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REIVINDICACIÓ I MILITÀNCIA. Aquest
és el títol de l’extensa carta que ens
envia el lector Jaume Planas Per-
xachs des de Blanes. «Calen més
altaveus per a l’alta cultura catalana.
Els mitjans de comunicació en el seu
vessant cultural estan dirigits pels ma-
teixos popes de sempre, per les matei-
xes veus que es disfressen de cosmo-
polites amb ulleres de pasta, per
perseguidors del darrer hype anunciat
per la Mojo o els inrockuptibles france-
sos, per gent que dóna majoritàriament
l’esquena a l’expressió en català quan
aquesta s’allunya dels paràmetres bo-
letaires pujolsians. Són igual de reac-
cionaris que els Passola d’antuvi quan
censuraven les diòptries d’en Riba nét.
Ara tot són copets a l’esquena als
cantautors llunàtics perquè aquests no
tenen cap pòsit perillós que ens faci
replantejar certes coses titllades d’ana-
cròniques. Si mirem els redactors delu-
xeros, veiem els mateixos noms que a
les pantalles silencioses o que en els
culturals vanguardistes o que a la re-
vista d’excepcions culturals.

Hi ha vida intel·ligent fora de co-
marques. A Banyoles fa vint anys que
existeixen els Kitsch, grup de culte

ignorat bastament per tots. Passaria
això mateix a Anglaterra amb els Cure,
els Jesus and Mary Chain o en Morri-
sey? Per què passa misteriosament
aquí? Per què membres de grups medi-
ocres que cantaven en català als no-
ranta estan endollats a l’ens públic
català (Pets, Quintana)? Volem ser més
elitistes i acabem sent populistes.

Sabem separar el gra de la palla?
Un impagable anomenat López Bofill
clama perquè siguem xovinistes com
els nostres veïns, perquè es protegei-
xin i s’aplaudeixin tots els pets pudents
parits en la llengua d’en Verdaguer. No
bordaven els mateixos impecables que
calia excel·lir buscant sempre la màxi-
ma ambició en tota producció artísti-
ca? Molt noble i admirable. Intentar
superar-se per crear una obra immortal
i clàssica. No trobo que sigui una obli-
gació o condició a priori, també podem
fruir escrivint, no és un pecat tot i que
la producció pugui imitar en excés a
l’únic mestre que ens queda en vida a
les lletres catalanes, mal l’hi pesi a en
Llopis i tot i que en Monzó no publiqui
gaire. Podrien sortir subproductes com
en diu l’Enric Vila però el mercat els
aplaudeix i reclama. La pela és la pela
senyors. Per això aniran a Alemanya en
Ruíz Zafón o en Sánchez Piñol.

L’altre cap pesant del duet impro-
bable, l’Alzamora, col·lega de capelle-
ta o de negoci (merchandising que
queda més guays), recepta des de la
seva poltrona que la veterania és un
grau. N’estic convençut. Per això el
darrer treball dels banyolins, l’Ele-
crokàustic, no apareix ressenyat ni al

E exerciran la prostitució”. Quan jo era director
del setmanari Línia Vallès, vam rebre una pila
d’exemplars, un per a cada redactora del periò-
dic, tots personalitzats amb dedicatòries ma-
nuscrites. Un personatge, el tal Constante. Quan
‘La Caixa’ li va denegar una subvenció per traduir
una novel·la al català, adduint que no tenien
línies per a particulars, Calvo va escriure una
carta als lectors on diu que la negativa confirma
la seva tesi “sobre les màfies encobertes que
s’amaguen legalment rere grans institucions de
tot tipus, les quals pretenen fer-nos creure que
són la nostra salvació, quan en realitat tenen
arruïnada la majoria de les famílies mentre ells
multipliquen els seus beneficis cada any que
passa”. Aquest tipus de prosa sobreemfàtica és la
que fa servir també per a les seves descripcions
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Benzina, ni al Rockdelux ni a cap altre
lloc exceptuant l’Enderrock, on tampoc
és que se’ls estimin gaire (en més de
deu anys només una trista portada,
escarransides entrevistes i cap biogra-
fia com cal). Anem bé per anar a Sants
senyors. I un dels gurús d’aquests poc
impassibles, en Bru de Sala, parlant
sobre la mítica polèmica o cal dir-ne
dilema que ‘si Frankfurt o botifarra?’,
defensa el tarannà sociata mascare-
llià: cal agafar-nos de les mans que tots
som fills d’aquesta vella i covarda terra
i anar juntets, imperables cap a Alema-
nya, a guanyar-nos les garrofes com ho
feia als seixanta en Landa en aquella
no menys mítica pel·lícula. En quina
llengua escriu els seus articles aquest
franctirador cultural??? En quina llen-
gua assaja la Carme Riera que també
dóna suport a aquest mestissatge??
Quina llengua aporta més beneficis als
editors de l’estat espanyol, la majoria
amb seu a BCN???

