
ment oposada ; si no haguessin estat 
escriptors potser haurien pogut ser 
amics i haurien begut copes junts i 
haurien anat al cinema i a sopar i la 
discrepància els hauria divertits i tot. 
Els amics poden discrepar en infinitat 
de coses, menys en aquelles que són 
per a ells fonamentals.
Sabem, però, qui en dubta, que els 
més nobles sentiments poden produir 
iudicis erronis. Ens podem imaginar 
perfectament que un escriptor X ple 
de bones intencions vulgui fer-nos creu-
re que Z és un bon novel·lista, i que 
s’equivoqui, que s’equivoqui perquè ve-
gi en l’obra molt més del que hi ha, 
o molt més del que nosaltres hi veiem. 
Quin diàleg més fecund pot sortir d’u-
na controvèrsia d’aquesta mena! En 
literatura, tot el que no és lletra mor-
ta és controvèrsia. Perquè al món lite-
rari, en definitiva, el coneixement no

té res a veure amb un exercici d’opo-
sicions. I estem tots tan fets malbé 
pel sistema d’exàmens, oposicions, es-
calafó o investidures, que molt sovint 
confonem el crític amb una mena de 
dispensador de canongies. És en aquest 
sentit que apunta l’enfadada diatriba 
d’aquest articulista •—• no sé ben bé si 
li he de dir crític, perquè no sé si pos-
seeix el document acreditatiu — su-
posant que un home de l’ofici, temo-
rós de la competència, només obrirà 
les portes de la fama a qui li convingui 
per raons extraliteràries, entre d’altres 
les de l’amistat. Suposar que alguna 
vegada es pugui produir així o que així 
s’hagi produït ens obligaria a estar aler-
ta sobre els judicis de novel·listes, poe-
tes i, per què no?, dels crítics espe-
cialitzats, que són éssers humans tam-
bé, amb debilitats humanes ; però supo-
sar que sempre la humanitat actua per 
motius inconfessables invalida tot ju-

dici de valor, i sols és propi, afortu-
nadament, de les personalitats desequi-
librades.
Perquè no sols l’escriptor pot parlar 
d’un altre escriptor, sinó que és el seu 
deure. L’obra de l’home no és un cant 
més o menys bell, agradable de sentir 
com els refilets d’un canari. L’obra de 
l’home és diàleg, i l’home que es-
criu no té dret a refusar per tacte o 
comoditat o indiferència el risc d’e- 
quivocar-se ; té el deure d’explicar l’o-
pinió que li mereixen els altres, escrip-
tors, tant si són amics com si no te 
altra amistat amb ells que la lenta i 
duradora amistat de la lectura devota. 
I tot això acceptant els riscs que com-
porta, el menor dels quals és el de 
fer enfadar els qui es pensen que els 
gèneres literaris són incomunicables 
com els negociats à’hisenda.

MARIA-AURÈLIA CAPMANY.

literatura de diumenge?
per Estanislau Torres

Que dos dels nostres crítics literaris 
més conspicus coincideixin, en dife-
rents publicacions però en dates gai-
rebé idèntiques, a qualificar la majo-
ria d’escriptors catalans actuals com 
a, «literats de sortida d’oficina o de 
diumenge a la tarda», no deixa de ser 
significatiu... És més, aquesta qualifi-
cació — i lamentació i, fins i tot, acu-
sació— ha estat, si no en aquests ter-
mes, amb d’altres de semblants, repe-
tida en altres avinenteses. I no hi ha 
dubte que conté un gran fons de ve-
ritat. Però el que jo vull fer ressaltar, 
no és aquest fons de veritat. El que 

yuU fer ressaltar és el to més aviat 
feridor amb què són emeses aquestes 
paraules, perquè encara que Joan Fus-
ter, quan les escriu (vegeu «Destino», 
mim. 1.644), ja ens adverteix que han 
sorgit de la ploma del sempre sarcàs-
tic Josep Pla («la literatura, catalana 
moderna — diu Josep Pla — és una li-
teratura de diumenge a la tarda. I en-
cara si no plou a Barcelona»), Joan 
n -r 110 'vacilla a afegir tot seguit : 

sigui una literatura d’afeccionats»...
Joaquim Molas, l’altre crític que tam- 

ei si fa o no fa, qualifica l’escriptor 
atala com a «literats de sortida de 
otiema o de diumenge a la tarda» és, 

