
Julià de Jòdar (Badalona, 1942) és l’autor d'una de les obres més ambicioses de la
literatura catalana contemporània. Va irrompre fa deu anys en el món literari ca-
talà amb la publicació de L’àngel de la segona mort (1997), una primera novel·la
excepcionalment madura que va acaparar els comentaris elogiosos de la crítica i
que va emportar-se uns quants premis honorífics a la millor obra publicada aquell
any, i que iniciava la trilogia entorn al proletariat postfranquista L’atzar i les ombres,
que han completat El trànsit de les fades (2002) i El metall impur (2005).

Aquest text va ser llegit al Cafè Europa de l’edició de Kosmòpolis 2006, que es va reu-
nir els dies 21 i 22 d’octubre a Barcelona. Hi eren: 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, Mercè Ibarz 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».

Se’m demana un text sobre la relació entre «literatures nacio-
nals» i «literatura universal», que no puc deixar d’entendre com
una variable de la relació entre «local» i «general», o, partint de
l’experiència lectora, de com es passa d’allò «concret» a allò
«abstracte» en el procés d’assimilació d’un text literari. En el
cas específic català tenim, a més a més, el trànsit (dramàtic o
subtil) pel qual una literatura forçada per culpa dels avatars
històrics (decadència, dominacions i persecucions, manca de sobirania per afrontar
canvis socioculturals) a ser viscuda com a «local» passa a ser descoberta (individual-
ment) o assumida (col·lectivament) com a «nacional» —i, per tant, autosuficient per
proporcionar al lector i al país continguts d’ordre universal, general o abstracte, com
se’n vulgui dir, en un estadi històric concret de la llengua literària (capacitat d’assi-
milar la tradició, dinamisme cultural per poder posar aquesta en dubte, canals que
en permetin difondre i discutir públicament les contradiccions).
Aquí intentaré establir les esmentades relacions a partir de la meva experiència lec-
tora, del meu descobriment d’una llengua literària (català) enfront de la materna 
(espanyol), i dels problemes que em planteja aquest descobriment en la meva tasca
d’escriptor.
Partiré, en primer lloc, de la meva experiència com a lector en aquella edat que assi-
milem lectures sense cap determinació ni criteri sistemàtic, però que, amb el pas dels
anys, deixen un pòsit de significat per establir la relació entre els conceptes esmen-
tats.
En segon lloc, abordaré la meva experiència de lector que un bon dia descobreix que
la llengua altra del país, la catalana, que sentia parlar en la vida quotidiana mentre la
dictadura franquista volia reduir-la a un patuès sense presència en l’alta cultura, és
una llengua literària capaç de fer el trànsit «local-nacional-universal» amb plena au-
tosuficiència.
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El pol «literatura nacio-
nal/literatura universal»
es transmuta, així, en el
pol «lector concret/món
abstracte»
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En tercer lloc, parlaré de la meva pretensió, en tant que autor, d’«universalitzar», a
través de la llengua (català) considerada oficialment de rang inferior («no nacional»),
un subjecte «local» (vida de la gent d’un barri industrial) que s’expressa originària-
ment en la llengua (espanyol) considerada oficialment de rang superior («nacional»). 

