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Ara fa aproximadament un quinze dies
vaig tenir la immensa sort i el privilegi
de participar en la presentació de dos
llibres esplèndids i fonamentals. Per

una banda, Eugeni d’Ors, llums i ombres. Cicle
de conferències en el cinquantenari de la seva
mort (1954-2004) (Cossetània Edicions), que es
va presentar a la sala de plens de l’Ajuntament de
Vilafranca del Penedès. I per l’altra banda, I
cremo tot en cant. Actes del Primer Simposi In-
ternacional Joan Vinyoli (Publicacions de l’Aba-
dia de Montserrat), que es va presentar a la Bi-
blioteca Popular Joan Vinyoli de Santa Coloma
de Farnés.

VOLDRIA SUBRATLLAR LES EXPRESSIONS “immensa sort
i privilegi” i “llibres esplèndids i fonamentals”. I
tant que sí! Perquè als dos actes vaig tenir l’ocasió
d’experimentar dues vegades i directament el ma-
teix fenomen: el poderós exercici de la llibertat
intel·lectual. I aquesta gosadia per partida doble
d’exercir la llibertat intel·lectual em va carregar
d’esperança de cara a l’esdevenidor de la cultura
literària d’aquest país, d’aquesta nació (i perdonin
que sigui tan políticament incorrecte en l’actual
època postnacional!), perquè vaig palpar durant
l’estona que van durar els dos actes la possibilitat
real de fer un altre país, una altra nació.

UNPAÍS,UNANACIÓ,QUETÉLAVALENTIA, la força i la cre-
ativitat de trencar esquemes establerts, vicis ar-
relats, tòpics, inèrcies i altres absurditats que ofe-
guen i empetiteixen la potència més que provada
de la cultura literària. Per exemple, aquest cop des
de Vilafranca i Santa Coloma han exercit la lliber-
tat intel·lectual de contrarestar la progressiva pro-
vincianització de Barcelona (atapeïda de centres
culturals i universitats iassociacions ientitats) per
tal d’acollir els congressos sobre Ors i Vinyoli. Te-
nint en compte que difícilment trobaríem dos au-
tors més profundament lligats a la ciutat de Bar-
celona, els trasllado una pregunta només: qui és el
provincià i qui el cosmopolita en aquest cas, qui
munta les activitats i qui les deixa passar perquè
no li importen els 50 anys de la mort de l’autor del
Glosari i els 20 anys de la desaparició de l’autor de
Cercles? La resposta és òbvia.

TAMBÉ ELS DE VILAFRANCA I ELS DE SANTA COLOMA han
exercit la llibertat intel·lectual de tenir l’atrevi-
ment d’anar completament contra corrent i fer el
pas de convertir els llibres Eugeni d’Ors, llums i
ombres i I cremo tant en cant en un autèntic punt
de trobada, en una autèntica i harmoniosa suma
de forces culturals. Els dos llibres són la suma dels
esforços sostinguts, conjunts i coordinats de la so-
cietat civil, de l’administració pública, d’entitats
locals, d’entusiastes, d’intel·lectuals, d’escriptors,
de professors universitaris, és a dir, gent de totes
les generacions, de tots els signes polítics, de totes
les tendències estètiques i d’una gran diversitat
pel que fa a la procedència geogràfica. No és poca
cosa arribar a generar aquest nivell de col·labora-
ció i, a més, que el producte final sigui d’una gran
qualitat i solidesa intel·lectual i humana. Nor-
malment la tendència natural de la cultura cata-
lana és de restar en lloc de sumar, de fragmentar
en lloc d’unir, de donar-se l’esquena els uns als al-
tres, de fer-se la punyeta els uns als altres. I aques-
ta vegada, no.

I, EL MÉS IMPORTANT DE TOT, els de Vilafranca i els de
Santa Coloma han exercit la màxima llibertat
intel·lectual en aixecar la mà de ferro dels histo-
ricistes implacables que tenalla el món dels estu-
dis literaris catalans des de fa més d’un quart de
segle per tal de pensar Ors i Vinyoli de nou! Sí, els
historicistes i textualistes es van apoderar de les
Facultats de Filologia del país i van dictar els sants
evangelis dels estudis literaris en obres com la
Història de la literatura catalana (1985-1988)
del doctor Joaquim Molas, unes sagrades escrip-
tures que figura que hem d’empassar-nos com
dogmes de fe inamovibles.

