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Fa dies, a Societat literària (12/03/2007)
Hèctor Bofill s’escandalitzava perquè el III
Premi Salambó no havia estat per a Valen-
tí Puig i, tot confonent Quim Monzó amb

Imma Monsó, l’autèntica guanyadora, l’atacava vi-
olentament. És una mostra més de la coneguda es-
tratègia de l’autodenominat grup dels imparables,
professionals del conflicte sistemàtic, instal·lats en
la confrontació pugnaç contra tot allò que no siguin
els seus interessos. El lector ja ho coneix prou. Són
els atiadors de qualssevol focs de la confrontació i
de la rancúnia, sempre amb el pretext de donar vi-
dilla –aquí el castellanisme és marca d’origen d’una
determinada moral– a un tipus de premsa que, tot
i la disparitat ideològica, té la mateixa necessitat de
sensacionalisme i d’estirades de cabells per anar ve-
nent col·laboracions incendiàries. Confondre dos
escriptors pel nom no és, però, en aquest cas una
anècdota sinó un símptoma de la cultura de la im-
provisació de Bofill i del mal periodisme que no ve-
rifica el que diu, precisament mentre repeteix ma-
quinalment algunes idees sobre l’excel·lència, l’alta
cultura i l’aristocràcia intel·lectual. S’embolica en
la senyera mentre gasta un català espuri que és la
riota de la professió. És, al capdavall, el represen-
tant d’una cultura aproximativa i de l’agressió que
mira de pal·liar en els despatxos el que no sap gua-
nyar, esportivament, en el camp.

SORPRÈN, PERÒ, QUE ELS ‘IMPARABLES’ siguin repre-
sentants acreditats de la cultura de l’excel·lència;
que un home tan caut i que mesura tant les pa-
raules, algú tan insigne com Xavier Bru de Sala els
doni suport. Com ho fan Miquel de Palol, Baltasar
Porcel, Isidor Cònsul, Sam Abrams o Valentí Puig.
Ningú no pot creure seriosament que la cobertu-
ra pública a aquest sindicat es justifiqui per mo-
tius estètics o creatius ¿Quines perilloses relaci-
ons, inconfessables, els uneixen? ¿L’antiga i sici-
liana llei dels favors? La Catalunya que s’està
construint, ja prou vampiritzada per tota mena
de poders externs, no pot permetre’s mantenir
agents culturals de reconeguda incompetència
només perquè es disfressin de catalanistes pro-
fessionals que fan de la reivindicació i de la con-

flictivitat el seu modus vivendi. La Catalunya in-
dependent del demà no pot construir la seva polí-
tica cultural en funció de les amistats personals
amb algun diputat sinó amb noms de prestigi re-
conegut. A Relacions particulars, recentíssim lli-
bre de Josep M. Espinàs, tenim un exemple d’an-
típoda del sindicalisme imparable com a lliçó: “Mai
no he format part de cap grup d’escriptors. (...) En
aquell temps de postguerra, M. Aurèlia Capmany,
Pedrolo, Perucho, Sarsanedas (...) no ens titulà-
vem els renovadors, per exemple. No fèiem reu-
nions ni redactàvem manifestos. Cada u treballa-
va modestament pel seu compte. A casa seva (...).
He fet compatible el meu respecte pels col·legues
amb la indiferència per la societat literària.”

ELCLIENTELISMENOPOTPRESIDIRLANOSTRAPOLÍTICA cul-
tural com pretenen aquells qui precisament en
volen viure. No és nou. Salvador Sostres, fa poc més
d’un any (El sou de Jordi Llavina, AVUI,
13/02/2006) explicava, a propòsit de cert escrip-
tor, com funciona el món dels favors entre polítics
i aquesta mena d’escriptors que no viuen precisa-
ment dels seus llibres. Darrere de la retòrica feri-
dora de Bofill no hi ha un problema de bones ma-
neres sinó un sistema clientelar. Hi ha el símptoma
que mostra ben durament l’alarmant necrosi que
rou alguns importants teixits culturals catalans.
L’abús, en nom de la perspectiva nutrícia, que con-
fon Salambó amb salami. Així, els imparables acu-
mulen tota mena de premis literaris i de dignitats
possibles, tota mena de sous, consolidant la seva
presència en els mèdia, establint-se a l’entorn d’al-
guns partits polítics com a grup de pressió política
i de negocis però sense crear un públic lector que
els avali. Això no ha fet res més que començar. Ara
ja parlen obertament del paper del futur Consell de
les Arts que estarà dirigit, ves per on, per uns
quants intel·lectuals orgànics magníficament pa-
gats. Podem imaginar-ne els noms. ¿La nostra po-
lítica cultural ha de ser a la mexicana, pendent del
poder de torn? ¿Qui ens en vol convèncer, sinó
aquells que pensen viure d’una cultura catalana
prou estreta i devaluada però que consagri la sub-
venció i el tribut per anar-ne vivint?