* * * * *

Respecte de la meva experiència com a lector infantil i juvenil, se m’acudeixen dos
exemples de tema «anglès» —El capità Hatteras, de Jules Verne, i David Copperfield,
de Charles Dickens—, que, pel fet de ser llibres traduïts, respectivament, del francès
i de l’anglès a l’espanyol, suprimeixen de bon començament un element substan-
cial de la relació «nacional»/«universal», com és la tensió i matisos de la llengua ori-
ginal, àmbit d’assimilació i de confrontació amb la tradició per fer un pas endavant
en el desenvolupament de la llengua literària. 
La primera novel·la esmentada és un bon exemple de com el tema «universal» 
—la recerca de l’Absolut, que és cegadora i causa la caiguda de l’Heroi que vol
aconseguir-lo, o, el que és el mateix, l’ambició dels Titans de conquistar el Cel i el
seu càstig pels Déus— s’imposa a qualsevol consideració d’ordre «nacional». En
efecte, al lector no l’importa gens la nacionalitat francesa de l’autor ni la anglesa
dels protagonistes (el títol de la que jo vaig llegir era: El capitán Hatteras, o los ingle-
ses en el polo Norte), perquè allò que travessa el relat de cap a cap és el tema de la
soledat de l’heroi, amanida, si volem, amb les «peculiaritats» del caràcter anglès 
—o amb les condicions materials i psicològiques dels mariners britànics— i les
«reticències» franceses —d’importància menor— respecte d’aquelles. Una soledat,
la de l’Heroi, que era el correlat de la meva soledat de lector que se submergeix en
l’Absolut de la ficció contra la rutina i la grisor de la vida adolescent. Sortir d’un
mateix (concret) per dissoldre’s en el no-res (abstracte): vet aquí el pas d’un jo ado-
lescent a l’«universal», en plena era existencialista (sense que jo en tingués cons-
ciència), i prescindint del pont «nacional» (que, en el meu cas, hauria d’haver estat
«nacional-espanyol»). El pol «literatura nacional/literatura universal» es transmuta,
així, en el pol «lector concret/món abstracte». 
La segona novel·la és un bon exemple de com el marc local —la societat anglesa,
en plena era victoriana— esdevé universal, a través de l’estudi més o menys afinat
dels caràcter humans, i de com les vicissituds concretes d’un heroi de rang menor
esdevenen al·legoria de la lluita contra l’infortuni —una lliçó de vida. En aquest cas,
la «peculiaritat» anglesa és el relat de la lluita per fer-se un lloc al món, producte
del desenvolupament del capitalisme industrial-comercial a l’Anglaterra victoriana
—una lluita que atorga el premi de la felicitat aparent al seu càndid protagonista.
La mateixa felicitat que la lectura em procurava a mi, càndid lector, identificat amb
el combat entre el Bé i el Mal, en les alternances de les penes i les alegries de la
infància. Però, sobretot, lector amarat del sentiment que, de gran, sempre portaràs

a sobre, com David Copperfield, una «antiga i dissorta-
da pèrdua o desig d’alguna cosa» —això ja no és un tret
purament anglès, sinó d’abast general. No poder sortir
d’un mateix, i haver de carregar tota la vida amb un
corcó que et rosega per dintre, vet aquí l’«universal» a
través d’aquella peculiaritat «nacional», que, novament
en clau existencialista, et diu amb la boca petita que, per
molt que hi juguis, les cartes estan marcades pel fat. 

La distància entre llengua
parlada (intel·ligible) i llen-
gua literària (inintel·ligible)
m’impedia lligar el «concret»
amb l’«abstracte», o, si ho
voleu, la «vida» amb l’«art» 
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En tots dos casos, el lector «concret», la vivència «local», l’àmbit «nacional» passen
a la decantació «abstracta», a l’exemple «general», a l’estàndard «universal» traves-
sant el pont de la identificació inconscient amb l’heroi de la novel·la —sigui un gran
aventurer o un petit orfe. Però la gràcia última i realment universal és que tots dos
herois ens mostren la inseguretat dels fonaments del pont. Que no per casualitat
ha estat construït pels adults. I la capacitat d’abstracció o possibilitat de pensar pel
teu compte neix de la consciència més o menys difusa que, d’adolescents, sempre
sobrevalorem, com diria Gombrowicz, «l’adultesa dels adults». 
Ja es veu, doncs, en aquesta primera aproximació, que, dins el binomi
«nacional/universal», s’hi poden aixoplugar distints creuaments (més o menys
ambigus), determinats pels diferents nivells de la consciència lectora, en una etapa
de la nostra biografia espiritual i un moment concret de la història general.

