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Gener del 1983 
  
HOMENATGE A PICASSO 
(coautor Xavier Franquesa) 
 
Aquest text, en principi introductori a l’obra Homenatge a Picasso, d’Antoni Tàpies, 
l’imaginàvem format de tres apartats. El primer havia de ser una mena de visió general 
a partir de diversos temes que l’obra de Tàpies ens suggeria, i els  dos apartats 
següents els vèiem com dues propostes de lectura possibles escollides entre les 
diverses que vam anar proposant al llarg de la conversa, en funció de tot el que volíem 
assenyalar referent al monument inaugurat. 
 
  

1 
 
El primer dels tres apartats, doncs, havia de consistir en l’exposició de qüestions com 
és ara la relació entre creació i la seva anàlisi, convençuts que sovint les interpretacions 
fetes sobre la producció artística han dut a la dilució dels aspectes més emotius —i en 
primera instància generadors— del treball de l’artista: ens preocupava comprovar com 
els estereotips culturals havien aconseguit restar eficàcia al treball creador, ben bé com 
si la societat —aquesta societat— necessités produir anticossos davant de la possibilitat 
de commoció, i preferís interposar-hi un discurs neutre, atònit, en què prevaldria la 
contemplació per sobre de l’acció. 

En la nostra conversa també vam referir-nos a la sintaxi de la violència nascuda 
de l’heterogeneïtat i de la juxtaposició, fenomen evident en les obres de Tàpies com en 
les de Picasso, i opinàvem que aquest tipus de sintaxi havia trobat un canal d’expressió 
idoni en els “collages”: pensàvem en el mateix Picasso o en la “columna” de Schwitters, 
entre els quals crèiem que es podia encloure perfectament l’obra de Tàpies ara 
inaugurada. 

Del tema del “collage” vam passar als orígens d’aquesta sintaxi 
“desconstruïda”, i vam parlar de la concepció de l’espai cubista, i com aquest era 
encara el més irritant per l’espectador a causa del desassossec que provoca la 
multiplicitat. Aquest espai cubista també el vèiem reflectit en l’Homenatge a Picasso, 
però en el seu vessant més punyent, és a dir, aquell que substitueix l’al·lusió per 
l’evidència, i això ens remetia immediatament a les escultures de cartró i als “collages” 
escultòrics de l’artista malagueny. 

Un altre tema que vam esmentar va ser eI de l’agressivitat del monument tapià 
cap a la ciutat i alhora la volguda contradicció que suposava tancar-lo dintre d’un cub 
de vidre, cosa que creava un impacte visual entre un espai minimal i aquell interior 
estàticament i estèticament convuls i denunciador. En aquest punt va sorgir la idea 
irònica que Tàpies, al tancar el monument dintre del vidre més que transformar l’obra 
en un petit museu que calia protegir, volia preservar l’exterior, com qui mostra alguna 
cosa extraordinària, però perillosa, talment l’urna esdevingués una gàbia. Amb aquesta 
idea intentàvem expressar que l’obra tapiana trencava els límits restrictius del simple 
discurs esteticista a què sovint queden reduïdes moltes obres al poder ser resumides 
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fàcilment mitjançant uns “clixés” socialment protectors. I aquest trencament es produïa 
sobretot pel fet sorprenent d’incidir en un món com és el dels monuments públics 
condemnat als materials imperibles com la pedra i el metall, sovint polits i brillants i 
sempre complaents: opinàvem que tot artista, a l’enfrontar-se al monument, es 
plantejava més que mai la durada, la immortalitat; en canvi, Tàpies emprava ara uns 
elements, els mobles, totalment contraris, dissenyats per anar en un espai recòndit i 
protector. D’aquí va sorgir la idea d’interior inaccessible, on només es podia penetrar 
en imatge a través del mirall. 

Moltes altres qüestions van anar sorgint al fil de la conversa, i gairebé sempre 
constatàvem que molt fàcilment, com en els somnis, al recordar el monument ens 
perdíem en consideracions parcials i en detalls accessoris que ens feien estar pendents 
del sofà i el seu mirall, les cadires, les mantes, etc., sense adonar-nos que l’obra no era 
cap paradoxa, i que els objectes, un a un i també entre ells, de manera gairebé 
automàtica, componien més enllà de l’autor un llarg relat difícil d’esbrinar però 
transparent. 
 
 

2 
 
La primera de les dues propostes de lectura escollides va ser la de redactar una història 
en què un personatge, caracteritzat socialment i culturalment, s’enfrontés al monument 
i descobrís amb estupor que els mobles que componen l’obra tapiana eren de la casa on 
va viure tota la infància. 

A partir d’aquesta situació gairebé única, però que podria ser real, es tractava 
d’analitzar totes les reaccions del personatge, des de la sorpresa inicial fins a la 
impotència de veure que una part íntima del seu passat restava irrecuperable i 
exposada per sempre a la mirada publica. 

A l’anar-hi pensant ens adonàvem que realment la situació era absolutament 
colpidora, i ens imaginàvem el personatge, paralitzat davant del monument, sense 
esma de res, evocant passatges de la seva vida relacionats de manera concreta amb 
aquells mobles, definidors d’una ideologia caracteritzada per les idees bàsiques de 
seguretat i protecció i en la qual la “casa” té un paper fonamental. 

Amb aquesta mena de petita història preteníem defensar la necessitat que l’art 
sigui viscut amb aquesta força colpidora, gairebé com a situació límit, no particular 
evidentment, però sí límit a nivell simbòlic; és a dir, no plantejar-nos l’admiració o el 
rebuig esteticista en ell mateix —reduccionisrne avui a l’ordre del dia—, sinó l’art com 
a coneixement aventurat, arrauxat, de les pròpies reaccions i dels límits de la realitat, i 
en aquest sentit l’Homenatge a Picasso ens semblava exemplar. 
 
 

3 
 
L’altra proposta de lectura escollida era la d’establir la comparança entre una obra de 
Picasso i aquesta obra de Tàpies. 

Per nosaltres, l’Homenatge a Picasso se’ns representava —ja ho hem assenyalat 
abans— com un interior, un interior destruït, mostrat, tràgic, però un interior. Per tant, 
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una de les obres de Picasso que s’hi adeia més bé era el Gernika, també un interior 
portat a un alt nivell dramàtic. 

A partir d’aquesta idea volíem fer una descripció entre objectiva i poètica de 
totes dues obres i a continuació comparar-les en el pla ideològic. 

Picasso pinta una obra sol·licitada on expressa tot l’horror pel drama d’un 
bombardeig que amb el temps, i en part gràcies a l’obra picassiana, ha esdevingut 
simbòlic del genocidi d’un poble. L’obra de Tàpies, també d’encàrrec, és en canvi d’un 
dramatisme més lent, més nostàlgic: relata també una destrucció o, si voleu, una crisi 
profunda, la d’un tipus de societat que ha cregut fer dels seus objectes l’altar del seu 
fetixisme i la garantia de la seva perpetuació, sense ser capaç de comprendre mai la 
seva pròpia peribilitat. Aquell sofà traspassat per una biga industrial és una metàfora 
bellíssima i alhora duríssima de les contradiccions d’un model social. 

Gernika seria la destrucció, la mort, l’instant. Homenatge a Picasso, la decrepitud, 
l’agonia, el temps. 
 

* * * 
 
Però aquest text no ha sigut possible. 
 

● 
 

Març del 1983 
 
GÓMEZ MOLINA, EL SO DEL GEST I DEL COLOR 
 
Dies enrera, mentre visitava l’exposició de J. J. Gómez Molina, a la galeria Dau al Set, 
pensava en aquella opinió força estesa que considera la pintura com un llenguatge 
sense fronteres a causa d’una suposada absència de problemes de comprensió 
lingüística. 

Amb tot, aquesta opinió —i encara més després de contemplar els quadres 
exposats—sempre m’ha semblat inexacta, si no era al preu de quedar-me amb els 
aspectes més superficials de tota obra artística, és a dir, amb el simple veure i no pas 
amb el mes ambigu i complex reconeixe-s'hi. 

Afirmar que la pintura, que tota pintura, pot ser compresa per qualsevol és 
acceptar una visió de l’art absolutament esteticista, potser tan esteticistament estúpida 
com si algú afirmés que del llenguatge parlat l’únic que l’apassionava era el so, i 
s’extasiés sentint les paraules, sense desitjar en cap moment saber què significaven o a 
què remetien. 

Dic tot això perquè davant dels quadros de Gómez Molina —i sobretot davant 
de les seves sobergues i agressives roques— allò que més m’ha trasbalsat ha sigut que, 
una vegada traspassat el llindar de la tela —és a dir, el so del gest i dels colors—, he 
descobert com m’era de difícil comprendre la realitat a què es referien. 

Sé que al llegir aquestes paraules i veure les obres a què em refereixo molts 
diran que l’aspror indica tal cosa, que les formes rocoses fàl·liques tal altra, que els 
colors d’aquesta mena la de més enllà... acollint-se —inconscientment timorats— a un 
discurs reduccionista i consolador, absurdament complaguts per una neutralitat 
totalment muda. 
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Però, certament, aquestes àrides, àrdues i bellíssimes teles són dites amb unes 
paraules que no són les de la meva llengua. I aquesta dificultat m’apassiona, cansat 
potser d’admirar-me constantment del que ja conec i entenc. 

