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En les pàgines d’aquesta mateixa secció
el poeta, traductor i professor Josep M.
Fulquet va publicar un desafortunat ar-
ticle titulat, a seques, “Margarit”. Era

un article poc encertat perquè era predomi-
nantment destructiu i estava motivat, sobre-
tot, per l’enveja de l’èxit literari i comercial que
ha suscitat el penúltim poemari de Joan Mar-
garit, La Casa de Misericòrdia. La trajectòria
literària de Margarit el fa sobradament merei-
xedor de la pluja de distincions que li cauen al
damunt en l’actualitat. I no cal parlar-ne més.

LA VERITAT ÉS QUE NO CREC QUE valgui la pena en-
trar en polèmica perquè em sembla que la vàlua
literària de Margarit està fora de dubte. Ara bé,
em sembla que l’article de l’amic Fulquet posa
sobre la taula un tema de moltíssim interès li-
terari, un tema que sí que val molt la pena de
discutir a fons. Em refereixo al maltractament
i menyspreu sistemàtic al qual estan sotmesos
els escriptors vitalistes en la literatura catala-
na moderna. L’article de Fulquet és senzilla-
ment una manifestació més d’aquest maltrac-
tament al qual he al·ludit, perquè Margarit per-
tany indubtablement a l’estirp d’escriptors
vitalistes de la literatura catalana moderna.

EL VITALISME LITERARI MODERN a Catalunya neix,
com tantes altres coses, amb Joan Maragall.
I si ho mirem bé veurem que el maltracta-
ment dels escriptors vitalistes també neix
amb Maragall. Maragall té greus problemes
de recepció perquè els crítics l’han titllat so-
vint d’intuïtiu, deixatat, poc culte, poc
intel·ligent, infantil i altres coses. A Joan Sal-
vat-Papasseit sempre se l’ha mirat amb con-
descendència perquè era un pobre noi. Joan
Puig i Ferreter, si no fos per l’entossudiment
personal de Guillem-Jordi Graells, pràctica-
ment no existiria en el panorama literari ca-
talà actual. Agustí Bartra ha estat classificat
durant anys com un whitmanià desmanegat i
incontinent, un messiànic passat de voltes.
Ara, gràcies a l’esforç de molta gent durant
l’any Bartra, contra tot pronòstic les coses co-
mencen a canviar. Gairebé als 80 anys Màri-
us Sampere comença, ara, a rebre el reconei-
xement que es mereix. Un autor directament
de talla europea i internacional!

L’OBRA DE BALTASAR PORCEL, un autèntic gegant de
la narrativa catalana, està envoltada d’un clima
de qüestionament constant. En el moment de
màxim triomf Margarit ha rebut insults i des-
qualificacions. La poesia de Lluís Solà, un au-
tèntic tresor de la lírica catalana, es troba es-
troncada perquè s’eternitza l’aparició del ter-
cer volum de l’obra completa confegida a partir
d’inèdits! Pere Rovira i Miquel de Palol no tenen
el ressò al qual l’extraordinària qualitat de la
seva obra els dóna dret. La literatura catalana
actual no presta prou atenció a Vicenç Villato-
ro, un vitalista nat, que ha excel·lit en el camp
de la narrativa, la dietarística, l’assagisme i el
periodisme. I què ha passat amb la darrera
novel·la de Sebastià Alzamora, La nit de
l’ànima, una obra ambiciosa i genial? Ha cai-
gut al buit perquè era massa vitalista. De Mara-
gall a Alzamora, passant per Salvat, Puig i Fer-

reter, Bartra, Sampere, Porcel, Solà, Rovira,
Palol i Villatoro, hem recorregut el segle XX.

ÉS UN FET DEMOSTRABLE QUE la literatura catalana
moderna tolera molt malament els escriptors
vitalistes. En conjunt la literatura catalana pa-
teix el mateix desordre que el Faust de Goethe
al principi de l’obra: Lebensangst, és a dir, por
de la vida. I aquesta por de la vida es pot ensu-
mar entre els escriptors, els editors, els crítics,
els acadèmics, els periodistes, les associacions
i les institucions.

