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Lemuel Gulliver és un gegant entre 
homenets minúsculs, o bé un ratolí atra-
pat en un món de dimensions colossals? 
Catalunya –no pas gaire diferent d’altres 
identitats– viatja a través del temps i igual 
com Gulliver veu el seu cos segons les pro-
porcions de la costa on amara: fràgil al costat 
dels grans com Espanya, que vol i a vegades 
fins i tot pot transformar el G7 en un G8, 
però com una gegantota espavilada i forta 
en comparació d’alguns pobles europeus 
minúsculs, els quals mira sempre una mica 
de dalt a baix. 

L’anàlisi de Josep-Anton Fernàndez a El 
malestar en la cultura catalana és una aposta 
decidida per descobrir el lloc d’aquesta Ca-
talunya en el món. Alhora també vol aïllar 
els elements de la crisi d’un període definit 
com «la cultura de la normalització». El 
punt de partida el representa «la Restauració 
de la monarquia constitucional» –que bé 
pot ser considerada aquell oblit amnèsic 
del qual parla Ernest Renan i que sosté la 
veritat d’una Espanya desproblematitzada. 
La data final d’aquesta panoràmica, la posa 
en 1999 a causa del «començament de la 

darrera legislatura amb Jordi Pujol». Si la 
intenció de l’investigador era acotar un 
fenomen tan ampli i complex com és una 
tendència predominant en la cultura –i no 
pas seguir els efectes de les polítiques d’un 
home fort– llavors aquesta periodització 
en si mateixa em sembla que té poc sentit, 
difícilment es pot sostenir que la situació 
en els darrers deu anys hagi canviat gaire. 
De totes maneres, els arguments de Josep-
Anton Fernàndez són sòlids i aquest estrany 
final d’etapa no és més que una anecdòtica 
qüestió formal.

Fernàndez desgrana els ingredients de 
la política i de la cultura en la seva mútua 
independència amb l’ajut de les teories de la 
postmodernitat i el postmodernisme. Enca-
ra que apunta que hi ha una diferència entre 
els dos termes, ell mateix la negligeix. Tot el 
pes de la reflexió el suporta la postmoderni-
tat, entesa com aquella pretensió que estem 
vivint un punt d’inflexió. La Postmodernitat 
entesa així és el definitiu horitzó del final 
de la història i és també una societat tan 
virtual que alguns, com Zygmunt Bauman, 
anomenen directament la societat líquida. 
Llegint les llargues citacions que amaneixen 
El malestar he recordat amb enyorança Su-
san Sontag (Regarding the Pain of Others, 
2002) quan exclama que és provincià pensar 
que les nostres xarxes globals d’informació 
i els mercats sense fronteres atrapen tot el 
món. El món global és una bombolla de 
sabó que se sosté sencera gràcies a la fe en 
«la postmodernitat com a condició». No és 
estrany, doncs, que el mercat immobiliari 
s’hagi esfondrat per falta de crèdit, literal-
ment. Robert Musil, observant el seu vell 
imperi en descomposició deia: Primer creu 
i després pensa. I ara com una terrible mofa 
es confirma que sense la fe –sense el crèdit– 
res no funciona. Jürgen Habermas potser 
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als anys vuitanta podia encara convèncer 
amb el seu «projecte inacabat» i la polèmica 
amb Lyotard sobre les condicions d’una 
nova era, però la crítica dels Grans Relats 
ha acabat construint un altre Gran Relat i 
es necessita molta capacitat d’anàlisi per a 
distanciar-se’n. 

Es pot sostenir, és clar, que la cultura ca-
talana «ha iniciat l’homologació del mercat 
cultural amb els d’altres societats occidentals 
avançades». Però no puc evitar de pensar, 
davant de l’explosió de llibres-mercaderia 
en català, en les ciutats de vacances constru-
ïdes en la febre dels diners fàcils a la costa 
valenciana. És una entropia que fa estremir 
perquè en tots dos casos es copia les societats 
avançades, però amb una còpia simplificada 
que subratlla tots els defectes del model. 
La indústria discogràfica proporciona un 
bon exemple del que significa confondre 
«l’autor i l’actor» dels béns culturals tal com 
proposa Fernàndez. Hi havia una vegada els 
Beatles, que van conquerir el món gràcies a 
la revolució d’enllaunar el so. Després tenim 
els Abba, que vivien en una gàbia daurada. I 
llavors ja va venir Britney Spears, pura imat-
ge d’un model preparat per a ser consumit. 
Ara tot el planeta tremola amb les queixes 
per la música en forma d’arxius informàtics, 
però tanmateix ningú no s’adona que és la 
indústria, de fet, qui ha mort l’autor i que 
ja no hi ha ningú amb l’autoritat d’un John 
Lennon o un Mick Jagger. Les velles glòries 
encara omplen els estadis perquè no els ha 
destronat cap generació de noves llegendes. 
El perill de les marques blanques és que 
copien només els models que funcionen 
i doncs maten tota innovació. Per això és 
ingenu sostenir la distinció entre l’elitisme 
de les èpoques passades i la proposta post-
moderna que demana una autoorganització 
cultural basada en el consum. 

