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Sempre que l’ocasió es presenta –i la busco,
de tant en tant, si no ho fa–, no m’estic de
recordar que una de les dimensions fona-
mentals de la cultura és la continuïtat. Ha-

vent passat part de la joventut procel·losa militant
entre els qui fent de la solució parcial a un mal
d’aleshores –l’excés d’academicisme– una panacea
destructiva no vam adonar-nos que era pitjor el
remei que la malaltia, en la mesura de les meves
minses forces ara sento el deute moral d’ajudar a
posar les coses a lloc.

CERTAMENT, LA COTILLA ACADÈMICA POT RESULTAR letal
per a certs esperits creatius. Cal dir també que sé
de pocs amb un mínim de cara i ulls que no hagin
sobreviscut al cas. Un pot créixer més o menys
traumatitzat per la petja paterna, però són pocs els
qui al cap i la fi queden greument incapacitats per
la vida.

EL RESULTAT DEL MAIGDELSEIXANTAVUITISME CULTURAL
–en el cas de la literatura especialment–, és la inèr-
cia en el mecanisme del foc d’encenalls. Les obres
apareixen volcànicament i de la mateixa manera
que durant un període un autor sembla ser l’únic
–i l’únic possible– de l’actualitat sencera de la cul-
tura catalana, en poc temps desapareix davant l’es-
clat fulgurant d’un altre. I això és per falta d’un sis-
tema conjunt entre crítica i acadèmia capaç de sis-
tematitzar la història, inclòs en primer lloc el
present. Per descomptat, el sistema podria i hau-
ria de ser objecte de debat, i no podria passar-li res
millor que articular-se en tendències, enfrontades
si cal. Si més no s’acabaria la temerària realitat ac-
tual on sembla que els autors apareixen com bolets
i desapareixen a la caçola del consum sense deixar
ni el més mínim senyal perdurable.

NO APAREIX NINGÚ COM UN BOLET. Tothom té antece-
dents, immediats fins i tot, i que estigui disposat a
reconeixe’ls forma part d’una altra història: fílies i
fòbies culturals i personals, disposicions ideològi-
ques, etcètera: hi ha molts factors en joc capaços
de fer els poetes comportar-se d’una manera o
d’una altra, i no és aquí la qüestió. Perquè això no
trenca la continuïtat real, i el veritable problema és
que perquè des d’aquesta continuïtat s’operi el
poder de sistematitzar una cultura que en si ma-
teixa ja la té, hi ha d’haver un estament exegètic
fort capaç de sostenir-la entre els autors, i això no
és possible sense un pacte implícit o explícit en la
mesura en què calgui entre les parts implicades:
crítica, acadèmia i editors, per descomptat sense
ordre categòric, i amb el principi que els autors en
són l’espècie protegida, intocables en tot tret de la
seva valoració intrínseca, que és naturalment la
pedra fundacional del sistema.

A LA POBLACIÓ DE LA SEGARRA LES PALLARGUES van cul-
minar el cap de setmana passat una sèrie d’actes
d’homenatge a Manuel de Pedrolo amb la conces-
sió del premi de relats anomenat 7 Lletres, del qual
aquest cronista va tenir la fortuna de ser el gua-
nyador. Pot semblar el tòpic de sempre, però em
sembla indiscutible que si Pedrolo hagués estat ar-
tífex en un idioma amb presència política i comer-
cial en l’Europa dels mercaders, seria avui en dia
un dels novel·listes de referència del segon assalt
de la modernitat, del postjoycianisme i el post-
proustisme,alcostatdelsNavokovielsBorges,més

amunt o més avall, això ja és apreciació sentimen-
tal de cadascú, o depenent de l’aspecte formal que
es vulgui prioritzar per establir categories.