Arriben temps de dir prou. Jo dic no.
I torno als cantautors avorrits, que
sempre sembla que cantin la mateixa
cançoneta, els que vesteixen de negre,
com els meus admiradíssims Kitsch.
Com l’enyorat Ovidi que parlava clar i
català. No pot ser que en Guillamon
només ressenyi un trist llibre en català
a la setmana i en castellà, i encara
menys que ho faci d’un company de
suplement que s’expressa en castellà
(Kiko Amat). Ai l’amiguisme propulsat
per en Segura-Torrente. Ja hi ha altres
que s’ocupen a La Vanguardia de la
literatura castellana. No pot ser que en
deu anys, al Rockdelux només es res-

l nom de Constante Calvo segura-
ment no diu gaire res a qui no sigui de Mollet o
rodalies, però es tracta d’un dels escriptors més
interessants del país. No pas per la qualitat de la
seva obra, que és nul·la, com per la tenacitat amb
què s’aplica a la seva missió (essent la missió
alliçonar les lectores, com més joves millor). El
resultat són uns llibres d’alt voltatge eròtic, amb
títols com La invasión de las gacelas o Llévame al
pórtico de la gloria, en les quals combina escenes
marranetes a dojo amb reflexions de caire moral.
El seu darrer llibre, Después no serás tú està
dedicat “a totes les dones, especialment a les que
pesen més de seixanta quilos i no s’obsessionen
amb la imatge del seu físic”. Altres títols estan
dedicats “a totes les alumnes i exalumnes” o “a
totes les dones que van exercir, exerceixen i

senyin dues obres catalanes. La prime-
ra, Animals tristos d’en Puntí, quan el
mateix autor oferia una traducció en la
llengua de l’imperi. La segona, la Lolita
Bosch perquè és una autora bilingüe
obviant que ha elaborat un estil de
prosa en català fantàstic.

M’omple d’orgull sentir en Monzó
dedicar el premi que acaba de rebre
per tota la seva trajectòria literària a
la llibreria Ona. Temps de militància.
Tot i ser pocs i malavinguts. Tot i les
punyalades, les faltes de respecte,
les enveges, tot i les bombolles glo-
balitzadores d’un indie mercantilit-
zat, tot i el meliquisme tan en voga en
aquestes terres. Hi ha una cultura
catalana potent però cal AMPLIFICAR
la seva veu. Postdata: Avia’m si traieu
en portada els Kitsch». Bé, pluja de
bastons generalitzada, cadascú farà
(o no) examen de consciència. Per
la part que ens toca, procurem tenir
els millors col·laboradors i si resul-
ta que alguns  escriuen a altres
bandes, potser és senyal que són la
crême de la crême. I crec que
mateixos col·laboradors fan aporta-
cions diferents, segons cada revis-
ta. També crec que ens mullem
prou amb allò que passa fora de
Barcelona, però prometem esfor-
çar-nos encara més. Ah, i postdata:
els Kitsch tindran portada, només
faltaria, quan igualin la qualitat
dels dos primers àlbums (cal dir,
però, que els últims queden ben a
prop, després d’una etapa una mica
erràtica). Això sí, prometem entre-
vista extensa ben aviat.

tòrrides. Respectem l’original castellà: “Puse
manos a la obra con los besos más apasionados
que había dado en mi vida. Pronto comencé a
preocuparme, porque ella ni se inmutaba y no
tuve más remedio que pasar al clítoris. A los
cinco minutos, nada de nada y temí que haría el
ridículo. Entoces me puse el preservativo y de-
cidí pasar a la cópula, pero tenía tan lubricada la
vagina que, al cabo de muchos minutos, no
había forma de terminar, ni acelerando al máxi-
mo”. I així llibre rere llibre. Si fóssim un país
normal, algú li dedicaria una pel·lícula i l’encim-
bellaria com l’Ed Wood de la literatura catalana.
I trauria suc d’un detall que he deixat pel final i
que afegiria un bon pessic de pebre al possible
film: Constante Calvo no viu de la seva literatu-
ra, sinó que fa de bidell... d’un institut




