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de Joaquim Molas

Actualment cap del Departament de Català de la Facultat de Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona, Joaquim Molas és, dins el nostre 
món cultural tan insatisfactòriament cohesionat, una de les rares persones de les quals hom pot dir que té deixebles, que ha fet escola; tot un 
grup d'investigadors de la història literària, alguns dels quals ja avancen cap a una plena maduresa, li deuen una lliçó cabdal de rigor i d’exi- 
gència. Autor, amb Josep Romeu, del manual de Literatura catalana antiga publicat per Barcino i, amb Josep M. Castellet, del volum Poesia cata-
lana del segle XX, que marca un tombant important dins l’evolució de l’actitud de lectura davant els nostres poetes, ha publicat, entre d'altres 
títols, Lectures crítiques i Una cultura en crisi a més de nombrosos pròlegs, alguns dels quals a volums de la col·lecció «Antologia Catalana» que 
ell dirigeix. És també el director de la revista «Els marges». El text seu que avui presentem és constituït per fragments d’un diari de reflexió 
personal del qual el setmanari «Destino» va publicar l’any passat una primera sèrie, guardonada amb el premi Brunet.

El crític és un termòmetre de la cultura. "De la salut o de 
la crisi d’una cultura". De la mateixa manera que Tartista o 
l’escriptor són el termòmetre d’un sistema de vida o, més 
exactament, del sistema de vida d’unes classes concretes: les 
dominants.

Crec que un bon crític és aquell que sap equilibrar la capa-
citat d’anàlisi amb la de síntesi. "Concretament: que sap 
convertir la sèrie de dades fragmentàries, parcials i contra-
dictòries amb què treballa en un cos de doctrina coherent i 
universal". I afegeix amb un deix d’ironia: "fins i tot si el 
cos és fals!".

F sap molt bé el que sap: a la perfecció", diu M. "Però ig-
nora que el que sap és menys substanciós que el que no sap i 
que, per tant, hauria d’abandonar o, almenys, condicionar el 
seu orgull". “Un orgull desordenat posa en evidència més 
el que un no sap que el que un realment sap. En el fons, 
1 orgull funciona com un bumerang!
Deia, diu Carles Soldevila: “l’èxit literari a Catalunya és 
alhora massa fàcil i massa improductiu" (“Revista de Cata-
lunya", II, 1925, 525).

En el nostre context històric, les opcions amb què compta 
l’artista són ben poques. O ha de vendre’s i, doncs, trair-se. 
0 ha de crear una màscara que estableixi una distància 
convenient entre ell i l’empresari públic. O ha de recloure’s 
en el seu castell interior. “Compte amb això!, diu M. La so-
litud no és necessàriament insolidària. En molts casos, pot 
esser, de fet, és perfectament solidària. Com a acumulació 
de treball o com a testimoni moral. Un exemple? Picasso!".

Una cultura en lluita. La cultura catalana és el resultat 
duna colla de factors: un passat irregular i sovint inservi-
ble, un joc agònic d’interferències/opressions i d’intempè- 
ne/resistència, un feix de contradiccions internes de difícil 
solució, etc. "Aquest segle, amb tot, ha mostrat una certa 
Potencia creadora. Una potència que és tan, o més, visible 
dn les possibilitats frustrades que en les realitats computa-
bas en termes històrics: Gaudí, Miró, Barraquer...". Entre 
es frustrades, caldria inventariar: 1) els morts en fleur: 
olguera, Salvat-Papasseit, Crexells, Rosselló-Porcel, Es- 

^ .®rra> Màrius Torres...; 2) els morts prematurs: Mara- 
¡L.11, \icens Vives, Ferrater...; 3) els qui, pel desordre 
t roduït per una activitat política descabellada —i, tanma- 
esta’tnCCeSsària— m^s en concret< Per Ia guerra civil, han 

t condemnats en plena producció a un silenci més o 

menys absolut (Nicolau d’Olwer, Gassol) o a violentes fluc-
tuacions/rectificacions: Riba, Rubió i Balaguer...; 4) els qui, 
per motius econòmics o polítics, han hagut de treballar fora 
de llur context natural: Duran i Reynals, Trueta, Sert, Joan 
Coromines, Ferrater Mora...; 5) els qui, per tensions ideolò-
giques, han trencat amb el país i s’han desenrotllat en un 
altre àmbit cultural: Ors, Dalí, Miquel Villalonga... (malgrat 
tot, les novel·les d’Ignasi Agustí son prou superiors a les ca-
talanes de la mateixa fusta); 6) els qui, per diverses raons, 
han restat en l’anonimat més estricte. Morts, o reduïts al 
silenci, abans d’estrenar-se. Un buit en la història. Exemple? 
Pere Vives. "El futur és una altra qüestió. Una qüestió que 
està, i no està, a l’abast. Depèn del grau de voluntat que 
posem en la lluita però també de les condicions externes: 
demogràfiques, econòmiques, polítiques...".

L’art és sempre una reelaboració de la realitat. Ho és, diu 
M, "1) si intenta de reproduir els mecanismes més externs 
de la vida quotidiana; 2) si intenta de reproduir els més 
ocults —diríem l’altra cara; 3) si deforma conscientment una 
de les dues cares o, d’una manera més precisa, si combina 
de forma arbitrària i, doncs, insòlita els materials que en 
treu".

Alliberament d’una obsessió. "La literatura", diu M, "és sem-
pre un acte d’alliberament. Un acte que s’ha d’essencialitzar 
a través del record i universalitzar a través del llenguatge”.