Fernàndez critica les polítiques institu-
cionals d’imposar la norma, de normalitzar 
el país, però tanmateix no reconeix que no 
hi ha res com el mercat lliure per a produir 
clixés que no permeten desviacions. Els 
polítics catalans han sostingut fantasies 
de plenitud i estabilitat des de l’inici de la 
democràcia, cert. Però l’època en què vivim 
també treu profit dels desigs més secrets i 
prohibits, i aquesta és precisament la força 
de la ideologia que ens té atrapats. Slavoj 
Žižek serveix per a desemmascarar el pacte 
de la cosa nostra, del plaer de sentir-se part 
d’una comunitat ben cohesionada. Les seves 
eines teòriques, però, són útils també per a 
comprendre la trampa –el miratge– que el 
plaer es pugui triar. L’encegament no sols 
pot ser simple, sinó que cal tenir present 
també la seducció de la doble negació. 
«Fer visible allò invisible» pot tot sovint 
comportar la simple fixació d’un estereotip. 
En el poema «Em sembla que els coets que 
il·luminen el cel» Brane Mozetič (Banali-
tats, Café Central – Eumo, 2009) es nega a 
admetre que un expert amb guants i agulles 
pugui proporcionar-li plaer amb les seves 
fórmules d’èxtasi comprovada. El moment 
en què el cel esclata no es pot tipificar. Molt 
conscientment, el poeta no admet cap patró 
previ per la seva existència marginada i no 
vol canviar l’uniforme d’un bon ciutadà per 
l’uniforme d’un erotòman.

La pel·lícula Ocaña, retrat intermitent 
(1978) de Ventura Pons és analitzada en 
aquest assaig amb tot detall. Fernàndez 
reconeix el perill d’una lectura falsificada 
que en el mirall d’aquest documental 
reflecteix la imatge d’una Espanya (post)
moderna i extremament tolerant. A l’anà-
lisi de Fernàndez, però, li passa per alt que 
la mirada global necessita aquesta mena 
d’identitats que són construïdes d’entrada 
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com un pastitx incoherent. El missatge és 
que tots som diferents: qui és preocuparia, 
doncs, de saber quan es fa la processó de 
Setmana Santa i quina cançó toca cantar en 
cada ocasió? És així com es produeixen els 
significats buits, utilitzables à volonté. Em 
vaig adonar d’això molt clarament un dia 
en ple procés de transformació d’Europa 
després de la caiguda del mur de Berlín, 
quan Eslovènia estava marcada en el mapa 
publicat en un dels grans diaris espanyols 
a l’enclavament de Kaliningrad. No era un 
error, sinó part de la confusió que calia cre-
ar i els errors de confondre Eslovènia amb 
Eslovàquia es cultivaven fins i tot en llibres 
historiogràfics i traduccions de novel·les. 
Aquest pacte tàcit per a la confusió anul·la 
i desautoritza qualsevol pretensió per un ple 
reconeixement de la diferència.

Per Arcadi Espada ser català avui, denun-
cia Fernàndez, significa portar una llauna 
lligada als para-xocs del darrere com un 
cotxe de novençans. La violència simbòlica 
d’aquesta metàfora consisteix a haver d’ac-
ceptar dòcilment ser «el paràsit d’una vulne-
rabilitat crònica». Cal trencar aquest mirall 
de docilitat, perquè contribueix a justificar 
la dominació. Per això en les conclusions 
finals Fernàndez proposa que Catalunya 
adopti conscientment el paper del marginat 
i deixi sortir a la llum del dia el seu trauma: 
dir, donar forma, fer visible la ferida. Dir en 
veu alta que Catalunya és un vampir. 

