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La dimissió de Barcelona com a capital de la cultura catalana

Dins l’escampadissa
n les últimes setma-
nes, a les pàgines de
l’AVUI i al suplement
dominical d’aquest
mateix diari, Isabel-

Clara Simó, Estanislau Torres i Enric
Sòria han mantingut un cert debat al
voltant de l’eterna qüestió de les mol-
tes perifèries (o també, si voleu, margi-
nacions) que una literatura com la ca-
talana es permet el luxe de produir.
Com que s’han argüit raonaments de
pes i de profit, i com que les tres parts
han tingut la gentilesa d’al·ludir-me per
un o altre motiu, no em sé estar ara de
dir-hi la meva, i que Sant Torracollons
em perdoni.

Afirmava Isabel-Clara Simó, o venia a
fer-ho, que a la intelliguèntsia barceloni-
na li costa un esforç enorme mostrar in-
terès i donar reconeixement a la litera-
tura escrita en català fora del cap i casal,
fet que condemna una multitud d’es-
criptors, revistes, iniciatives editorials,
etcètera, a la invisibilitat o, en el millor
dels casos, a una opacitat no gens de-
sitjable; i afegia que la mecànica de l’os-
tracisme es torna especialment cruel
amb les escriptores, a les quals se les
condemna a una mena de gueto ano-
menat “literatura femenina”, delimitat
per un seguit de constrenyiments te-
màtics, estilístics i de tot ordre, i que té
per conseqüència la creació d’un obs-
tacle afegit a l’hora de la construcció
dels valors de la nostra literatura. Aques-
tes opinions, que trobo força incontro-
vertibles, van causar una irritació ma-
nifesta en Estanislau Torres, que, en
carta a la Bústia, les va qualificar de “mo-
numental i inútil estirabot”, i, per des-
mentir-les, citava sense que tampoc li
faltés raó una extensa llista d’escriptors
nascuts fora de Barcelona que han estat
acollits i valorats a la capital sense que
ningú fes cap escarafall respecte de la
seva procedència. Finalment, Enric
Sòria, al seu article hebdomadari del do-
minical, aportava un matís sens dubte
ben trobat, distingint no tant entre els
escriptors que han nascut en un lloc o
altre com entre els que resideixen a Bar-
celona i els que no ho fan, a l’hora de
trobar explicacions a les faltes de con-
sideració de què han estat i són objecte
moltes obres literàries sens dubte me-
reixedores d’una millor recepció.

Deixant de banda la innecessària em-
prenyamenta que li va agafar al senyor
Torres, torno a dir que tots tres diuen la
veritat: no hi ha dubte que, a la nostra
cultura, pertànyer a allò que hem con-
vingut a dir-ne “perifèria” (personal-
ment no em molesta ni m’espanta gens
aquesta paraula) ha estat causa d’arra-
conaments i oblits d’una llampant in-
justícia; que el fet de ser dona continua
sent un estúpid factor de distorsió per
diverses bandes; que la susdita condició
de perifèric segurament ve molt més de-
terminada pel lloc de residència d’un
escriptor que no pas per l’indret on va
venir a aquesta vall de llàgrimes; i que,
tot i amb això, Barcelona ha estat una
ciutat acollidora per a molts escriptors
vinguts de tot arreu, entre els quals –ans
al contrari– no em sap gens de greu ser-
hi comptat. Però, més enllà de les llis-
tes d’escriptors reconeguts o desdenyats
per la capital de tots nosaltres, que és o
hauria de ser Barcelona, hi ha conside-

racions d’ordre més
general a tenir en
compte.

A Mallorca, d’un
conjunt d’elements
que, en lloc de man-
tenir-se units com
seria en principi pre-
visible, es troben en
un estat de disgre-
gació i desordre, en
diem que estan es-
campats com la
merda d’un mari-
ner: i, amb perdó de
l’expressió, això és el
que succeeix amb la
literatura i la llen-
gua catalanes. És evi-
dent que la divisió
administrativa en
comunitats autonò-
mes dels territoris
de parla catalana, o
Països Catalans, o
com en vulgueu dir,
ha estat determi-
nant a l’hora de fo-
mentar una com-
partimentització
comprovable en plans d’estudis i con-
tinguts acadèmics, o en la dimissió de
Barcelona del seu paper com a capital
del conjunt de la cultura catalana, que
hauria de consistir a aglutinar les
aportacions sorgides del conjunt
d’aquests territoris, investir-les de
valor i projectar-les cap a l’exterior
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mitjançant una palanca de valor afe-
git construït a còpia de prestigi. Però
no és menys evident que aquesta no ha
estat l’única dimissió que ens ha per-
judicat, i que les causes de l’escampa-
dissa s’han de detallar una mica més.

Per a molts perifèrics, la suposada
inaccessibilitat de Barcelona ha estat

una excusa excel·lent per no haver-se
d’esforçar més, i rebolcar-se així feli-
ços dins un petit bassiot de mediocri-
tat mentre plorinyen perquè ningú no
els fa cas (habitualment perquè tots
els altres són uns venuts i uns grim-
padors), i congriar un ressentiment
que sol acabar manifestant-se en una
mala hòstia considerable. De la ma-

teixa manera, en una
cultura tan donada a
desplaçar l’exigència
en favor de la mili-
tància, reivindicar
una dona com a víc-
tima de la discrimi-
nació patriarcal o
masclista ha servit de
magnífic pretext per
no reconèixer l’obvi-
etat que l’únic pro-
blema es trobava en
la manca de qualitat
de la seva obra:
d’aquesta forma,
plantejaments que
són en principi jus-
tos i regeneradors,
perden credibilitat i
es converteixen en re-
tòrica, en xerrameca
victimista que ningú
vol escoltar. Mentres-
tant, cada vegada
menys catalanopar-
lants tenen prou
competència lingüís-
tica per llegir correc-
tament els textos es-
crits per escriptors

d’àmbits dialectals diferents del propi.
Ens calen perifèries molt més autoe-
xigents i propositives, i una Barcelona
molt més segura de la identitat i la
configuració del país del qual s’espe-
ra que sigui capital.