a>n ?a’3emi més aspre. A «Serra 
H4, diu, tot parlant de

«e/í .^Sagarra, de Pla i de Carner : 
m tet d’enfrontar-se amb la paperassa 

ns autèntics professionals de la lle- 
ni,.„,im^resa t’ajuda a respirar ampía-
te , tms a sentir-te animat. En efec- 
tinn i cluat-re són, o han estat, uns 
ment 1 Pd'trctxats que, en el mo- 
se 1 ' e triar el futur, apostaren amb 
ei?in at Per un ofici i saberen comer- 
afe?p^r ®lan f)art de dur activitat». I 
dp 4,1?’ capdavall del seu «Carnet 
trenta S’ : Arribarà (algú, d’aquí a 
amh i- ° <îUaranta anys) a explicar 

raons prou convincents tantes tar-

des de diumenge sacrificades al temor 
d’una aposta? ¿Tanta uniformitat d’es-
tils pansits o desguitarrats? ¿Tanta...»
O sigui que mentre Joan Fuster quali-
fica els escriptors catalans de «diumen-
ge a la tarda i encara si no plou a 
Barcelona», de «literats afeccionats», 
Joaquim Molas acaba per qualificar-los 
(si no tots, una gran part) com a au-
tors «d’estils pansits o desguitarrats»...
A cop d’ull, doncs, sembla que la ma-
joria d’escriptors catalans actuals hau-
rien de plegar veles i dedicar-se, ex-
clusivament, a la vida de família, als 
programes televisats, i, sobretot, hau-
rien de procurar no fer nosa als es-
criptors «professionals» que saben «co-
mercialitzar una gran part de llur ac-
tivitat»... I més, ateses les altres pa-
raules («la literatura catalana moderna 
no pot ser res més que una cosa de 
capellans, de candidats a capellans i 
de senyoretes»), degudes, també, a Josep 
Pla, i que Joan Fuster es complau a 
transcriure en el seu article, tot i que 
no acaba d’aclarir, com fa Pla, si es 
refereix a la «literatura catalana moder-
na» en general o bé exclusivament a la 

'poesia...-
I bé : «Haurien de plegar veles...», dic, 
però, ben mirat, ¿és que en fa, de 
nosa, aquesta «literatura de sortida de 
l’oficina o de diumenge a la tarda» ? 
¿És que la seva existència priva que 
els qui «sàpiguen comercialitzar una 
gran part de llur activitat» puguin 
ocupar el lloc que mereixen dintre la 
nostra literatura?
Joaquim Molas escriu : ¿Pla conreà el 
periodisme d’actualitat o de reportat-
ge ; Sagarra, el periodisme literari i el 
teatre. Carner i Riba ofereixen trets es-
pecials. El primer féu de traductor i 
de periodista fins que, més savi que 
ric, tocà el dos de diplomàtic ; Riba,

que un dia veié com es desinflava el 
seu projecte d’alternar la docència uni-
versitària amb l’activitat poètica i crí-
tica en la revista o el llibre, hagué de 
professionalitzar-se amb traduccions i 
feines editorials més o menys subalter-
nes»...
O sigui — remarquem-ho —- que Car-
ner «tocà el dos de diplomàtic» i Riba 
«hagué de professionalitzar-se amb tra-
duccions i feines editorials més o menys 
subalternes». La dedicació total, doncs, 
malgrat ells, no fou possible. I ara en-
cara ho és menys. El mateix Molas 
aclareix que «fer l’aposta a tot risc 
pot tenir la creu del fracàs de tants 
que pul·lulen per la premsa o jier les 
editorials sense pena ni glòria».
Opino, doncs, que és una mica fort 
d’exigir a l’escriptor català que, en les 
circumstàncies actuals (una actualitat 
que fa trenta anys que dura), clogui 
els ulls i es llanci a l’activitat literà-
ria en exclusiva... però encara trobo 
més fort tractar-los, com fan Fuster i 
Molas, amb uns termes que, a més d’in-
justos, són feridors.
Termes més feridors encara, si obser-
vem el problema serenament. Perquè, 
posem-nos la mà al pit : ¿és viable, per 
a l’escriptor català, aquesta dedicació 
plena ? Molas ens parla de Riba i de 
Carner... que ja veiem com van acabar, 
però també ens parla de Sagarra i de 
Pla. I tots sabem que Sagarra i Pla, 
per a sobreviure, com fan ara uns 
quants escriptors que evidentment s’han 
«professionalitzat», van haver d’escriu-
re (i Pla — com Fuster — encara ho 
fa) en un idioma que no era el propi. 
¿I qui no recorda els blasmes que van 
rebre ?
El problema, doncs, només té (si és 
que és un problema) aquesta solució :
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el bilingüisme literari. A tot estirar, es-
criure, quan les circumstàncies ho per-
meten, en català. I quan no ho perme-
ten, en castellà. Que és el que fa, per 
exemple, Baltasar Porcel.
I que consti que aquesta posició no la 
critico obertament. Reconec que és una 
posició de difícil equilibri, discutible, i 
no exempta de perills, però també re-
conec que el qui té pasta de periodista 
no la pot eludir i que, en certs mo-
ments, moments molt determinats, fins 
i tot pot ser útil.

