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Que jo declari que Baltasar Porcel és
un gran narrador resulta una obvie-
tat que cau en la grolleria. En canvi,
que declari que Porcel és un gran crí-
tic literari no és una obvietat ni una

grolleria sinó una veritat que caldria que tots
anéssim assumint. Porcel no va de crític per-
què ja té prou feina amb la seva insòlita pro-
ducció en prosa, però li hem d’agrair els gestos
que té, de tard en tard, de cara al judici estètic
d’obres literàries perquè no és gaire habitual
entre els autors en actiu del país, que han per-
dut la gosadia de mullar-se.

PORCEL TÉ TOTA UNA SÈRIE DELS TRETS DEFINITORIS del
bon crític, com ara intel·ligència, sensibilitat, bon
gust, bagatge cultural, independència de criteri,
valentia, sentit d’estil i capacitat de visió. Justa-
ment fa una mica més d’una setmana vam poder
llegir, a les pàgines d’un diari de la ciutat, la seva
darrera intervenció en el món de la crítica.

DESPRÉS DE RECONÈIXER EN TERMES GENERALS el bon
nivell de la crítica catalana als mitjans de comu-
nicació, denunciava, amb raó i encert, dos vicis
que l’afebleixen actualment: el ramadisme i l’ar-
bitrarietat. És més, els dos vicis esmentats estan
provocant una baixada important en el nivell
d’exigència cultural. Un cop efectuada la de-
núncia baixava al detall amb dos exemples re-
cents del fenomen: Els detalls del món de Biel
Mesquida i En aquesta part del món. Dietaris,
1974-2003 de Guillem Simó.

EN EL CAS DE BIEL MESQUIDA TROBO QUE la crítica és
molt ajustada i molt arriscada. Per Porcel tot el
soroll a l’entorn de l’aparició d’aquest llibre de
suposades peces narratives no correspon a la re-
alitat de l’obra, que és un mer recull d’articles pe-
riodístics més o menys treballats.

MESQUIDA ÉS UN ESCRIPTOR DE TALLA, PERÒ FA un cert
temps que va a la deriva perquè ha caigut en la
trampa de dedicar més temps a l’autopromoció
que a l’escriptura, i pel que sembla els seus edi-
tors, els crítics i els seus seguidors estan dispo-
sats a encoratjar-lo. Tothom li riu les gràcies i li
aplaudeixen les boutades de les seves actuacions
públiques, en lloc d’exigir-li, pel seu bé i pel bé de
la literatura catalana, llibres que estiguin a l’al-
tura de Doi i Excelsior. Ha estat ell mateix que
ha posat el llistó literari tan alt i són, entre altres,
els crítics amb el ramadisme, l’arbitrarietat i el
baix nivell d’exigència cultural, denunciats per
Porcel, que el deixen abaixar-lo.

EN EL CAS DE GUILLEM SIMÓ FRANCAMENT crec que la
crítica de Porcel és injusta i infundada perquè es
basa en apriorismes que fan que contempli En
aquesta part del món a través d’un vidre fumat
que li enterboleix la vista. I no negaré que entre
l’excepcional acollida crítica que ha tingut el lli-
bre de Simó no hi hagi articulistes ramadistes i
arbitraris que s’han apuntat al carro per sortir a
la foto i res més.

EL PRIMER PREJUDICI QUE ENNUVOLA LA MIRADA de Por-
cel davant el dietari de Simó és la necessitat que
un llibre determinat en l’obra d’un autor ha de
venir sempre avalat per una producció general

més extensa i una vida ostensible i molt intensa.
Aquest és un mite producte de cert sector de la
modernitat a partir d’autors com André Malraux
o Ernest Hemingway, dos gegants de la literatu-
ra, dit sigui de passada. En principi, una vida in-
tensa i una obra extensa no són garanties de res.

DE FET, HI HA AUTORS DE VIDES SECRETES o directa-
ment poc prometedores que han generat obres
insuperables, i aquí només cal evocar noms com
ara Fernando Pessoa o Henry James. També hi
ha autors d’una obra breu però extraordinària
com Juan Rulfo o Konstandinos Kavafis. Gui-
llem Simó tenia una intensa vida interior i una
obra relativament breu (el dietari, entre 1963 i
2004, del qual coneixem menys de la meitat; un
poemari inèdit, Tardor al nord d’Àfrica, i un re-
cull de contes inèdit, L’ànima de la vitrina) però

molt perfecta. I aquesta obra es recolza exclusi-
vament en la seva pròpia autoritat literària de
subtilesa, substància i excel·lència formal.