Sebastià Alzamora. Escriptor

Aquests radicals
J o r d i C a b r é

Mira, Josep-Lluís: de tot plegat,
el que més em rebenta és que
uns marrecs m’esguerrin les
vacances. Adéu a les migdia-

des a Rupià i als passeigs amb tu per la
federalista platja de Cambrils per culpa
d’una colla de radicals que últimament
ens fan anar a tots marejats. Si no fos
per ells, estic segur que amb dues tru-
cades a la persona adequada ja ho tin-
dríem solucionat, això de l’Estatut. I des-
prés de les vacances podríem posar-nos
a fer obra social, és a dir, Fòrums, uni-
versitats progressistes i túnels del Car-
mel. Allò que realment interessa la gent
del carrer.

Sí, no cal que m’hi insisteixis, ja sé
que aquest no era el pla. En teoria l’Es-
tatut ens l’havia de retallar el govern
del PP, i no els amics socialistes. Així ho
vam escriure al saló del Tinell, recordes?
Eren uns altres temps, de ser rebels, de
ser valents, de ser el Front Obrer, tots
tres units contra els hereus de Franco
i contra els poderosos. Ara fixa’t, els po-
derosos som nosaltres tant aquí com a
Madrid. Tu mateix ho vas poder com-
provar, que en José Luis no està per bro-
mes i que haurem de menjar-nos algu-
nes pàgines de la proposta inicial. Els
fulls amb rúbrica del Parlament són es-
pecialment indigestos, perquè a cada
full et menges quinze competències i
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un bon grapat de dòlars a transferir.
Però tot sigui per la causa que compar-
tim, oi? El meu monument a la plaça
Espanya i la teva esperança de supervi-
vència política. Val la pena l’esforç, això
ens salvarà la pell a tots dos. Si no fos
per aquests joves talibans, és clar.

D’on punyetes han sortit, aquests
nois? I què vénen a ensenyar-nos, si ni
tan sols han corregut davant dels gri-
sos, ni han viscut cap guerra mundial,
ni han tastat el flam Chino Mandarín? I
si em fas parlar, ¿en el fons quin sentit
té fer un Estatut sense caputxinades,
sense concerts d’en Raimon, sense am-
nistia per a Xirinacs? De fet, com es pot
gosar fer política sense haver viscut el
franquisme i la Transició, sense saber-
se la lletra de la Internacional i sense
saber valorar el mal menor de la LOAPA?
Creu-me, Josep-Lluís, que aquesta gene-
ració ens vol eliminar a tu i a mi. Ens
vénen amb concerts econòmics i amb
competències exclusives, i qui són ells
per parlar-me amb aquest to. Aquest jo-
vent ja no respecta res, m’entens? Ni el
marc constitucional ni la gent de més
edat. Te’n recordes, quan hi havia en
Roca? Ah, allò eren altres temps: ales-
hores els nacionalistes eren una mino-
ria minoritària, bona gent però sense
força. Ah, aquell any 78, quan podíem
fer l’Estatut que ens donés la gana sense

haver de regatejar massa. Tant de bo tor-
nés aquella CiU, pactista, però sobretot
testimonial. I vosaltres, Josep-Lluís...
veus, ara no me’n recordo ni de si exis-
tíeu, vosaltres.

I aquests brètols no sé què volen, la ve-
ritat. Ja comencen a entorpir massa la
tasca de normalitzar el país, de dur-lo a
la normalitat òptima, que vol dir obrir-
nos al món i posar Espanya al mapa del
temps de TV3: deixar de ser una anor-
malitat, vaja. Però en canvi ens propo-
sen sistemes fiscals que només existei-
xen allà al nord, no, Finlàndia no, tu ja
saps què vull dir quan dic el nord. Una
mica de calma, els aconsellaria jo.
Calma i maduresa, perquè per pro-
gressista que siguis, hi ha algunes coses
que sí que convé deixar iguals. No hi ha
res dolent en ser conservador quan del
que es tracta és de no fer enfadar els
amics veïns. Hi ha coses que no poden
ser, perquè no i punt. Però què t’he de
dir, a tu, si ja saps quines són les ordres.

Uns desagraïts i uns radicals, això és
el que són. Ni la més mínima conside-
ració a la gent honorable d’edat vene-
rable, a la gent que fa trenta anys que
ostentem càrrecs públics, al màxim re-
presentant del poble de Catalunya. Ni
una mica de por de quedar-se sols en els
seus plantejaments, ni tan sols tu no els
has pogut convèncer. Sort en tinc, noi,
de la teva fidelitat. Aviat, si ens deixen
una mica tranquils, tornarem a fer un
passeig per la platja per arreglar el
futur. Sí, t’ho prometo. I ara, si em dis-
culpes, el que Catalunya necessitaria ur-
gentment és anar al lavabo.

Jordi Cabré. Escriptor
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