Em complau aquest esforç que m’obliga a fer l’autor de traduir els seus quadros 
al meu llenguatge, les seves sensacions a unes sensacions que neixen d’una realitat ben 
diferent... Em complau aquesta busca necessària de correspondències, de sinònims, que 
puguin dir-me en la meva llengua allò que el pintor ens vol dir... 

Jo li demanaria, doncs, que ens continués parlant com li cal fer-ho, sense 
cessions ni conxorxes. Que sortís del jardí, que fugís de tota pinzellada híbrida. Només 
les serps són bífides, a banda i banda. 

 
● 

 
Abril del 1983 

 
DIR LES COSES PEL SEU NOM 
 
En un model de societat com el nostre, parlar com es fa sovint de política cultural resulta, 
si més no, força inversemblant, sobretot en boca —o en ploma— d’alguns personatges 
pretesament progressistes. 

La idea de política cultural —si considerem que la promoció de la cultura ha de 
beneficiar tots els individus que componen la col·lectivitat a la qual aquesta promoció 
s’aplica— implica una ideologia molt precisa, estructurada necessàriament sobre un 
model social eminentment ètic, i a grans trets podríem convenir que l’únic model social 
ètic possible passaria per la consecució d’una societat (¿utòpica?) sense divisions de 
classe. Perquè, si no, ¿com podem arribar a imaginar un model cultural comú, que 
beneficiï de manera igual aquells que, en totes les altres qüestions, estan sotmesos a la 
dictadura de les diferències? En aquest cas, la cultura sempre serà un privilegi més pel 
qual lluitar en contra dels altres (en competència amb els altres) i un producte 
manufacturat accessible només a aquells que puguin comprar-lo, però no pas un bé 
comú. 

Acceptar, doncs, que sobre un model de producció com el nostre es pot aplicar 
una política cultural per tots és la típica demagògia de la classe dominant, que pretén 
imposar com a global allò que només serveix a uns interessos concrets, indefugibles 
mentre la societat continuï bastida damunt d’un tipus de relacions econòmiques 
determinades. 

Per tant, en un model de societat com el nostre seria molt millor parlar de 
cultura i res més. D’aquella cultura —l’única cultura possible, perquè tota altra actitud 
és comerç intel·lectual— feta dels diversos i múltiples esforços individuals sorgits natu-
ralment i sempre com a reacció davant del control, defensiu i conservador, que el 
poder es proposa i que no pot mai deixar d’intentar a causa de la seva mateixa 
idiosincràsia. És a dir, una cultura obligadament contrària a tota intervenció, 
irremeiablement individual i allunyada de subvencions i conxorxes, en el 
convenciment que fora d’ella nomes existeix la col·laboració, la propaganda, la 
institució. 

En aquest context, doncs, la política cultural només pot aparèixer com un intent 
de manipulació i reorientació de la multiplicitat de manifestacions a través de 
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potenciar determinades actituds en detriment d’altres mitjançant el poder que atorga la 
possessió o el control del diner. 

En la nostra societat, política cultural suposa un intent de negar les contradiccions 
que genera la cultura i d’imposar un discurs unitari per damunt —o en contra— de la 
diversitat, ja que aquells que la protagonitzen creant-la no poden respondre, en les 
nostres circumstàncies, a uns interessos ideològics únics —únics encara que els gestors 
canviïn—, perquè el treball de creació respon a una escissió irreductible entre la 
tradició i la transformació, entre els orígens i el futur. És a dir, política cultural en aquest 
model social suposa plantejar una uniformitat a partir d’allò —o millor, a pesar 
d’allò— que es troba intrínsecament en lluita d’una manera permanent, perquè, si no, 
no és debat, cultura, i, per tant, no pot oferir mai un model unívoc d'actuació. 

I he afirmat que difícilment hi pot haver política cultural sense un model social 
molt precís, perquè no deixaria de ser sorprenent que partits que han adoptat com a 
ideologia la tendència a la dilució de les ideologies poguessin aconseguir en el camp de 
la cultura alguna cosa més que la dilució de la radicalitat que hauria de suposar la 
creació cultural. 

En definitiva, en una societat basada en un tipus de funcionament econòmic 
bàsicament cínic, aquells que, amb subterfugis ideològics exculpatoris, la gestionen i la 
legitimen no poden parlar de política cultural: ¿política cultural orientada a què, amb 
quins objectius? ¿Perpetuar els valors establerts seria fer cultura en una societat on la 
cultura per ser-ho ha de rebutjar necessàriament tals valors? Però, d’altra banda, ¿pot el 
poder defensar una cultura que el qüestioni constantment, perquè, si no, no és cultura? 
¿Pot una societat com la nostra subvencionar la dissidència i aquesta pot ser realment 
dissident, crítica, quan és subvencionada? 

Sembla que tot plegat seria demanar la quadratura del cercle, i que sota 
l’etiqueta de política cultural s’amaga —com ja he afirmat abans— la “acultural” 
consigna de controlar el que es pugui per rebaixar el sostre crític que representa la 
creació d’idees en tots els camps. 

Només hi ha, doncs, dues alternatives: un absolut laissez faire i que les forces 
culturals sorgeixin i desapareguin per elles mateixes, castigades per les lleis del mercat 
cultural, però vives, si més no, per l’esforç combatiu de sobreviure, o, contràriament, 
intervenció total a tots els nivells, primerament en l’econòmic, amb el benentès que 
això només es pot acceptar quan es fa des d’una comprensió radical dels fenòmens 
històrics i socials i a favor d’un home no fal·laçment lliure i sovint en atur, sinó igual. La 
resta és, conscientment o inconscientment, hipocresia, mediocritat, mutilació, 
onanisme. 
 

● 
 

Maig del 1983 
 
PLORADORES I HIPOCONDRÍACS COM A PROFESSIÓ LITERÀRIA   
 
Aquests últims anys, en la poesia catalana s’ha imposat amb una força insospitada el 
tema del lament pel temps que fuig, fins a tal punt que Catalunya ha esdevingut el lloc 
d’Europa amb mes ploradores per quilòmetre quadrat, algunes de les quals, 
sorprenentment, joveníssimes. 
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És fàcil de comprendre que un sector dels poetes adopti com a ofici el plany, i 
fins i tot es podria acceptar que aquest sector compleix una funció social necessària. 
Amb tot, allò que comença a ser preocupant és el caràcter epidèmic de la qüestió, 
fenomen indicatiu del caràcter profundament reaccionari que actualment va prenent al 
nostre país la cultura, de la qual ha estat gairebé eliminat tot optimisme vital i 
transformador: sembla talment com si la intelligentsia, igual que l’economia, s’hagués 
vist terriblement afectada per la crisi del petroli del 1973. 

Però tot això s’agreuja encara més quan descobrim que el lamentable tema del 
lament ha esdevingut, a més d’epidèmic, acadèmic, i que les mateixes vulgaritats 
“temporalistes” passen de ploma en ploma amb una facilitat que més es deu al plagi 
que al contagi. 

No recordo ara qui em va comentar que a Catalunya els poetes havien pretès 
sintetitzar el classicisme solar mediterrani i la nocturnitat romàntica centreeuropea —
es a dir, la plenitud de la vida i el vertigen de la mort— i que tots havien acabat parlant 
del capvespre, com si amb por de la fosca i els fantasmes —de concitar l’ocult—, però 
també temorencs d’agafar una insolació —el risc de viure—, s’haguessin refugiat, 
malaltissos, en una hora intermèdia i poc compromesa, en la qual res no és mai del tot. 
En aquestes condicions, i per un procés lògic de degradació, la poesia havia acabat 
semblant una reunió d’hipocondríacs que passessin les hores explicant-se els seus mals 
(una mena de burgesia de balneari provinciana i tronada). 

La majoria dels llibres de poemes que es publiquen actualment al nostre país en 
són una magnífica mostra. 
 

● 
 

Estiu del 1983 
 
PANFLETO CONTRA DALINIANOS, PSEUDODALINIANOS Y POSTDALINIANOS 
 
En la actual polémica en torno a Dalí, uno de los hechos que más sorprende en algunas 
de las intervenciones que ésta ha concitado es la frivolidad con que se pasa por encima 
de la posición ideológica del artista ampurdanés. Ello es comprensible por parte de 
quienes están de acuerdo con las actitudes dalinianas y admiran y valoran su discurso 
ideológico porque éste encaja a la perfección con sus propias ideas, aunque les dé una 
cierta y significativa vergüenza reconocerlo. Sin embargo, ya no lo es tanto en aquellos 
que, a causa de sus orígenes, sería lógico que mostraran algún tipo de interés por lo 
que de ideológico encierra toda practica artística, a no ser que la dificultad de mantener 
una posición, no ya racional, sino razonable ante la historia los haya quemado 
definitivamente. 

En arte son de sobras conocidos, por repetidos, los casos de escisión, al menos 
aparente, entre actitud social y resultados artísticos, tanto en un sentido como en otro, 
lo cual nos llevaría a arduas y penosas disquisiciones. No obstante, éste no es el caso de 
Dalí, ya que tanto su postura como su pintura son meridianamente coincidentes. 

