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Memòries
d’un ressentit

L’abstracció lírica
com a trampolí

de l’ésser

He llegit les quatre-centes cinquanta
pàgines (quasi) de Filologia catalana,
un llibre de memòries de Xavier Pericay,
amb l’avidesa de qui busca una mena o
altra de revelacions. Confesse que ha
estat una gran decepció. El recorregut
vital de l’autor ni em sembla interessant
ni, al capdavall, amb fets o experiències
(pròpies o alienes) destacades. Pericay
és fill d’un catedràtic d’institut de grec i
va estudiar filologia catalana. Abans,
però, havia estudiat en el Liceu Francès
i un dels seus primers objectius va ser
estudiar filologia francesa. De la seua
infantesa i adolescència poca cosa, més
enllà de mitologies de xiquet de casa
bona, vulgaritats i convencionalismes (li
agrada el futbol i és de l’Espanyol).

En el món de la filologia és autor de
Verinosa llengua, juntament amb
Ferran Toutain. També amb ell escriurà
El malentès del noucentisme, un llibre
sobre el model de prosa catalana al
llarg del segle XX. El seu periple passa
per la docència de periodisme i, des-
prés, ocuparia un càrrec a l’Institut de
Cultura de Barcelona. Com que en un
moment determinat no li garanteixen la
continuïtat (sí de sou, però no de rang)
decideix anar-se’n i trucar la porta del
diari ABC, on des de llavors escriu
sobre educació. Un capítol final conta,
amb acceleració i sense massa detalls,
la seua participació en la creació del
partit Ciutadans-Partit de la Ciutadania.

El llibre de Pericay és un repàs per la
geografia personal de l’autor. Verta-
derament prou mediocre i convencional,
i passant per damunt de la major part
d’assumptes que tracta. Per exemple,
Pericay va sentir una admiració per
Vinyoli, però més enllà de quatre anèc-
dotes personals insubstancials, no sabem
gran cosa sobre l’efecte que li causà la
poesia de l’autor d’Encara les paraules.

El repàs de la seua trajectòria té molt
poc de dissidència —l’autor subtitula
l’obra: «Memòries d’un dissident»— i
un molt de ressentiment. Ressentiment
que es desprèn al llarg de les pàgines
del llibre, com si la ingratitud s’hagués
fet amb la seua persona després de
cadascuna de les iniciatives empreses.
Actua contínuament «com si li degue-
ren i no li pagaren». La forma de rela-
tar com va demanar un ajut a la
Institució de les Lletres Catalanes i no
li’l concediren, n’és tot un exemple.
L’autor té un afany de protagonisme
desmesurat. En comentar El malentès
del noucentisme ho fa com si es tractàs
d’una de les aportacions més rotundes
de tots els segles de la cultura catala-
na. Però vet ací, en les paraules de
l’autor, la desatenció i el desafecte
majúscul. Aquest to de gemec es per-
llonga al llarg de les pàgines del llibre.

La forma d’adreçar-se a determinada
gent és qualificar-la d’«independentis-
ta», com si en dir això els insultés.
Demonitza també nomenclatures i
designacions que adopten una pers-
pectiva nacional catalana. Ell, en
canvi, parla de la «província de
Girona» i afirma que Madrid és una
ciutat sana on la gent, a diferència de
Barcelona, no té ideologia.

Cadascú pot emprendre el camí que
vulga, cadascú pot navegar amb el
barco que desitge, però canviar de
barco i llançar pedres contra l’anterior,
així perquè sí, és molt trist. Resulta que
el nacionalisme i els nacionalistes són
els altres, però els qui defensen el cas-
tellà i parlen de «província de
Girona», aquests no. Aquests no són
nacionalistes.

En resum, pàgines i pàgines sense
massa suc, algunes opinions foradades
i poca cosa més... Tot plegat ben
lamentable. I, sobretot, mesquí. Hi ha
un exhibicionisme gratuït, una ventila-
ció de misèries (venjances personals),
judicis arbitraris, molt de narcisisme i
frustració. No he sabut, o no he pogut,
trobar cap interès en les pàgines del lli-
bre. I m’ha refrescat una constatació
psicològica reiterada: hi ha persones
que tenen la sensació de trobar-se amb
deute amb els altres, mentre que n’hi ha
d’altres que se’n senten creditors.
Aquests darrers s’hi veuen injustament
tractats, pensen que els altres són egois-
tes i que mai no fan prou per ells... No
cal dir a quin grup s’adscriu l’autor.

Enric Balaguer 

A les ressenyes literàries hi ha adjec-
tius crucials que concorren com a
modes temporals: hi ha hagut èpo-
ques que tots els llibres bons eren més
o menys «estimulants» i «suggeri-
dors»; vam passar per paràgrafs
«revulsius»; en certs mitjans de prem-
sa encara ressonen els textos «perple-
xos» i «subtils», també les postures
«compromeses»; després hem arribat
a les escriptures «desacomplexades»,
«contundents» i, finalment, «torbado-
res» i «inquietants». Hem completat la
circumferència de les tonalitats margi-
nals?

La nostra poesia s’ha transformat en
un polifònic cant fragmentari de veus
individuals en plena deriva i fuga, difí-
cilment reproduïble —per dèficit de
comprensió— en l’auditori cultural
d’un poble triat a l’atzar. Descendim
d’illetrats sorneguers, però nosaltres
ens passem tres carrers de tan exqui-
sits: ¿tot un canvi excessivament efer-
vescent que obliga al «multilingüisme
dins la mateixa llengua»? 

Així veig el darrer poemari de Lluís
Calvo: la punta de llança d’una forma
evanescent i compacta d’escriure que
ultrapassa les coordenades de l’imagi-
nari col·lectiu. Al ras està executat
amb mà ferma i una voluntat vigorosa
de dir, molt rítmica i destinada proba-
blement per al silenci aïllat d’un
arxipèlag de lectors selectes: a
diferència de l’illòman menorquí, ací
hi ha pensaments nostàlgics que
desencadenen sovint sensacions amar-
gues: ¿l’activitat neuronal determina
les emocions del cor?

Al Ras està farcit d’intencions cultis-
tes i erudicions passatgeres que arri-
ben a un cert grau d’hermetisme de l’i-
nefable (al cap i a la fi, el déu de la
comunicació, Hermes, podia tornar-se

Lluís Calvo 
Al Ras 
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