El problema és, però, que el vampir com 
a metàfora no va sorgir entre els dominats, 
sinó que és una arma terrible dels domina-
dors. La imatge d’una sang contaminada 
que malmet les nostres dones, que es ramifica 
per l’estirp sense aturador, es va utilitzar per 
afavorir les pitjors discriminacions. Tots 
sabem en què es va convertir la proclama 
de la Verjudung de la música alemanya que 

va llançar el seu dia Richard Wagner. Allà 
fora hi ha una amenaça invisible, un enemic 
que sembla ben bé igual com nosaltres, però 
que no és dels nostres. Es fica a dins del 
teixit i el destrueix. És per això que no n’hi 
ha prou de matar un vampir, sinó que cal 
exterminar-lo, eradicar-ne el més mínim bri 
que encara pogués rebrotar. L’amenaça que 
els altres ens prendran el que és nostre, no 
és real, no es pot complir, diu Žižek, però 
precisament perquè és només una amenaça, 
una fantasia, el poder d’aquesta por és tan 
destructor.

Però per què el vampir fa tan de mal? 
Perquè retorna com un bumerang allà des 
d’on ha estat llençat. L’Occident civilitzat veu 
reflectits els seus axiomes de progrés en les 
còpies imperfectes que sorgeixen a l’Est, als 
Balcans. L’aristòcrata de Bram Stoker és una 
mofa del poder colonial. La transformació de 
l’imperi Otomà comença amb un genocidi 
brutal contra els armenis que són percebuts 
com un impediment per a aconseguir un país 
homogeneïtzat, punt imprescindible per a la 
transformació en un Estat-nació modern. I 
Bòsnia després del 1995 és dividida amb la 
complicitat de la comunitat internacional 
en unes fronteres gens pròpies del territori 
perquè tothom accepta que la pau només es 
pot assegurar si les comunitats són dividides 
en unes entitats hermèticament tancades. Les 
cultures dominants no es volen pas veure 
en aquest mirall que fa sortir les veritats 
reprimides amb el plebiscit diari. La Unheim-
lichkeit de la qual parla Freud, el malestar 
de la cultura, té molt a veure amb Walter 
Benjamin i la seva constatació que no hi 
ha cap document de la cultura que no sigui 
alhora un document de la barbàrie. 

Per això, també, triomfen al mercat glo-
bal els retrats d’una Barcelona descafeïnada, 
escrits per ara en espanyol, però segurament 



184
no trigarem a tenir autors catalans que ex-
plotin aquesta fórmula. Aquests tòpics ofe-
reixen un model universalment acceptable. 
La literatura criolla nega –sistemàticament– 
la violència que implica la colonització. 
Per això qualsevol intent d’oferir una visió 
alternativa implica haver de canviar les regles 
del joc i obrir les ferides mal cicatritzades no 
només en la cultura de la qual prové l’obra, 
sinó també en els països receptors. 

El postmodernisme –a diferència de la 
postmodernitat– és una tendència lligada 
estrictament als àmbits de l’art i en la litera-
tura aquest trencament pot ser entès com la 
capacitat d’escriure llibres que han superat 
l’esgotament que es percebia al final del xx 
arreu: en un costat la cursa per la constant 
innovació formal dels experiments cada cop 
més inversemblants i en l’altre, escriptors 
que encara imiten Balzac i Tolstoi. El mani-
fest fonamental que conté aquesta proclama 
va ser escrit per John Barth el 1980 i traduït 
al català per Quim Monzó ja el 1983 –un 
fet que Fernàndez no esmenta i potser sí 
que caldria tenir ben present. La llengua 
literària no és allò que s’ensenya a l’escola 
ni tampoc les fórmules estandarditzades dels 
locutors de la televisió, sinó que és la que 
ens ha de proporcionar sempre de nou el 
«reompliment» necessari per a adequar-se 
al pas del temps. La innovació constant és 
la garantia de romandre viu, capaç d’inte-
raccionar amb l’entorn. Alemanya és capaç 
de produir desenes de ressenyes innovadores 
sobre Solitud de Víctor Català, mentre que 
Hamsun al català surt només amb un pròleg 
de Paul Auster. Anostrament no és sempre 
l’intent de comprendre la diferència, sinó 
que es transforma en una obligació d’engolir 
els ready-mades que estan en voga. I això 
significa que La fam de Hamsun és vista 

com l’obra d’un esteta que no té res a veure 
amb el nazisme que tant va embruixar el 
seu autor.

No són només els milers de premis 
literaris el que desequilibren a Catalunya 
la balança dels mèrits i reconeixements. 
Sebastià Alzamora, que va posar Josep 
Carner a la picota el 2002, ara proclama El 
silenci de Gaspar Hernández com un llibre 
no qüestionable perquè va rebre un dels 
premis més importants i perquè entre les 
obres presentades era la «més idònia [sic] 
per sortir guanyadora». I és dins d’aquest 
trist panorama que ha renunciat a l’esperit 
crític on es revela la importància d’una 
reflexió com la de Josep-Anton Fernàndez: 
penso, és a dir, sóc.

