
He rebut una carta d’Amsterdam, amb una 
signatura il·legible i sense adreça de remi
tent, en la qual l'autor desconegut es plany 
de la dèria dels escriptors catalans a insis
tir en els temes de la República enderro
cada, de la guerra i de l’exili, perquè en 
la literatura d’altres pobles que han sofert 
desgràcies semblants, i a escala més gran, 
fa temps que els escriptors han abandonat 
ja aquests temes que no interessen el seu 
públic actual per simple anacronisme. I em 
posa com a exemple els jueus. La compara
ció no és gens vàlida. Quan els jueus han 
estat perseguits a l’Alemanya nazi, a Rússia 
i a altres països, els seus problemes han 
tingut sempre, immediata, la seva literatura 
testimonial i de protesta arreu del món i en 
diverses llengües, la qual cosa els ha donat 
una difusió que no tindran mai els proble
mes de Catalunya. La literatura sobre les 
penalitats dels jueus ha reflectit dia dar
rera dia les dificultats —i els èxits a supe
rar-íes— i ha evolucionat seguint-ne el curs, 
la qual cosa ha pogut fer d'una manera 
avantatjosa: en versió original en diverses 
llengües i en traducció a d’altres —entre 
elles les de més difusió. És lògic que els 
jueus creïn, avui, una literatura en llen
gües diverses —perquè hi ha escriptors de 
llengua anglesa, francesa, alemanya i d'al
tres— que, deixat Hitler enrera en la his
tòria, tracta els problemes actuals del po
ble jueu, ja sigui a Israel, ja sigui als 
països on viuen jueus en condició d’immi
grants en alguns casos, però sovint com a 
nacionals. Ja no han de parlar de Hitler 
si no és en llibres d’història. Però els cata
lans no ens trobem en les mateixes condi
cions. Gairebé no hi va haver literatura 
catalana que reflectís la vida del país en 
el període de la República i acabada la 
guerra. ¿On podien els escriptors catalans 
tractar de la vida dramàtica a l’exili i, en
cara pitjor, tràgica, a la Catalunya sot
mesa? En alguns casos la poca audiència 
Que podia tenir una literatura testimonial 
de la persecució, i en altres la impossibi
litat absoluta de publicar-la, van fer que 
la literatura catalana de la República, de la 
guerra, de l’exili i de la postguerra imme
diata no es fes al seu dia i que per tant 
encara avui tingui validesa, per omplir una 
llacuna que existeix en les nostres lletres. 
Els qui ens facin retrets quan tractem de 
cobrir-la han de tenir en compte que no 
es una dèria sinó una necessitat i, sobre
tot, no han de perdre de vista un fet im
portant del qual sembla que no s’adonen: 
Que els escriptors catalans dels seixanta 
ençà escriuen amb la «normalitat» que fau
tor —o autora— de la carta en qüestió ens 
exigeix, mentre que els vells, testimonis 
d una vida que no va tenir la seva literatu
ra. es dediquen a fer el que havia d’haver-se 
ret i no es va fer. I això no durarà gaire, 
o bé perquè s’haurà omplert la llacuna o 
be Per la simple extinció dels testimonis.
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No fa gaires dies vaig veure anunciada a 
la TV una sèrie que versarà sobre la Màfia. 
La sèrie és italiana i entre els col·labora
dors hi ha el prestigiós nom de Leonardo 
Sciacia, que admiro moltíssim, així que 
vaig disposar-me a vigilar l’hora per no 
perdre’m el serial. El primer capítol versa 
sobre els avantpassats de la Màfia i arrenca 
d'una Sicília colonitzada en ple segle xvi. 
El personatge central és l’esquema del que 
serà il padrino, que els ianquis han con
vertit en un tipus ambigu i amb prou vir
tuts atractives per a fer-ne el centre d’un 
film. He de confessar que il padrino és un 
personatge que em treu de polleguera. Puc 
sentir certa tendresa, certa debilitat més 
ben dit, pels antiherois com és ara el lla
dre de camí ral, el bandoler, el corsari, el 
llibertí, gent incomodíssima que es pren 
la llei pel seu compte. Però el mafiós que 
assoleix el domini amb la corrupció i la 
por em produeix nàusea, car no és sols ell 
el repugnant, sinó que fa repugnant la gent 
que el volta. Al serial italià el dibuix del 
mafiós és d'una claredat meridiana. Petit, 
ruec, sense esplendideses ni exhibicions de 
plaers envejables, ¿Z padrino dedica la seva 
existència al poder i al prestigi. Amo de 
tot allò que produeix algun benefici a la 
rodalia, no pot tolerar que un humil mo
liner tingui l'atreviment de ser amo del 
seu propi molí. Pel senzill fet de la seva 
existència és un desafiament al seu prestigi. 
L’homenet, petit, ruec, posa en marxa els 
mecanismes de la seva indiscutida autori
tat: extorsió, protecció, terror, i eliminarà 
l’atrevit modest moliner, senzillament cre
mant el molí amb el tossut propietari a 
dins.