Habrá quien querrá defender a Dalí haciéndonos creer, con un pudor digno de 
mejor causa, que las actitudes públicas del pintor fueron un intento de reducir toda 
situación a la panacea del delirio humorístico y absurdo, es decir, un querer ponerse al 
mundo por montera, dicho en castizo; así, sus declaraciones ultrareligiosas, dignas del 
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más montaraz obispo, o a favor del régimen anterior, o sus actividades de retratista 
oficial, corresponderían a sublimes “payasadas” de un artista que, habiendo alcanzado 
las más altas cumbres del genio, podía reírse de todos y de todo. Realmente, y sin 
ánimo de ponerme excesivamente trascendente, me gustaría saber si hubo algo 
entonces que concitara y justificara el humor en una mente medianamente lúcida por 
muy lúdica que fuera. Hay risas auténticamente imbéciles, a no ser las risas de quienes 
detentaban el poder o a él se acogían. Sorprende, pues, que personajes del exilio o 
gentes del interior que no han estado de acuerdo con la pasada situación puedan ahora 
defender al pintor ampurdanés —es decir, reírle sus gracias y sus cuadros— y criticar 
con desfachatez las actitudes de denuncia. 

(A quienes se muestran tan proclives al olvido de las pasadas actuaciones 
dalinianas, para refrescarles la memoria les propongo un pequeño y siniestro juego: 
imagínense por un momento a un “chileno universal” diciendo, con voz engolada, 
frases ocurrentes en favor del régimen de aquel país; si ello no les pone los pelos de 
punta y siguen considerándose, con cínico desparpajo, personas liberales y progresistas 
es que lo suyo no tiene remedio.) 

Pero dejemos de lado la cuestión de las actitudes públicas de Dalí y ciñámonos, 
como tanto agrada a sus defensores, a la obra del pintor para intentar descubrir si el 
discurso ultrareaccionario daliniano se corresponde o no con su discurso 
específicamente pictórico. Digan lo que digan los miembros del apostolado de la 
confusión, intentaré ser conciso y directo, como corresponde al noble arte del panfleto. 
Dalí se inscribió desde muy pronto dentro de la corriente surrealista, que pretendía 
liberar el discurso artístico de todas aquellas ataduras que lo retenían prisionero de los 
convencionalismos retóricos académicos para aproximarlo a la vida, en el 
convencimiento de que hasta entonces el discurso artístico se había sometido al poder 
y había sido, en gran medida, vehiculo de éste. 

El surrealismo, corriente eminentemente literaria, acudió al automatismo para 
sacar a la luz el discurso del subconsciente, lo cual generó una gran cantidad de 
imágenes verbales absolutamente novedosas y abrumadoras que cuestionaban la raíz 
básica del discurso literario: la propia palabra, o mejor aún, los diversos significados de 
las palabras, que en los nuevos y sorprendentes contextos verbales adquirían 
dimensiones hasta entonces solo intuidas por algunos ilustres precedentes, bien pronto 
reivindicados. 

Sin embargo, el problema surgió en el momento en el que estas experiencias 
fueron trasladadas mecánicamente a la pintura. La fuerza abrumadora de las imágenes 
verbales perdió todo su sentido al ser momificada académicamente a través de la 
simple y pura representación. Éste fue el gran fracaso de la mayoría de los pintores 
surrealistas: producto de una actitud revolucionaria ante la vida, no fueron capaces sin 
embargo de darse cuenta de que no se trataba de copiar literalmente el sueño, sino de 
liberar la pintura, situación agravada por el paralelo decantarse del arte hacia otros 
caminos que arrinconaron sus obras en el desván de las curiosidades culturales 
(fenómeno que, en cambio, no ocurrió en literatura). 

Nos gusten o no los caminos fundamentales del arte en la primera mitad de 
nuestro siglo, lo cierto es que éstos han descalificado rotundamente las academicistas 
experiencias de la mayoría de los pintores surrealistas, de aquellos que acabaron 
siendo unos simples paisajistas de los sueños. ¿Cuáles son las aportaciones pictóricas a 
la pintura de un De Chirico, de un Magritte, de un Delvaux, de un Dalí..., sobre todo de 



 11 

un Dalí? Curiosidades, simples curiosidades más o menos divertidas de contemplar. 
Dentro del surrealismo, sólo Arp, en parte Ernst y fundamentalmente Miró fueron 
capaces de traducir lo onírico en términos específicamente pictóricos. 

Sería necesario esperar a los años cincuenta para que el mensaje de libertad que 
suponía el automatismo surrealista tomara carta de naturaleza a través de los pintores 
matéricos, informalistas y expresionistas abstractos: Pollok, Fautrier, De Kooning, 
Motherwell o Tàpies, por citar tan sólo algunos ejemplos, recogerían mucho mejor la 
herencia surrealista que los propios pintores surrealistas, más emparentados con las 
“simbolisterías” de un Odilon Redon que con la auténtica columna vertebral del arte 
moderno, que, partiendo de Monet i Cézanne, y pasando por Picasso y Matisse, ha 
dado los grandes frutos de la pintura contemporánea. 

Éste, y no otro, es el discurso progresista en arte: la evolución en el sentido de la 
historia y su transformación, a pesar de que aquellos a los que no gusta esta historia —
por otra parte, ya la única posible— se encierren en posiciones ultranostálgicas y 
conservadoras y se agarren, como a un clavo ardiendo, al Gran Masturbador. 
 

● 
 
 

Març del 1984 
 
ART, LLIBERTAT I RAÓ 
 

Es necesaria la crítica a los contenidos del 
lenguaje,  de la viejas maneras de decir, del 
idioma del enemigo. 

Julio Cortázar 
 
Últimament s’està insistint a través dels mitjans de comunicació sobre l’absoluta 
validesa de qualsevol opció artística, en una mena de cerimònia de confús eclecticisme. 
I se afirma, sense embuts i amb innocent (?) desimboltura, que aquesta situació és 
representativa d’una més gran llibertat artística, com si finalment els “creadors” 
estiguessin —valgui la caricatura— a punt d’abastar un somiat “paradís hedonista”. És 
cert que aquests cants de sirena no deixen de ser atractius, però, si ens ho parem a 
pensar mínimament i no cometem el desvari de creure que l’art es pot situar en un 
compartiment estanc, como si la seva naturalesa fos un altra, aviat descobrim que 
aquestes anàlisis no s’ajusten gens a la realitat; només s’ha de mirar al voltant nostre 
par desenganyar-nos: ¿on són las bases que sustenten aquest Món a l’abast del pinzell 
o l’escarpa en el qual l’artista ha d’aconseguir definitivament ser ell mateix sense 
submissions ni dictats? A primera vista més aviat sembla tot el contrari, i és aquí on 
comencem a descobrir la falsedat de tantes y tan optimistes asseveracions. ¿Què és 
aquest meravellós i còmode eclecticisme si no el reflex exacte d’una crisi econòmica y 
social de tremendes proporcions, d’una profunda etapa d’obscurantisme cultural i 
creatiu que permet aflorar aquelles obres que no fa gaire temps eren considerades, amb 
“raó”, com a autèntiques deixalles artístiques? ¿Quines són les idees —o las 
ideologies— que sustenten aquestes fervoroses i transavantguardistes conviccions en 
una Europa ocupada pels míssils i per la misèria intel·lectual d’importació i en la qual 
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el manteniment del lloc de treball ha passat a ser el fi últim de l’home, amb tot el que 
això comporta de docilitat i conservadorisme? ¿Aquest simplista i postmodern “tot 
val” no serà potser una mostra de desorientació i no pas de sa eclecticisme, 
desorientació aprofitada per un discurs reaccionari sempre subjacent que torna ara a 
aixecar el cap i que fomenta, en nom de la llibertat y amb l’esquer de l’èxit, el més 
ferotge individualisme, como en una mena de reedició actualitzada del famós i 
insolidari mite del self-made-man americà? 

És evident que l’individualisme és aquí i que impulsa molts dels nostres actes, y 
que contra la irracionalitat, l’antihumanisme i l’avidesa d’aquest canibalesc 
individualisme s’han comès, per desgràcia, greus i matussers excessos doctrinaris; amb 
tot, això no és motiu suficient perquè confonguem el nostre discurs y afirmem, 
ingènuament (?) optimistes, encara que amb més o menys dissimul, que la llibertat se 
situa al marge de tota racionalitat. 

La llibertat sempre és un concepte positiu i acumulatiu, i difícilment es pot 
aconseguir sense lluita, sense transgressió i sense història. El concepte de llibertat ha 
costat centenars de milers de víctimes, tant en el sentit físic com intel·lectual, i n’està 
costant, i la llibertat artística és indissociable de la resta de llibertats. Per això, els “nous 
eclèctics” no són més que els transmissors de la submissió i la banalitat: ¿no és potser la 
irracionalitat —sense la defensa constant de la raó— la manera més fàcil de reproduir 
els comportaments dictats sense adonar-nos que no són els nostres?, ¿no és la manera 
de mantenir-nos inermes i amb la guàrdia baixa davant de la persistent i hipnòtica 
agressió de tant missatge programat? Paradoxalment, si d’alguna llibertat pot presumir 
l’art actual és de l’aconseguida per les tan blasmades avantguardes en el positiu esforç 
por comprendre i transgredir, herència que se’n pot anar en orris en mans d’uns quants 
eficients professionals de la ploma i el pinzell encaparrats a demostrar-nos que la raó 
no té raó de ser. 

