
4 13 DE DESEMBRE DEL 2008

CULTU A

A
caba d’aparèixer una obra de
referència: el Diccionari de la
literatura catalana, dirigit per
Àlex Broch. Un diccionari de
la literatura és una obra
imprescindible per a
qualsevol cultura. Aplega
informació sobre escriptors,

obres, moviments i estudiosos de la literatura,
amb una ordenació alfabètica que en facilita la
consulta. En la literatura catalana, aquest és el
tercer diccionari que s’ha confegit, després del
de Joaquim Molas, de finals dels setanta, i del
d’Enric Bou, del dos mil. L’elaboració d’aquest
tipus d’obra és una feina ingent i complicada,
inacabable. Per a qualsevol literatura és bo que
aparegui, de tant en tant, amb un lapse
raonable de temps, com les obres
citades de Molas i Bou, un diccionari
de la literatura, perquè parlem d’un
fenomen viu i en progrés i evolució
constant.

El Diccionari Broch abasta des de
les Homilies d’Organyà fins als
autors nascuts el 1975: això vol dir
que, a més de referir-se a un cànon
clàssic indiscutible, gosa incloure
autors de poc més de trenta anys i
que, per tant, estan en un inici de
carrera que els durà on ni ells ni el
diccionari ni els lectors no podem
saber encara. És una aposta valenta.
Un diccionari de literatura opina
relativament poc perquè aquesta no
és la seva tasca. Està pensat com a
material de consulta de cara a
l’encuriosit, al lector, a l’estudiós i a
l’estudiant. És un mostrari objectiu del
que s’ha escrit i de qui ho ha fet fins al
moment de publicar el llibre. Si de cas,
la importància relativa que es
concedeix a cada autor o a cada obra
s’expressa a través de l’espai que li
dediquen i de les obres que
n’analitzen. No cal dir que, allà on
s’endevina amb més detall és amb
autors indiscutibles que han finalitzat
el seu cicle creatiu. Dit d’una
manera menys fina,
amb autors que
ja són morts.

Àlex Broch és un
home que ha convertit
l’estudi i l’anàlisi de la
literatura, en especial la
catalana, en l’activitat

intel·lectual de la seva vida. I s’ha passat la vida
parlant dels escriptors i la seva obra. Broch,
estudiós i lector voraç, ha gastat moltes hores a
parlar i reflexionar amb els escriptors que ha
tingut més a l’abast. Només ell sap les hores
que hem passat parlant de literatura, de gustos
i de criteris. Però vet aquí que un dia, aquest
home dedicat en cos i ànima a la literatura des
del vessant crític, va desaparèixer de la
circulació. I quan te’l trobaves, sempre amb
aquella cara de despistat, et deia que s’havia
ficat en l’embolic de confegir un nou diccionari
de la literatura. La sensació que jo en tenia, és

que s’havia capbussat en la feina i aquesta
l’havia engolit perquè quasi s’havia tornat
invisible. Fins i tot al local antic de l’editorial, a
Enciclopèdia Catalana, s’havia instal·lat en un
racó inaccessible; alguna vegada l’havia vist al
seu cau, inclinat sobre el cada cop més
voluminós material que li anava arribant de
part dels col·laboradors. De tant en tant,
aixecava el cap i et somreia des de darrere les
ulleres, distret, sense saber a qui havia saludat,
i tornava a submergir-se en els seus papers.
Com que anava a la seva i al seu ritme, els seus
horaris s’allargaven de manera perillosa, fins al
punt que –mal senyal– amb els anys s’ha fet
amic dels vigilants nocturns de l’edifici actual
de l’editorial. El món rodava i en Broch i els
seus treballaven. Han passat els anys i de sobte,
fa unes setmanes m’hi vaig topar pel carrer:
somreia relaxat i de seguida vaig endevinar què
passava. “Sí?”. “Sí!”.

El resultat és un diccionari literari actual,
amb una important inclusió d’anàlisi d’obres
(exactament 425!) i una exposició bibliogràfica
que és una benedicció per a l’estudiós:
bibliografia actualitzada, referència i remissió a
diccionaris, històries de la literatura i

repertoris bibliogràfics existents... És la
visualització de la feina que ha fet la
literatura catalana i la quantitat ingent
d’estudis que hi ha sobre la matèria.
Naturalment, també hi ha la remissió a
links imprescindibles per a la matèria
que ens ocupa, ja que aquest diccionari
neix en l’era informàtica.

Molts dels assessors, redactors i
col·laboradors del diccionari dirigit per
Broch són estudiosos que s’han format
en aquests darrers vint anys. No és un

detall menor: ho remarco
perquè el relleu generacional
està funcionant: inclusió
d’autors joves i col·laboració
d’estudiosos joves. Si la política
ens és esquiva, en l’àmbit
cultural, sabent quines són les
limitacions que imposa un

nombre concret d’habitants repartits per
diversos Estats i sense Estat propi, el paper de
la comunitat de parla catalana us ben
asseguro que no fa el ridícul pel món. Potser
seria hora que ens ho comencéssim a creure,
com fan els francesos i els espanyols, sense cap
mena de complex. Amb aquest Diccionari, per
exemple, tenim criteri, informació i anàlisi de
qualitat: literatura pel broch gros.❋
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