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ArribentotesduesdeMadrid,comlamo-
renai larossadelxotis.Lacalenta,òbvi-
ament, és la concessió del Premio Naci-
onal de poesia a Joan Margarit: ha estat

pel seu últim llibre publicat, Casa de misericòr-
dia, però podia haver estat per qualsevol dels an-
teriors, Càlcul d’estructures, Joana, o, en gene-
ral, per tota la producció literària de Margarit,
sempre excel·lent. Correspon en qualsevol cas
enviar una abraçada i una felicitació entusias-
ta al mestre, que, com dirien els castissos, ha
clavat una pica en Flandes, i demanar-li si de
cas que faci el que pugui perquè l’allau de pre-
mis (Casa de misericòrdia ja havia estat guar-
donat amb el Cavall Verd que atorga l’Associa-
ció d’Escriptors en Llengua Catalana, amb el
Premio Nacional de la crítica i amb el Premi Na-
cional de literatura de la Generalitat) no el des-
torbi massa a l’hora d’escriure nous poemes,
que esperem amb frisança.

DIT AIXÒ, PODEM AFEGIR-HI UNES POQUESconsideraci-
ons secundàries. Primer, expressar un menys-
preu rotund pels envejosos i els ressentits que
han sortit a criticar –o han preferit silenciar– el
triomf de Joan Margarit perquè no el consideren
delasevacorda,obés’hanescudatenarguments
pretesament patriòtics però delirants, com ara
que la concessió del Premio vindria a ser poc
menys que una mena de suborn fàcil a la cultura
catalana, una dosi de xocolata del lloro que el
poeta hauria de refusar: això passaria si Marga-
rit fos estúpid com els qui maneguen aquests ar-
guments, però, com que per fortuna és un home
intel·ligent, no tan sols recollirà el premi sinó que
tots els que estimem la nostra literatura ens hau-
ríem de sentir honorats en la seva persona.
Segon, una cosa no treu l’altra, i certament és
clamorós que fins ara només tres poetes cata-
lans (Joan Vinyoli, Pere Gimferrer i, ara, Mar-
garit) hagin rebut aquest guardó: la literatura
catalana té poetes –i narradors– de qualitat
més que suficient per guanyar els premis que
calgui les vegades que calgui, tant a nivell esta-
tal com internacional, i els motius que expli-
quen aquesta desproporció flagrant són de na-
turalesa estrictament política.

I TERCER, S’ERREN ELS QUE INSISTEIXEN a comparar
Joan Margarit amb Miquel Martí i Pol: l’únic punt
que tenen en comú és tan afortunat com extrali-
terari, això és, que tots dos han demostrat, en
bona hora, que la poesia no té per què ser un gè-
nere minoritari i elitista, sinó que pot interessar
el gran públic i enfilar-se per les llistes de llibres
més venuts amb tota naturalitat. Ara bé, des del
punt de vista literari estem parlant de dos autors
que difícilment poden ser més dispars: si fossin
begudes, estaríem comparant un got d’aigua
clara amb un whisky de malta de setze anys. No
cal dir que no tinc res contra l’aigua clara: però,
per degustar el malta, es requereix un paladar
una mica més agosarat.

LA FREDA TAMBÉ ÉS ÒBVIA: ES TRACTA de la possibili-
tat que, en l’estatucidi que està amassant el
gens prestigiós Tribunal Constitucional, es car-
regui l’obligatorietat de conèixer la llengua ca-
talana (a Catalunya). Si això es confirmés, ens
trobaríem en una situació gravíssima, que in-

clou una voluntat –judicial i política– clara-
ment vexatòria contra els drets dels catalans i
la seva dignitat com a ciutadans d’un Estat, l’es-
panyol, que decidiria d’aquesta manera margi-
nar una part de la seva població per raons de
llengua i cultura –cosa que, per cert, és del tot
anticonstitucional–. I ja que esmentem la sa-
grada Constitució, és oportú recordar que, amb
l’obligació de conèixer el català per ocupar llocs
de treball públics, l’únic que fa l’Estatut és
pal·liar mínimament la situació de clara injus-
tícia que consagra la Constitució, en establir el
deure de conèixer la llengua espanyola i només
el dret d’usar la resta de llengües cooficials en
els territoris respectius: un dels marcs legals

més clarament descompensats que puguem
trobar en cap país occidental on es produeixin
situacions de bilingüisme o plurilingüisme.