EFECTIVAMENT, ARMATS DE CORATGE I D’INDEPENDÈNCIA

intel·lectual, els de Vilafranca i els de Santa Colo-
mahangosatpensarOrs iVinyolidenou,trencant
distorsions, simplificacions, clixés enquistats des
de fa anys. I què és el que ha emergit? Imatges
noves de les dues figures, lectures i aproximacions
noves, línies d’investigació noves, i reivindicacions
i exigències noves per tots dos autors, tot dins d’un
ordre general d’actualització i revitalització dels
llegats literaris corresponents. Ors i Vinyoli apa-
reixen com dos clàssics moderns indiscutibles,
com dues de les fites més altes de la tradició de la
cultura catalana, com dos fars literaris de gran ri-
quesa i complexitat (una riquesa i complexitat la
superfície de la qual tot just hem començat a gra-
tar), com dos referents actius i indispensables per
a la bona marxa de la cultura actual.

SEMPRE HE CREGUT QUE AQUEST PAÍS tenia una litera-
tura nacional de primera magnitud i no calia que
ningú anés amb les espatlles encongides pensant
que és de quarta regional. I el primer pas per des-
arronsar les espatlles és, ras i curt, el reconeixe-
ment explícit dels valors reals d’aquesta cultura
i el seu corresponent nivell europeu i universal.
Eugeni d’Ors i Joan Vinyoli són inesgotables va-
lors de la cultura europea i universal que es van
donar casualment a Catalunya. I no són cap aber-
ració, sinó casos específics d’una regla general.
Només cal tenir la llibertat intel·lectual, el corat-
ge moral, la visió cultural i l’energia creativa de
dir-ho ben alt.

TENIR EL CORATGE DE PENSAR
EN ORS I VINYOLI DE NOU

D. Sam Abrams Poeta, assagista i traductor

Llibertat intel·lectual

“El primer pas per
desarronsar les espatlles
és, ras i curt, el reconeixement
explícit dels valors reals
d’aquesta cultura i el seu
corresponent nivell europeu
i universal”

EN SÍNTESI

Àpats
familiars

Marçal
Sintes

Tinc un oncle a qui l’obligatori
retrobament que es produeix
per Nadal li causa, a part
d’una mandra intensa, més
por que una pedregada. La
seva obsessió primera és
passar el tràngol amb els
menors danys familiars
possibles. Sosté l’Ernest,
que així es diu el meu oncle,
que per aconseguir-ho el
més important és que la
conversa es mantingui
sempre en un nivell tan su-
perficial com sigui possible,
per tal d’evitar que una
conversa que en principi
discorre plàcidament es
transformi en una discus-
sió turmentosa i potser
desagradable per, final-
ment, desembocar en greu
trencadissa. Sobretot cal
impedir que algun episodi
d’aquells obscurs i doloro-
sos que tota família té de-
sats en la memòria acabi
imposant la seva presència.
Això, en especial quan
ocorre enllà de l’equador de
la trobada, sol tenir un des-
enllaç catastròfic. És per
aquesta raó que, insisteix el
meu parent, en aquests di-
nars i sopars s’ha d’extre-
mar la prudència i fugir de
tot el que sigui massa pro-
fund o contingui un grau
massa alt de veritat. El seu
mètode per no vessar-la es
basa a no xerrar gaire i re-
primir la temptació de dir
el que ha callat durant tot
l’any. Ell, que està entrenat,
procura, a més, no distreu-
re’s i estar al cas per tallar o
desviar qualsevol interven-
ció que, de mala fe o sense,
pugui tocar un voraviu o
altre, és a dir, que estimi po-
tencialment perillosa.
L’oncle Ernest el goig nada-
lenc el gaudeix, en definiti-
va, un cop superat sense no-
vetat aquest trencacolls
dels dinars i sopars en famí-
lia. Aleshores és quan respi-
ra alleujat i es relaxa feliç-
ment tot pensant que té un
any sencer per endavant.
m.sintes@hotmail.com
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