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Sobre la crítica literària

Miquel Pairolí, militant
del periodisme literari

H
e llegit aquest
llibre amb de-
lectació. Mi-
quel Pairolí
ens ofereix

amb Exploracions, subtitu-
lat Notes i converses de lite-
ratura (CCG Edicions), un
recull de més de dues-centes
pàgines de tot el que ha pu-
blicat els últims trenta anys
sobre literatura. Val a dir
que, com a col·lega, per a mi
trenta anys són quatre dies.
Tant se val. En la selecció, fe-
ta segons ens fa saber a la no-
ta prèvia titulada Escriure
sobre literatura i al decidit i
acollidor assaig autobiogrà-
fic (sobretot de lector) que
clou el llibre, ens aclareix que
totes les obres esmentades
són de narrativa, però deixa
dit que potser en un altre lli-
bre parlarà de poesia, un bon
lot en diverses llengües, o bé
d’assaig, uns quants noms.
No deixa de fer notar que no
hi són els clàssics grecs i lla-
tins ni Shakespeare, per a ell
“un plaer de maduresa”.

Malgrat que s’ho mereixia
tant aquest llibre, com se
sol esdevenir amb els de la
seva mena, podia ben bé
restar com “un cor dins la
fosca”, per dir-ho com l’an-
tològica tanka de Carles
Riba. Hi ha un cor efectiva-
ment a dins, però el movi-
ment editorial no es fia prou
–autor, editor, difusió– dels
afloraments ocults, i així el
conjunt coherent que es
forma amb els anys del tre-
ball dispers d’un crític lite-
rari, amb un fons apreciable
d’assaig, de pòsit cultural de
primera qualitat, desapa-
reix escampat en un innu-
merable registre, gairebé
anònim d’actes de servei, de
suport al bon llegir i a la li-
teratura. Hi ha hagut i hi ha
excepcions, en tot un segle;
altrament no tindríem les
Notes sobre literatura es-
trangera i Per comprendre,
llibres en hora punta.

‘Exploracions. Notes i converses de literatura’, publicat per CCG Edicions,
recull els articles sobre llibres, en concret de narrativa, que ha publicat al llarg
dels últims trenta anys el crític Miquel Pairolí ● Joan Triadú

M’he delectat
en la lectura del
recull d’articles
‘Exploracions’

Miquel Pairolí ha reunit les seves crítiques en un sol llibre. JORDI GARCIA

Hi torno: he llegit Explo-
racions amb delectació. Pen-
sant-hi, diria que és princi-
palment per dos motius: pel
que me’n separa i pel que
m’hi uneix. Motius que es po-
tencien i es complementen.
Me’n separa –a part l’òbvia
distància generacional, entre
la primera generació de post-
guerra, la meva, i la primera
generació postfranquista o
potser ja la segona, que és la
seva–, un fet més inhabitual:
que l’he llegit, com a perio-
dista literari, molt més jo a
ell que no pas ell a mi. No
me’n queixo. Sempre llegei-
xo de cap a cap els llibres dels
quals faig una crítica i això és
així des que vaig publicar la
primera, l’any 1946. Per
tant, ara sé qui és, com a crí-
tic, quins són els seus inte-
ressosprimordials,quèopina
d’un gran nombre d’escrip-
tors, catalans, però també de
tot d’altres de diverses cultu-
res fins a Plató, o bé de fets
que només gosa petjar un hu-
manista com és ell: la difícil
relació entre la filosofia, pas-
sant per Nietzsche, i la litera-
tura). Per a mi, aquest és,
com acrític,MiquelPairolí,el

sortós autor (ja que ha acon-
seguit publicar-ho) d’aquest
llibre. El meu nom hi surt
una sola vegada, perquè Pere
Calders l’esmenta en una en-
trevista, com altres, ben re-
veladora, de les que consten
en aquestes pàgines, una
mica atapeïdes de lletres,
però de text tan àgil i sugge-
rent per a la lectura.