No hi ha dubte que la història à.’il padrino 
m’inquieta i em turmenta perquè visc en 
una terra escassa de lleis pròpies de fa se
gles, terreny abonat per a l’exercici de la 
protecció i del terror. Per això poso tantes 
esperances en un govern català visible, dis
cutible, amb el qual et sigui possible de 
col·laborar sense desmentir la teva dignitat 
personal. I miro el futur amb una prudent 
esperança, amb el profund desig de veure 
com desapareix del nostre horitzó l’exer
cici del padrinatge, que no és més que 
l’acumulació de petits poders directes 
que envileixen la clientela esporuguida, uns 
petits poders acumulats que s’exerceixen 
amb sobreentesos i intimidacions velades, 
amb un rerafons en el qual «s’escolta si
lenci», com diuen els crítics de Toros. Un 
dels moments més angoixants del primer 
capítol del serial és el de la boca closa dels 
testimonis, perseguits, apallissats, humi
liats, extorquits, però morts de por de per
dre els misèrrims beneficis de l’obediència. 
El Padrí només pot exercir el seu poder en 
l’atmosfera que ell mateix ha creat del si
lenci. El Padrí no parla, no discuteix, i en 
el silenci nega l'existència del seu poder 
silenciós. Només de tant en tant algun sot
mès emmudit et diu en veu baixa: Ja se 
sap, o et sotmets o més val que desapare
guis. — MARIA-AURÈLIA CAPMANY.

TORNANT-HI AMB L’ERROR 
SOBRE «L’AVARA POVERTÀ»
Algú degué començar. Algú que, pedantesc 
i cofoi, ho va «reproduir», per fer-ho més 
bé, en italià. I ja no hi ha hagut aturador 
per a Terror. Encara no fa gaires dies 
—i d’això em queixo, que el fet sigui actual 
i vigent-—, en un article sobre economia i 
de ploma ben solvent, el petit estropici 
—petit, si voleu, però massa repetit— feia 
altra vegada de les seves, i el famós vers 
del Dant, del Cant VIII del Paradís, vers 77, 
que ben de debò diu «l’avara povertà di 
Catalogna», sortia escrit amb els dos mots 
darrers canviats, i deia, com gairebé sem
pre, «l’avara povertà dei catalani». I no és 
exactament el mateix. Perquè, per exemple, 
Josep M. de Sagarra explica el vers (tra
duït per ell per «de Catalunya, la pobresa 
avara») en els termes següents: «Ara bé, 
aquesta "avara pobresa de Catalunya" en 
boca del Dant, no voldrà dir, com algú ha 
suposat, "avarícia digna de catalans", sinó 
que es refereix al cas concret dels amics 
de Robert d’Anjou. No és cap blasme que 
el Dant llancés contra el nostre país.» I afe
geix: «Aquesta manera de condemnar no 
és nova en ell; és molt més fort el que diu 
de Florència, de Lucca, de Gènova i de 
Pisa, i el que diu dels francesos i de la 
Itàlia en general, que aquesta "avara po
vertà” tan utilitzada per uns i altres amb 
diversos fins, i a la qual el Dant degué 
donar poca importància. A mi em sembla 
un hendecasíl·Iab perfecte i res més.» Però 
ja el 1927, Bernat Montsià, pseudònim de 
l’escriptor i gramàtic C. A. Jordana, al sisè 
capítol del seu llibret Els catalans jutjats 
pels altres, relacionava agudament la pro
verbial laboriositat catalana amb una es
cassa predisposició envers la generositat 
material. Perquè és prou conegut el fet que 
l’esforç a què obliga una terra difícil porta 
a la contenció de les despeses. I escrivia, 
doncs, B. Montsià: «És ben natural, si bé 
no sempre exacte, de relacionar una gran 
amor al treball amb una avidesa excessiva 
pels diners, i pel que fa als catalans, aques
ta relació ha estat sovint i amb força esta
blerta.» Però jo diria encara més: diria que 
la distinció entre «Catalunya», com escriu 
el Dant, i «els catalans», com diuen els 
qui el citen erradament, és una distinció 
fonamental. Com escriví Sagarra, el Dant 
es refereix al cas concret dels amics de 
R. d’Anjou, els quals procedien d’una con
trada en què el guany era difícil, d’una 
terra pobra, avara de la seva pobra riquesa. 
Se sabia, i el Dant ho devia saber, que a 
Catalunya calia treballar molt per anar 
endavant. I Catalunya no vivia explotant 
els altres, com viuen aquells que, dient-ho 
amb Guerau de Liost, «peguen i no pa
guen». Massa sovint, Taire de grans se
nyors, el prenen els endeutats que viuen 
de gorra (o de guerra); però els qui treba
llen estalvien. No ens tirem terra als ulls, 
doncs, ni siguem inexactes, si pot ser, en 
citar els clàssics. Siguem més generosos 
amb el Dant i amb nosaltres mateixos!
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