Les adversitats que raó i llibertat juntes, i inseparables, hagin pogut patir en 
certs moments històrics no són prou justificació per negar ara una dinàmica inevitable 
del desenvolupament de l’home. Res al voltant nostre justifica que ens constituïm en 
altaveus d’una classe social que necessita del desconcert ideològic per defensar-se i 
reproduir-se, si no és que amb les nostres opinions fem un exercici voluntari i 
desvergonyit de conformitat amb ella i busquem un lloc gratificant i gratificat en la 
seva acollidora falda bancària. 

Es innegable que, actualment, la dictatorial i aniquiladora acumulació 
d’informació, la manipulació comercial y política dels productes artístics, el fracàs de 
certs voluntarismes, etc., ens han precipitat en una situació difícilment aprehensible, 
massa complexa per semblar-nos “raonable”, però això no justifica de cap manera la 
pèrdua del desig y de la voluntat de clarividència en benefici d’un conformisme dis-
fressat de varietat de supermercat, però servil i submís al poder, a un poder segur y 
triomfant davant del desitjat regal del descrèdit de la raó. 
 

● 
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Febrer/març del 1987 
 
EXAMEN D’INCONSCIÈNCIA 
 
El pintor i escriptor Johannes R. Becher, que el 1954 va ser nomenat ministre de Cultura 
de la RDA, ens diu, recordant la gènesi del moviment poètic expressionista: “¡Oh! 
Aquestes dues estrofes, aquests vuit versos, ens feien la impressió que ens 
transformaven en gent diferent, que ens treien d’aquell univers d’estúpida burgesia 
que no encertàvem a abandonar.” Es referia al poema de Jakob van Hoddi titulat “Fi 
del món”. M’agradaria llegir-lo per tots vostès: Al burgès, li vola el barret del seu cap 
punxegut; / arreu, pels aires, ressonen una mena de crits. / Els homes que posen les teules es 
precipiten i s’estavellen, / i a les costes —segons es llegeix— la marea puja. // El temporal es 
aquí, els mars enfurits salten / a terra per esclafir la fortalesa dels dics. / La majoria de la gent 
cau refredada. / Els ferrocarrils cauen dels ponts. 

¡Què volen que els en digui! ¿No creuen que, a pesar de tota la seva “his-
toricitat”, aquest poema que acaben de sentir difícilment ens pot seduir? I, evidentment 
—i m’agradaria que em rectifiquessin si m’equivoco—, si no el ve a socórrer tot 
l’aparell analític i biogràfic, no té gaires possibilitats de sobreviure en la nostra 
consideració. I això és el que es fa massa sovint: socórrer l’art, enlloc de deixar-lo a la 
seva sort dins de grans marcs de referència. 

Per desgràcia, Hugo Friedrich és excessivament optimista quan, en el seu llibre 
Estructura de la lírica moderna, ens diu: “L’antiga norma poètica segons la qual un 
poema havia d’obeir a una necessitat artística, no ha perdut vigència. Únicament s’ha 
transferit de les imatges i les idees a les corbes sense significat del llenguatge o de la 
tensió. Aquestes poden subjugar encara que apareguin en un material obscur i 
susceptible de múltiples interpretacions; si subjuguen, el poema es bo. Amb el temps, i 
amb aquestes indicacions, un va aprenent a distingir els seguidors de la moda, dels 
veritablement elegits, els xarlatans, dels poetes.” Fins aquí la citació. ¿Oi que si fos així, 
prou que ens hi conformaríem? Però el que passa en realitat és que la venda a la 
menuda de la història ens escamoteja, i escamoteja a les obres artístiques, l’oportunitat 
d’una relació cos a cos. La fragmentació i la reproducció de les informacions fins a 
límits inabastables ens impedeix paradoxalment la promiscuïtat. L’oferta és tan gran 
que ens anul·la el desig. ¡Tant se val! Desacreditada tota metodologia que no sigui la 
del benefici, de nosaltres només es demana el consum. No sé què en pensaran vostès, 
però davant de les paraules de Becher amb què he començat aquesta exposició i davant 
del poema de Van Hoddis —així, totes dues cosesjuntes— només sento estupor. ¿Com 
és possible que els vuit versos que elshe llegit fossin gairebé fundacionals? 

Mirin, només se m’acut que, al marge de l’entusiasme del senyor Becher, hi 
devia haver altres raons que van fer possible un ambient tan receptiu. Raons objectives: 
econòmiques, de classe, ideològiques, demogràfiques, etc. No pas les quatre idees 
recurrents sobre la burgesia que es poden llegir en gairebé tots els llibres. Però, esclar, 
quan es condemna l’impressionisme per una excessiva fidelitat a la naturalesa, ¿qui és 
el valent que es dedica a fer treball de camp? L’opinió —i només l’opinió— està 
servida. Les cabrioles crítico-efusives, fins i tot les més ocurrents, no van gaire més 
enllà del poema de Van Hoddis, i, com una mena de mirall dintre d’un altre mirall, 
necessitarien, al seu torn, ser explicades amb un altre discurs, que tampoc no ens 
portaria gaire més lluny d’aquí mateix. Potser és allò que un crític alemany assenyala 
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en un llibre titulat significativament Lacancan und Derridada. Ja ho saben: ¡Offenbach i 
Tzara de bracet! 

Vostès han vist l’exposició de Munch. Realment, i a pesar de tota la literatura 
que s’ha fet sobre El crit i les desgràcies personals del pintor, sobre ela seus deliris i les 
seves misèries, ¿el troben patètic si s’obliden del diktat dels entesos? A mi em sembla 
fins i tot amable. L’horror, tret del context real, acaba sent una caricatura de l’horror. 
Prou que ho devia sospitar el mateix Munch, que ho va voler evitar amb el seu Fris de la 
vida. Però encara va ser pitjor el remei: la seqüència —vingui o no del retaule gòtic— 
desemboca en el còmic. I, amb tot, a vegades és força convincent, ens sedueix, però no 
pas pel seu drama, sinó per la seva pinzellada. 

Voldria que em permetessin referir-los una anècdota humorística: a 
començaments de segle, hi havia un autor teatral català força popular que, en moltes de 
les seves obres exposava la vida miserable de la classe obrera del nostre país. I el factor 
diners, lògicament, hi tenia un paper molt important. Normalment, en el primer acte es 
plantejaven les estretors del protagonista i en els altres dos es desencadenava i, 
finalment, culminava la situació dramàtico-monetària. Tot plegat, carregat de bona fe, 
però molt carrincló. Tot això devia ser real, sí, però —insisteixo— dalt de l’escenari 
resultava força carrincló. Bé, doncs, un humorista català, del qual no recordo el nom, 
va anar a veure una d’aquelles obres i, a la sortida, tip d’haver passat un parell d’hores 
veient com el protagonista sotsobrava per culpa de cinquanta duros de l’època, va 
comentar amb els que l’acompanyaven: “Si a la meitat del primer acte ens haguéssim 
aixecat i li haguéssim donat els diners que necessitava, ens hauríem estalviat els dos 
actes següents. Tot el drama hauria quedat resolt.” 

Això els hi explico, perquè, si els problemes de Munch no estiguessin 
representats amb força de paradigma pictòric —una força que li ve més de la 
continuïtat involuntària de la tradició que no pas de la ruptura perseguida—, aquests 
problemes, com els deia, serien simplement d’assistència sanitària. O, si s’ho estimen 
més, d’exvot. I és que el temps —¡qui ho havia de dir!— no perdona la contingència. El 
poema de Van Hoddis, i tants altres, no tenen ni la pinzellada de Munch per seduir-
nos. Depenen únicament del discurs autista generat per la mateixa avantguarda, que 
ha buscat, i encara busca, ascendents i parents per fer-se un pedigree que la situï. 

És clar que se’m podrà dir que oblido el “jo profund”, el descobriment de 
l’interior individual, o que el rebuig d’un art extern i contemp1atiu —i, si volen, 
cofoi— va servir per accedir a noves i insòlites perspectives de l’home. D’acord, ho 
accepto. Però en nom d’això que no se’m vengui —com es fa massa sovint— que les 
conseqüències van ser revolucionàries. En art, la terminologia direccional no té cap 
sentit. Tot sol no va concretament enlloc. Vostès saben prou bé que, negant el “punt de 
fuga” tradicional, alguns es van escapar per totes bandes. ¿No s’han parat a pensar mai 
que un art pro1etari potser seria molt poc convuls? I, pel que fa a la història —
reconeguem-ho—, si no parlem de lluita de classes és difícil saber si progressem o si, al 
capdavall, ja som on érem. 

