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Una de les darreres activitats culturals
del curs a l’Espai Mallorca va ser una
sessió de recomanacions literàries de
cara a les lectures durant les vacances

de l’estiu. El crític convidat a dispensar consells
va ser Bartomeu Fiol.

EN ARRIBAR, FIOL ES VA AFANYAR A FIXARel seu punt de
partida moral, intel·lectual i estètic. Per comen-
çar, va negar categòricament qualsevol diferència
entre les lectures d’estiu i les lectures de la resta
de l’any. I, a continuació, va declarar que es consi-
derava un crític modest, que es limitaria a inten-
tar contagiar-nos el seu entusiasme per una sèrie
de llibres de lectura recent.

DE FET, ENS VA RECOMANAR exactament 10 poemaris
de 7 autors diferents: els quatre darrers llibres de
Jordi Sarsanedas (Cor meu, el món; L’enlluerna-
ment, al cap del carrer; Com una tornada, sí; Si-
lenci, respostes, variacions), i les últimes obres
de Joan Margarit (Càlcul d’estuctures), Josep
Lluís Aguiló (Monstres) i Eduard Sanahuja (Com-
pàs d’espera) i les primeres obres de Jaume
Munar (La pietat del pensar), Jordi Llavina (La
corda del gronxador) i Rosa Vilanova (El cel de les
oques). I com a torna Fiol va recomanar el que ell
anomena “la poesia de la prosa”, és a dir, els llibres
en prosa escrits per poetes com Txema Martínez
Inglés (Les cendres), Enric Sòria (La lentitud del
mar) o Susanna Rafart (Un cor grec).

ARA QUE EL CRÍTIC S’HA MULLAT PODEM VALORAR la seva
tasca. El primer que s’ha de dir és que té un gust
impecable perquè ha ressenyat 10 llibres de pes
incontestable. Després, s’ha de dir que és equita-
tiu perquè ha repartit la seva visió crítica entre au-
tors inqüestionables, autors en procés de conso-
lidar-se i autors que acaben d’iniciar-se. També el
nostre crític és plural i dedicat perquè ha reco-
manat llibres d’estètiques diferents, d’autors de
generacions diferents i de procedència geogràfi-
ca ben diversa. És un crític lliure, sincer i honrat
perquè diu exactament el que pensa sense obeir
cap consigna extraliterària. I és actual perquè se-
gueix perfectament el pols de la creació poètica
del país. En definitiva, per molt que Fiol insistei-
xi en la modèstia de la seva feina, estem davant
d’un crític de molt bon gust, un crític just, aplicat,
sincer, obert i actual. Un crític que inspira confi-
ança, serveix de referent i fa una contribució po-
sitiva a la construcció del sistema literari. I, final-
ment, la seva crítica té el valor intrínsec de la
prosa ben escrita.

PASSA QUE ÉS UNA AUTÈNTICA LLÀSTIMA que Fiol sigui
més aviat l’excepció que confirma la regla gene-
ral de poc gust, peresa, sectarisme, prepotència
i deshonestedat entre els crítics que ocupen les
tribunes més destacades del país, siguin als mit-
jans de comunicació o siguin en llocs de respon-
sabilitat com a membres de jurats o represen-
tants institucionals.

ANEM A VEURE ALGUNS EXEMPLES PRECLARS de l’estat
de la qüestió que contrasten brutalment amb la
dedicació de Fiol. Per segon any consecutiu, Do-
lors Oller, tota una catedràtica de teoria literà-
ria de la Universitat Pompeu Fabra, i ponent de
literatura al jurat dels Premis Nacionals de cul-

tura de la Generalitat, ha regalat el Premi Naci-
onal de literatura a un amic seu i no l’ha donat a
qui se’l mereixia. Vostès em diran què pesa més:
els dos contundents volums d’obra completa de
Josep Palau i Fabre, amb les seves esperades me-
mòries inèdites a dins, o el darrer llibre de Biel
Mesquida, que ni tan sols ha suscitat unanimi-
tat entre els crítics?

