha localitzat en manuscrits,
plecs solts i reculls folklòrics dels dos

últims segles. Ens diu que aquests
planys són una forma de culte als
morts; però podríem afegir-hi que són
una mostra d’una forma humanitzada
d’entendre la mort. Però sobretot quan
es tractava d’una persona jove i, més
encara, si festejava; perquè llavors el
poeta podia conjugar l’estroncament
d’una vida jove amb el final tràgic de
l’amor. I fan referències a la irrupció
sobtada de la notícia de la mort de la
persona estimada, a l’impacte que cau-
sa aquesta notícia, a les causes de la
mort: la malaltia, l’accident...

A vegades aquests planys funeraris
podien esdevenir una paròdia grotes-
ca. És el cas dels plors entremesclats
amb cobles que en alguns indrets, en-
cara avui, acompanyen la mort de
Carnestoltes. A Algaida, que han deri-
vat a la paraula Camestortes, canten en
arribar el darrer diumenge de Carna-
val: “En Camestortes, tortes, es va
morir. / Ai, ai, ai, ai de mi!...”.

Un estudi sobre un dels gèneres po-
ètics tradicionals que paga de llegir i
que hauria de servir de model als in-
vestigadors. Però hi trobam una visió
humanitzada de la mort que, encara
que només sigui per mitjà de les glo-
ses, paga la pena de revisitar.

■ Gabriel Janer Manila. Escriptor


