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Tot organisme viu necessita bacteris que activin els processos de deglució, digestió i dejecció. També
la literatura pot arribar a processar de forma convenient la massa ingent de paper que engendra i
s’empassa només si permet que s’hi enquistin diverses faunes més o menys parasitàries. Crítics,
professors, editors, llibreters, traductors, correctors, asessors de suplement cultural, activistes de
revista literària, jurats de premi a obra inèdita o publicada, agents literaris, aspirants a càrrec en el
Consell de les Arts, historiadors de la literatura, caps de premsa, funcionaris i càrrecs designats,
tertulians, antòlegs, totòlegs, exaltscàrrecs, dissenyadors gràfics, presidents d’associació d’escriptors,
columnistes i periodistes culturals parasiten el procés creatiu que activen els escriptors (pobres, quin
tou de gent al damunt!) amb la teòrica missió de contribuir que la literatura en curs circuli, perduri,
destriï les desferres de la saba alimentícia, baixi avall i en alguns casos es vagi lentament dipositant en
el cos viu de la tradició literària en forma de teixits més o menys adiposos o musculats.

Però és cosa sabuda que si algun problema té la literatura catalana actual és un problema digestiu. Li
manquen bacteris productius i li sobren uns quants paràsits patògens, especulatius i oportunistes.
Algú podrà adduir que això és fals, que a la literatura catalana  mai no li sobrarà ningú, que entre tots
ho farem tot, etcètera, etcètera. I tindrà tota la raó: la república de les lletres és i ha de ser oberta per
definició. Però això no fa que el soroll que alguns produeixen deixi de ser soroll. Parlem de paràsits
també en el sentit comunicatiu del terme: so brut al sintonitzador, neu i boira a la pantalla que
impedeix rebre el senyal rellevant i fan perdre el temps. Soroll.

Però deixem-nos de metàfores serranes o estomacals i servim-nos del mestratge d’André Lefevere
quan anomena  de forma sàvia “reescriptors” al que aquí he anomenat de forma impròpia i barroera
“bacteris i paràsits”. De reescriptors, com anem veient, n’hi ha de moltes menes. Els traductors,
reescriuen amb esforç i amb més o menys gràcia i fidelitat el que han llegit en una altra llengua. Els
historiadors i professors reescriuen els llibres de la tribu, de vegades a base de jergonitzar amb
paraules abstruses el que és evident (per exemple: que un paràsit és un paràsit) o a base d’encabir de
forma tossuda i garrula autors i llibres en taxonomies i generacions. Els periodistes reescriuen amb
més o menys imaginació el que els diuen els entrevistats o el que veuen en un festival de literatura (i
de vegades reescriuen tant que esdevenen autèntics inventors: és el cas d’Andy Robinson,
corresponsal a New York de La Vanguardia –-justament el mateix diari des d’on Xavier Bru de Sala
proclamava categòricament que TV3 practica el genocidi cultural amb la literatura catalana--,
Robinson, sagaç i cosmopolita corresponsal, va ser capaç d’omplir tota una pàgina sencera del diari
barceloní fent la crònica del Festival Internacional de literatura que va organitzar el PEN
nordamericà a Nova York sense esmentar ni un cop que hi havia entre els convidats Joan Margarit i
Jordi Puntí, i recordant de forma insistent que sí que hi eren Laura Restrepo i Muñoz Molina...
¿genocidi cultural?)

També hi ha columnistes que reescriuen les coordenades del present literari amb cartografies pròpies
i suggerents. És el cas de l’article que va publicar Xavier Bru de Sala el passat quatre de maig al



suplement Cultura/s del mateix diari (Colea, a latigazos, Sant Jordi), la lectura del qual és, de fet, el que
m’ha suggerit aquesta parasitària reflexió.

Xavier Bru de Sala descriu en el seu article la literatura catalana com un camp de batalla amb diversos
fronts oberts, però amb dos bàndols clarament delimitats: “La literatura catalana experimenta una división
insospechada, que enfrenta a los iletrados, autores de subliteratura, con los exigentes. Hay varias batallas simultáneas,
pero la principal revive aquella entre ´jocfloralistes i xarons´.” Evidentment, Xavier Bru de Sala se situa de
seguida en el bàndol dels exigents que no practiquen la subliteratura. Atribueix  als seus contrincants
illetrats manca de talent i d’intel·ligència, facilitat i populisme. I incapacitat per saber què és una
“sinècdoque”.... Els atribueix també “falta de cartografía o capacidad agrimensora, sin otra estrategia, del todo
intuitiva, que destruir, ridiculizar, descalificar y arrinconar a los exigentes, que lo son para empezar consigo y su obra.”
Xavier Bru de Sala presenta un diorama on ell i els pocs escollits resisteixen l’embat inclement dels
illetrats fustigadors.