ALGUN LECTOR AMABLE POT PENSAR que tenen molt
poc a veure els textos poètics amb els legals. I
en gran mesura tindrà raó, però sí que tenen
una cosa en comú: tots dos són fonamentals
per garantir la pervivència i la salut d’una cul-
tura. Per a qualsevol poble és essencial tenir po-
etes que, com Joan Margarit, portin la seva llen-
gua, el seu idioma, al màxim de les seves poten-
cialitats. I també li és imprescindible, com és
obvi, una legislació que protegeixi aquesta llen-
gua i que garanteixi el respecte a la seva digni-
tat com a poble: una dignitat que precisament
comença per la cultura i la llengua. En el nos-
tre cas, el balanç és positiu només a mitges: de
poetes, i de poetes excel·lents que poden com-
parèixer a les primeres lligues internacionals,
en tenim, i força, donem-ne gràcies als déus.
Però la legislació sota la qual malviuen la nos-
tra llengua i la nostra cultura està molt lluny de
ser justa: si al damunt ens avorten qualsevol in-
tent de reparar aquesta situació de formes tan
dubtosament democràtiques, caldrà que la res-
posta civil i política dels catalans sigui tan con-
tundent com calgui. I, per descomptat, neta-
ment democràtica, per allò de donar exemple.
Mentrestant, llarga vida als poetes, començant
pel mestre Margarit.

EL PREMIO NACIONAL
DE POESIA, EL TC I L’ESTATUT

Sebastià Alzamora Escriptor

Lacalentai lafreda

“Algun lector amable pot pensar
que tenen molt poc a veure els
textos poètics amb els legals. I en
gran mesura tindrà raó, però sí
que tenen una cosa en comú: tots
dos són fonamentals per a la salut
i la pervivència d’una cultura”

AL PEU DEL CANÓ

Horror i
memòria

J.J. Navarro
Arisa

Entre 1939 i mitjans, gairebé
finals, dels anys 40 del segle
passat, en aquest país van
passar moltes coses horri-
bles. Milers de persones
van perdre la vida en actes
de represàlia perpetrats
pels vencedors d’una cru-
enta guerra civil. Aquell
trauma ja és història, i la
societat l’ha deixat enrere,
però les víctimes encara no
han estat reconegudes ni
rehabilitades, i menys en-
cara els seus descendents,
que no reclamen cap mena
de retribució ni de represà-
lia per als perpetradors,
sinó només un lloc a la me-
mòria col·lectiva. Si aquest
país fos com hauria de ser,
l’homenatge a aquestes víc-
times seria una festa oficial
i multitudinària, però el
trajecte de les lleis que or-
denen la memòria històrica
sovint és més lent que la
mateixa memòria de l’hor-
ror, difícilment esborrable
per als qui el van patir. Així,
l’homenatge als afusellats
durant el franquisme que
convoca demà, 12 d’octu-
bre, a les dotze del migdia,
l’Associació Pro Memòria
dels Immolats per la Lliber-
tat de Catalunya al Fossar
de la Pedrera del cementiri
de Montjuïc serà un acte
cívic no oficial, però proveït
de totes les intensitats adi-
ents en una data plena de
connotacions retòriques i
sentimentals, i en un lloc
proper al castell de Montju-
ïc, un dels escenaris d’aque-
lles crueltats. Reivindicar
el record d’aquelles i
aquells que van morir en
defensa d’unes llibertats
que avui són drets de tot-
hom no és gratuït ni capri-
ciós. No es tracta de reviure
l’horror amb la memòria,
sinó de conservar-la per fer
impossible una repetició
dels errors, els horrors i els
odis del passat.

GUILLEM CIFRÉ

Periodista


	avui.cat
	avui_111008 : diari : 22 : Pàgina 1 


