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Lluís Muntada Vendrell (Riudellots de la Selva, 1964). Ha publicat l’obra Espirals (premi Just Manuel
Casero 1988) i l’aplec de relats Canvi d’agulles (premi Mercè Rodoreda 2002). És col·laborador del diari El Punt
i d’altres mitjans escrits.

L’any 1988 vaig guanyar el premi de narració curta Just Manuel Casero, amb l’obra Espirals
(Empúries/Pont de Pedra). Després de l’acte de lliurament del premi una periodista em va preguntar
què n’opinava, de la literatura catalana. Nerviós i maldestre, vaig assajar una petita ironia, que no va
quallar. Vaig parafrasejar Bartleby, el cèlebre escrivent del conte de Melville, i vaig contestar:
“M’estimaria més no fer-ho”. Però, davant la cara d’incomprensió de la periodista, vaig confessar una
veritat descarnada: que no em sentia massa autoritzat per respondre aquella pregunta. Vaig passar els
següents setze anys lliurat a la lectura, a l’articulisme periodístic, al tedi que provoca malenconia i a la
malenconia que produeix tedi, al gaudi, a l’exaltació, a l’avorriment, a assistir a uns pocs còctels
literaris, a no reeixir en una important oferta literària i a refusar-ne una altra de molt temptadora, a
participar en diversos llibres col·lectius, a escriure i a estripar...; i a sol·licitar a la Institució de les
lletres catalanes durant cinc anys consecutius un ajut de 600.000 pessetes per a un projecte de creació
literària, beca que —sospito que amb eufòria— sempre em va ser denegada. L’any 2000 vaig elaborar
el recull de contes Canvi d’agulles (Proa), amb el qual vaig guanyar el Premi Mercè Rodoreda l’any
2002. Després de fer-se públic el veredicte del jurat, un periodista em va preguntar què n’opinava, de
la literatura catalana.

La condició degradada de l’etern retorn és aquest déjà vu que ens envaeix quan el cicle fatigant de la
realitat torna i torna per atrapar-nos. L’any 2002 ja em sentia massa autoritzat per respondre aquella
pregunta. Vivim en una dimensió paraliterària d’una absurditat quasi perfecta, que cada ics anys, si
tens la sort de publicar, et posa una gravadora al davant per preguntar-te què en penses, de la literatura
catalana? Vaig estimar-me més no fer-ho. Vaig declinar la resposta. I vaig deixar de desplegar una
convicció excessiva que, amb el mateix traç indeleble que deixa una cicatriu, m’ha acompanyat durant
els darrers temps. És aquesta, la convicció: a parer meu una anàlisi de la literatura catalana hauria de
respondre a dues preguntes crucials, prèvies:

1) Quins van ser els moments que precediren l’extinció del mamut?
i

2) qui dispara sobre un cadàver, ¿és un assassí?

Assaig

El mamut es va adaptar amb èxit al medi ambient de les Edats de Gel. Es va adaptar molt bé, massa
bé, a un conjunt de condicions particulars: a les tundres extenses, a la vegetació àrtica, al fred rigorós.
Vist en perspectiva, podríem afirmar que el mamut es va especialitzar en excés. Quan les condicions van
canviar i el clima es va fer més benigne, el mamut va percebre que els caràcters que havia desenvolupat
durant tota la seva llarga etapa evolutiva no li eren útils per continuar subsistint: la pell, l’aparell
digestiu adaptat a una dieta de molsa i salzes nans, els unglots i la trompa per furgar en la neu..., tots
aquells atributs es convertiren en desavantatges quan els boscos van substituir la vegetació àrtica. En
aquest marc de condicions no és difícil imaginar que els darrers moments de la vida del mamut
deurien ser extremament competitius i dramàtics.



Passant per alt les evidents asimetries entre biologia i cultura, podríem acceptar que la literatura catalana
actual presenta alguns paral·lelismes amb les darreres èpoques del mamut.

Les migrades condicions de la llengua catalana s’han erigit en l’argument principal a l’hora d’identificar
els factors que regulen i desregulen la literatura escrita en aquesta llengua. És evident que l’estat de
carestia en què es troba la nostra llengua condiciona tot desplegament de la literatura. I, en aquest sentit,
els escriptors perceben la ferotgia d’uns instants dramàtics, comparables als últims moments de
l’existència del mamut. Amb tot, però, no estic convençut que aquesta veritat palmària, el llast que
implica escriure en una llengua que perd massa lectora i que troba autèntics obstacles per estilitzar (com
va fer Carner a la seva època) un registre lingüístic, resti importància a altres factors que també
explicarien l’esclerosi de la literatura catalana actual.