DESPRÉS, EL SEGON PREJUDICI, PORCEL ACUSA Simó de
ser un ressentit i que sigui el ressentiment la causa
de l’èxit del seu llibre. I, de passada, preu per preu
sabates grosses, Porcel fa entrar les típiques pre-
vencionsburgesessocials iculturalsdavantelspro-
fessors d’institut, una cançó que em comença a
cansar. La figura del ressentit està de moda perquè
qualificar una persona de ressentida permet des-
patxar d’un cop tots aquells que són incòmodes o
que qüestionen les coses a fons. Guillem Simó no
era un ressentit, era un home lúcid i exigent que,
com Arthur Schopenhauer o Emile Cioran, dos
dels seus models, no estava disposat a empassar-
se qualsevol cosa per a la seva pròpia tranquil·litat
o la dels altres. Tan de bo tinguéssim molts més
ressentits com Guillem Simó! I respecte al fet que
aquest magnífic escriptor fos un mer catedràtic
d’institut, només recordaré que Stéphane Mallar-
mé i Antonio Machado també ho van ser.

EL FET QUE UN DELS DOS EXEMPLES QUE HA POSAT Porcel
sigui molt desafortunat no invalida la seva tesi
sobre el ramadisme, l’arbitrarietat i la relaxació
en el nivell d’exigència cultural que afecta el món
delacríticacatalana.Exaltarobresquenos’home-
reixen per qüestions com ara la conveniència per-
sonal, editorial o ideològica és un crim contra la li-
teratura de veritat. Tant que es torna a parlar de
Harold Bloom aquests dies. Precisament aquesta
és la seva gran lliçó!

EL BON JUDICI ESTÈTIC
DE BALTASAR PORCEL

D. Sam Abrams Crític, assagista i traductor

Crítics icriticastres

“El fet que un dels dos exemples
que ha posat Porcel sigui molt
desafortunat no invalida la seva
tesi sobre el ‘ramadisme’,
l’arbitrarietat i la relaxació
en el nivell d’exigència cultural
que afecta el món de la crítica
catalana”

EN SÍNTESI

Errors
possibles

Marçal
Sintes

Artur Mas hauria d’evitar
projectar la sensació que té
pressa perquè hi hagi elecci-
ons al Parlament. No perquè
no sigui lògic el que ell argu-
menta –si ERC vol mante-
nir la coherència no pot
pretendre ser alhora dins el
tripartit i estar-hi en con-
tra–, sinó perquè a ningú,
de cap sensibilitat política,
no li fa gràcia tenir la sensa-
ció que el futur del govern
de Catalunya i del seu presi-
dent es decideix a Madrid.
A més, Zapatero no és qui
pot cridar els catalans a les
urnes. És Pasqual Maragall.
D’altra banda, no resulta
clar del tot que, des del
punt de vista electoral, el
millor per a CiU sigui l’avan-
çament de la convocatòria.
Potser les coses li poden
anar millor si la legislatura
s’esgota i els comicis es pro-
dueixin quan toca, o sigui,
d’aquí a un any i mig. Un
segon error de Mas i de CiU
consistiria, per altra banda,
començar a qüestionar-se
hamletianament qui són i
cap on van. Ho apunto per-
què em sembla que hi ha
quadres convergents se-
gons com molt impressio-
nables. Permeables a certes
interpretacions hiperbòli-
ques de la manifestació de
dissabte. La manifestació
–un èxit i un esdeveniment
positiu per al país– mereix
una reflexió. Ara, això no
vol dir necessàriament que
CiU hagi de canviar el rumb
fixat, que passa per, sobre la
base de l’acord amb Zapate-
ro, buscar i afavorir la millo-
ra en tots aquells aspectes
en què hi hagi possibilitats
d’aconseguir-la. Se suposa
que CiU és capaç de mante-
nir la serenitat, tot resistint
l’entusiasme espurnejant
d’aquells observadors que,
fent passar els desitjos da-
vant la realitat, anuncien
una imparable i a tocar Re-
volució d’Octubre indepen-
dentista.
m.sintes@hotmail.com
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