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quan es parla del poder literari. Es ten-
deix a fer abstracció del seu paper, com
a conseqüència d’una simplificació pro-
duïda per la màquina abstracta.

¿No us adoneu del recinte, de la
gàbia, que es vol construir a l’entorn la
literatura catalana? I més si ho com-
parem amb altres cultures teòricament
petites, com la polonesa o la portu-
guesa, que sí que saben quins meca-
nismes s’han de posar damunt la taula

–d’orgull, sí, però
també de política cul-
tural– a l’hora d’assu-
mir que la seua litera-
tura és un important
actiu que els permet
de tenir una presència
real i concreta al món.

Què hi podem fer,
però? Moltíssim. Quan
es diagnostica una in-
fecció és per tractar de
curar-la. L’important
és decidir de quina
part s’està. Si hi ha vo-
luntat de canviar les
coses. D’invertir les
tendències. De poten-
ciar la literatura cata-
lana. Només així es
derrotarà la lògica
dels mediadors, que
aposten per una lite-
ratura petita, abas-
table i vigilada. I és
que, com Sharon, no
paren de construir
murs de separació
amb una intencio-
nalitat ben clara. Per

sort, encara ens queden intel·lectuals
de la talla de Formosa que ens perme-
ten saltar la tanca.
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Contra els que volen una literatura petita, abastable i vigilada
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Els mediadors
om sempre, després de
la tempesta arriba la
calma. Ha passat Sant
Jordi i la literatura ha
deixat d’ocupar titu-

lars a la premsa, i ja no importen les di-
ferències entre escriptors i autors medi-
àtics, entre llibres amb diferents dates
de caducitat. Frankfurt ha pres el relleu.
Sobta, però, la insistència a voler donar
una idea dèbil i empobrida de la litera-
tura catalana a través d’aquests debats.
Una idea depauperada que les màqui-
nes del poder en la nostra època trac-
ten d’inculcar en els mateixos escrip-
tors. Ens vénen a dir que no és el paper
de l’escriptura transmetre pensament,
o ficcions, o somnis, o experiències. Ni
intervenir en el món. S’imposa una idea
escèptica respecte al poder de la
literatura, vista ja com a cosa del pas-
sat. Impotent i pòstuma. I se’ns repeteix
sense parar: “Acontenteu-vos amb el vos-
tre raconet d’animadors terminals,
d’administradors de la vostra imatge.
I estigueu tranquils, si us plau! No està
passant res! No us queixeu! Deixeu-vos
submergir per l’aigua dels bombers que
vénen a apagar el vostre petit incendi!”.
Per sort, exemples com el del recent
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes,
Feliu Formosa, ens adverteixen que al-
tres actituds són possibles. Formosa
creu encara en el poder de la literatu-
ra, en una escriptura que obre esquer-
des i inocula gèrmens, desvetlla idees i
sentits, té efectes... El problema, però,
és que aquells altres que no creuen en
la literatura, especialment si és cata-
lana, no callen mai. Parlen i parlen. No
fan cap altra cosa que dir-nos, subtil-
ment, que la nostra és una literatura
de segona. Què esperen, però, de la li-
teratura catalana tot l’estoig de medi-
adors que operen en el món de la cul-
tura? Què n’espera, la conselleria del
ram? Què n’esperen els qui seleccionen
els cavalls que s’admeten a la cursa, i
sobre els quals ells mateixos fan les
apostes, per poder seguir gestionant el
seu petit poder de mediadors? Quina
opinió, en definitiva, tenen de la li-
teratura catalana els qui la tracten com
un tauler sobre el qual negociar el seu
propi benefici?

Es parla molt del poder dels mitjans,
del terrible aparell mediàtic que es car-
rega o glorifica els esforços dels escrip-
tors. Cal parlar, però, també dels me-
diadors, demanar-los responsabilitats.
Els mitjans no són un canal fluid, les
seues operacions mai no són anònimes.
El canal està poblat de persones la fun-
ció de les quals és la de crear una in-
terfície entre la producció literària i...
anava a dir el públic. Però no, no és al
públic dels lectors que s’adrecen els me-
diadors! Sí, és cert, també es dirigeixen
als lectors, però com l’última baula de
la cadena. Abans que el públic tenen
prioritat tota la resta de mediadors. Es
parlen directament entre ells, sense
parar, fent-se l’ullet.

