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De la crítica com a creació literària i de la
literatura des de la crítica

El titular d’aquest article m’obliga a fer públiques
algunes reflexions personals entorn de què és i què
deixa de ser la crítica als mitjans de comunicació,
qui se n’hauria de fer càrrec, i qui se’n fa realment,
atès les condicions materials i el context en què
treballen —treballem— els crítics.

Primer de tot, caldria diferenciar entre la crítica
acadèmica i la crítica als mitjans de comunicació de
massa. Sense fer-hi distincions jeràrquiques, la
primera, l’acadèmica, es caracteritza per una sèrie
de constants que la defineixen amb claredat:
profunditat, rigor, perdurabilitat, extensibilitat,
restringibilitat. Diguem-ho d’una altra manera, la
crítica acadèmica és la que es gesta
—majoritàriament, tot i que no exclusivament— en
l’àmbit universitari i es materialitza en forma de llibre,
d’estudi o d’assaig, en el sentit més montaignenc
del terme. Es tracta d’una crítica rigorosa i científica,
que s’esplaia en citacions, extensa i abundosa en
detalls, matisacions, aparat crític —valga la
redundància—, la transcendència o projecció de la
qual, però, és força restringida, per tal com té el seu
públic potencial, sobretot, en el gremi universitari:
professors, alumnes i estudiosos; i, en el cas de
l’assaig literari, en un lector molt concret i poc
nombrós. En canvi, l’altra crítica, la dels mitjans de

comunicació de massa, es caracteritzaria —o hauria
de caracteritzar-se— també pel rigor, però el seu
caràcter és volàtil i la seua perdurabilitat efímera; és,
majoritàriament, breu i té la seua projecció entre un
públic potencialment més ampli que l’acadèmic —si
podem parlar en aquests termes quan es tracta de
valorar la incidència social que realment tenen els
suplements culturals entre els lectors de diaris i
revistes. Naturalment, totes dues maneres o formes
de crítica no són excloents; ans al contrari, entre
totes dues hi ha —o hauria d’haver-hi— un flux
comunicatiu que, d’altra banda, és del tot necessari
per al bon estat de salut de la crítica com a gènere,
sia acadèmica o periodística.

De la crítica com a creació literària. Però, què és
la crítica periodística? Abans de res, cal dir que es
tracta d’un gènere literari independent i autònom que
es nodreix directament —i en depèn— d’altres
gèneres literaris canònics o tradicionalment
assimilats socialment, com ara la novel·la, la poesia,
el teatre... Amb l’assaig, comparteix bastants coses:
el to indagatori, algunes intencions —la incitació, la
provocació saludable i constructiva—, la metodologia,
l’estil, el llenguatge i la terminologia emprades; de
vegades, el format... L’assaig, però, a diferència de
la crítica, és, o pot ser més lliure, més divagatori,
més provisional i personal, sempre subjectiu. La
crítica, en canvi, no es pot permetre la dilació gratuïta
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i ha de filar molt prim quan diu les coses, quan
assevera o pondera. Ha de tenir molta cura del com i
del per què, sobretot, si no vol caure en la imprudència
o, més directament, en l’error. Crítica periodística és
la que es publica, o es difon, a través dels mitjans de
comunicació, majoritàriament escrits, en la premsa
periòdica, diaris i revistes, i més tangencialment o
esporàdica a la ràdio, la televisió, i ara, des de fa uns
anys, a través de la xarxa. Blogs i webs són un mitjà
de difusió crítica exponencial, tot i que no sempre
podem parlar de crítica en aquests casos: ben sovint
es tracta de comentaris personals i subjectius que
se situen —s’escriuen— des del format o gènere
periodisticoliterari, estrictament subjectiu, de l’opinió
i, de vegades, només traspuen les obsessions, les
manies —persecutòries o no— de qui emet un judici,
sense fonamentar o argumentar amb rigor aquestes
“opinions”.

La crítica, en canvi —acadèmica o de premsa—,
hauria d’evitar l’opinió stricto sensu i sustentar-se més
en l’argumentació i l’objectivitat a l’hora de judicar
una obra. Argumentar, fonamentar, provar, sospesar,
contrastar, comparar, valorar, judicar... són alguns
dels infinitius que més s’adiuen a la tasca del crític.
Per tant, no hi ha espai per a l’exabrupte, la
desqualificació, l’insult, l’amenaça, la tergiversació.
Caldria defugir, en conseqüència, d’aquells qui fan
servir les plataformes periodístiques per carregar
contra una obra o contra algú de manera injustificada
i barroera. Això no vol dir —que quede clar— que no
es permet la crítica desfavorable. De vegades, no
només és saludable sinó que pot arribar a ser
imprescindible. Això sí, la crítica ha de ser, sia
negativa o positiva, argumentada i educada. I, per
una altra banda, hauríem d’evitar també l’adulació
incondicional, tant com la visceralitat indiscriminada.
Els efectes de l’adulació, els tractes de favor, les
camarilles literàries, tenen uns efectes perversos i
nefastos per a qualsevol “literatura nacional”.

