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Per poc inspirat que estigui, Baltasar
Porcel sempre té alguna cosa brillant
a dir en les seves intervencions públi-
ques, sempre ens regala alguna perla

de saviesa per meditar-hi una bona estona. La
setmana passada el vaig sentir a l’acte de pre-
sentació d’una novel·la a l’Espai Mallorca, on
ens va deixar anar una pensada de les seves.
Ens explicava que feia poc que havia sentit una
proclama apocalíptica sobre el curs de la litera-
tura catalana actual provocada pel fet que un
premi havia quedat desert. I Porcel va reaccio-
nar davant nostre amb una afirmació senzilla
i contundent: que la literatura catalana (a Ma-
llorca, per exemple) no anava gens malament
amb escriptors joves de la talla de Pere Joan
Martorell, Sebastià Alzamora, Melcior Comes
i Pere Antoni Pons, escriptors amb ambició que
volen assolir l’excel·lència.

I PERSONALMENT NO HI PODRIA ESTAR MÉS D’ACORD! És
més, diria que en aquests moments a tot el ter-
ritori hi ha escriptors de gran valor treballant
amb ambició per assolir l’excel·lència. Fins i
tot, en els llocs més problemàtics. En aquest
sentit, el judici de Porcel es pot aplicar perfecta-
ment a la literatura de la Catalunya Nord. Amb
escriptors com Joan Daniel Bezsonoff, Patrick
Gifreu, Gerard Jaquet i Joan Lluís Lluís, qui pot
dir que la literatura a la Catalunya Nord va ma-
lament? I fixeu-vos que amb dos novel·listes i
dos poetes així ja es tenen els fonaments d’una
literatura vigorosa i rigorosa. El que passa és
que la literatura catalana s’entreté massa con-
templant-se el melic, que és Barcelona, i perd
de vista el conjunt. Molt sovint la literatura ca-
talana es mostra tan curta de vista que fa el ri-
dícul ignorant contribucions de primera mag-
nitud com si res. I continua amb la seva dèria
pel Quadrat d’Or de la literatura!

POSO UN CAS D’AQUEST PASSAR DE LLARG davant con-
tribucions de primera: l’obra de Patrick Gifreu
(Perpinyà, 1952). Des de fa tres anys, arran de
la història de les fires de Guadalajara i Frank-
furt, s’ha parlat, s’ha parlat i s’ha tornat a par-
lar de la projecció exterior de la literatura cata-
lana i de la internacionalització de la literatu-
ra catalana. I no he sentit ni una paraula sobre
la valuosíssima contribució de Patrick Gifreu
justament per donar a conèixer el bo i millor de
la literatura catalana internacionalment, so-
bretot a Europa. Ara mateix tinc a les mans un
exemplar de la preciosa i acurada edició d’Édi-
tions du Rocher de Blanquerne, de Ramon
Llull, que va sortir el mes de juny d’enguany. La
versió francesa i el pròleg són de Patrick Gifreu
i són una meravella des de tots els punts de
vista. Gifreu ha posat tot el seu talent d’escrip-
tor al servei de Ramon Llull. De fet, per Gifreu
totes les seves versions són part d’una profun-
da experiència literària d’alteritat. Us recoma-
no vivament el plaer de llegir el Llibre d’Amic e
Amat en la versió francesa d’aquest gran poeta
que és Patrick Gifreu!

GIFREU S’HA PASSAT COM A MÍNIM 20 ANYS de la vida
divulgant la literatura catalana a través de les
seves esplèndides versions al francès. És la ter-
cera vegada que s’atreveix amb Llull i també ha

traduït Ausiàs March i altres clàssics antics.
D’autors moderns ha traduït Dalí, Vinyoli,
Martí i Pol, Bauçà i Monzó, entre altres.

