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En alguna ocasió m’he referit a la profunda
crisi que afecta el debat sobre la literatura
catalana i, per tant, a un dels elements es-
sencials sobre els quals s’ha bastit el nos-

tre imaginari cultural des de la Renaixença. Si ha-
gués de qualificar el moment actual potser al·ludi-
ria a una fase de “dissolució de la societat literària”,
és a dir, d’alarmant esprimatxament del cercle de
lectors i, sobretot, d’aparells crítics en l’àmbit edu-
catiu, universitari i de mitjans de comunicació i de
promoció cultural, que han de preparar la recepció
de les obres i promoure’n el diàleg. El resultat és
que la història d’una novel·la o d’un llibre de versos
s’acaba en una ressenya de suplement cultural feta
per algun mindundi indocumentat amb ínfules de
pontífex (sobre els quals també ja he parlat a bas-
tament) tret que la novetat ascendeixi una mica
en els índexs de vendes, cosa que, com tothom sap,
tampoc no es garantia de qualitat. Ni tan sols en el
formidable cas que es tracti d’un llibre que tingui
interès per al cànon literari i que, a més, es vengui,
ningú no assegura a l’autor que algú es recordi d’ell
i de la seva obra quan passin uns cinc o deu anys de
la publicació.

EM VA IMPACTAR MOLT LLEGIR UNES DECLARACIONS de Sal-
vador Espriu dirigides a un jove poeta en les quals
es manifestava la natural preocupació del mestre
per la posteritat i demanava al jove si li semblava
que la seva obra era llegida, seguida i comentada
per les noves fornades. M’esgarrifa pensar en la de-
pressió que patiria Espriu si fos viu i constatés que
trobar ara un universitari de vint anys llegint El ca-
minant i el mur és gairebé un miracle. Però si això
passa amb els clàssics el que em sembla més tor-
bador és que sigui patit per obres publicades fa una
o dues dècades que en qualsevol altra cultura en-
cara tindrien repercussió i serien estudiades i, en
canvi, en el nostre context només es troben a preu
de saldo a la fira del llibre de vell de la tardor.

QUE LA ‘PASSIÓ SEGONS RENÉE VIVIEN’ de Maria-Mercè
Marçal (1994) i que Illa Flaubert de Miquel Àngel
Riera (1990) hagin caigut en la sepultura de l’oblit
o que les obres completes de Blai Bonet o de
l’excel·lent poeta Andreu Vidal no vegin la llum és
el resultat d’una greu irresponsabilitat per part de
diversos agents culturals: desídia de les instituci-
ons, dels editors, dels mitjans de difusió, però so-
bretot de la crítica (i en particular de la crítica aca-
dèmica i del sistema universitari del qual depèn el
manteniment d’un gruix important de lectors) que
encara és hora que construeixin un discurs solvent
sobreallòques’haescritenelnostrepaísenelsdar-
rers temps i que assagin fórmules d’interpretació
que fomentin la recuperació i recepció dels textos
per al públic actual. El dèficit té més efectes nocius
dels que en un primer moment es poden percebre:
com s’assenyalava en les pàgines culturals d’aquest
diari, l’absència de discursos articulats sobre au-
tors contemporanis dificulta enormement la seva
penetració en el mercat exterior. Publicar una tra-
ducció d’un autor català a l’estranger no serveix de
res si no va acompanyada d’algú que situï l’autor i
l’obra en el context de les diverses tendències lite-
ràries locals i universals.

COMQUETENIMUNSISTEMADETRANSMISSIÓ desballestat
i corromput, vet aquí que les primeres espases de
les nostres lletres publiquen algun text colossal que

acaba passant sense pena ni glòria. Com que ja tot-
hom ha perdut els papers, es donen situacions de-
lirants com, per exemple, que un tros de novel·la
sobre la decadència com La gran rutina de Valen-
tí Puig ni tan sols es considera digna de rebre el
premi Salambó (que amb això certifica la seva con-
dició de premi de tercera divisió), alhora que s’ex-
alça per enèsima vegada Quim Monzó, convertit ja
en l’escriptor que no escriu més elogiat de tota la
història. Això sí que és minimalisme literari elevat
a la màxima potència! Si ni tan sols els mestres
reben el tractament que es mereixen, s’esclafa tota
mena de cercle virtuós perquè els més joves els
emulin i provin d’embastar una obra sòlida amb vo-
cació de perdurar.

