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Vaig llegir aquest text al Cafè Europa de l’edició de Kosmòpolis 2006, que es va
reunir els dies 21 i 22 d’octubre. Érem: Andrej Blatnik, Mojca Kumerdej i Brane
Mozetic, d’Eslovènia; l’alemany Marcel Beyer; les russes Natalia Tolstaia i Lilia
Kim; els catalans Julià de Jòdar, jo mateixa i Josep M. Benet i Jornet, i el cubà
Rolando Sánchez Mejías, convocats tots per Bashkim Shehu, albanès resident a
Barcelona, i Chris Keulemans, d’Holanda, tots dos membres des dels inicis
d’aquest cafè literari itinerant que, abans de recalar a Barcelona el 2002, s’ha
celebrat per diferents ciutats europees. 

El tema genèric era Literatura universal i literatures nacionals. Havia escrit el text
al maig i entretant m’havia arribat aquesta reflexió del poeta Joseph Brodsky al
seu assaig de 1976 Less than one, que vaig llegir prèviament: «Memory, I think,
is a substitute for the tail that we lost for good in the happy process of evolu-
tion. It directs our movements, including emigration.» [Em penso que la
memòria és un substitut de la cua que per sort vam perdre en el feliç procés de
l’evolució. Condueix els nostres moviments, encloent-hi l’emigració.]

Una periodista alemanya d’uns quaranta anys, d’un
diari de referència de la ciutat de Frankfurt, va
començar en una llibreria barcelonina una conversa
amb escriptors plantejant una pregunta incisiva: ens
va demanar si hi ha coses que només en català poden
ser escrites, relatades, narrades. Dites, en definitiva.
No ho va formular pas provocativament sinó amb el
to que adopta sovint l’estupor, la temible sinceritat.
Vaig trobar la pregunta inversemblant, esbalaïdora, i,
alhora, vaig sentir que havia de respectar l’estupor
que transmetia i que era ja meu. Respecto l’estupor,
m’és imprescindible. Trobo que és la forma contem-
porània de la història, ja ho va dir Walter Benjamin,
cadàver exquisit amb tomba a Portbou. L’àngel de la
història. Era sorprenent i il·luminador que la pregun-
ta l’hagués feta una periodista literària. 

No tenia l’aire distret, ja dic que era sincera, ni
d’haver estat enviada a cobrir un tema precisa-
ment perquè no n’havia sentit a parlar mai,
cosa comuna avui en periodisme: si no saps res
d’una cosa, ets el millor candidat a parlar-ne
com a expert, tots els reunits en aquest Cafè
Europa ho sabem... Que la periodista alemanya
desconegués que a la península ibèrica hi ha territoris on la gent no escriu només
l’espanyol i el portuguès, jo no ho hauria dit abans que ella obrís la boca, sembla-
va una professional informada. Però ja hi estic acostumada. La geografia i la histò-
ria no tenen gaire reputació en aquest punt minúscul del mapa que és Europa, per
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Respecto l'estupor, m'és imprescin-
dible. Trobo que és la forma 
contemporània de la història, ja ho
va dir Walter Benjamin, cadàver
exquisit amb tomba a Portbou
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més que sigui el vell continent. Si no ets un territori onegé ni vius en un lloc on no
s’hi fan servir armes en matèria política, si no hi ha guerra, no surts a la televisió ni
a les pàgines culturals. És una condició ambigua i, de l’altra banda, també una
sort...

En conseqüència era natural, aquella tarda a la llibreria, que la periodista no sabés
que en aquest lloc desconegut on ens trobàvem ella i nosaltres, un lloc amagat pel
cosmopolitisme mediàtic de Barcelona —la nostra fortuna, en aquestes terres, és
aquesta ciutat, nerviosa i creativa—, hi ha una gent que té per costum des de fa
segles de fer servir la llengua catalana, idioma que gaudeix d’una literatura bona.
Fins aquí, tot en ordre. No saps certes coses, n’ignores moltes més. No has viscut
certes coses, n’ignores moltes més. No has llegit literatures petites, no saps que
ignores molta literatura. El coneixement i l’experiència van lligats i l’ordre acostu-
ma a ser l’invers: experiència, coneixement. Món visible — acció — reflexió —
ampliació del coneixement, poètica. La ignorància no justifica res, ho sé, però és un
fet indiscutible. I creix a Europa, en aquest racó de món que ens acull i en aquells
racons d’on proveniu vosaltres, benvolguts desconegudes i desconeguts de l’escrip-
tura europea. 
Tanmateix, això no fou tot. No és aquest el meu petit relat, no ha començat enca-
ra. Allò que el món visible em va regalar aquella tarda és una cosa que va enllà de
les —malgrat meu— agres consideracions que acabo de fer.

