
tat. I a l'últim ja se sap qui guanya sempre, perquè no oblidem que les engru-
nes els arriben des de l'espanyolitat, malgrat que curiosament pagades en
bona mesura des de la catalanitat.

Per tant, veus encoratjadores de bona fe, no us esforceu a cantar les
excel·lències de la bona literatura de casa, perquè produïu l'efecte contrari
que preteneu tant en els polítics com en la població. La veu de la reivindica-
ció cansa la massa, per això l'únic que reivindico és que deixem de reivindi-
car inútilment i votar -o no votar- en conseqüència a les eleccions de torn.
Serà com atrapar amb una xarxa aquest eixam de coloms que emmerda el
país amb els calés amb què l'hauria de mirar de netejar donant suport als
seus millors creadors coneguts i per conèixer.
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Una literatura com qualsevol altra

Ricard Biel

i ha qui per encoratjar la literatura cata-
lana diu de bona fe que passem per un moment
creatiu important amb una fornada de bons
talents, i que és una pena que els nostres autors
no es difonguin com es mereixen. Jo no sé si
tenim bons o mals autors, suposo que en devem
tenir com n'hi ha a tot arreu, sempre en relació
amb el territori en qüestió i la seva demografia.
És veritat que proporcionalment potser Irlanda
és el país que ha donat al món un major nom-
bre de plomes conspícues. Sovint s'ha dit que és
a causa del clima, que fa tendir la població a la
melangia, i que allà hi ha una gran tradició oral
i una història plena de misèries que ha fet que
el dolor es processi en forma de bona literatu-
ra. Tot això podria ser veritat, però també ho és
que molts altres països tenen el cel gris i plou,
els seus paisatges són verds i la gent ha passat
gana, però en canvi de la seva literatura sabem
ben poca cosa. Suposem, però, que als Països
Catalans actualment hi hagi, efectivament, un
planter extraordinari d'autors. En aquest cas,
trobo que aquestes veus encoratjadores farien
bé de callar, perquè aquelles orelles a les quals
va destinat el missatge -ja que, editors a banda,
són les que poden ajudar a la difusió de la nos-
tra literatura- són precisament les que ens volen
com més burros millor. Es tracta de les orelles
polítiques, suposo que tan responsables que,
com que deuen voler fer bé la seva feina, s'apli-
quen allò del políticament correcte perquè no
se'ls pugui retreure res.

Sarcasmes al marge, val a dir que les raons
dels nostres polítics no tenen a veure amb el
despotisme il·lustrat sinó amb la raó molt més
prosaica de la menjadora. Proveu de llançar
molles de pa als coloms i veureu què fan; s'hi
abraonen tots alhora i es barallen. Imagineu-
vos que les engrunes que reben les haguessin de
dedicar prioritàriament a altres objectius que,
lluny de possibilitar-los seguir omplint el ven-
tre, els apartessin de les molles. Ni parlar-ne.
Per això per als nostres polítics la cultura és l'úl-
tima prioritat. De fet, els és una molèstia. Els
molesta tant que, per estalviar-se problemes
amb la veu bipolar que els arriba, intenten que-
dar bé amb tothom i es dediquen a fer-se el
simpàtic amb la cultura veïna. I és clar, això a
casa nostra és una qüestió de vasos comuni-
cants. Com més espanyolitat, menys catalani-
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