I AQUESTA POR DE LA VIDA TÉ UNA explicació força lò-
gica que psicòlegs i psiquiatres han detectat fa

molt de temps. En aquest sentit, només cal re-
cordar Sigmund Freud, Otto Rank o Alexander
Lowen, per citar una autoritat actual. La por a
la vida és la por a perdre la pròpia identitat. Un
ésser que està sotmès a la vida en tota la seva
immensitat i complexitat té dues respostes
possibles davant aquesta experiència aterrido-
ra: acceptar el repte i obrar en conseqüència o
sentir-se amenaçat i recular per protegir-se.
L’ésser que recula davant la immensitat i la
complexitat de la vida ho fa perquè té la sensa-
ció que la vida l’intimida i el sobrepassa. El sen-
tir-se intimidat i sobrepassat li provoca la por
davant la vida, la por a diluir-se en la vida, la por
a desbordar-se en la vida. I es protegeix amb un
mecanisme de defensa que consisteix a fugir
de la vida, encongir la vida o refugiar-se en ac-
tituds de dependència extrema.

ELS ESCRIPTORS VITALISTES COM la pròpia vida gene-
ren por i fan que molta gent tiri enrere davant
seu. Per això, ara mateix, a la literatura catala-
na trobem dues autèntiques icones que els que
tenen por de la vida reivindiquen davant el pe-
rill dels vitalistes: Josep Carner i Josep Maria
de Sagarra. Carner i Sagarra representen la
tranquil·litat dels límits, la pau que dóna allò
que és petit i controlable.

LA REALITAT DEL MÓN ACTUAL, però, dóna la raó als
vitalistes. No es pot negar una evidència.

UNA REFLEXIÓ A PROPÒSIT DE
L’ÚLTIM LLIBRE DE MARGARIT

D. Sam Abrams Poeta, assagista i traductor

Pordelavida

“La literatura catalana moderna
tolera molt malament els
escriptors vitalistes. En conjunt
la literatura catalana pateix el
mateix desordre que el Faust de
Goethe al principi de l’obra:
‹Lebensangst›, por de la vida”

AL PEU DEL CANÓ

Anar
vius
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Aquesta setmana, la tem-
pesta dins el got d’aigua
(cada setmana en tenim al-
menys una, pobre got) s’ha
desfermat a compte de
l’exabrupte de Joan
Tardà sobre el Borbó. El
president del Congrés, el
socialista José Bono, per
exemple, troba que Tardà
és primari: això ho diu el
senyor Bono, acreditat
far del bon gust més refi-
nat i àrbitre de la sofisti-
cació. I des del PP troben
necessari que actuï la
Fiscalia, per aclarir què
volia dir Tardà amb el que
va dir, com si no fos prou
clar: ara bé, des dels mit-
jans de comunicació que
els són afins, cada dia del
món se’n diuen de tan o
més grosses contra Cata-
lunya sencera i les seves
institucions, i encara és
l’hora que ningú, i ningú
és molt poca gent, hagi
reclamat la intervenció
de la justícia. Mentres-
tant, i com és costum en
aquests casos, els impli-
cats en l’assumpte (el
mateix Tardà i el partit
dins el qual milita, ERC)
s’han apressat a presen-
tar prolixes explicacions
de caire històric per
mirar de treure-hi ferro.

Bé, ja ho sabem: cada
vegada que un català
surt una mica del solc hi
hem de córrer tots a pre-
sentar excuses, mentre
d’altres ens insulten i
ens difamen cada dia
amb una impunitat
total. Però si això és així
i, com ha dit en Tardà,
aquest personal està
sempre a l’aguait per
magnificar qualsevol ba-
janada que pugui servir-
los de munició anticata-
lana, és necessari apren-
dre a anar molt més vius
i no donar-los aquesta
munició gratis.

CARME PERIS

Escriptor

�Comenta l’article a
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