Perquè un diagnòstic cartogràfic, agrimensor i  reescriptor com aquest arribi a ser  útil i productiu per
a la república de les lletres (i no merament un parasitari projectil de paper al servei d’estratègies
gallinàcies, que hauria dit Josep Pla, qui sap si servint-se d’una sinècdoque), el diagnòstic en qüestió
hauria de suportar mínimament el contrast amb les dades sensibles i no introduir més distorsió i
confusió al ball de màscares que ens envolta. ¿És aquest el cas?, ¿es pot afirmar que hi ha dos bàndols
qualitatius delimitats i que el senyor Bru de Sala pertany al bàndol selecte dels excel·lents, exigents o
lletrats? A mi em sembla que és molt evident que no, que les coses no són en absolut descriptibles en
aquests termes. I que fer-ho així és introduir un tan alt grau de falsedat, miratge i parcialitat
interessada que gairebé no cal ni parlar-ne, però el cas és que coses així es publiquen i es difonen... i
que per tant no és del tot ociós parlar-ne. Tal com ho veig, aquí no hi ha altra cosa que un nou
episodi de les ganes reiterades de Bru de Sala de desprestigiar uns quants escriptors que fan literatura
de qualitat (al meu parer), que gaudeixen de reconeixement de públic i crítica, que són traduïts i ben
rebuts fora de Catalunya, però que no responen als cànons culturalistes i refistolats que sembla
propugnar Bru de Sala. I que ocupen un espai que reclama per a ell mateix i per als escriptors que li
convenen.

És obvi que en tota literatura hi ha escriptors exigents de qualitat i escriptors de subliteratura. I que
cal que els territoris literaris es vagin descompartint i que cada llibre trobi el seu lector. Fins aquí
estem d’acord. Però, ¿qui posa la frontera?, ¿qui atorga el pedigree de la puresa de raça de la qualitat i
de l’excel·lència?, ¿amb quins criteris?, ¿és una etiqueta que hom mateix pot atribuir-se?, ¿només pot
ser de qualitat la mena de literatura que el senyor Bru de Sala considera excelsa?, ¿no és més aviat cert
que en cada registre i en cada gènere hi ha qui ho fa bé i qui no ho fa tant bé?, ¿és excel·lent, exigent i
de qualitat o bé és subliteratura fàcil, populista i xarona la broma més o menys literària de Fot-li que
som catalans?, ¿pot un escriptor jocfloralista i exigent de tant en tant fer concessions i posar-se populista i
fàcil, i fins i tot despullar-se a la coberta del llibre per cridar l’atenció? Són preguntes que de sobte
m’envaeixen.

Xavier Bru de Sala esmenta en el seu article el nom de Baltasar Porcel, i em sembla evident que l’obra
de Porcel és exigent i valuosa (cosa molt més discutible és que ho siguin sempre els seus articles o les
seves posicions político-tàctico-literàries). Però quan Xavier Bru de Sala se situa en el mateix costat
del camp de batalla i al mateix nivell qualitatiu que Baltasar Porcel o que altres escriptors
indiscutiblement exigents i valuosos, com ara Julià de Jòdar o fins i tot –-a la seva manera rara,
geomètrica i troiacordial però per a mi també valuosa i exigent-- Miquel de Palol, em sembla que peca
d’una certa megalomania o d’una confusió elemental: una cosa és ser amic o patrocinador d’un gran
escriptor i una altra cosa molt diferent és ser un mateix un gran escriptor exigent i de qualitat. Per
més guerres que s’imagini, el soldat és soldat i el general, general…



Xavier Bru de Sala va publicar a la dècada dels setanta algun recull de poesia mimètica i
hiperteoritzada, pseudoavantguardista i plena de rebles i rodolins sonors, d’imitació brossiana però
sense cap dels elements estètics i vitals que sustenten i carreguen de força la gratuïtat del joc verbal en
el cas de Joan Brossa... Després li hem anat coneixent una molt prolífica activitat com a opinador
expert en matèries molt diverses i com a assessor o alt càrrec cultural, li hem sentit als escenaris
traduccions teatrals  remarcables (el Cyrano de Flotats, per exemple) i d’altres qui sap si massa fàcils i
populistes (La Perritxola, per exemple)... però no li hem pogut llegir de moment mai cap obra literària
d’autèntica ambició i exigència. És cert que Oratori, el llibre de poesia místico-eròtica que ha publicat
recentment, s’entén una mica més que La fi del fil, però no crec que el situï tampoc en cap cim de la
lírica local. Més aviat és una cosa discreteta. Al meu modest parer.

