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Sobre els oblits en la literatura i la cultura catalanes

No busqueu més on és Icària

N
J o s e p M . H u e r t a s C l a v e r i a

o busqueu més on és
Icària era el bell tí-
tol original de la
novel·la de Xavier
Benguerel Icària,
Icària, única gua-

nyadora del premi Planeta del 1974
que va ser publicada des del primer dia
en català i en castellà per exigència de
l’autor. Com que el títol havia de ser el
mateix en els dos idiomes, va canvi-
ar-lo pel que es coneix, Icària, Icària. Va
esdevenir, durant molts anys, el més
venut dels premis Planeta. I, tanma-
teix, el títol original era ben profètic.
Enguany, quan fa cent anys va néixer
el popular autor català, no cal que de-
manin la novel·la a cap llibreria. No es
troba. Com deia Benguerel, no bus-
queu més on és Icària.

De fet, i dit sigui de passada, tampoc
cal que busquin on és el barri d’Icària,
substituït per la Vila Olímpica, i ben
aviat potser no caldrà buscar on és el
Taulat, la zona que va donar origen al
Poblenou. Entre l’especulació dels
amos del sòl, les immobiliàries i fins i
tot algun arquitecte en un altre temps
defensor de la ciutat, en quedarà ben
poca cosa. Recordo com si fos ara quan
Benguerel va voler visitar la Mar Bella,
la platja de la seva joventut, i la va
trobar plena de runa. Gairebé va plo-
rar. Ara faria el mateix, en el cas que
fos viu, si s’arribava a la plaça de Prim,
degradada i deformada per edificis que
no tenen cap interès i sotmesa a la
desaparació de les fàbriques centenà-
ries que hi donaven caràcter, com ara
Extractos Tánicos.

Segurament, la millor manera d’ho-
norar un autor que es vol recordar és fer
que els seus llibres es reeditin, es pu-
guin llegir, es divulguin entre els nous
lectors. I, tanmateix, això no sol ser així.
No és que passi tan sols amb autors ca-
talans desapareguts, que també succe-
eix amb els castellans. Passa, però, que
la literatura catalana, i per extensió to-
ta mena de cultura en aquesta llengua,
s’enfronta també a més dificultats.

Em comentava un dia Josep Cots,
que està al capdavant d’Edicions de

1984, que un problema afegit al fet de
publicar en català és el poc cas que els
fan les seccions i els suplements cul-
turals dels mitjans de comunicació,
un fet que no és nou i que s’arrossega
des de temps immemorial. Coincidia
el seu plany amb un article de Joan de
Sagarra on explicava com havia de-
manat a Montserrat Minobis, directo-
ra de Catalunya Ràdio, més atenció a
la figura d’Ovidi Montllor, i també
d’altres ovidis, perquè siguin més pre-
sents a la programació de l’emissora.

És un fet que a les seccions i suple-
ments culturals dels mitjans de co-

municació la cultura catalana és trac-
tada com una cultura de segona divisió
i que el que és notícia en el món de la
cultura castellana no té per què ser-ho
en la catalana. D’exemples n’hi ha un
munt. Es parteix d’una òptica diferent
a l’hora de jutjar tal esdeveniment, tal
autor. Encara més, hi ha autors que
semblen invisibles publiquin el que
publiquin, encara que tinguin un èxit
notable. I si a més es dediquen a fer
llibres per a nens i joves, han begut oli.
Són inexistents.

I després hi ha els oblits. He esmen-
tat Xavier Benguerel perquè enguany

és el seu centenari i perquè Icària, Icària
és una novel·la esplèndida que caldria
seguir tenint a l’abast de qui la volgués
conèixer. No és, però, l’únic cas. Par-
lem encara força de la Montserrat
Roig, però feu la prova i veureu que
poques coses seves trobareu a les lli-
breries. Sé que una raó que donaran
editors i llibreters és la constant apa-
rició de títols nous que fan difícil
mantenir el que en diríem títols de
fons, aquells que sempre haurien de
ser-hi. No em sembla, però, que justi-
fiqui uns criteris tan pobres en matèria
editorial.