Jordi Galves Escriptor

Del Salambó al salami
“La Catalunya que s’està
construint, ja prou vampiritzada
per tota mena de poders
externs, no pot permetre’s
mantenir agents culturals de
reconeguda incompetència
només perquè es disfressin de
catalanistes professionals”

DES DEL MOLÍ

Unfestí?

Havíem sentit parlar de l’art
efímer. Alguns ens hem sentit
seduïts per les figures d’arena
que trobam a les platges. Són
obres d’art volàtil, que desa-
pareixeran quan les abracin
l’aire i la mar. La bellesa

d’allò que és fugisser ens pot
resultar molt seductora. Ho
podem contemplar amb
delit, perquè sabem que no
tardarà a desaparèixer.
Aquesta sensació de fugaci-
tat sol fer més atractives les
coses: voldríem retenir-les
però no en som capaços. Ens
agradaria fer-les perdurar,
encara que no sabem com.
Tanmateix, hi ha altres ma-
terials per fer art efímer. Al-
guns són realment curiosos.

Una artista i una arqui-
tecta espanyoles, Alicia Ríos

i Bárbara Ortiz, s’han especi-
alitzat a construir còpies de
ciutats en tres dimensions i
en miniatura. Són maquetes
comestibles que captiven
l’atenció i els sentits de qui
poden observar-les. Amb el
títol de Menja’t Londres, van
fer un muntatge sorprenent:
el Pont de Londres fet de
truita, la catedral de Saint
Paul de síndria, vies de tren
amb regalim de colors, car-
reteres de pastís, un Big Ben
construït a base de sandvit-
xos. Un autèntic festí per a

la vista, l’olfacte i el paladar.
La possibilitat d’escampar la
mirada pels racons d’una
ciutat, mentre intentes deci-
dir què et vendria més de
gust tastar, pot ser una expe-
riència original i divertida.
La reproducció és de tot el
centre de la ciutat, fet amb
una minuciositat deliciosa.
No es tracta de la primera
experiència d’aquest tipus
que protagonitzen aquestes
artistes. Abans havien fet un
projecte similar de les ciu-
tats de Melbourne, i de Las

Palmas de Gran Canaria. A
partir de l’èxit, els propers
objectius són Roma, Milà i
Amsterdam.

Veure la teva ciutat en
una maqueta de tres di-
mensions comestible pot
produir efectes molt posi-
tius. En qualsevol cas, em
pregunt quin deu ser el
destí final d’aquests projec-
tes en els quals treballen
moltes persones durant
dies. Es fa un gran banquet,
alegre i pantagruèlic, per
clausurar la història?

DE FIL DE VINT

Contra
allò
que ens
convé

Isabel-Clara
Simó

M’ha cridat l’atenció, del
magnífic article que ahir pu-
blicava Hèctor Bofill –per-
meteu-me un incís: us heu
adonat del silenci o el
menyspreu que recau sobre
els escriptors independen-
tistes? El cas més clamorós
és el de Sánchez Piñol, que
és elogiat, amb raó, arreu
del món–, una frase pu-
nyent: “[...] la profunda in-
coherència que assetja la
dreta catalana: la incapaci-
tat per vetllar pels seus in-
teressos”. Pel to de l’article,
endevino que l’autor creu
que la societat catalana en
general ha deixat de vetllar
pels seus interessos, sobre-
tot a propòsit d’aquest par-
rac d’Estatut que hem de
tornar-los quan acabin de
netejar-s’hi les seves parts
innobles. Per dignitat.

Les persones confuses i
les societats confuses so-
vint s’equivoquen d’enemic
i sovint lluiten a favor
d’aquelles coses que les per-
judiquen, negligint les que
els convenen. Recordo,
com a exemple de confusió,
en aquell ja llunyà referèn-
dum per l’OTAN, amb un
president espanyol, Felipe
González, que pretenia fer
repicar campanes i alhora
anar a la processó, que una
amiga em va dir, tota alte-
rada, que teníem l’obligació
de votar a favor de l’OTAN,
perquè els americans ens
van ajudar en la Segona
Guerra Mundial: les confu-
sions històriques de qui es-
tava en cada bàndol alesho-
res són sensacionals, per-
què, per més que es
recargoli l’argument, aque-
lla guerra va ser de la demo-
cràcia contra el feixisme, i
no contra el comunisme. I
també es va palesar aques-
ta confusió llavors del refe-
rèndum per la Constitució
europea, clarament escrita
contra els nostres interes-
sos nacionals. I el d’un Es-
tatut imposat i no decidit.
Et sic de caeteris.

Maria de la Pau
Janer

SALVADOR ANTON


