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D’aquí a 5 segons, 4, 3, 2, 1, tothom parlarà del tema
Frankfurt. Tema Frankfurt: Catalunya –és a dir, les
seves institucions, que no és el mateix; com no és el
mateix Veneçuela que Miss Veneçuela– organitzarà
aparador a la fira de Frankfurt. Això suposa un
Bienvenido Mister Marshall a l’inrevés. Inrevés: no
vénen els americans a veure com hem guarnit els
carrers. Els teletransportem als americans. Entre
d’altres. El procés de selecció de carrers és molt
interessant. L’exclusió i inclusió de carrers explica el
funcionament d’una cultura. I no tindrà desaprofita-
ment. O, el que és el mateix, serà un desaprofitament
molt il·lustratiu. Més si pensem que, en el que és un
tret diferencial de la cultura catalana post-BoneyM,
tal vegada l’únic amb la cultura espanyola –no s’es-
panti, senyora, i continuiï llegint–, és que la cultura
catalana no disposa de cànon.

EL CÀNON. No hi ha cànon. Altres cultures
tetraplègiques del planeta –com ara l’espanyola–,
tenen seriosos problemes per establir el seu cànon
per als últims 30 anys, en absència d’una crítica
professional, d’uns valors literaris i d’una idea amb
mala llet de cultura i literatura. Fins i tot, tal vegada
i esnif, d’una idea de bellesa. La catalana, però, no
disposa d’un cànon anterior exportable. Bloom,
l’inventor del trade mark cànon-exportable, autor
d’un llibre on fixa un cànon interessant per al Regne
Unit i els EUA, i d’E=mc2 cànons d’altres cultures
fets a cops de telèfon, no preveu la presència al món
de Llull, March o Martorell, però sí, esnif, la d’Es-
priu, aquest autor que agrada tant a la gent que se
l’agafaria, epistemològicament, amb paper de fu-
mar, si no fos per la llei antitabac. Al panteó inter-
nacional de la literatura actual catalana de Bloom
només hi trobo inqüestionable la presència de Gim-
ferrer. Tot i així, i en el que és la prova de la
intel·ligència de campus de Bloom, la seva formula-
ció de la literatura catalana satisfà molt la literatura
catalana. Dóna ales a la mediocritat. Dóna peu a
creure, com així és, que tothom pot arribar a ser un
Espriu. Almenys, en vida. Un cop mort l’emissor, les
obres d’aquest tipus d’escola de pensament desapa-
reixen com ninjes. La literatura –que no és el mateix
que escriure–, ara que hi penso, és un fet humà, és a
dir biològic, és a dir, amb un què de meditació de la
mort. Aquest matí a primera hora només Gimferrer
escriu sabent que morirà. Estic sortint de tema.
Passin a l’altre paràgraf, a veure si enfilo.

EL CÀNON INDUSTRIAL. Serà divertit veure com el Comissariat de
Propaganda soluciona el cànon anterior al segle XX. Però ja serà la pera veure com
s’ho fa amb el cànon de l’actualitat/dels-Esprius-encara-més-momentanis-que-
Espriu. Una cosa que, en el que és una radical originalitat europea, a la literatura
espanyola i catalana ve especificat únicament per una indústria que produeix
productes molts semblants en castellà i català. Tant que, fins i tot, un producte
català pot guanyar o/i ser finalista d’un Planeta, amb un parell i sense cap esforç
d’adaptació. Serà divertit com se soluciona la dicotomia literatura catalana-
castellana, quan no existeix a la indústria, als autors –aquí, senyora, ja pot
escandalitzar-se, però no amb mi; no em pegui al cap amb Espriu–, una diferen-
ciació clara de la literatura catalana respecte a l’espanyola.

EXISTEIX LA LITERATURA? I, JA POSATS, ¿EXISTEIX LA LITE-
RATURA CATALANA? La cultura i la literatura espanyola en els últims 30 anys
han adoptat un model que he anomenat en solitari –i, esnif, en solitud– Cultura de
la Transició, on preval la voluntat de no emprenyar ningú –i molt menys l’Estat, la
cohesió política, la substitució del catolicisme –mixed-emotion de la cultura espanyo-
la fins fa poc temps, Menéndez Pelayo dixit–, pel politically correct –amb noies-
autores especialitzades–, i amb el nacionalisme com a fet organitzador –un producte
espanyol, sense valor internacional, té el seu valor en el fet de ser espanyol–. És
possible que la solució d’aquests problemes que els he apuntat i la selecció de carrers
guarnits que s’exportaran a Frankfurt s’organitzi amb aquests criteris. De fet, serà
una selecció organitzada per l’Estat –Catalunya, esnif, és també Estat/part de la
Bèstia–, tendirà a crear cohesió interna –altres cultures ni s’ho plantegen, això–.
Serà políticament correcta, amb autores-pedorres a l’ús. No oferirà polèmica –en
tot cas, uns Esprius, a la premsa, defensaran el seu pack d’amics Esprius com a cànon
de l’actualitat–. I oferirà com a valor, segurament davant la carència de cap altre, la
catalanitat. Hummm. La cultura espanyola i la catalana s’assemblen molt. Potser
totes dues són sucursals de la Cultura de la Transició.