SORTOSAMENT, PERÒ, ENCARA HI HA SIGNES per a l’espe-
rança. Algú des de la segona línia que requereix el
treball i l’erudició sí que s’ocupa de restablir un dis-
curs coherent que invoqui l’ordre de valors neces-
sari per jutjar les aportacions dels nous autors. Per
fortuna, sí que hi ha algú que “sap de què va la pel·lí-
cula” en termes estètics i interpretatius; és clar que
no escriuen ressenyes als diaris i encara es troben
a la perifèria d’una acadèmia escleròtica. Si volen
un exemple sobre allò que caldria entendre com a
assaig de crítica literària amb cara i ulls em reme-
to a Jordi Julià i al seu llibre Modernitat de món
fungible (Idees/Angle Editorial 2006). Ara només
cal que trobi els altaveus perquè un públic més
ampliconeguiambrigorenquincamps’està jugant
la partida en la poesia catalana contemporània.

UNA CULTURA NO ÉS RES SENSE L’ALTA CULTURA ni sense
un coixí ampli de lectors receptius als estímuls
d’un text que reclami un esforç de comprensió, de
reflexió i de controvèrsia. Per recuperar aquest pú-
blic, el mateix públic que llegia Verdaguer en
temps de Verdaguer, que llegia Espriu en temps
d’Espriu (o que si no els llegien almenys els vene-
raven) cal la implicació de tots, i especialment
d’aquells que cobren un sou (funcionaris dels de-
partaments de Cultura i d’Ensenyament, perso-
nal polític, professors universitaris, responsables
dels mitjans de comunicació públics o privats) per
una feina que fins ara no han fet o només han en-
gegat de forma insuficient.

UNA CULTURA NO ÉS RES
SENSE L’ALTA CULTURA

Hèctor Bofill Escriptor

Societat literària

“Com que tenim un sistema
de transmissió desballestat
i corromput, vet aquí que les
primeres espases de les nostres
lletres publiquen algun text
colossal que acaba passant
sense pena ni glòria”

EN SÍNTESI

Torpede

Marçal
Sintes

Estic convençut que l’Estatut
no en sortirà gens ben parat,
del Constitucional, i també
que això passarà tant si al
tribunal hi ha una majoria
conservadora com socialis-
ta. Ho creuen també ex-
perts familiaritzats amb les
trajectòries i sensibilitats
dels magistrats d’un i altre
color. Si això passa amb Za-
patero a La Moncloa, Mon-
tilla i el PSC tindran proble-
mes, i problemes seriosos.
Coincideixo en aquest punt
amb unes manifestacions
recents de Xavier Vendrell,
un dels homes forts d’ERC,
que ha alertat que una sen-
tència contrària a l’Estatut
suposaria un “torpede con-
tra la línia de flotació” del
PSC. També ha animat el
president Montilla a “una
resposta enèrgica” si es
produeix. De moment,
però, les declaracions
d’Iceta, Corbacho o de la
consellera Tura indicant,
pràcticament, que una re-
bregada del Constitucional
a l’Estatut no és greu no
conviden a l’optimisme.
Tampoc la compareixença
del mateix Montilla dijous.
En conseqüència, resultarà
clau la reacció que pugui
tenir ERC en cas que el TC
no respecti un Estatut que,
recordem-ho, ja en la seva
versió actual els republi-
cans troben insuficient. El
dia de la sentència, aquesta
és la qüestió. ¿Com reaccio-
narà Esquerra Republicana
si Montilla, els socialistes i
els seus empleats mediàtics
cauen en la temptació de
fer veure que no passa res i
insisteixen que el que cal és
centrar-se en les coses que
realment preocupen la
gent? ¿Com es comporta-
ran Vendrell, Carod, Puig-
cercós i els seus? S’arrapa-
ran al poder, miraran cap a
una altra banda i perme-
tran que triturin el que els
catalans hem aprovat en
referèndum? Sí? No?
m.sintes@hotmail.com
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