L’any 1999 Xavier Bru de Sala va publicar a Quaderns Crema un breu assaig de 151 pàgines de la
col·lecció Assaig Minor que es titulava El descrèdit de la literatura on diagnosticava i pontificava sobre el
cànon literari i sobre tots els mals de la literatura catalana, amb percepcions i diagnòstics que en
general no eren del tot desenraonats, però que no aportaven gaire novetat en relació al que havien
escrit uns quants anys enrere sobre la qüestió gent com Josep M. Lluró o Oriol Izquierdo. Es
permetia el luxe de gairebé no citar ningú (no hi faltava l’obligada referència a Harold Bloom, que en
aquells temps sortia força als diaris, gràcies a les seves llistes de hit-parade literari internacional), es
permetia el luxe de no dialogar amb cap dels grans escriptors, assagistes i investigadors de primera
línia que s’han dedicat a la qüestió: ni Mignolo, ni Kermode, ni Lefevere, ni Culler, ni Even-Zohar, ni
Fokkema apareixien en el llibre ni explícitament ni implícitament; tampoc hi havia cap diàleg amb les
múltiples coses que s’han anat publicant al respecte en el país, per exemple un llibre publicat per
l'Institut d’Estudis Ilerdencs l’any 1988 que recopilava les actes d’un congrés celebrat a Lleida:
AA.VV. Cànon literari: ordre i subversió.

El llibre de Xavier Bru de Sala derivava d’un breu seminari que havia impartit a l’UCE (Universitat
Catalana d’Estiu) i es deixava llegir com un encès pamflet sol·lipsista i de pretensió genialoide, com
una versió relligada i allargassada d’una de les seves sèries d’articles encadenats, però en cap cas era
catalogable com un assaig exigent, seriós, repensat i documentat. Es tractava del perfecte exemple
d’un breu assaig periodístic, ple d’arguments confusos, fogonades, oblits estranys, intuïcions mig
enlluernadores i diagnòstics apressats. I era també un perfecte exemple d’escriptura d’illetrat (segons
el model del mateix Bru), és a dir, l’escriptura d’algú que abans d’escriure no ha fet els deures, algú
que no domina les eines conceptuals que situen el debat en un territori mínimament seriós i precís
(que no distingeix entre “cànon” i “repertori”, per exemple...), algú que no s’ha llegit el que han dit
sobre el tema els que hi han pensat abans, algú que escriu tal com parla el tertulià apressat que sap de
tot i de res...

Xavier Bru de Sala pertany a aquell grup selecte d’escriptors que es van donar a conèixer durant la
dècada dels setanta agermanant una extrema gestualitat política i estètica i que, amb l’arribada dels
vuitanta, es van aferrar ben aviat a la mamella mediàtica i institucional socioconvergent fins al punt
que van arribar a oblidar que si havien obtingut alguna mica de notorietat social havia estat
inicialment gràcies a la literatura: van deixar d’escriure i es van reconvertir en assessors, càrrecs,
opinadors polititzats i aspirants a poder fàctic; ha estat a través de la política i del periodisme
polititzat que han mantingut al llarg dels anys algunes quotes d’influència. Se m’acut de seguida un
altre cas semblant: Oriol Pi de Cabanyes. I ara aquí tenim a Bru de Sala reclamant unes reverències i
una atenció de la qual la seva escriptura literària inànime a mi em sembla que no el fa mereixedor.

Deixem, però, el reducte dels excel·lents i anem a l’altra banda del camp de batalla del diorama
brudesalesc. En el seu article no cita el nom de cap d’aquests illetrats antiintel·lectuals tan mancats



d’intel·ligència i de lectures, però hi ha molt explícites referències a Josep M. Espinàs, que serà tan
illetrat com vulgui Bru de Sala però que ha escrit uns quants milers d’articles llegibles i enraonats, i
llibres tan notables com Vermell i passa –al meu parer una de les millors nouvelles catalanes del segle
XX--, o Viatge pels grans magatzems, interessant exploració del no lloc contemporani... Bru de Sala se
sent investit de l’autoritat moral i literària suficient com per desqualificar Espinàs en aquests termes:
“Ved si no, su equivalente de Pla en la literatura catalana de este principio de milenio no es otro que un sucedáneo de
escritor, viajante alérgico a documentarse; los´homenots´de hoy son viajes a pie sin enterarse, a cuyo autor se
apresuraron en homenajear al darse cuenta de que compartía con el resto de iletrados, más jóvenes, el desprecio por la
formación del escritor a base del patrimonio propio y universal. La diferencia es que Pla había leído. Que Pla era un
superdotado. Que Pla se hizo tal vez merecedor de un juicio moral no del todo elogioso, a la contra de sus mejores
páginas, y su insulso sucesor no merece el menor juicio.”

Em sembla que el fragment es comenta sol (crida l’atenció l’estranyíssima creença que els escriptors
hagin de tenir succesor...). El cas és que si Bru de Sala considera que Josep M. Espinàs no es mereix
ni un judici, a mi en canvi sí que em sembla que cal perdre una estona parlant de Bru de Sala. Però
només una estona.