Alguns mamuts, conscients que l’hàbitat advers en què han de subsistir imposa un nou model
d’adaptació, s’han adaptat molt bé, potser en excés, a aquestes noves condicions de vida. Fins al punt de
generar un bucle evolutiu misteriós: la pretesa hostilitat de les actuals condicions de la literatura catalana,
s’ha transformat per a alguns en un hàbitat relaxat, no direm que esponerós i fèrtil però sí que
essencialment conformat. És a dir: les condicions difícils no han propiciat un esclat del geni creatiu. De
moment encara no tenim el nostre Gombrowicz. I la necessitat de superar aquest ambient no-mort-
però-tampoc-viu, es posterga amb una complexa indústria de la sedació, la passivitat i la complaença.
Amb cara metàfora de confiteria, Maria de la Pau Janer va definir la literatura catalana “com un pastís
petit, del qual tothom vol un tall”. Potser més que petita, la literatura catalana és, sobretot, empetitida.
Empetitida per unes estructures en què el cànon de qualitat està molt vinculat a la representativitat
política; en què els constants exercicis dogmàtics d’estigmatització o beateria que manifesten algunes
antologies, respon més a un valor d’amiguisme que no pas al rigor d’una destil·lació conscienciosa;
empetitida per unes estructures en què un escriptor que no tingui l’apadrinament d’un notable pot passar
a ser completament invisible (tenint present l’agreujant que, moltes vegades, tot i ser recomanat, aquest
escriptor continua essent invisible); i empetitida perquè la parcel·la d’influència mediàtica d’un escriptor
determina, moltes vegades, les possibilitats de divulgació de la seva obra.

Se m’objectarà que cadascun d’aquests fenòmens són comuns a tota literatura i fins a la mateixa
condició humana. Cert. Però en el nostre marc, petit i sobretot empetitit, unes condicions alterades ja
anuncien una nova alteració i, al seu torn, el dramatisme intensifica el drama. Un drama, doncs, en
espiral creixent. És aquí on es localitza l’empetitiment, la reducció, el gibarisme propi de la literatura
catalana. Hi ha pocs oficiants, els centres decisoris són també mínims, la teranyina institucional i
d’interessos i d’influències és pràcticament inexpugnable; i tots aquests factors consoliden un marc en
què l’escriptor no té gaire o gens d’autonomia de moviments La prova és que hi deu haver poques
literatures tan inflacionàries com la catalana; tan avesades a consignar, amb una periodicitat anual, “sis o
set o vuit obres del segle” i tan obsessionada a elaborar llistats d’enfonsats i de salvats.

Qui dispara sobre un cadàver, ¿és un assassí? Es podria dir que en la literatura catalana s’ha imposat la
pitjor tesi del pitjor Realisme Filosòfic: els conceptes són previs a les coses. En la literatura catalana
moltes vegades la preconfiguració de la realitat és paradoxalment posterior a la realitat. Per comprovar-
ho només cal recrear una situació hipotètica. Imaginem que, de sobte, la vida i els materials humans
s’extingeixen al planeta Terra. I que l’únic document cultural que queda intacte és l’Enciclopèdia
Catalana. Imaginem que una civilització extraterrestre i intel·ligent colonitza la Terra i descobreix les
restes de la humanitat i troba aquesta nova pedra de Rosetta que seria l’Enciclopèdia. Si aquesta
civilització agafés l’entrada de Jorge Luis Borges i la desxifrés i comparés la valoració de l’obra de l’autor
argentí amb moltes de les entrades d’autors de segona i tercera divisió de la literatura catalana, quedaria
penetrat per la idea que el bo era l’altre: l’autor que escriu en català, no l’autor argentí, tan envescat en
“narracions barroques, de joc intel·lectual de vegades gratuït”. L’enciclopèdia com a metàfora, algunes



declaracions dels tòtems, els deliris aplaudits d’alguns antòlegs..., són mostres d’aquest pretès estudi
científic que ha degenerat en boirosa profecia. Resultat final? Cada vegada més, el decorat de la literatura
catalana té més espessor que el  paisatge real. Gloriós moment, aquest: podem advertir que la realitat és
un subconjunt de la deformació de la realitat. Sinecures per bonificar favors d’ordre ideològic i polític,
apadrinaments altisonants, algunes crítiques literàries que exalcen la proverbial reflexió de Sancho Panza
(“es humilde con los arrogantes y arrogante con los humildes”), monopoli dels principals sistemes de
difusió literària..., tots aquests factors també expressen el poc to muscular d’una literatura que fomenta
un determinat tipus d’adaptació al medi i que dispara sobre els cadàvers de tots aquells que no disposen
(o, millor dit, que no disposaven) de mitjans.