* * * * *
Per orígens (família immigrant espanyola a Catalunya des dels
anys vint), educació (barri obrer d’aiguabarreig, majoritària-
ment de llengua espanyola, però amb el català com a vehicle
de socialització en oficis i tècniques, indústria i comerç, topo-
nímia, jocs i cançons infantils, etc.), i context històric (dicta-
dura franquista, llengua espanyola imposada a títol oficial,
llengua catalana perseguida i reduïda al folklore o a la clan-
destinitat), jo estava predestinat, si volia ser escriptor, a fer la
meva obra en espanyol. 
Però un bon dia vaig descobrir el català com a llengua literà-
ria perquè no entenia bona part d’unes peces de teatre de
l’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual, fetes per Ricard Salvat a

partir de textos de Salvador Espriu (Gent de Sinera, Auca d’Ester sense hac), represen-
tades a Badalona l’any 1963. La gent lletraferida —catalana— de la meva ciutat reia
els acudits d’una «improvisació per a titelles» (l’Auca), i jo no podia participar de la
seva felicitat per la senzilla raó que no entenia, posada dalt d’un escenari, la varia-
ble literària de la mateixa llengua que parlaven els botiguers del meu barri, les pei-
xateres i carnisseres de la plaça Nova, o els xicots de l’acadèmia del centre de la vi-
la on feia el batxillerat. La distància entre llengua parlada (intel·ligible) i llengua li-
terària (inintel·ligible) m’impedia lligar el «concret» amb l’«abstracte», o, si ho vo-
leu, la «vida» amb l’«art» (deixo de banda, per raons que s’entendran més enda-
vant, el binomi «nacional»/«universal»). 
L’any següent em vaig matricular a l’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual, que, contrà-
riament al règim franquista i la mentalitat impositiva espanyola, acceptava gent de
parla espanyola i feia muntatges tant en català (majoritàriament) com en espanyol.
I, al cap d’un any, jo formava part de l’equip d’ajudants de direcció en l’estrena
absoluta de Ronda de mort a Sinera, concebuda dramatúrgicament pel mateix
Salvat com una ampliació textual i simbòlica de l’esmentada Gent de Sinera. 
En dos anys, jo havia passat de creure que només hi havia una llengua de cultura
(espanyol) a comprovar que n’hi havia una altra (català), reduïda oficialment a l’es-
pectre d’un «passat gloriós», però ja inútil en el món modern, amb la qual es repre-
sentaven els Pastorets, Marieta Cistellera, i peces costumistes de cartró pedra, es can-
taven cançonetes d’excursionisme, s’expressaven sentiments del poble menut, ban-
dejat per la història i apte, a tot estirar, per ser ensenyat com a «relíquia regional».
També havia descobert que una de les dues llengües del carrer («local») era capaç