Amb el que acabo de dir, no vull negar cap dels autèntics canvis qualitatius 
derivats del fet d’haver estat presentats a nosaltres mateixos pel senyor Freud, però 
dubto que els artistes hi tinguin gaire a veure, tret de la divulgació d’algunes tècniques 
psicoanalítiques aplicades o del “gran mèrit” d’haver-hi servit de conillets d'Índies. I, 
¿volen que els sigui sincer?, algunes “profunditats del jo”, i la del senyor Van Hoddis 
n’és un exemple, més aviat fan caure l’ànima als peus. 
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Creguin-me, això d’autoproclamar-se revolucionari és la pistola al pit de la 
nostra mala consciència que ens ha posat un sector força majoritari de l’avantguarda. 
Però, per ser-ho, no basta distribuir credencials, en un intent de deixar de banda els 
que no se sumaven a l’esforç reduccionista de substituir el pensament per la paradoxa, 
de marginar els que no volien baratar la intel·ligència clàssica valeryniana per 1a 
psicoanàlisi recreativa. 

En nom de l’inconscient, es va cridar que “la poesia ha de ser feta per tothom”. 
¡Sort que no eren químics! I, amb els ulls girats cap al somni, es van posar a pintar 
coses que, sincerament, ¿algú de vostès ha somiat mai? Devem ser uns cartesians 
incorregibles fins i tot quan dormim. 

Però com que, en aquesta taula rodona, se’ns ha plantejat la dicotomia crit-
silenci, m’agradaria dir-ne quatre coses: el maniqueisme d’oposar crit a silenci pot 
induir a creure que, més enllà de dues opcions estètiques —justament el que són—, hi 
ha dues opcions ètiques. I, així, crit seria sinònim de rebuig d’una societat positivista, 
de reivindicació de la utopia enfront de la submissió “realista” de l’home, i silenci, en 
canvi, ho seria de l’embadaliment en un món metafísic, en l’“altritud”. Amb tot, abans 
d’acceptar-ho i prou, jo preguntaria, càndidament, ¿això suposo que dependrà de què 
es crida o de què es calla, oi? ¿O ja hi tornem a ser, amb les credencials? Perquè, si ens 
posem a llegir amb atenció, què volen dir aquets versos de Trakl?: Oh, la riallada terrible 
de l'or. // Silenciosa es dessagna en la foscor d’una cova una humanitat muda / que forja amb 
metalls durs el rostre redemptor. Repeteixo: amb metalls durs el rostre redemptor. Ben segur 
que, segons com ho interpretin, se’ls posaran els pèls de punta. 

M’acceptaran que, després de llegir coses com aquesta, no ens haurien de 
sorprendre gens paraules com les que escriu Josep Pla en el prefaci del seu llibre Una 
vida amarga. Diuen així: “Jo no crec que l’escriptor porti cap missatge personal exclusiu. 
Aquesta és l’última forma del romanticisme literari —la més pretensiosa i pueril que el 
romanticisme literari ha produït. El que jo crec, per contra, és que l’escriptor té una 
responsabilitat total davant l’època que li ha tocat viure. La primera obligació d’un 
escriptor és observar, relatar, manifestar l’època en què es troba. Això és infinitament 
més important que les inútils i estèrils temptatives per a arribar a una originalitat 
salvatge i primigènia.” Aquestes són les paraules de l’escriptor empordanès. Jo hi 
voldria afegir que, si bé és cert que la bogeria és el terrible preu que, en certes 
conjuntures, alguns han hagut de pagar per l’intent de ser lúcids, fer-se el boig no és 
res més que un academicisme. I l’apologia del geni, una brutalitat. 

No obstant, ja que sota l’emblema d’El crit de Munch se’ns ha dit que els 
expressionistes “cridaven”, diguem-hi que sí, tot i que alguns crits, com els d’Hugo 
Ball, van arribar a ser inaudibles, per no dir —amb menys delicadesa— difícils 
d’escoltar: poemes fònics, i alhora el que havia de passar un cop així les coses: “blanc 
sobre blanc”, “Més-menys”, desconstruccions sintàctiques, “ready-made”, poemes sense 
títol ni poema, tot plegat seguit puntualment d’estudis atapeïts —i a vegades 
sintàcticament ben cartesians— sobre els significats ocults d’aquell interior recòndit 
que acabava sent, ves per on, un full en blanc. I és que alguns tenen —i hem tingut— la 
inconsciència ben neta. 

Però allò que dèiem. ¿El crit expressionista era rebel o revolucionari, de revolta 
o de protesta? Protesta —si vostès m’accepten la diferència— implica racionalització; 
en canvi, la revolta pot ser irracionalista, nihilista. Tots els esforços que van fer els 
expressionistes després de la Guerra del 14 per adaptar-se a les idees revolucionàries 
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—i això els que ho van fer— anaven acompanyats de proclames en què l’“Esperit” 
(encara que fos el del proletariat) i un idealitzat “home nou” (que potser ensenyava 
una mica massa l’orella) sortien per totes bandes. Mirin, entendre, allò que es diu 
entendre, el materialisme històric, sembla que no gaire, tret d’algunes inqüestionables 
excepcions. 

No, no cal esperar Nietzsche. Luter ja els havia ensenyat prou bé a llegir tot sols 
la Bíblia, a salvar-se per la fe, a no haver-se de preocupar dels revolts de la voluntat ni 
dels actes per assegurar-se un lloc a la capella ardent del cel. ¡Ah! ¿No ho sabien? ¡Deu 
ha mort! És innegable que la Reforma va ser una autèntica ruptura amb el dogmatisme 
de l’Església. Però, ¿va ser un progrés, un pas endavant? Ja hi som. També es trencava 
de passada, juntament amb el dogma, amb el sentit de col·lectiu, d’organització i, en 
última instància, i a pesar de papes i concilis, amb el sentit de solidaritat. I és que 
reduir els pronoms a un de sol té alguns inconvenients. 

Ben clar. Els futuristes —però no únicament els futuristes— afirmaven 
textualment que la guerra és “l’única higiene del món”. Creguem-ho. Doncs saben què 
els dic, que més val anar històricament bruts. Molts expressionistes van morir en la 
Gran Guerra, i, després de la batalla de "Grodek", qui no es va suïcidar, es va 
proclamar pacifista. Convindran amb mi que seria molt millor que certes catarsis no 
fessin cap falta. Vostès em perdonaran, però davant de l’horror, cada dia sóc més 
“impressionista”. 
 

● 
 

Primavera del 1987 
 
EL GOLEM 
 
Hi ha una pel·lícula expressionista de Paul Wegener titulada El golem, que em sembla 
una metàfora —conscient o no, però perfecta— de l’expressionisme. O qui sap si la 
naturalesa, i en aquest cas la “naturalesa social”, va imitar l’art amb un terrible i 
premonitori sentit de l’anticipació. 

Vegem-ne molt succintament l’argument: la comunitat jueva del ghetto de Praga 
(i això ens portaria a fer totes unes altres consideracions que ara no són del cas) crea un 
ser colossal de fang i li infon la vida perquè alliberi el poble hebreu, però aquesta 
fantàstica criatura s’acaba girant contra els seus creadors. Aquest n’és l’argument, però 
no voldria pas treure’n conclusions precipitades. 

Per rastrejar els orígens socials de l’expressionisme —els artístics ja estan prou 
detallats: Sturm un Drang, romanticisme, Nietzsche, Jungedstil, etcètera— cal que ens 
remuntem a l’època de la unificació alemanya i de la creació de l’Imperi, sota la fèrula 
militar prussiana. 

I així ens trobem que tot de petits estats alemanys, que han assumit —sobretot 
Prússia— un paper contrarevolucionari durant els anys de l’esclat de les revolucions 
burgeses, passen a formar un estat unitari que, de seguida, entra en competència, ja no 
bèl·lica, sinó econòmica, amb els seus veïns. Pensem sobretot en el fet colonial, del qual 
la nova Alemanya està totalment exclosa. 

Sota el predomini, com he dit, de Prússia, comença el creixement accelerat del 
nou estat, que es vol fer un lloc —sigui com sigui— en l’anomenada “economia món”. 
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La industrialització pren un ritme trepidant, i així va apareixent, sota l’ombra 
protectora del militarisme prussià i de la capa aristocràtica de l’Imperi, un gran capital 
industrial i financer i, per contra, un proletariat cada cop mes actiu i organitzat. 

Aquest procés capgira radicalment moltes de les relacions seculars, sobretot en 
les àrees perifèriques de l’estat, i també trasbalsa els nuclis urbans, que creixen a 
marxes forçades. Comença, doncs, el desarrelament de sectors com els petits 
propietaris agrícoles o els petits fabricants artesanals, i molta de la gent del camp es 
trasllada a les ciutats. Bismark és l’àngel de ferro tutelar que “custodia” tot aquest 
procés de desidentificació, fins que un capitalisme terratinent i industrial cada cop més 
afermat, i que s’estima més “entendre's” directament amb l’emperador, en pot 
prescindir. 

L’última dècada del segle XIX, ja sense el canceller, alhora que fa d’Alemanya la 
primera potència europea, escup cap als marges més ínfims del poder tota una classe 
mitjana agrària i urbana que veu com es fonen les esperances que tenien d’entrar en la 
cursa pels més alts llocs del control econòmic —financer i institucional—, i que, per 
tant, viu l’Imperi no comaspiració, sinó com a impediment. Els primers anys del nostre 
segle són anysde desesperació, de “ahistòria”, per aquesta classe social inerme, que, en 
aquelles circumstàncies que li són tan desfavorables, es connota definitivament: 
l’adversitat formarà el seu caràcter de petita burgesia, i també la seva ambició. 