Però tot això no priva de creure que 
les paraules de Molas i de Fuster són 
injustes, feridores, i que, una vegada 
més, al nostre país bandegem (o pro-
curem de bandejar) molts dels qui, com 
a mínim, són dignes de respecte._ Mo-
las i Fuster saben, més bé que ningú, 
la tasca que han dut a terme, sobretot 
en èpoques encara molt més difícils 
que les actuals, molts d’aquests es-
criptors «de sortida de l’oficina o .de 
diumenge a la tarda». Aquests escrip-
tors que molt sovint produïen, no per 
amor a l’art, com vulgarment diem,

sinó per amor al país, ja que no cobra- 
ven ni un cèntim pels seus treballs, ¡ 
que encara ara escriuen, després d’una 
jornada de treball intens (treball que 
molt sovint els ve a repèl,, però que els 
permet viure), per tal d’ajudar a man-
tenir aquesta nostra literatura que, és 
innegable, no podia — ni pot — viu-
re, exclusivament, de «monstres sa-
grats» com són els d’altra banda admi-
rables i dignes de respecte, Riba, Sa- 
garra, Carner, Pla...

ESTANISLAU TORRES.

en. demanda d’explicacions
per Mossèn Josep Dalmau

He llegit la lletra menuda de les crí-
tiques de literatura religiosa que signa 
Joan L·lopis al número 107, pàg. 52, i 
em penso que tinc dret, com a autor 
criticat, a dir-hi la meva. I vull dir 
fonamentalment dues coses entre mol-
tes que m’ha suscitat el curt judici.
A) Demanar que hom expliciti on hi ha 
els errors doctrinals al meu llibre. Jo 
admeto molt bé que hom cregui . que 
les meves afirmacions siguin radicals 
o bé exagerades les descripcions i pin-
torescos, etc., etc. Ja anuncio al comen-
çament que tot judici sobre una cosa, 
dóna més l’angle de visió del qui fa la 
crítica, que no pas la realitat objecti-
va del llibre. Tots tenim el nostre punt 
de vista sobre les coses ; i en Joan Llo- 
pis té el seu ben explícitament re-
tratat a la breu descripció de les se-
ves impressions de la lectura del meu 
llibre. No hi ha res a dir a això. 
Però jo em veig obligat a demanar-li 
per a mi i per als lectors (han estat 
venuts els tres mil exemplars de la 
primera edició ! ) que concreti on hi ha 
els errors doctrinals.
Les descripcions pintoresques han es-
tat intencionades ; massa sovint els lli-
bres de contingut doctrinal són més 
pesats que el plom i... el lector els 
deixa a les prestatgeries.
Les exageracions són un gènere lite-
rari, emprat per Crist mateix, d’una 
gran eficàcia pedagògica. La gent aca-
ba sabent el que dic en el meu llibre ; 
en canvi, els malabarismes de minu-
ciositat que pretenen comptar els pèls 
de la cara, maregen i desfiguren els 
trets fonamentals de l’expressió. Diria 
que un exemple d’aquest enrevessa- 
ment és la crítica que m’ha fet el meu 
amic Josep M. Pinol últimament en 
aquestes planes ; no he arribat a sa-
ber què em retreia i què m’alabava. 
Vull creure que tot el que diu és molt 
profund, però certament no m’ha ar-
ribat a interessar. Diria que aquelles 
precisions de detall, a mi i al gran pú-
blic tant ens fan. Ni les hem de me-
nester ni ens fan nosa : hi passem 
pel damunt.
Les omissions...Q No he pretès d’esgo-
tar el tema. No’sóc un alemany,. sinó 
un meridional. Tampoc no sé si les 
omissions que ha trobat com a buit en