Un argument específic, una trama, em neguitejava. ¿Una literatura té temes propis
que no té una altra, petita o gran? ¿Cada terra fa sa guerra, també en literatura?
Era una imatge meridiana dels nostres temps que la vida posava davant meu, i no
la podia reconèixer prou bé. Era una imatge confusa, desenfocada, i, a la vegada,
com us deia, estranyament lluminosa. Aquell neguit, semblant i diferent al de la
cronista cultural i que s’anava estenent entre els meus col·legues, podia ser un
ancoratge fenomenal per començar a enten-
dre’ns. Em vaig acomodar bé en el banc del
jardí que ens acollia, vaig redreçar la columna
vertebral i, des de l’os sacre, on rau el record de
quan vam perdre la cua dels mamífers de qua-
tre potes, van començar les meves reflexions i,
ara, aquest petit relat. En efecte: ¿sobre què
escric? ¿per a què escric? ¿per a qui?

Val a dir que a voltes em demano si la literatura existeix, si no és en exclusiva una
etiqueta pròpia de les necessitats revelades per la Il·lustració (diccionaris, enciclopè-
dies, síntesi, divulgació, ampliació dels coneixements a través del sistema educatiu
i de la societat de comunicació de masses). No tinc cap dubte en canvi si ho for-
mulo així: Hi ha llibres, hi ha autors, hi ha lectors, hi ha editors, llibreries, bibliote-
ques, hi ha, en definitiva, camps literaris. I, en efecte, hi ha temes. ¿Què s’escriu en
català? La vida i la mort —la transformació, la repetició, la desaparició, el desig de
ser vist, de mostrar-se, el transformisme, el temps, la història. Ben en particular, els
límits de l’amor. Sí, aquestes són terres de registre íntim, d’Ausiàs March a Maria
Mercè Marçal, de Mercè Rodoreda a Gabriel Ferrater, i tants d’altres. Pudor i èxta-
si. Entre els vius com entre els morts, hi ha aquí molt de pudor, molt de recolliment,
fins a l’escatologia —solituds que no són sorolloses, el meu mal no vol soroll...— i

Vegem-ho en termes d'ocells. 
¿A qui li importa, fora dels espe-
cíficament emmaniats, si una 
nissaga d'ocells deixa d'existir i,
doncs, de cantar? A aquells ocells,
en podem estar segurs
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també força despullament i atenció als sons interiors de les paraules que ressonen
i ens diuen com i on vivim. Caterina Albert escrivint des de l’Escala amb pseudònim
masculí, Joan Fuster a Sueca, Josep Pla des de l’Empordà, Joan Brossa al carrer de
Balmes, Miquel Bauçà en un pis de l’Eixample barceloní van dur el pudor fins als
perímetres de la raó i la desraó.

¿Quina importància tenen aquests temes en clau catalana per a la literatura univer-
sal? El mateix que tots els altres temes de la literatura universal. Si una literatura uni-
versal hi ha, no és discriminatòria en aquest punt. Mentre que per a la gent de parla
catalana la seva vida i la seva mort, el seu amor, com els seus renecs, són temes
substancials. Vegem-ho en termes d’ocells. ¿A qui li importa, fora dels específica-
ment emmaniats, si una nissaga d’ocells deixa d’existir i, doncs, de cantar? A
aquells ocells, en podem estar segurs. No importa a ningú més, d’això també en
podem estar segurs, però no hi ha res més important per a aquella nissaga d’ocells
en particular.

El meu petit relat s’ha fet sentenciós. No era pas la intenció. Recomenço.

Hi havia una vegada en aquestes terres un gran ocell. Anava sempre arran de terra.
Per bé que estava magníficament preparat per volar amunt i amunt, s’estimava més
recollir i sistematitzar els sons de la comunitat. Era enginyer, però trobava més inte-
ressant aplicar els mètodes sistemàtics de l’enginyeria a l’idioma, que encara a la
primeria del segle vint vivia en un nivell descomunal de fragmentació oral i escrita.
Començava la societat de masses, les noves exigències col·lectives en matèria de
premsa escrita i de noves funcions de la impremta i, tot i ser lletraferida aquella
comunitat d’ocells, no posseïa encara un idioma escrit dúctil i modern. Ni per pro-
duir la literatura que s’havia d’afegir, necessàriament, a la literatura universal tot i
ser una literatura petita. El gran ocell Pompeu Fabra n’estava convençut. La comu-
nitat era lletraferida —estava ferida de lletra, tocada pel raig de la lectura i de l’es-
criptura, i havia produït aquesta paraula específica, lletraferit, lletraferida— i de ben
segur que, si l’idioma es modernitzava, faria obres similars a les que s’havien escrit
en d’altres èpoques de la comunitat.