Però, què cal fer i des de quins pressupòsits es pot
arribar o aspirar a aquesta mena de crítica “objectiva”,
entre cometes, que ara expose? Òbviament, des del
coneixement i des de la formació. Per poder fer crítica
caldria tenir uns coneixements més que acceptables

—jo diria que com més exhaustius millor— de la
història de la literatura nacional pròpia i universal. Això,
primer de tot. Però també és indispensable una
formació cultural general àmplia i versàtil, per poder
copsar els innombrables matisos que una obra literària
en qüestió proposa. Literatura, sí, però també música,
art, història, geografia... i, per què no, biologia,
matemàtiques, física quàntica i un llarg etcètera.
Perquè a l’hora d’analitzar convenientment Crim de
germania, de Josep Lozano, per exemple, ens és
imprescindible saber què va passar al País Valencià
al segle XVI. I, un altre exemple, no serien
perfectament aprofitables, i fins i tot convenients, uns
mínims coneixements de matemàtiques, física,
astronomia, aeronàutica... quan analitzem una
qualsevol obra en què la ciència ficció marca la pauta
de lectura?

No cal dir que ningú —òbviament, jo el primer— no
disposa de temps ni té la capacitat física i mental,
per abastar amb solvència totes les branques del
coneixement humà. Però, com a mínim, hi hauríem
d’aspirar o tenir les armes i el criteri per poder, en un
moment determinat, i a redós de les exigències de
l’obra literària a la qual ens enfrontem conjunturalment,
fer servir una mínima part d’aquests coneixements
“estranys” o aliens que ens permeten d’aprehendre,
de copsar millor, l’esmentada obra literària. A més a
més, sense els coneixements necessaris i
indispensables la crítica no passaria de ser una mera
elucubració gratuïta sense valor, més ençà de
l’estrictament personal o íntim. O, a tot estirar, no
deixaria de ser una lectura impressionista, a l’estil
del poeta i crític gal·lès Arthur Symons; una
interpretació d’un lector especialment sensible que
comunica a un lector inexpert les sensacions —les
impressions— que li transmet una obra. Aquesta
lectura seria, però, més intuïtiva, emocional i sensorial
que no pas racional i no seria pròpiament, al meu
parer, crítica.

Però, quina és la funció de la crítica? El crític té una
responsabilitat molt gran envers els lectors i la
literatura perquè, ben sovint, fa de filtre davant el gran
enbalum editorial que es publica anualment. Una de
les grans, perilloses i dificilíssimes funcions del crític
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és triar què és el que paga la pena o no de ser
comentat en una quartilla. Dificilíssima funció perquè
es publica molt i perquè cal estar molt atent a l’hora
de triar per no equivocar-se. I, ai las!, la dita és cèlebre
entre els crítics, “triar és trair”. Així doncs, heus ací
la complexitat de la matèria que tenim entre mans.

D’altra banda, si tenim en compte un context com el
nostre, el català, en què, en la majoria dels casos, la
crítica és una feina subsidiària o complementària
d’unes altres obligacions professionals, encara
s’embolica més la troca. Parlem clar i ras: la crítica
literària està molt mal pagada, ací i arreu. I això,
vulguem que no, afecta el producte crític perquè els
professionals que s’hi dediquen no disposen del
temps suficient per poder abastar o intentar
aconseguir l’excel·lència o, més modestament, un
treball decent, que es faça de bon llegir. I si ho
aconsegueixen, sovint o no, és per mer voluntarisme.
Hi ha un component vocacional, d’amor a l’art, a la
literatura, en la crítica nostrada. Si no, no s’explica
la perseverança d’alguns crítics, malgrat els minsos
guanys econòmics que els proporciona una activitat
d’aquesta mena. Una activitat, d’altra banda, que pot
resultar ingrata si es desenvolupa amb honestedat i
professionalitat. Perquè, la professionalització real del
crític és pràcticament impossible. La crítica es paga
molt malament, diguem-ho en veu alta una altra
vegada, i, per acabar-ho d’adobar, no hi ha prou
plataformes on expressar-se, on poder exercir la
activitat crítica. Els suplements culturals dels diaris i
altres mitjans de periodicitat setmanal o mensual són
les plataformes on es deixen sentir les veus dels
crítics. Resulta simptomàtic, en aquest sentit, que
en català només existisca una revista especialitzada
en llibres i crítica literària: Caràcters. Aquesta
escassesa encara fa més difícil —i, a estones,
agònica— la tria del crític, perquè sap que ha d’estar
a l’alçada de les circumstàncies si no vol caure en la
demagògia o en la irresponsabilitat. Perquè, en
primera instància, el crític —com tot escriptor—, però
encara més clarament que el novel·lista o el poeta,
es deu al públic. El crític ha de saber triar i, després
de la tria, s’ha d’explicar amb claredat, s’ha de fer
entendre i de bon llegir, ha de donar les pautes i les

orientacions al lector a propòsit d’una obra concreta;
ha d’incitar-lo a llegir-la i a gaudir-ne com no ho faria
si comptara només amb una perspectiva de lectura
única.