Havia descobert que una
de les dues llengües del
carrer («local») era capaç
de descriure un món
(«universal») sense passar
per cap preconsideració
«nacional», perquè 
ella mateixa ja contenia
un món 
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de descriure un món («universal») sense passar per cap preconsideració «nacional»,
perquè ella mateixa ja contenia un món (la tradició, posada al dia i alhora esqueixa-
da per l’escriptura espriuana). Finalment, la llengua catalana literària alçava, a nivell
simbòlic («abstracte»), la vida («concreta») de persones corrents, una vida no ente-
sa en el pla nostàlgic, folklòric, o costumista, sinó en el seu més alt significat moral. 
Així, per primer cop, la gent que m’envoltava, en la qual jo em reconeixia (al marge
de la llengua que parlés), entrava en allò «abstracte», «general», «universal» grà-
cies, precisament, a la llengua bandejada, perseguida, menystinguda —la llengua
«no nacional», enfront de l’abassegadora prepotència de la llengua pretesament
«nacional», que era l’espanyol. (Aquí deixarem de banda el fet que, quan més
«espanyolitzava» el règim de la dictadura, més reduïa la llengua espanyola a vehi-
cle d’irracionalitat, orfe de tradició il·lustrada, bandera de subcultura; mentrestant,
la llengua catalana, quan més perseguida era, més afinava, en un exili interior/exte-
rior, la seva voluntat universal i millor es preparava per servir de possible mitjà de
reconstrucció nacional quan s’acabés la dictadura.) 
Però encara hi havia més. Com ja m’havia passat amb els continguts amagats a la
meva consciència quan era un lector adolescent, vaig entreveure a les palpentes la
capacitat del poeta per revelar l’existència d’una sensibilitat altra al si del públic 
—minoritari, si voleu, però ben despert culturalment— i facilitar-ne la coagulació a
plena llum. El poeta com a exigent, implacable, solitari desvetllador d’una viva
consciència col·lectiva sota els parracs de la derrota, contra la reducció de la cultu-
ra pròpia a costumisme, contra la provincianització de la llengua. Aquesta cons-
ciència col·lectiva era, sense jo saber-ho, el component literari, culte, d’un embrió
de consciència «nacional». I el pont que permetia lligar allò «local» amb allò
«nacional» estava compost de fustam «universal». 
De manera que, segons la meva experiència biogràfica i històrica, en un moment
determinat de la vida del país, la literatura «nacional» no contenia in nuce elements
«universals», sinó que prenia elements «universals» —una visió moral del món, en
definitiva, que encadena tradició assumida i creació innovadora—, els empeltava al
si de la literatura pròpia, en l’estat en què aquesta es trobava, i construïa amb tot
plegat el pont per passar d’allò «local»/«concret» a allò «nacional»/«general». 
I la seva textura precisa era la d’un agregat de textos dramatúrgicament encadenats,
una ficció acotada per unes molt concretes exigències espacials i temporals. Un re-
lat construït sobre relats, no provinent d’un material rigorosament teatral, ni enco-
tillat per l’estructura imposada per la fusteria de la dramatúrgia tradicional.
L’amalgama entre autor literari —Espriu— i autor dra-
matúrgic —Salvat— creava una forma que, en la seva
audàcia conceptual i expositiva, era la llevadora plàstica
d’aquell embrió de consciència nacional —en ple fran-
quisme— en el pla literari. Vista a Madrid, a Donosti, o
a París, Ronda de mort a Sinera era la representació dels
treballs i els dies de la pobra gent que, traginant els seus
fantasmes interiors i exteriors, esdevé poble sofrent i es-
perançat, símbol de la humanitat perseguida. D’aquesta
manera, Espriu i Salvat retornaven a la cultura universal
allò que li havien agafat en préstec per construir aque-
lla expressió esclatant de consciència nacional. 