I així va ser. El gran ocell va fer diccionari i gramàtica per a la comunitat i, als anys
vint i trenta d’aquell segle que seria tan bèstia, els ocells es van posar a escriure: ver-
sificar, novel·lar, escriure per als diaris, traduir. Andreu Nin va traduir del rus Anna
Karènina, la primera versió integral tant en espanyol com en francès, les dues llen-
gües que la comunitat llegia, ja que no podia llegir gaire els seus propis cants. Nin
va traduir i una jove escriptora, aleshores periodista, Mercè Rodoreda, va publicar el
1938 la seva primera novel·la cabdal, Aloma, sota els auspicis d’aquella traducció.
Aloma té el nom d’un personatge de Ramon Llull, l’il·luminat medieval, i és una res-
posta al personatge de Tolstoi. Ja havia vingut la guerra, com ho diem aquí, com si
la guerra fos un personatge de novel·la o de teatre que apareix en escena més enllà
de la voluntat de l’autor. Les coses van anar com van anar. El gran ocell Pompeu
Fabra, ja vell, es va haver d’exiliar. Va continuar treballant al costat nord dels Pirineus.
Va fer, per exemple, la primera gramàtica de butxaca de la llengua francesa. 

Aquí, en aquestes terres, la comunitat va ser radicalment alterada per un ocell
rapinyador, l’àliga de la bandera franquista. Els ocells van ser morts o abatuts o
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empresonats o tancats en gàbies, a casa. Va florir la poesia familiar i religiosa, el joc
de paraules privat, clandestí, mentre a l’exili la novel·la i el conte batallaven per
existir, fos com fos: a Ginebra Mercè Rodoreda, a Mèxic Pere Calders. Són ocells
que van mantenir viu el desig entre els ocells malparlats i perduts en la gàbia del
llenguatge que va ser el franquisme, que el postfranquisme ha fet més gran. 

El franquisme i el postfranquisme de nosaltres mateixos, no en dubteu. No tenim gai-
re costum de parlar-ne, encara, no diem quina mena de personatges som en el relat
contemporani de la nostra història recent, però ho haurem de fer. Els relats tenen
exigències narratives i aquest també. Simplement, de moment, n’estem dilatant la
composició, com una música inacabada, o callada. El món té massa problemes i els
nostres són irrellevants. Vivim en el costat ric. Però també som exemplars, com tota
la vella Europa. Fet i fet només tenim passat, el futur i el present els hem d’aprendre... 

D’aquesta gàbia del llenguatge surt, encara, mon desig de contar-vos aquesta histò-
ria, aquest petit relat, d’una literatura petita, que viu en la convicció que els grans re-
lats —la literatura universal— no parlen per i per a tothom per ells mateixos. No vull
remetre aquí al fet que els grans relats són en decadència, perquè aquesta assevera-
ció, vàlida en tants aspectes de les nostres societats complexes, no em sembla encer-
tada en el camp literari. Sinó que els grans relats no comuniquen per ells mateixos. 

Sempre hem de traduir, quan llegim. Sempre hem d’acostar allò experimentat i vis-
cut pels personatges i per les autores i els autors al nostre vol ras, a les nostres peti-
tes vides. Fa l’efecte que la literatura, si existeix, és traducció. Nomadisme, pols del
camí, trànsits. Transvasament d’experiències i de formes de narrar i de dir, d’idio-
mes i d’imaginaris, que així renoven aigües, fauna i flora. Així, aus i ocells interco-
muniquen. Així, lectores i lectors són més. Més en nombre i més humans. 
És un deliri esperar-ho, ho sé. Són somnis engabiats. 
I això no obstant, ho espero. 
Espero evitar l’atzucac a què la ignorància mena, condueix, obliga.

I així ha anat que, des de la tarda que la periodista alemanya va fer la sorprenent i
il·luminadora pregunta, des que vaig redreçar l’os sacre del jardí estant d’una llibre-
ria, em demano més sovint quina mena d’au o d’ocell sóc. Si he de continuar inter-
pretant els cants —i els renecs— i escriure’ls, bé ho hauria de saber, si estic 
—seguint l’exemple— engabiada o no. Aculada a l’atzucac de l’autojustificació 
permanent. O fent música a la plaça del mercat, comunicant com toca en aquest
ofici que ara ens reuneix en aquest Cafè Europa.

< <

Pa
ul

 K
le

e,
 In

te
nc

ió
, d

e 
19

38

       