Venjança o autojustificació. Els grans escriptors es dividei-
xen en dos grups: els qui utilitzen la literatura com una 
venjança i els qui la utilitzen com una autojustificació. “Jo 
sóc", diu M, “dels darrers”.

La vida moral de l’home. "Si inverteixo tot el meu temps en 
els llibres i si, de fet, he deixat que la meva vida es con-
vertís en sola literatura ha estat, és, perquè m’interessa l’ho- 
me. La vida moral de l’home".

Trobar un sentit a la feina en la síntesi. Una síntesi entre 
el servei/testimoni a Catalunya i la intervenció en els grans 
planteigs universals. "Cal evitar el localisme”, diu M, "però 
també cal evitar un universalisme sense arrels profundes".

Fracàs del poeta P: creure en el llenguatge fins a la miti-
ficació i viure, en canvi, el naufragi moral de l’home —del 
poeta— d’avui. "Si la contradicció és soluble, cosa que no 
crec, P fou incapaç de resoldre-la". De fet, aquest és el teu 
cas —em diu M.
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altres títols de gran venda
GEOGRAFIA DE CATALUNYA I, II i III vols,
per LI. Solé i col·laboradors.
HISTORIA DE CATALUNYA I i II vols.
per J. Reglà i col·laboradors.
HISTORIA DE BARCELONA I i II vols,
per A. Duran i Sanpere i col·laboradors.

editorial /-p
Consell de Cent, 391 ..co.
BARCELONA

Un gran escriptor és aquell que sap, o pot, equilibrar la seva 
capacitat creadora amb la seva capacitat de crítica. "Un 
desequilibri entre l’una i l’altra duu al fracàs. 0 al silenci’’. 
Que també és un fracàs!

"Si no vols passar de moda", diu M, “evita les modes, és 
a dir, procura no estar mai de moda. Ara: si algun dia vols 
estar de moda, procura haver passat de moda”.

Lluita de contraris. Abans de tot, una lluita entre les diver-
ses forces que conflueixen en la meva consciència individual/ 
social. Després, una passió d’escriptor, una professió d’en-
senyant, una necessitat de polític... Per últim, una existèn-
cia desconnectada —o inhibida— dins una praxis d’oficines 
i de cotxes. “La meva vida", diu M, “és una constant oscil·la-
ció entre unes forces i les altres, entre unes necessitats i les 
altres”. "La meva vida és un intent de dominar-les. De trobar 
la síntesi".

"Hem de ser d’algú per a tenir algú? Hem de sacrificar la 
nostra llibertat per a intentar d’omplir la nostra immensa 
solitud? ¿Què és la vida —la nostra vida concreta i fatal-
ment domèstica—: lluita per a assolir la llibertat o, al 
contrari, lluita per a vèncer la solitud?”.

Dietari. Entre el garbuix de papers personals, aïllar una ob-
sessió, establir una distància adequada entre la seva descrip-
ció i la meva emoció, despullar el resultat fins a l’os, triar 
a les palpentes una forma justa i eficaç... “O potser el pro-
cés és un altre, no ho sé”, dic a M.

En efecte: escriure és ampliar, substituir o eliminar fins que 
el text ja no admet cap mena de correcció o de manipula-
ció. De fet, fins que s’ajusta al que un s’ha, obscurament, 
proposat com a ideal.

Amb,el full en blanc, totes les opcions són possibles. “Un 
cop l’has embrutat amb un poema, aquest o l’altre, totes les 
opcions possibles menys una han deixat de ser possibles". 
De fet, el poema és el resultat d’una tria voluntària i, doncs, 
d’una destrucció involuntària.’“Produir un poema, diu M, és 
destruir un nombre infinit de poemes”.

Un cop enllestit el poema, l’autor no s’ha enriquit sinó que, 
al contrari, s’ha mutilat. "A mesura que crea, diu M, l’autor 
redueix el camp de les seves possibilitats. De jove, el ventall 
era, en principi, infinit; de vell, és el no-res". La vida és un 
procés lent de reducció i, doncs, de mutilació. "Cada obra 
és una gran mutilació”.

Temptació: reescriure tot el dietari. Reinterpretar els fets 
d’ahir amb el grau de consciència d’avui. "El pas del temps 
ajuda a comprendre els fets amb una nova profunditat”. 
Les aparences s’esvaeixen. Les contradiccions obtenen una/ 
la solució. Resta només l’essència. L’intocable. "Aleshores, 
tot resulta coherent". Una vida, treballada amb honradesa, 
es sempre coherent. — JOAQUIM MOLAS.

TAPES I ÍNDEXS DE «SERRA D’OR»
Tenim enllestits els índexs i les tapes de SERRA D’OR correspo-
nents a l'any 1976.

Si ens feu un pagament previ, per taló bancari si és possible, 
us els enviarem al preu de 200 ptes. les tapes i de 125 ptes.els 
índexs (325 en total). Si ho preferiu, però, podeu encarregar-los 
a la vostra llibreria habitual, o bé adquirir-los a les llibreries 
barcelonines següents, que en tindran un dipòsit:

Llibreria Plató (Muntaner, 428 i Balmes, 370) 
Casa del Llibre (Rda. Sant Pere, 3) 
Llibreria Ona (Gran Via, 654) 
Hogar del Libro (Vergara, 3) 
Ballester (Consell de Cent, 281) 
Llibreria Les Punxes (Rosselló, 260) 
Llibreria Xaloc (Sepúlveda, 41) 
Llibreria Porter (Portal de l'Àngel, 9) 
Llibreria Estai (Balmes, 84)
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