No m’estic referint només als perio-
distes culturals i els crítics literaris:
seria una simplificació veure-ho així. És
una màquina molt més estesa, que in-
clou també gestors públics de la cultu-
ra, programadors de jornades literàri-
es, taules rodones o setmanes de poesia,

jurats de premis, co-
lumnistes, ressenyistes
i bloggers... Els media-
dors estan tots entrelli-
gats, en el sentit que es
vinculen els uns amb
els altres. I el que la mà-
quina requereix d’ells
és produir simplificaci-
ons per traduir en pín-
doles ràpidament co-
municables els paquets
de cultura o de valor es-
tètic que posen en cir-
culació. I actuen d’una
manera tan indecorosa
que fan empal·lidir el
concepte d’indústria
cultural introduït per
Adorno. És una màqui-
na difusa, que opera de
tota una altra manera,
sobre el territori, amb
petits poders per gesti-
onar: és una xarxa de
micropoders, gairebé
convertits en invisibles
als nostres ulls. I està
feta també de preben-
des i de prohibicions in-
closes, pels mediadors mateixos i
també, sovint, pels escriptors. Media-
dors que s’acaben convertint en una
casta d’intocables. Perquè la seua acti-
vitat, de tan especialitzada dins del cir-
cuit, és autoreferencial; les seues ope-

racions, sorgides de la realitat cultural
viva, s’autoconvaliden contínuament.
Imprescindibles: cal sempre passar pel
seu peatge, ja que intervenen distribu-
int visibilitat, accés i existència. Curi-
osament gairebé no se’ls esmenta mai
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Com si es tractés d’un antídot
contra l’estrès i la calor, el Par-
lament de Catalunya va aprovar
fa pocs dies la llei de protecció,

gestió i ordenació del paisatge. Quan
sentim a parlar del paisatge com un bé
comú a protegir, el primer que ens ve
al cap és la imatge d’aquells indrets, di-
guem-ne intocables, com el llac de Sant
Maurici o els voltants de Sant Pere de
Rodes. Però el que a mi se’m va acudir
quan vaig saber de l’aprovació d’aques-
ta llei, va ser aquella frase tan nostra-
da quan fou mort el combregaren, per tota
la rastellera d’estralls que ens els dar-
rers vint o trenta anys ens ha tocat
d’aguantar. Com per exemple, la con-
versió de tota la línia costanera en una
muralla de ciment, ports esportius in-
closos. O els canvis dràstics i irreversi-
bles de l’entorn que ha comportat la
conversió massiva del sòl rural en in-
dustrial o urbanitzable. Canvis com
aquests han propiciat un creixement
mai vist en determinades poblacions,
com ara la meva, on d’aquí a poc ja no
ens quedarà més verd que el que so-
breviu arrapat als turons i carenes del
Garraf.
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El paisatge ha estat una preocupació
de diversos països europeus, de mane-
ra que l’any 2000 el Consell d’Europa
va promoure un conveni en favor de les
polítiques del paisatge com “un ele-
ment essencial per al benestar indivi-
dual i social, la protecció, la gestió i el
planejament del qual comporten drets
i deures per a tothom”. Partint d’aquest
principi, la llei que el Parlament cata-
là ha aprovat constitueix un catàleg
complet de definicions i normativa, in-
closa la creació de l’inefable observa-
tori com a entitat de suport i col·labo-
ració amb l’administració de la
Generalitat.

Un dels plantejaments més interes-
sants que conté la llei aprovada és el de
la relació entre paisatge i valors patri-
monials, culturals i econòmics. Vist on
hem arribat, caldrà veure fins on n’ar-
riba l’eficàcia a l’hora de compatibilit-
zar els valors patrimonials i culturals
dels paisatges amb els requisits i les
pressions del desenvolupament econò-
mic i urbanístic. Al capdavall, crec que
no es tracta tant de definir determinats
enclavaments i protegir-los com si es
tractés d’una reserva, sinó de remarcar

els valors a protegir i planificar i orde-
nar el desenvolupament de l’entorn
amb equilibri i harmonia. Tots hem vist
casos en què masies, edificis més o
menys senyorials o santuaris han que-
dat enclotats com bolets enmig de mas-
ses de ciment o de cruïlles d’asfalt que
els han fet inaccessibles, i hem sentit
a dir que encara gràcies que no hagin
estat enderrocats.

Cal esperar que aquesta llei contri-
bueixi de debò a posar remei al que en-
cara en té. A frenar les amenaces de can-
vis radicals del paisatge degut als nous
usos del sòl, com per exemple, el perill
que el Penedès que travessa l’autopista
vers el sud no es converteixi en una
línia continuada de zona de serveis in-
dustrials, mentre la vinya i els garrofers
desapareixen definitivament engolits
pels paranys dels grans eixos de comu-
nicació. Si som capaços d’aconseguir la
compatibilitat dels usos i d’aturar les
agressions, haurem fet la millor inver-
sió per a la nostra qualitat de vida en
favor del patrimoni comú.
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