És en aquest context, i d’aquesta classe social, que neix el corrent anomenat més 
tard expressionisme; o, encara millor, l’actitud vital que conformen tota una sèrie 
d’artistes que portaran fins als límits “expressius” totes les frustracions de la seva 
classe d’origen. I, sota l’advocació de Nietzsche, viuran —respiraran— les 
contradiccions de classe —d’ascendència— sense voluntat o, més ben dit, amb voluntat 
“nietzscheniana”, però sense capacitat de resoldre-les. Els temes i els símbols dels 
poemes expressionistes d’aquesta època són molt simptomàtics de la situació, i només 
d’ha de fullejar l’antologia de Kurt Pinthus, de títol ben significatiu, El crepuscle de la 
humanitat, per adonar-se’n. 

Mentrestant, els interessos expansionistes del nou estat —econòmics i militars—
entraran en conflicte declarat amb els de les altres potències europees, i començaran les 
aliances prèvies a la confrontació bèl·lica. Sarajevo. El 1914 esclatarà la Gran Guerra, 
que, de moment, servirà d’aglutinant de tot el poble alemany al voltant del més 
exacerbat nacionalisme. Recordem que el mateix Partit Socialdemòcrata demanarà als 
treballadors que lluitin a favor dels interessos de l’Imperi. 

Però la guerra es perd, i els horrors bèl·lics i la derrota de tota la demagògia 
nacionalista de gran potència radicalitza les posicions. Esclata el procés revolucionari i 
es creen, a partir d’escissions de la socialdemocràcia, les forces que intentaran establir a 
Alemanya un poder popular. Però, tot i que al començament el desconcert per la 
situació farà que sectors de la petita burgesia i fins i tot sectors de l’exèrcit derrotat 
donin suport a aquest procés, aviat aconseguiran reconduir la història en benefici dels 
seus interessos, ara cada cop més urgents i possibles a l’hora de la recomposició de 
l’estat. Un cop més, un bon aliat de la classe que busca treure el cap entre la runa serà 
el Partit Socialdemòcrata, que, en l’esforç de controlar la situació, no dubta de fer 
assassinar Karl Liebknecht i Rosa Luxemburg. (Una altra possible imatge del “golem”: 
un partit originàriament obrer serveix els interessos d’una classe que no és la seva i que 
finalment el destruirà.) 
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Paral·lelament hi ha hagut la diàspora ideològica expressionista. I així ens 
trobem que tots aquells artistes suposadament revulsius gràcies a l’arma màgica de 
l’irra(na)cionalisme, ara horroritzats de la seva mateixa radicalitat —de la seva artística 
“fi del món” que han vist tan ben representada en la Gran Guerra— intenten reciclar-
se: els uns, sota l’efecte de la Rússia revolucionària, defensaran un art proletari, amb la 
“Nova Objectivitat”; els altres, amb la Bauhaus, acudiran a la raó més asèptica, i encara 
uns altres voldran transformar l’horror en riallada dadaista. Però aviat se’ls glaçarà als 
llavis. Tots han fet tard. 

Com he dit més amunt, derrotats l’Imperi i tots els interessos que protegia, la 
burgesia, en la seva acció substitutòria, liquida el perill “real” revolucionari i ocupa 
posicions. Són anys contradictoris —¡un cop mes!— de penúria i d’eufòria, i, pel que fa 
a l’art, els antics i els nous senyors fins i tot consumiran l’horror pintat pels 
expressionistes, alguns dels quals, temptats per aquest consum, faran acadèmia de la 
seva mateixa radicalitat. La burgesia ascendent viurà, doncs, frívolament, de cabaret en 
cabaret, de cinema en cinema, mirant-se en el mirall de les seves contradiccions, ara 
cada cop més allunyades de la “realitat” que està forjant. Una “realitat” que també 
tindrà el seu pintor, però aquest cop de parets. 

Si individualment els fills van poder viure l’aventura interior de l’escissió 
ideològica sense resoldre-la, com a classe havien de fer coincidir els contraris: negar-
los. Un “golem” no seria res fragmentat íntimament. Després de diverses consultes 
electorals i de diversos intents de formar governs estables, el 1933 Hindenburg 
nomenarà canceller Adolf Hitler. Incendi del Reichstag. Repressió contra l’esquerra. 
Supressió dels principals drets constitucionals. Dissolució dels sindicats. I encara unes 
altres eleccions: el “golem” votarà més de 17 milions de vegades el Partit 
Nacionalsocialista. Aquella classe “ahistòrica” entrava per fi, de la mà alçada del führer, 
en la història. Tot encaixava, i si calia Nietzsche també ho justificava. 
L’irra(na)cionalisme-institució ofegava l’irracionalisme-expressió. El “golem" esclafava 
l’“art degenerat”. 

Certament, els expressionistes, que en alguns casos van ser víctimes físiques del 
culte a la “desraó” que tan bé havien propagat, no van ser culpables directes de 
l’Alemanya nazi —¡esclar que no!—, però en van ser un símptoma, una premonició, i 
qui sap si van jugar massa amb fang. ¿Com interpretar, si no, aquests versos de Trakl?: 
“¡Oh!, la riallada terrible de l’or. // Silenciosa es dessagna en la foscor d’una cova una 
humanitat muda / que forja amb metalls durs el rostre redemptor.” 
  

● 
 

Juny del 1987 
 
¿ESGUARDAR-SE A L’ESPILL O MIRAR-SE AL MIRALL? 
 
Quan algú es representa per mitjà de l’escriptura o d’un discurs oral formal, 
evidentment se separa de l’expressió col·loquial i estructura el llenguatge amb una 
lògica i una continuïtat determinades que no es corresponen amb una producció 
lingüística familiar o conversacional. Però això no ens hauria de fer pensar mai que, qui 
elabora una obra de creació o d’assaig, hagi de caure necessàriament, com a recurs 
estilístic, en una impostura lingüística o, per dir-ho amb una metàfora musical, en una 
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impostació de la veu. Les diferències de nivells i de registres vénen més de l’articulació 
del discurs que de la bigàmia lèxica o del pintoresquisme local elevat a la categoria de 
fals estàndard per unes peregrines necessitats ideològiques. 

La persona que s’enfronta amb l’elaboració d’un discurs formal ha de descobrir 
primer —i és trist haver de dir coses tan òbvies— quin és el seu llenguatge i posseir-lo, 
i, per tant, ha d’evitar tota substitució lingüística que no el representi. Després ja vindrà 
la tria en un sentit o en un altre. 

No cal haver llegit gaire per adonar-se que, en el cas de la literatura, la força 
simbòlica queda destruïda si, en el mite perenne de Narcís que és l’escriptura no servil, 
un autor escull, com s’ha fet massa sovint, l’opció d’esguardar-se a l’espill a pesar que en 
la seva vida diària es miri al mirall. Sense convicció difícilment es pot seduir, i l’autor 
que emprèn aquest camí de confusió de riquesa literària i substitució ideologitzada no 
fa res més que trencar tota capacitat de reflex, de configuració de la imatge, i ja no li 
queda ni el recurs de desfigurar-se. Desgraciadament, la literatura catalana de la 
normalització ha transitat massa sovint per aquesta via i, ara, la trobem habitada de 
personatges lingüísticament andrògins a pesar dels esforços de definició dels autors. I 
és que l’única possibilitat d’infondre vida a la creació és la paraula amb ressò personal. 

No voldria que ningú s’esverés. No defenso pas una literatura literal respecte a 
la paraula parlada. He dit més amunt que tot discurs formal demana una articulació que 
el connota, una articulació-ventall que l’obre a infinites possibilitats, però que el reté 
per un eix que permet identificar-lo com a gènere. I l’enriquiment d’aquesta trama 
bàsica i articuladora ha de venir sobretot de la capacitat de simbolització (perquè, com 
va dir Heidegger, el poeta ha d’aconseguir que les paraules comunes es transformin en 
inaugurals), i també de la matisació, de l’aplicació exacta dels lèxics específics i, 
evidentment, de l’acceptació —com a coneixement— d’unes normes de joc, encara que 
l’objectiu sigui transgredir-les. I, al capdavall de tot això, la perseguida unitat ha de 
sorgir més de la renúncia sincera que de l’acumulaci6 indiscriminada, sense oblidar 
mai que la realitat ens exerceix a pesar dels voluntarismes, per poderosos que siguin, i 
que la pèrdua i el guany, tan eliottians, no són distribuïbles abans de la partida i menys 
en perjudici del favorit. 