* * * * *

El pas obligat per anar del fet
«local», de la tranche de vie, a
la seva condensació «nacional»,
a l’abstracció que el dota de
potència simbòlica, no és pas
l’apropiació de categories 
«universals» (la por, l’afany de
venjança, etc.) per farcir el
relat «local», sinó la utilització
conscient de la llengua literària
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En relació amb el binomi «nacional»/«universal», la meva experiència com a escrip-
tor arrenca de la lectura del poema de Gabriel Ferrater, In memoriam, que em va
inspirar el tema d’una futura trilogia en forma de bildungsroman: la relació d’un noi 
de catorze anys amb els adults a partir d’un fet accidental que remou el passat, vint
anys després del començament de la revolució i la guerra civil, al barri obrer on
transcorre l’acció. 
En aquest cas, la justícia poètica va voler que un dels temes gravats en la meva
consciència d’adolescent per la lectura de Verne i Dickens —l’estranyesa davant els
adults, sempre sobrevalorats— trobés el context històric (guerra civil), l’edat del
protagonista (catorze anys), i la posició moral del narrador (distanciament respec-
te de l’experiència viscuda) en In memoriam. Amb aquest poema, Ferrater demos-
trava que el català era pertinent per convertir un tema «local» (un episodi de la
guerra civil a Reus) en «general», «abstracte», o «universal». En aquest cas, la llen-
gua literària adquiria l’estatus de «nacional» —és a dir, servia de pont per accedir a
allò «universal»—perquè era capaç, com en el cas de Ronda de mort a Sinera, d’ul-
trapassar el fet concret i fer-ne forma universal amb la distància creada entre els fets
narrats —els estralls de la guerra sobre la consciència moral de la gent— i l’emoció
del narrador que els ha viscut —descregut de tota aspiració ètica o filosòfica de
mestretites. I el pas obligat per anar del fet «local», de la tranche de vie, a la seva
condensació «nacional», a l’abstracció que el dota de potència simbòlica, més enllà
de les batusses entre veïns de Reus durant la guerra civil, no és pas l’apropiació de
categories «universals» (la por, l’afany de venjança, etc.) per farcir el relat «local»,
sinó la utilització conscient de la llengua literària —despullada de connotacions èpi-
ques o líriques, eixuta com una crònica periodística, sense escarafalls de retaule
històric— perquè constitueixi, per si mateixa, part indestriable de la forma que
adopta el relat, que és una no-forma, en el sentit de manca absoluta de «voluntat
d’estil» per sobre de la matèria del relat. (Aquí, la trampa consisteix a creure’s que
l’eixutesa del relat es correspondria amb la simplificació del punt de vista, quan és
justament tot el contrari: només l’aprofundiment del punt de vista permet arribar
al moll de l’os del tema per propiciar el decantament, la distància, la concisió al
relat del mateix.)
Resolt aquest afer, diríem, «extern», em calia resoldre una qüestió molt més decisi-
va, d’ordre «intern». Que era la següent: la interferència de la llengua que compo-
nia la matèria del meu relat —vides d’un barri industrial, majoritàriament d’expres-
sió espanyola— amb la meva pretensió de fer entrar el seu relat «local» en la cate-
goria de «nacional» a través de la llengua literària catalana, apresa per mi, però no
pas constitutiva de mi. 
I, bé, doncs: un altre cop sense consciència explícita, però, en aquest cas, deixant
que el pòsit com a lector adult pugés a la superfície, els exemples d’Espriu i de
Ferrater es van revelar decisius. Perquè tots dos utilitzaven la llengua literària rebu-
da posant-la al servei d’un propòsit que, en la seva pròpia textura, ja contenia la
posició moral de l’autor, més enllà de disquisicions sociològiques, historicistes, o,
ras i curt, puristes. Això propiciava que els meus personatges s’expressessin de la
manera que em convingués, i en la llengua conscientment triada, per passar d’allò
«local» a allò «nacional» —símbols de les classes baixes d’un país condemnades a
ser engolides pels canvis històrics sense deixar-ne rastre: la trilogia s’acaba amb 
la destrucció del teixit industrial, la desaparició de la classe obrera industrial, i 
l’enderrocament de fàbriques i habitatges, camí de la desnaturalització i terciaritza-
ció del barri. (A més a més, en el cas d’Espriu, la textura dramatúrgica creada per
Salvat, una mena de fris continu, un cargol sense fi que tragina vides per menar-les
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a la trituradora de la història, em servia de marc general per on fer circular, camí de
l’oblit, personatges i espais de la trilogia.) 
La resta és una obvietat: si aconseguia una llengua literària al servei del meu propò-
sit —obrir una nova vena, en el corrent de la literatura catalana, per on circulés l’ai-
guabarreig de les seves classes populars—, el pas d’allò «nacional» a allò «univer-
sal» només podia provenir de la distanciada lliçó ferrateriana. En aquest cas, la
invenció d’un doble pol de parells, l’espacial (barri de Guifré [català] / Cervantes
[espanyol]) i l’individual (Gabriel Caballero [antiheroi] / noi que va prendre el relleu
de l’Eulògia [antiheroi en funcions de narrador de la pròpia vida falsificada per la
ficció]) proporcionava l’estructura suficient per al meu distanciament respecte de
llocs, persones i fets que podien restringir l’autonomia de la veu narradora.

De tot plegat, la meva conclusió és que, quan parlem de «nacional», ens referim a
un marc determinat per un espai, una història, una llengua –una tradició, en defi-
nitiva— que sotmet la forma al marc de les seves pròpies lleis, que es voldrien
immutables. En canvi, allò «universal» representa el trencament del marc i la supe-
ració d’aquestes lleis a la recerca de la forma pròpia, que no és altra cosa, en parau-
les de Gombrowicz, que la possibilitat que algun dia «l’humà retrobi l’humà». 
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