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Els escriptors i la política
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L’editor Fèlix Riera, que és un home
d’anàlisis agudes i poc convencionals, em re-
comana un llibre que potser convindria als
nostres polítics, ara que tenim un panorama
tan incert. Es tracta de Forjar nuestro país, de
Richard Rorty, publicat per Paidós. De Rorty
se’n desprèn que la millor manera de preveure
cap a on va una societat és analitzar la literatu-
ra que genera.

Els bons artistes escriuen amb la bola de
vidre al costat, tenen les antenes molt fines.
Avancen debats, estats d’ànim, les tendències
del pensament social abans que les enquestes
els detectin. Són molt persuasius, a més; són
uns grans propagandistes. O sigui que, quan
no preveuen, prescriuen, posen de moda con-
ceptes, influeixen en la mentalitat i el compor-
tament dels seus compatriotes i el resultat ve a
ser el mateix: s’avancen al seu temps.

La teoria és suggeridora i la història dóna
exemples per prendre-se-la seriosament. La
França de Richelieu i l’Europa de la raó d’estat
no s’entenen sense Maquiavel i Montaigne.
Dels il·lustrats surt la Revolució Francesa; la
Belle Époque fa possible una guerra tan frívola
com la Primera Guerra Mundial. Sense el
múscul que Wagner i Nietszche van donar a
Alemanya, o D’Anunzio i els futuristes a

Itàlia, no s’expliquen Hitler ni Mussolini ni la Segona Guerra Mundial.
Un exemple més lligat a l’actualitat seria el Londres multicultural que Zadie

Smith descriu a Dents blanques. El llibre, publicat el 2001 amb gran èxit, abans
dels atemptats de les Torres Bessones –de l’Era Bin Laden, doncs–, ha pres una
creixent actualitat. Qui vulgui entendre per què joves anglesos, fills o néts
d’immigrants integrats, es tornen fonamentalistes islàmics i, de vegades,
terroristes suïcides, ho trobarà explicat en aquesta novel·la d’una amenitat i un
humor que fa pensar en Dickens, un altre gran visionari, que va diagnosticar
de quin mal moriria l’Imperi britànic quan es trobava en el seu millor moment.

I a Catalunya? Què ens diuen els escriptors? La vida i l’obra dels autors que
van liderar les primeres dècades del segle XX expliquen força bé la patacada de
la Guerra Civil. Pensem en l’histrionisme i la manca de realisme que van
provocar l’ensulsiada catalana i veurem que no costa trobar-hi paral·lelismes
amb el dandisme vital i literari de Josep Carner, Joan Estelrich, Bofill i Mates,
Josep Maria Junoy, Eugeni d’Ors, Francesc Pujol o Puig i Ferreter.

Als anys quaranta, el pessimisme conformat de Josep Pla, i la seva obsessió
per la realitat i el sentit pràctic, ja adverteixen la llarga durada de Franco. El pal
va ser molt fort i Pla va ser el primer a representar aquesta majoria que va dir
que, de somnis i poesia, ja en tenia prou per a tota la vida.

D’altra banda, la banalització del catalanisme també era ben previsible en
la literatura d’aquests últims 30 anys. Amb la democràcia, va venir una
generació d’autors autistes, poc interessats en el que passava al seu voltant; quan
no s’ha fet literatura deslocalitzada, s’ha fet una literatura casposa, ancorada en
el passat, amb un idioma sense sang ni nervi i un fons ideològic prim, mediocre,
inútil per a la vida. Que l’escriptor més influent hagi estat Quim Monzó, i que
succedanis seus (que l’han banalitzat) hagin tingut tan èxit, no em sembla
casualitat al costat del progressiu gust descremat que ha anat agafant la vida
social catalana des del 1980 fins avui.

Però ara això torna a canviar. La gracieta ja no omple. En l’ambient sura una
nova predisposició a complicar-se la vida. La generació d’escriptors que puja
té una prosa viva i un discurs agressiu, compromès amb l’època i el país que li
ha tocat viure. Ve amb actituds radicals i unes certes ganes de fer sang. I pocs
complexos, massa pocs. És la reacció a tants anys de peix bullit.

No sé quines conseqüències cal treure’n; però crec que els polítics haurien
de tenir en compte les obsessions de les noves vedets de la literatura a l’hora de
pensar estratègies i discursos. Neopàtria, la novel·la d’Hèctor Bofill, és,
temàticament, un cas molt il·lustratiu d’aquest fenomen. Però n’hi ha molts
altres exemples: Salvador Sostres, Sebastià Alzamora; la biografia de Com-
panys que jo mateix he publicat també entra en el sac d’aquesta sensibilitat
marcada per les idees i la ràbia.

El pragmatisme exagerat de CiU i el cosmopolitisme fal·laç del PSC ja no
aglutinen res creatiu. Han generat un ambient irrespirable, i la vocació
polemista dels que venim n’és una conseqüència clara. La literatura socialista
ha envellit, i li cauen les dents postisses; la de fidelitat pujolista ja va néixer
morta. L’independentisme i l’exaltació del caràcter estan en alça. Jo no sé què
cal fer: només sé que puja una generació d’escriptors emprenyats que tard o
d’hora esdevindrà una generació de gent emprenyada, molt emprenyada, i que
la possibilitat que no es canalitzi bé tanta energia em fa por.
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