I LA COSA NO QUEDA AQUÍ. PATRICK GIFREU és un
excel·lent poeta, narrador, dietarista, assagista
i articulista. Els seus darrers poemaris, alguns
premiats, són grans creacions artístiques que
han tingut un ressò més aviat escàs. Al poema-
ri recent Barcelone sans date / Barcelona
sense data” (2004) explora la seva pròpia iden-
titat problemàtica de ser català i estranger al-
hora d’una manera tan humana i tan incisiva
que en fa un llibre únic en la literatura catala-
na. No puc estar-me de citar un poema punyent

sobre l’exili que es diu Bagul: “No teníem aigua
corrent / ni estufa ni automòbil. / Només tení-
em tres llengües, / dos miralls i un exili. / Jo
tenia un passatemps, / furgar al bagul familiar:
/ paper moneda putrescent, / un fil d’escriptor
anònim / i una ferida recent.”

EL PATRICK GIFREU NARRADOR és un membre desta-
cat del moviment textualista a Catalunya du-
rant els anys 70 i 80 com demostra clarament
el magnífic volum col·lectiu Textualisme i sub-
versió: formes i condicions de la narrativa ex-
perimental catalana (1970-1985) coordinat
per Margalida Pons.

‘AUTOPLÀSTIA PEL CARGOL TOCAT PEL BOLET’ (1988)
és un dels dietaris més originals i més trenca-
dors dins la gran tradició del dietarisme català
modern. Amb Dalí, un manifest ultralocal
(1996) i Gaudí, la glòria del gran arquitecte
(2003) ha ajudat a redefinir l’assaig sobre art
d’una manera profundament creativa.

CAL QUE CONTINUÏ? OI QUE NO? Oi que ens entenem?
No pot ser que un valedor de la literatura cata-
lana a l’exterior d’aquesta magnitud no merei-
xi ni una trista notícia al diari sobre l’aparició
de la seva versió integral de Blanquerna al fran-
cès. No pot ser que un escriptor d’aquesta vàlua
sigui tan poc reconegut. Alguna cosa fa pudor
de podrit a Dinamarca.

ALGUNA COSA FA PUDOR
DE PODRIT A DINAMARCA

D. Sam Abrams Poeta, assagista i traductor

Estemperdentelnord

“No he sentit ni una paraula
sobre la valuosíssima
contribució de Patrick Gifreu
justament per donar a conèixer
el bo i millor de la literatura
catalana internacionalment,
sobretot a Europa”

EN SÍNTESI

El PSC,
borrós

Marçal
Sintes

A hores d’ara sembla que el
PSC no sàpiga on va ni amb
prou feines qui és. En poc
temps, s’ha quedat sol de-
fensant la ministra Álvarez
a desgrat del clam d’indig-
nació i s’ha arrenglerat
amb PP i Ciutadans en no
acudir a la manifestació del
dia 1 i arremetre contra
TV3 i Catalunya Ràdio per
boca de Joan Ferran (amb
l’aprovació del president
Montilla). És com si, un cop
comprovat el fracàs de l’in-
tent per commutar l’eix po-
lític Catalunya/Espanya
pel d’esquerra/dreta, ha-
gués decidit plantar cara
en el terreny identitari, i
fer-ho situant-se contra el
catalanisme transversal
que poc o molt l’emparenta
amb CiU, ERC i Iniciativa.
El resultat d’aquests movi-
ments i d’altres, com l’a-
nunci de Zapatero que su-
primirà l’impost del patri-
moni o la determinació del
PSOE d’oferir més Espanya
als seus electors, fa que la
imatge que els socialistes
catalans projecten sigui
més borrosa que mai. Que
Montilla proclami que a ell
ningú no li pot donar lliçons
de catalanisme o critiqui les
bajanades de Bono no resol
la cerimònia de la confusió.
Les dificultats del PSC i els
seus entorns per oferir un
projecte, uns valors i unes
idees, un relat potent i
atractiu –consagrades pel
lema Fets, no paraules–
contribueix a empitjorar la
situació. L’ambigüitat i els
marges d’indefinició poden
ser un gran actiu polític. De
fet, tots els partits grans hi
recorren. Tanmateix, no-
més funcionen i són fèrtils
en la mesura que hi ha una
base sòlida de credibilitat
que els sustenta. Si no, pas-
sa el que li està passant ara
al PSC, que ensenya els
peus cada vegada que tiba
la manta volent abrigar-se
el pit.
m.sintes@hotmail.com
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