La tardor del 2008, als escenaris dels 
teatres barcelonins es van poder veure dues 
escenes paral·leles: la mort de dona Obdúlia 
i de Teresa Valldaura. Villalonga, el 1931, i 
Rodoreda, el 1975, van descriure sense ate-
nuants l’agonia d’una dona que dominava el 
seu petit univers amb una autoritat absoluta, 
però al moment de la mort, el seu palau 
inevitablement es converteix en una barcassa 
fràgil. La bombolla segura peta com si fos 
feta de sabó i el món circumdant envaeix el 
jardí protegit, l’esborra. No és estrany que 
aquest motiu sorgit fa gairebé vuitanta anys 
com un gest irreverent i mofeta encara avui 
pugui captivar el públic: la sensació de crisi 
a Catalunya és permanent. La vella dama és 
el vell món que es descompon i no es pot 
fer res per preservar-lo.

El relativisme que professen aquestes 
peces literàries és allò que la literatura ofereix 
a la societat i que la societat com a conjunt 
es nega a admetre tossudament. Sobretot la 
política fa cas omís d’aquesta ensenyança 
dura: que el món es mou i es transforma i 
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que tot és perible. Als governants els dema-
nem que ens construeixin uns fonaments 
sòlids per a una casa segura, però alhora 
escoltem els poetes que soscaven els pilars de 
la fermesa i ens fan veure tot un altre món 
possible. És un comportament incoherent, 
però Fernàndez demostra que la tensió en-
tre la cultura i la política és l’única manera 
d’evitar que la cultura s’utilitzi per a ocultar 
les imperfeccions i ens proporcioni només 
la memòria de les grans gestes. 

«Contents, contents» són els ocells de 
La plaça del Diamant que remouen l’aigua 
tèrbola del bassal on les plomes i el fang 
es barregen amb el cel reflectit en el mirall 
de la terra. Rodoreda ja podia posar tota la 
ironia de la qual era capaç en aquesta escena, 
els lectors prefereixen acabar-la amb el crit 
d’alliberació de la Colometa. Aquest és el 
problema que ha d’afrontar qualsevol anàlisi 
del rol social de la literatura. Es triga molt a 
poder determinar tot el potencial d’una sola 
novel·la. En la investigació de Josep-Anton 
Fernàndez afloren textos amb missatges clars 
com el vers d’Espriu sobre «un alçament 
de llum en la tenebra». Però «distreu-te 
rosegant l’ungla d’un dit» també és un vers 
d’Espriu que ha estat dit i cantat com part 
d’una memòria col·lectiva. Es pot sobreviure 
el llarg hivern pensant en la primavera, però 
si s’apaga la flama de la fe tot està perdut. En 
canvi, quan és Švejk qui va a la guerra, tots 
riem i es poden passar llargs segles a l’ombra 
mentre encara hi hagi algun bufó prou llest 
per a dir la veritat en veu alta. 

I és en aquest punt on no podria estar 
més d’acord amb Josep-Anton Fernàndez: 
cal saber riure’s de la pròpia feblesa, de les 
condicions precàries que no permeten una 
vida plena i que fan caminar sempre amb 
les pedretes molestes a la sabata. En aquesta 

capacitat irònica, hi reconec el gegant Kr-
pan, que un escriptor es va inventar en una 
cabana coberta de palla: un heroi que no 
sap manegar les armes però que guanya el 
torneig decisiu i allibera Àustria del perill 
turc. L’home d’una estatura tan gran que els 
peus se li arrosseguen ridículament per terra 
mentre cavalca. Això va passar a Viena, allà 
on es parlava «espanyol amb el Déu infinit/i 
alemany amb els servents sense educació», 
mentre l’eslovè servia només per a parlar 
amb els cavalls (Kocbek, «Els cavalls de 
Lipica», 1977). 

L’ase català finalment també va arribar 
a Frankfurt, on els dissenyadors el van con-
vertir en un simpàtic ruc del cartell oficial, 
però no hem d’oblidar que alhora l’animal era 
protagonista d’un malintencionat i ofensiu 
lema Ehrenesel –que podríem traduir com 
l’ase de tots els honors–, sorgit als tallers dels 
estudiants que volien ser alternatius... La 
situació no ha canviat gaire, en el fons, des 
del temps en què Kafka se sentia un insecte 
repulsiu i Rodoreda buscava el recer en la me-
tamorfosi de les salamandres. «El fàstic meu», 
diu Gabriel Ferrater, «fet vell perquè ningú no 
en diu la història». No és difícil identificar- 
se amb la lucidesa d’aquestes imatges. 