Com poden comprovar, no penso pas que la riquesa d’un text sorgeixi de la 
profusió lèxica ni de la multiplicació de sinònims. El diccionari només hauria de servir 
per confirmar, no per combregar. No sóc el primer a dir-ho, però tampoc no crec que 
sobri recordar aquí que el fet d’anomenar una mateixa cosa de dues o més maneres 
diferents simplement amaga la pobresa de recursos si acceptem que la literatura és, en 
essència, modes d’articulació i no tan sols paraules. A propòsit d’això, J. V. Foix va 
comentar fa uns anys que es demostrava molta més destresa literària escrivint tot un 
text amb opcions úniques per cada cosa que no pas fent substitucions per donar una 
falsa imatge d’agilitat estilística. I Nuño Gaya assenyala que, volent evitar la repetició 
d’una mateixa paraula amb un sinònim, només s’aconsegueix traslladar el problema 
existent del so al sentit, però que el problema subsisteix. És l’estès vici d’alternar, 
prescindint de considerar-ne la procedència temporal o geogràfica, sinònims que 
expressen exactament el mateix, sense aportació de significació, com en el cas d’esguar-
dar i mirar o d’espill i mirall, vici que entre nosaltres s’agreuja per les posicions 
ideològiques de què s’ha carregat tota elecció. Tots els altres sinònims aporten un matís 
que els fa específics de determinades situacions o qualitats, i l’habilitat —la competèn-
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cia— serà saber-los aplicar oportunament gràcies al coneixement precís no tant de la 
semblança com de la diferència que contenen. 

En resum, crec que el que no s’hauria de fer mai en nom d’una pretesa —i 
pretensiosa— riquesa estilística és substituir allò de nosaltres mateixos que és 
perfectament lícit per solucions que se separen de la nostra manera de ser lingüística, 
perquè —i això no ho hauria d’oblidar cap normalitzador ni, encara menys, cap 
creador— la llengua és abans de tot —i també abans que un projecte nacional— una 
manera de ser personal, potser la més íntima. I, sincerament, em sembla molt poc ètic 
desdir els ciutadans des dels llibres o des de les institucions. L’única normalització 
necessària és la de la creació de mitjans i de models sense opcions redemptoristes 
prèvies; no la de la modificació culpabilitzadora dels parlants. I no s’ha d’oblidar que 
les úniques transformacions duradores provenen del prestigi i no de certs rentats de 
cervell col·lectius a través de l’ensenyament. 

No voldria acabar sense sortir al pas per anticipat d’un possible retret que se’m 
podria fer després de llegir aquestes ratlles, com és el dret de l’escriptor a la impostura 
lingüística. EI té tot, però la impostura ha de ser voluntària, intel·ligent, i no el resultat 
del desconeixement dels recursos reals propis; a més a més, ha de defugir l’arbitrarietat 
ahistòrica. I, en aquest punt, topem amb dues dificultats molt greus: la penúria, aquest 
cop endògena, d’una situació lingüística que ha permès l’extensió del català com a 
ideologia i no com a llengua, i la falta de tradició literària autosuficient. I, la veritat, a 
l’hora de la reconstrucció nacional, reconèixer les insuficiències de la nostra història —
una història que passa de l’època medieval al segle XIX, sense gairebé corrents com el 
renaixement, el barroc, el neoclassicisme, la il·lustració i el romanticisme— em sembla 
un exercici dur, però estimulant. Som nosaltres els que gairebé hem de començar a 
crear una tradició amb voluntat de continuïtat. Perquè, si els models escassegen o no 
han donat tot el que podien donar a causa de les interrupcions històriques, ¿no és molt 
millor veure què hi ha de productiu —de tradició— en la nostra veu per transformar-la 
en paraula? I això sense complexos ni obsessions pecaminoses derivades d’una 
tendenciosa i caòtica campanya de moralització lingüística. 
 

● 
 

Juliol/agost del 1987 
 
¿D’ON VE L’ATAC A LA VERITAT? 
 
Causa una certa esgarrifança llegir coses com les que va publicar el senyor Avel·lí 
Artís-Gener en aquesta columna de “Diàleg”el dia 24 de juliol de 1987 (“D’on vénen els 
atacs a la llengua?). I ho dic perquè sempre he cregut molt en la solidesa moral de la 
gent que ha hagut de passar per situacions vitals molt poc envejables com és la de 
l’exili forçós del propi país després d’una dramàtica derrota, una situació personal que, 
si no condueix a la tràgica pèrdua del sentit de la realitat, ha de desembocar en la 
defensa més aferrissada valenta i sincera de la veritat, és a dir, de les conviccions 
individuals que són la pròpia veritat intel·lectual. 

Per això he afirmat al començament que he sentit una certa esgarrifança mentre 
llegia l’article a què em refereixo. Encara que sigui un lloc comú, no em puc estar de dir 
que difícilment es pot defensar el que es creu per mitjà de la fal·làcia o, si volen, de la 
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insinuació malèvola, perquè això és un tacticisme que, a la llarga, només porta al 
descrèdit de la veritat que es defensa. 

Segurament, moltes de les persones implicades en la discussió lingüística que, 
des de fa un temps, omple les pàgines dels diaris coincidiríem a l’hora definir l’objectiu 
últim de les nostres posicions, i aquest objectiu és, no ho dubti gens el senyor Artís-
Gener, tant d’una banda com de l’altra el mateix: la recuperació de la nostra llengua en 
la seva plenitud de funcions. Ara bé, suposo que no costa gaire acceptar que cadascú té 
el dret de pensar que els mitjans per obtenir-ho poden no ser els mateixos i fins i tot 
poden ser contradictoris. El que no es pot fer és desqualificar nacionalment els que no 
opinen igual. Això és un joc molt fàcil, massa fàcil per ser veritat. No costaria gaire dir, 
com fa el senyor Artís-Gener en sentit contrari, que els que fan servir certes solucions 
lèxiques aparatades de l’ús lingüístic —si és correcte— dels parlants formen part d’una 
conxorxa de llatinització per liquidar la llengua catalana reduint-la a un llenguatge 
sacerdotal. Dic que no costaria gaire, però jo no ha faria mai perquè, sincerament, no 
penso pas que aquesta sigui la intenció íntima dels que practiquen aquest tipus de 
model, encara que, al capdavall, pugui ser-ne la conseqüència. Perquè el que sí que 
m’hauria de reconèixer el senyor Artís-Gener és tant mal es pot fer per dalt com per 
baix, que tan negatiu pot ser l’elitisme com el populisme, i del que es tracta és de trobar 
el nivell adequat. I això intentem, a pesar dels possibles errors. Només cal llegir sense 
sectarismes, no ja el que diem els que en l’article de referència som considerats 
l’enemic, sinó com ho diem, per adonar-se que, de botiflers i lerrouxistes, com se’ns 
acusa, no en som gens i que tenim molt present la necessitat de la norma. 

Són precisament aquestes acusacions la fal·làcia que vull ressaltar de l’article 
del senyor Artís-Gener. Segons sembla, els que no pensem lingüísticament com ell 
formem part d’una “jugada d’escacs que preveu deu moviments per endavant”. Que 
ho demostri. Perquè, si no ho pot fer, haurem de pensar que les afirmacions de 
l’articulista no persegueixen la veritat, sinó simplement tenir raó sigui al preu que 
sigui. Encara que aquest preu sigui embrutar unes persones que passarien amb un 
excel·lent qualsevol anàlisi sanguínia de catalanitat. Els ben juro que, quan no t’has de 
fabricar un arbre genealògic a corre-cuita, les coses es poden afrontar sense crispacions 
tot i que, de tant en tant, la vessis. El senyor Artís-Gener sabrà quins són els seus pa-
ràmetres morals a l’hora de considerar “magistrals” unes imputacions d’una gravetat 
gairebé penal. ¿Què vol? ¿Donar arguments a l’odi? Sóc agnòstic, però crec que en això 
cal comportar-se com Deu mana. 

Pel que fa a les qüestions lingüístiques que es plantegen en l’article D’on vénen 
els atacs a la llengua?, em sembla molt respectable que l’autor s’estimi més estat que 
sigut, els plurals en -s que els plurals en -os, etc. Ara bé, que no vingui a dir que unes 
opcions són preferibles a les altres (cal dir que totes normatives) perquè s’allunyen més 
del castellà. L’article mateix del senyor Artís-Gener és ple de paraules que s’assemblen 
a aquesta llengua, i no com a defecte, sinó perquè el català és així i no cal inventar-lo. O 
potser caldria començar a dir, sense complexos, que moltes paraules castellanes són 
semblants a les nostres i, d’aquesta manera, ens trauríem un pes de sobre. Sigui com 
sigui, l’argument de separar nos de la llengua veïna —i desgraciadament agressora— 
és entranyable, però enganyós, perquè pot obrir les portes a la més pintoresca 
cerimònia de la confusió. Vegin-ho. L’autor de l’article afirma que alguns preferim 
sigut a estat perquè s’assembla més a sido. Seguint fins a l’extrem per aquest biaix 
simplista, algun indocumentat amb ganes d’embolicar la troca i de perjudicar-nos a 
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tots —repeteixo: a tots— podria acabar dient bajanades com que Fabra devia ser un 
castellanitzador perquè va donar prioritat a fos (fuese) davant de la forma, també 
correcta, sigués. ¡No fotem! Em sembla que les raons d’elecció passen per altres vies. 
Deixem-nos de demagògia i parlem-ne com a gent adulta. Perquè ja se’m dirà què té de 
castellanitzador defensar la no distinció de per i per a, l’absoluta preeminència de la 
forma perifràstica o la grafia pendre. Com a màxim es podrà considerar que són opcions 
equivocades, però suposo que ningú dirà que també es fa per acostar-se al castellà, ¿oi? 
No voldria acabar aquest paràgraf sense aclarir que, pel nostre ofici, som els primers a 
batallar diàriament per eliminar totes aquelles solucions que són calcs estrictes. 