De la literatura des de la crítica. Fins ací, hem
parlat “de la crítica com a creació literària”. Ara, però,
m’agradaria fer cinc cèntims d’una sèrie de
sensacions, per descomptat subjectives, que sempre
he tingut sobre la crítica i que fa al·lusió a la segona
proposició del títol a què m’he referit adés: la
necessitat de la literatura per poder fer crítica. Hem
parlat del fet que la crítica necessita la literatura per
a fer literatura, és a dir, necessita l’obra literària, de
ficció o no, per poder fer crítica, per poder produir
papers literaris crítics. I, tanmateix, podríem plantejar
o temptar interpretacions diferents per a aquesta
mateixa proposició, la necessitat de la literatura per
poder fer crítica. És a dir, la necessitat o no de la
creació pura, per poder fer crítica. M’explique. Les
males llengües i la malevolència del gremi lletraferit
ha mirat de menystenir l’activitat dels crítics atribuint-
los o etiquetant-los com una mena d’escriptors
frustrats que, incapaços de fer textos literaris solvents,
es refugien en el consol de la crítica. Així doncs,
segons aquesta afirmació, moltes vegades elaborada
per un escriptor que ha estat objecte d’una crítica
negativa, el crític no seria més que un escriptor
frustrat que no pot anar, per incapacitat, més enllà
dels esgrafiats que fa sobre el paper de premsa. Crec,
sincerament, que aquesta afirmació és injusta i falsa.
En primer lloc, perquè el crític ja és en si un escriptor
i els seus papers són literatura. I, perquè, de la
mateixa manera que hi ha bons i mals escriptors de
novel·la, poesia o teatre, també n’hi ha de bons i de
dolents en el gènere de la crítica. Diguem-ho clar: no
cal haver fet “literatura pura de creació” per a fer
literatura crítica. N’hi ha prou de ser un lector atent i
a saber analitzar una obra a partir d’una base
enciclopèdica i conceptual sòlida. Una altra cosa és
que la creació de textos literaris específics, com ara
la novel·la, la poesia, l’assaig, o el teatre —i cite,
una vegada més, únicament els gèneres literaris que
compten amb una tradició consolidada i centenària—
servisquen o ens siguen ben útils a l’hora de produir
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literatura crítica. En el meu cas, aquesta
retroalimentació entre alguns d’aquests gèneres
clàssics que he tingut la sort o la necessitat de
conrear, i l’altre gènere, el de la crítica, m’han ajudat
a produir també textos crítics. Des del meu punt de
vista, i al marge de la bondat de tots els papers que
faig, o que fem els escriptors, la possibilitat o la
necessitat de fer novel·la o poesia m’ha estat molt
útil a l’hora de fer literatura crítica i, per molt paradoxal
que semble, també m’ha produït un neguit i una
angoixa que he mirat de solventar de la millor manera
que he pogut o he sabut, ja que la familiaritat amb
alguns dels diferents llenguatges que formen part i
que fan possible la literatura ha exigit el millor de mi.
En aquest sentit, no cal dir que la crítica, l’autocrítica,
és substancial per poder fer literatura. Dit d’una altra
manera, la pràctica crítica ens pot ser de gran utilitat
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també a l’hora de fer novel·la, poesia, assaig o textos
dramàtics. Sia com sia, una i altra activitat, la
“literatura crítica” i la “literatura de creació”, i ara faig
servir a propòsit etiquetes imprecises i inexactes per
entendre’ns, són —n’estic segur— igualment vàlides
i lícites en un mateix autor, i no estrictament
necessàries o imprescindibles si s’opta per la
monogàmia genèrica.

Comptat i debatut, m’agradaria deixar constància
d’una impressió que espere haver argumentat amb
competència al llarg d’aquestes línies. Només hi ha
una literatura però s’expressa de molt diverses
maneres i a través de gèneres diversos. Per a mi,
crítica, novel·la, assaig, poesia, teatre, dietari... i totes
les formes genèriques i literàries conegudes i encara
per conèixer són l’expressió d’un mateix amor, el nom
del qual és literatura.