Aquesta gran teranyina de favors i obligacions es dramatitza en diversos àmbits i ha esdevingut una
mena de subgènere de la comèdia social. S’evidencia per exemple en el camp institucional de la cultura.
Un dels drames culturals apareix quan s'interpreta dogmàticament la relació de dependència entre els
càrrecs de gestió cultural i l'adscripció política dels candidats a ocupar aquests càrrecs: les institucions
són reticents a buscar un gestor cultural que estigui més enllà dels termes del partit i, sovint, a l’hora de
nomenar els càrrecs, tendeixen a assumir el lema de "millor fidel i mediocre que no pas lúcid però
infidel". És la perpetuació d’una mediocritat sinistra que, entre nosaltres, per exemple, fa que sigui
gairebé implantejable que un gran escriptor de la literatura universal contemporània com és Valentí Puig
—que, a més, reuneix una gran erudició i enormes qualitats per esdevenir un perspicaç gestor cultural—
pugui ser proposat com a càrrec cultural d’un país que –segons es proclama als quatre vents– no vol ser
mediocre. El drama també es materialitza en l’oblit (que potser ja ni tan sols és un oblit premeditat i
selectiu, sinó una cosa molt pitjor: ignorància) d’escriptors novells i no tan novells que sens dubte
mereixerien una major recepció de les seves obres, i que a la fi estan condemnats a la dissolució, no per
una contrastada manca de qualitat, sinó —cosa molt diferent— per una escandalosa manca
d’oportunitats.

Enmig d’aquest context de decaïment generalitzat de la literatura catalana hi ha escriptors que aporten
un impagable matís grotesc a l’ambient: els que al·ludeixen a la situació de carestia de la llengua catalana
per exonerar la creació literària d’una actitud valenta, homèrica, de profunda regeneració;  els caïnites
que —com l’ingenu colom de la metàfora kantiana, que creia que volaria molt millor sense la resistència
de l’aire— aposten per ignorar la pròpia tradició literària; o els que es protegeixen darrere l’apòleg d’un
cenacle literari o s’aixopluguen sota un interessat estructuralisme i deixen de denunciar la colossal manca
d’oportunitats que regeix la literatura catalana i que deixen de reconèixer que no tot són estructures, sinó
que també hi juga algun paper el factor humà, la qualitat individual i la direcció moral de les persones
singulars i concretes. En aquest sentit, per a una major comprensió del diagnòstic, no estaria malament
fer una auditoria. I auditar les ajudes econòmiques i mediàtiques, la divulgació institucional, les
convocatòries a ponències o debats, les concessions de beques públiques, o la concessió fraudulenta
d’alguns premis literaris que han rebut alguns escriptors. Llavors és possible que entenguéssim que no a
tothom li van tan malament les coses, en aquest hàbitat hostil i difícil. I després, emulant aquell sagaç
diàleg entre Babieca i Rocinante [“(B) ―Metafísico estáis. (R) ―Es que no como”] també caldria auditar
les omissions, els refusos, els oblits, les estigmatitzacions i negatives diverses que han rebut la gernació
d’escriptors pertanyents a la casta dels intocables. O dels invisibles.  I, encara més tard, valorar si tot
aquest desequilibri d’oportunitats respon, o respon merament, a uns cànons de qualitat literària.

Els darrers instants del mamut són dramàtics. I divertits. O divertidament dramàtics. Hi ha mamuts
solidaris, que utilitzen el seu èxit particular per fertilitzar l’ambient i ajudar a subsistir els altres
membres de la comunitat. Hi ha mamuts que, si les condicions d’adaptació canviessin d’una manera
sobtada, veurien perillar la seva subsistència. Però com que la realitat és múltiple i sempre permet ser
assaltada per diversos angles la literatura catalana també s’ha transformat en un espai lluminós, en
una possibilitat de decadència sàvia, capaç d’agusar l’enginy des de la seva condició de carestia. L’art



de l’endurança és una de les vies. Llegir, escriure, confiar —més enllà dels sainets socials— en el
valor intrínsec de l’obra, reivindicar un repartiment democràtic de les oportunitats, saber aturar el
càncer de l’autodivinització, potser refusar favors que obligaran al servilisme, acceptar els nous reptes
que ha d’afrontar la literatura catalana (regeneració, globalització,  no convertir-se en un apèndix de la
literatura castellana...). L’artista de l’endurança obté un consol silenciós. Silenciós però solemne:
comença a sentir-se bé quan desapareix, assoleix el propòsit quan el seu cos desnerit  ja és
indetectable per la negligent mirada dels passejants. Llavors, l’artista de l’endurança, en un viatge cap
endintre, assolat per un silenci sideral, confia a perseverar. A subsistir sota unes altres formes
d’adaptació. Potser sí —es diu, amb un optimisme atenuat per la desesperança— que la naturalesa, al
capdavall, serà sàvia.  