Dóna bo, doncs, llegir Pairolí,
amb el qual m’uneix el gust
per la lectura. I tots dos, ca-
dascú a la seva manera, hem
demostrat un caient inevi-
table per la reflexió crítica
referida a una lectura. En
aquest llibre hi ha innume-
rables proves d’aquesta fa-
cultat, la qual admiro i, en
un grau determinat, com-
parteixo. Com a resultat
d’això, justament, haig
d’aplicar el procediment,
quan cal, a Exploracions.
Anant per ordre, diria que hi
trobo una mena de visió ge-
neral asèptica, molt normal
en relació amb la nostra
única i racional literatura.
Ara deu parlar per mi allò
que figurava (ara ja no tant)
que feia lleig: el militant de

la resistència cultural. A
veure: vull dir que aquí el se-
nyor Masoliver m’hi fa mal;
o bé, perquè se m’entengui,
que jo no m’avindré mai a
acostar la frustració d’un
Gaziel a Madrid i la venturo-
sa camisa blava de l’Ors, po-
sant-les a peu pla amb la dig-
nitat fins a la mort de Car-
ner, amb el treball ingent de

Sagarra, amb la tasca i l’es-
perança de Pompeu Fabra.
Pijoan se’n va anar darrere
unes faldilles (que encara
se’n portaven).

Anem al Noucentisme. Amb
majúscula va fer el seu fet,
amb un curiós peu al Moder-
nisme (Gualba la de mil
veus), i es va passar al Nou-
centisme amb minúscula.
Del qual encara vivim. Al-
trament, museus, teatres,
premis, no es dirien nacio-
nals. Puig i Ferreter, ingent
prosista, va fer el pas del Mo-
dernisme al Noucentisme
amb els germans Soldevila,
amb l’avantguardisme clàs-
sic de Foix, la universalitat
de Riba, amb el Guerau de
Liost de Font de l’Oreneta;
amb el Sagarra de La fortu-
na de Sílvia, d’Els ocells
amics; la intensa certitud
narrativa de Joan Sales, en
mil cinc-centes pàgines i,
paral·lelament, aquesta Ro-
doreda que va per tot el món
des de la prosa inigualable
de la seva Colometa.

Potser el noucentisme és
massa barceloní? Però de
Marines i boscatges a Pinya
de rosa hi ha elements d’un
aire nou. El Noucentisme
ribià gira cap a Itàlia, com as-
senyala Ramon Pla i Arxé en
comentar un llibre recent
(que no he llegit encara, però
que em fa feliç que existeixi)
sobre Itàlia i el Noucentisme.
Devem tant a tan pocs! En
aquests anys de centenaris
ens adonem que vivim de
l’entesa Prat de la Riba -
Pompeu Fabra. El Noucen-
tisme va ensenyar tota una
cultura a caminar amb el cap
dret i a rebutjar com la pesta
el bilingüisme (Pla en algun
lloc n’abomina!), ara tot na-
tural, imposat pel foratnegre
franquista per fer aturar el
Big Bang que ens ha portat a
escriure en una llengua naci-
onal, que és la que escrivim
vostè (molt bé, val a dir-ho) i
jo, com tot d’altres.

M’he esbravat? Sóc d’una
altra època. Ho assumeixo
sense por. Opino, doncs, que
no es pot ser tendre amb Vi-
llalonga. Sense en Sales no
hauria fet sinó mal, a part el
que ja havia fet. Ens manca
l’edició crítica del manuscrit
de Bearn (com ens manca la
de Pla, oh excels i enyorat
Bartomeu Bardagí!). Així
mateix, jo no hauria pogut
entrevistar Joan Teixidor
sense increpar-lo per la seva
responsabilitat en la tasca de
castellanització, declarada o
insidiosa. L’escriptora saba-
dellenca Lluïsa Forrellad és
un bon exemple, malgrat que
sigui tardà, d’un retorn. No
és del tot veritat, doncs, el
que afirma el títol d’una
novel·la italiana (dolenta)
que en aquell temps, gloriós,
de l’inefable Premio Nadal es
venia força: Nessuno torna
indietro.

Tornoalcomençament.Dic per
tercera vegada que m’he de-
lectat en la lectura d’Explo-
racions. Dues mostres: el co-
mentari sobre Marguerite
Yourcenar i els treballs sobre
Ernst Jünger. Yourcenar la
vaig conèixer i tot. Cal recor-
dar que L’oeuvre au noir
existeix en català amb el títol
d’Obra negra. No es pot dir
del conjunt de la seva obra
que sigui “només mitjana-
ment extensa” (p. 165), ja
que tenim en català els tres
volums d’El laberint del món
que fan vuit-centes pàgines,
la seva autobiografia, l’obra
magna. He llegit tot el que he
pogut de Jünger, però els
seus diaris, en la part apare-
guda en català, crec també
que, com diu Pairolí, “consti-
tueixen una de les obres lite-
ràries més notables que va
donar el segle” (p. 139). En-
cara em costa parlar del segle
XX en passat (poc m’hauria
pensat mai de veure’n res de
cap altre!). Aquest deu ser el
meu mal, amic Pairolí, since-
rament admirat.