AESCALAEUROPEAPEDROLOBRILLARIAper prolífic i ver-
sàtil, a escala catalana és fonamental com a inau-
guradorderegistres,comaestablidordecotesd’ex-
tensió conceptual i expressiva. Inaugurals són la lli-
bertat –de la qual intrínsecament es desprèn
immediatesa i profunditat– amb què tracta el con-
flicte interior dels personatges, amb què parla de
sexe, incorporant-lo en el discurs de la quotidiani-
tat. Que Pedrolo sigui avui l’autor d’un best seller
escolar –el Mecanoscrit…, que no està malament
però que és menor en el conjunt de l’obra del seu

autor, i com a flor no fa primavera– i no l’escriptor
de referència de la sèrie Temps Obert, hauria de fer
reflexionar els jardiners de la literatura catalana
actual. És urgent de posar Pedrolo al lloc que li cor-
respon, com ho és posar-hi Terenci Moix; l’un obre
la literaturacatalanaalamultiplicitatderegistrres,
l’altre l’obre a la modernitat. Sense Pedrolo s’hau-
ria trigat molt més a tractar qualsevol tema sense
complexos, i és per la porta que va obrir Moix que,
per bé i per mal, han entrat els postmoderns.

QUE QUALSEVOL AUTOR ACTUAL PUGUI DIR que ni Pedro-
lo ni Moix el complauen, fins i tot que pugui consi-
derar que escriu a la seva contra o ignorant-los
–coses per descomptat legítimes en tot punt, i lò-
giques i coherents en més d’un cas– no esquerda
de cap manera la realitat històrica que els del gremi
en som hereus, de la mateixa manera que en som
de Joan Sales, de la senyora Rodoreda, de Gaziel i
de Puig i Ferraté. Acabaríem aquí en la ja vella dis-
cussió sobre cànon. Però un cànon no serveix de
res sense un sistema de manteniment reconegut i
eficaç, capaç de conservar, de ponderar qualsevol
opcióresituadora,capaçd’incorporar.Podríempar-
lar de molts d’altres, de Perucho, dels Verdaguer,
Riba, Maragall, Espriu prosistes. Algun dia, amb
més calma, haurem de posar Pla al lloc que li cor-
respon.

PERÒ AVUI –PARODIANT-LO– PODEM DIR que hem parlat
de Pedrolo.

POSANT LES COSES
AL SEU LLOC

Miquel de Palol Escriptor

L’herènciadePedrolo

“A escala europea Pedrolo
brillaria per prolífic i versàtil, a
escala catalana és fonamental
com a inaugurador de registres,
com a establidor de cotes
d’extensió conceptual i
expressiva”

EN SÍNTESI

Si és
millor,
agafa-ho

Marçal
Sintes

Estic a favor de dir que sí
quan el que et brinden és mi-
llor que el que tens, encara
que no sigui el que somies ni
el que trobes més just. Si és
millor, agafa-ho. Aquest
plantejament, que connec-
ta amb el realisme quotidià,
de la vida de cada dia, resul-
ta fàcilment intel·ligible per
a qualsevol ciutadà del pla-
neta. És una lògica aplica-
ble al referèndum del dia
18, quan se’ns demanarà si
acceptem el nou Estatut
que se’ns ofereix o no l’ac-
ceptem, cosa que significa-
ria quedar-nos amb el que
tenim, el de 1979, que és
bastant pitjor. La conclusió,
per tant, és que cal votar sí
a aquest Estatut, malgrat la
en general força galdosa
història de la seva elabora-
ció i malgrat també les
seves mancances, que són
evidents. Estic convençut
que la gran majoria de cata-
lans que participin en el re-
ferèndum ho faran amb el
sí a la mà. El rebuig a l’Esta-
tut només seria atractiu i,
per tant, tindria possibili-
tats, si els defensors del no
ens proposessin una estra-
tègia convincent per la qual
pagués la pena renunciar a
l’Estatut. Però aquesta
oferta d’una estratègia al-
ternativa al servei d’un bé
superior no s’ha produït.
Fins al moment, els aban-
derats del no –entre els
quals hi ha persones lliga-
des clarament a partits,
però també molta altra
gent, igual que en el bàndol
del sí– han estat incapaços
de posar sobre la taula un
pla de futur il·lusionant i
plausible. De fet, en el cas
dels nacionalistes catalans
que apostaran pel rebuig,
sembla que es tracta més
aviat de plantar cara o d’es-
bravar-se. N’entenc perfec-
tament les ganes, i les com-
parteixo, però no veig clar
com això pot ajudar al país
d’avui o de demà.
m.sintes@hotmail.com
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