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El poeta 
i la pàtria

Tots, o gairebé tots, coneixem les catas-
tròfiques condicions en què sobreviu la
llengua al País Valencià, i potser aques-
ta singular realitat explica la immersió
patriòtica que són els Octubre. Però a
mi em fa l’efecte que, si ho observem de
més a prop, traient-li a l’acte els exces-
sos que condicionen i particularitzen la
mirada, distraient-la del que és re a l m e n t
substancial, ens en adonarem que
aquest fet que es viu als Octubre és, tal
vegada, inherent a la tradició literària
catalana postro m à n t i c a .

Segurament les circumstàncies politi-
cohistòriques del nostre país han estat
d e t e rminants a l’hora de definir la nos-
tra literatura, igual com ho han estat a
l’hora de definir-nos com a poble, allò
que en diríem el nostre «tarannà». Així
que, mentre la majoria de literature s
e u ropees ja van superar en el seu
moment un dels pilars que sostenen l’e-
difici ro m a n t i c o b u rgès de la contradic-
tòria identitat moderna, com és ara la
re f o rmulació dels conceptes «individu» i
«ciutadà», i per extensió l’ampliació
semàntica del concepte «pàtria», cada
cop menys lligat al significat de pert i-
nença a la terra paterna, a les herèn-
cies, i més al significat polític de nació,
la literatura catalana ha hagut de soste-
nir sempre la bandera d’una identitat
que, com que no podia ser política,
havia de ser almenys religiosa. I en
això, en les coses sagrades, els poetes
són, també per definició moderna del
t e rme, especialistes. Des d’aquesta òpti-
ca, no és gens d’estrany que, durant
molt de temps, hàgim tingut més nòmina
de poetes que de narradors; ni tampoc
ho és gaire que, al meu pare r, tinguem
més poetes tipus Víctor Hugo que poe-
tes Baudelaire, que encara avui parlem
més de Carner que de Salvat-Papasseit. 

Al poeta en català no només se li
demana que escrigui en català sinó
que, a més a més, ho ha de fer patriò-
ticament. Almenys això sembla que
continuïn reclamant els polítics i bona
p a rt dels intel·lectuals catalans. Jo, la
veritat, n’estic una mica tip. Potser ja és
hora que comencem a distingir entre
poeta i ciutadà: que el ciutadà, poeta o
no, faci pàtria, si vol; i que el poeta
sigui lliure, fins i tot per carre g a r- s e - l a .
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