Joan Llopis van destinades a potenciar 
la tesi (en aquest cas estic convençut 
que el que volia dir ha quedat sufi-
cientment clar) o anaven destinades a 
aigualir el vi. Si així fos, prefereixo 
que la gent begui primer el vi, i des-
prés, si voi, que begui aigua. Torno a 
dir que no em sembla pedagògic, ni sa, 
desfigurar amb minúcies els trets es-
sencials de l’esquema o les línies de 
força.
De tota manera, ésser pintoresc i exa-
gerat en les descripcions i haver omès 
dades o conceptes és un element dis-
cutible. A en Llopis això no li ha agra-
dat — ja que ho retreu com a defec-
te —, i ho comprenc molt bé i ho 
accepto. No tothom té la mateixa sen-
sibilitat.
Però el que em resisteixo a admetre 
al mateix nivell és allò que cau dins 
el terreny discutible i allò que en Llo-
pis qualifica d’errors doctrinals. Ac-
cepto que algunes de les meves afirma-
cions puguin ésser discutibles ; em re-
sisteixo a admetre que hi hagi errors 
doctrinals : en això hi he tingut cura. 
Mentre no em sigui demostrat el con-
trari, davant d’una afirmació gratuïta 
em veig obligat a respondre amb una 
altra afirmació rodona que s’aguanta 
per tots els raonaments i dades del 
meu assaig. És aquesta : «En Llopis 
porta errors doctrinals (no sé quins) 
dins el seu magí, perquè al meu assaig 
no n’hi ha i ell diu que sí;. atenció 
amb els judicis d’aquest crític en el 
camp doctrinal ! ».
Jo faria una pregunta en aquest camp 
a en Joan Llopis :
Els errors doctrinals que ell ha detec-
tat, ¿són els que constitueixen la tesi 
del llibre? És a dir, ¿.l’autoritarisme 
està installât i institucionalitzat jurí-
dicament dins l’Església, o es troben 
aquests errors doctrinals en algun racó 
marginat de l’assaig, que no afecten ni 
la denúncia ni l’intent de fonamentar 
una estructuració canònica on el dià-
leg, institucionalitzat ja a nivell, doctri-
nal pel Concili, hi quedi també en la 
zona de govern pastoral?
Quina és la veritat dogmàtica que, es 
troba negada en aquest llibre ? On és i 
quin és l’error doctrinal ? És molt im-

portant per al lector aquesta resposta, 
perquè pot desvirtuar tot el llibre o 
simplement el pot purificar, segons que 
l’error caigui dins la zona de la tesi o 
sigui simplement un error «de pas-
sada», marginal. Si això no és con-
cretat, hom desorienta més el lector 
amb aquesta mena de crítiques que no 
pas l’ajuda a veure-hi clar. I diria 
igualment de cara al mateix autor.
Repeteixo que una cosa és que quel-
com sigui discutible i una altra radi-
calment distinta és que sigui un error 
doctrinal. Jo no em nego amb banda 
que hi pugui haver errors doctrinals 
al meu assaig ; però em resisteixo a 
admetre’ls mentre hom no me’ls con-
creti. A mi no m’és cap autoritat una 
afirmació en el buit, d’un crític, encara 
que aquest signi Joan Llopis. I dei- 
xeu-me aclarir, encara que sigui en 
forma d’acudit, que no faig, com aquell 
teòleg que deia : «Mira, jo em vaig 
començar a adonar que el Sant Rare 
no era infal·lible quan vaig veure que 
les seves opinions no coincidien am 
les meves ! ».
B) En segon lloc vull dir ben alt que 
em nego a ser profeta de res. Aviat e 
sentit comú serà tan escàs dins 1 hsg ■ 
sia que el fet de tenir-ne constituirà u 
heroisme ! Quan la gent no feta mai 
per la deformació professional (i 
teòlegs són els més afectats d aclu, 
virus) entenen ben netament el que. 
diu i s’hi troben essencialment 
tificats, no en diem projetisvie, per 
vor. Em sento un home normal, 
normalitat no crec que pugui esser 
logada de profetisme. Pretenc fer 
normalitat, en tot cas, la meva „ 
desa. No defujo ésser profeta, enrr 
tres raons perquè no depèn d un > 
teix la capacitat de ser-ho o no. * 1 
nego haver tingut en cap, momen 
intenció profètica» que m atriuu 
Joan Llopis, quan vaig escriure ei 
bre L’agonia de l’autoritarisme eai 
Això és tot.

CINC D'OROS 
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