O EL CAS RECENT DE PONÇ PUIGDEVALL, que ha carre-
gat rabiosament contra Àlex Susanna en ocasió
de la publicació del seu dietari Quadern dels mar-
ges. Malauradament, però, la prepotència de la
crítica no fa altra cosa que demostrar la igno-
rància del propi crític que no sap coses tan ele-

mentals com distingir entre un quadern d’es-
criptor i un dietari.

O EL CAS DE JAUME SUBIRANA, QUE HA MUNTAT uns ju-
rats d’adeptes al seu règim al capdavant de la Ins-
titució de les Lletres Catalanes, de manera que
hagi pogut concedir els ajuts a la creació a gent
dels seus cercles socials i intel·lectuals. Així, s’ha
concedit un ajut substanciós al seu amic Toni
Sala perquè escrigui una altra obra de qualitat
dubtosa. I recordem que Toni Sala encara no ha
gastat l’import del Premi Nacional de literatura
que la seva admiradora Dolors Oller li va conce-
dir l’any passat, amb els aplaudiments explícits
del senyor Subirana. Així s’ha concedit un ajut al
crític i simpatitzant amb el règim Julià Guilla-
mon per investigar una altra vegada el tema de
l’exili. Guillamon ha trobat en l’exili una verita-
ble mina d’or perquè ja va cobrar de l’erari públic
el comissariat de l’exposició (i la coordinació del
catàleg) que va fer al CCCB sobre el tema en qües-
tió i també va cobrar la feina de curador del
volum Narrativa catalana de l’exili.

AQUESTS ABUSOS SÓN ESCANDALOSOS i constitueixen
un atemptat contra els lectors, contra la litera-
tura i contra el teixit cultural del país. No s’hau-
rien de permetre. I el més trist de la situació és
que és totalment reversible. Només cal dir “no”
als crítics que no tenen la talla i posar crítics de
debò als llocs de responsabilitat i de poder.

UN CRÍTIC QUE INSPIRA
CONFIANÇA ÉS UN REFERENT

D. Sam Abrams Poeta, assagista i traductor
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“És una autèntica llàstima que
Fiol sigui més aviat l’excepció
que confirma la regla general de
poc gust, peresa, sectarisme,
prepotència i deshonestedat
entre els crítics que ocupen les
tribunes més destacades del
país”

EN SÍNTESI

La
promesa
de Mas

Marçal
Sintes

Artur Mas jugarà molt fort en
aquestes eleccions. El primer
avís el va donar dilluns en
prometre que només serà
president si guanya, és a
dir, si CiU torna a treure,
com el 2003, més diputats
que ningú altre. En entre-
vista a Catalunya Ràdio, no
es va quedar aquí i va exigir
al PSC i a ERC que també
ells deixin formar govern al
presidenciable que venci.
És evident que Mas busca
pressionar socialistes i re-
publicans per provocar-los
incomoditat i desgast elec-
toral. Però hi ha alguna con-
sideració més a fer sobre les
seves paraules. En primer
lloc, que, tot i que al cap i a
la fi el que compta és tenir
al darrere el màxim suport
del Parlament, estaria bé,
com apuntava ahir l’editori-
al d’El Periódico, “que els
ciutadans sàpiguen amb
antelació quin ús faran els
partits del seu vot. Això de
primer, votin’s, que ja arri-
barà l’hora de parlar d’ali-
ances, no és acceptable”.
Val la pena remarcar igual-
ment que, sent ben cert que
s’elegeixen diputats i que
no som davant d’unes elec-
cions presidencials, ho és
també que tenen un compo-
nent presidencialista –el
candidat principal pesa
moltíssim en la decisió del
ciutadà– que no es pot obvi-
ar. D’altra banda, la rèplica
del PSC i d’ERC acusant
CiU de planejar aliar-se
amb el PP si junts sumen
68 dels 135 diputats (majo-
ria absoluta), no se sosté.
Perquè, si CiU i PP tenen
majoria absoluta, les es-
querres no la poden tenir,
cosa que significa que Mas,
que ha rebutjat insistent-
ment un futur pacte amb
els de Piqué, podria triar al-
menys entre tres opcions
diferents abans que els po-
pulars: PSC, ERC o gover-
nar sol amb un executiu en
minoria.
m.sintes@hotmail.com
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