Tanmateix, i si seguim
parlant de cultura catala-
na, hi ha, a sobre, una
qüestió delicada gairebé
invisible: són molts els
que la consideren de se-
gona fila, tot i que, de cop
i volta, s’encaterinin d’al-
gun llibre concret, amb
algun autor que crida l’a-
tenció.

No sé si aquest exa-
brupte ajudarà a recupe-
rar autors i autores que
han format part innegable
del favor del públic que
ara, per l’oblit i la manca
de criteri, estan com arra-
conats, com és el cas de
Xavier Benguerel. Qui sap
si l’Any del Llibre no espe-
ronarà alguna iniciativa,
tot aprofitant el centenari
del seu naixement. Hi ha
fins i tot la idea de posar
una placa a la casa on va
viure a la rambla del Po-
blenou, i el seu fill Xavier
em parlava de la possibili-
tat d’una exposició. Repe-
teixo, però, que el millor
és reeditar aquelles novel-
les que el van fer famós
per no haver de dir, en
doble sentit, no busqueu
més on és Icària.

■ Josep M. Huertas Claveria. Periodista

i escriptor
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Una Església que no
serveix no serveix per a res
S a l v a d o r B a c a r d i t

A
mb el títol d’aquest article va
publicar un llibre el bisbe
dissident francès Jacques Gai-
llot. Ha passat bastant temps.

També ha passat bastant temps del
distanciament del Vaticà dels defen-
sors de la teologia de l’alliberament.
Recordo que aquell llibre se’l regalaven
mig d’amagat els seminaristes del
nord de Xile dels quals vaig fer uns
quants anys de formador.

Curiosament, l’aspecte menys qües-
tionat del pontificat de Joan Pau II és el

del seu coratge a l’hora de denunciar
les injustícies socials d’arreu del món.
És, sens dubte, el mestratge més cons-
tant en tots els seus múltiples viatges,
sobretot els realitzats als països més
empobrits del planeta. Però l’èmfasi
dels seus missatges a favor dels més
oprimtits no rau en la denúncia soci-
opolítica en si mateixa, sinó en el
convenciment que l’únic i autèntic
alliberador és el Fill de Déu, mort i
ressuscitat.

Des d’aquesta òptica, l’Església, tota

ella, està cridada a ser signe, sagra-
ment, de l’amor que Déu té a tots els
homes i dones de la terra, és a dir, la
comunitat eclesial significa i actualit-
za l’encarnació de Jesús pobre i humil
en un món ple d’orgull i prepotències,
perquè, per mitjà d’Ell, tots esdevenim
germans i fills del mateix Pare. Però
això corre el perill de ser incomprès o
de quedar submergit en el mar de les
paraules, al qual ens aboca l’actual so-
cietat de la comunicació, si no ho viu
des del primer fins a l’últim dels cris-

tians, des del Sant Pare, agonitzant a la
plaça de Sant Pere, fins als catequistes
assassinats a Guatemala.

En la carta apostòlica sobre el nou
mil·lenni, Joan Pau II va voler deixar
ben clar que, de la mateixa manera
que la inculturació de l’Evangeli exi-
geix renovar-se en l’ardor i la manera
d’anunciar Jesucrist als homes i dones
del nostre temps, així també l’Església
ha d’adoptar els camins i els mètodes
més apropiats per fer present l’amor
de Déu en el panorama actual de la
pobresa. És l’hora d’una nova “imagi-
nació de la caritat”, afirmà, que pro-
mogui “no sols l’eficàcia de les ajudes
prestades, sinó també la capacitat de
fer-se pròxims i solidaris amb qui pa-
teix, perquè el gest d’ajuda sigui sentit
no com una almoina humiliant, sinó
com una compartició fraterna”.

L’Església, si vol mantenir viu i creï-
ble el seu missatge, ha de continuar
exercint la diaconia o servei, com a
ajuda, solidaritat, comunió de béns.