Que el senyor Artís-Gener defensi aferrissadament —i, si vol, agressivament— 
les posicions en què creu i que miri de fer-les triomfar per la via de la raó, però que 
accepti que els que ell ataca actuem amb la mateixa honestedat que li estic disposat a 
reconèixer a pesar del seu escrit: tota. 

Que ens rebati, però que no ens desqualifiqui nacionalment, perquè —que jo 
sàpiga— no hem tingut mai cap actitud que vagi objectivament contra la consolidació 
del nostre país. Ben al contrari. Si alguna culpa tenim es la d’haver revitalitzat un debat 
apassionant, i ho hem fet amb la cara descoberta, una noble manera d’actuar per part 
nostra que desqualifica tota acusació de terrorisme lingüístic. Si de cas se’ns hauria de 
dir que estem fent un servei inestimable al país, perquè impedim aquella llatinització 
carregada de bona fe, sí, però que considerem perjudicial si es vol una llengua viva (en 
el sentit literal del terme). Per això no ens sap greu haver donat ressò a aquestes 
qüestions: la llengua és tan important que se n’ha de parlar des de tots els nivells i amb 
tots els registres —des de la bonhomia fins a la ira—, això sí, tret d’un: el de la fal·làcia. 

I per complaure i tranquil·litzar el senyor Artís-Gener,. i perquè vegi que tot 
això ho he escrit amb el més absolut dels respectes cap a ell —un respecte que no té res 
a veure amb el fet d’estar o no d’acord—, diré que, a pesar de les divergències 
lingüístiques, tots anem amb el mateix vaixell, encara que ell hi vagi en cabina i 
nosaltres en cadira de coberta. Des d’aquí faig vots perquè els models de llengua, que 
s’hauran de continuar discutint, no serveixin mai més per dir qui és o no un ciutadà 
modèlic. 
 

● 
 

Setembre/octubre del 1987 
 
ESPLENDORS I MISÈRIES DE LES CORTESANES 
 
Des de fa una temporada, potser des del Congrés d’Intel·lectuals “afeixistes” reunit al 
mes de juny d’aquest any a València, tothom que ha escrit encara que només sigui un 
pròleg o unes notes a peu de pàgina es veu amb cor de parlar, sense cap rubor, del 
paper d’aquesta figura del saber que viu —o sobreviu— pensant-s’ho. 

Entre divertits i estupefactes podem llegir opinions de tota mena de 
personatges de les arts i de les lletres —sovint ben esquifits— que, sense afirmar-ho i 
amb més aspiracions que inspiració, vénen a dir que saben de què parlen perquè ells 
ho són, ¡vaja, que se’ls nota! Desgraciadament, la majoria no aclareixen res; simplement 
es justifiquen com si se sentissin incòmodes, i, si bé és veritat que algunes de les 
justificacions són prou decoroses, també és cert que no deixen de ser això: justifi-
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cacions. Sembla, doncs, que tots aquests mínims personatges, convençuts de ser el cen-
tre de la reunió, però qui sap si una mica cohibits per la jaqueta nova, es creuen en 
l’obligació d’explicar-nos tots els seus passos, metre a metre, per demostrar-nos la 
rectitud del seu camí. ¡A nosaltres, que, cansats de donar tombs, ni els havíem vist 
arribar! 

No ens emboliquem més en assumptes d’itineraris i deixem el preàmbul aquí. 
Però, abans d’entrar en matèria, voldria que quedés ben clara una qüestió: segons la 
imatge entre admiracions que faig de l’intel·lectual de llei, jo, que encara tinc més 
capacitat adquisitiva de llibres que de lectura a pesar de la precarietat dels meus 
recursos econòmics, no formo part de la nòmina d’aquests treballadors del cervell. Ho 
dic perquè, tot i que, llegint-me, aquesta asseveració es fa evident, sempre hi ha algun 
incaut que es deixa enlluernar per la lletra impresa. 

Aclarit aquest punt puc dir, doncs, com a simple lector que sóc en l’afer, que no 
m’explico moltes de les coses que se n’escriuen o que se n’ometen. És ben curiós, per 
exemple, que gairebé ningú es preocupi de fer un intent seriós de definició —i, si cal, 
d’autoexclusió— del protagonista de la història. És obvi que un retrat robot podria 
ajudar a trobar-lo. Però no: gairebé tots els que en parlen, encara que de vegades ho 
facin amb una humorística distanciació que és més un esforç d’apartar-se’n perquè 
se’ls vegi millor que no pas un exercici real de modèstia, semblen tenir por de la 
possibilitat que els trets del retrat no es corresponguin amb els seus i, en conseqüència, 
s’estimin més embrancar-se en el problema bizantí —o postbizantí— de la funció. Una 
funció que sovint, un cop vistos els arguments i el repartiment, acaba sent de titelles. 
Va, diguem-ho sense embuts: en la majoria dels casos seria molt més senzill justificar 
les prebendes rebudes o les ganes d’obtenir-ne —que, massa sovint, d’això es tracta—
simplement amb el silenci, perquè, davant de la indigència d’algunes reflexions que 
s’han fet, a ningú se li acudiria acusar els autors d’aquests autèntics plecs de descàrrec 
de cap traició de les seves anteriors conviccions com a presumptes intel·lectuals. En tot 
cas, i a tot estirar, se’ls podria fer algun retret com a persones i prou. Però, per sort, 
aquesta no és ara la qüestió, i repeteixo que per sort, perquè, per aquest camí, la cosa 
agafaria unes proporcions descoratjadores. 

¿No queda prou clar? Ras i curt: el gros del grup dels plumífers —entre els 
quals em compto— no té res a veure amb la figura que ens ocupa. Els diaris i les 
revistes ens ofereixen copioses mostres de grafòmans que omplen pàgines i pàgines 
sense arribar mai a l’estat de gràcia necessari per pujar de categoria. La majoria dels 
treballs dels col·laboradors d’aquests mitjans —deixo de banda la feina específica de la 
informació— únicament reprodueixen, i a la baixa, els models ideològics preestablerts 
(i consti que això ho dic al marge dels colors, perquè no intento fer pas una història de 
bons i de dolents). Amb tot, accepto que aquesta activitat i catequesi dels publicistes es 
necessària. Però, com a contrapartida, també se m’acceptarà que l’acció de rotativa 
ideològica —tant de dretes com d’esquerres— no suposa mai cap modificació 
substantiva de les relacions convencionals si no és per culpa d’un error tipogràfic. Ja ho 
veuen: només amb això que acabo d’exposar, el nombre d’intel·lectuals queda 
dràsticament reduït i, en algunes zones geogràfiques, gairebé aniquilat. 

La pregunta és evident: aleshores, ¿quines són les condicions per ser un 
intel·lectual? Com que no ho sóc, ho diré d’una manera ben simple: un pensament 
complex. Una manera de pensar que actuï basant-se en l’ampliació constant de les 
relacions i dels referents. Un pensament no reductiu que sigui capaç de posar en 
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connexió els fets i els símbols més diversos per modificar —i enriquir— sense treva la 
lectura de les idees i de la realitat. Una relectura paradoxalment antiapriorística. Un 
pensament comprensiu i alhora cruel respecte a les certeses heretades, encara que, al 
capdavall, serveixi per afirmar-ne algunes. Una manera de pensar que busqui la veritat 
no en l’essencialisme reconfortant, sinó en l’ambigüitat d’allò que, únic als ulls, és 
múltiple des del moment que es pensa. I un pensament així, sense condicions prèvies, 
ni codis respectats, ni un ordre de prioritats, és —i només pot ser— un pensament 
antijeràrquic. 

Aquest és l’adjectiu: antijeràrquic. Potser a partir d’aquest terme podríem 
començar a parlar de la funció de l’intel·lectual. O de la submissió i de la seva 
desaparició. Com he apuntat més amunt, ja són massa els que es volen escudar en la 
llibertat democràtica per justificar la col·laboració directa o indirecta amb el poder. 
Obliden que el pensament intel·lectual —tornem-ho a dir: antijeràrquic— no fa una 
crítica al poder, sinó del poder i dels seus models de representació. És des d’aquest 
punt que s’ha de prendre posició, o que s’ha de donar el sí, si això és el que en última 
instància preocupa, perquè, creguin-me, alguns parlen de la funció de l’intel·lectual 
ben bé com ases, mules i cavalls ho farien de les garrofes si es poguessin expressar. 

El poeta surrealista francès René Char té escrit: “Ce qui vient au monde pour ne 
rien troubler ne mérite ni égards ni patience”. Per favor, que acceptin l’oferta que sigui, 
sense manies, però que no ens atabalin més fent professió, com deia al començament, 
de rectitud. Si els ha de servir de consol, que sàpiguen que molts no pequem perquè no 
ens ve a temptar ningú. La virtut se’ns guarda sola. 
 

● 
 

Març del 1988 
 
“IL Y A UNE LANGUE LÀ-DESSOUS!”   
 
Ara que la polèmica sobre el model de llengua que s’havia de fer servir als mitjans de 
comunicació ha quedat substituïda, en part, per les realitzacions pràctiques i per 
algunes eficaces i oportunes aportacions, com el llibre d’estil del “Diari de Barcelona” 
(Un model de llengua pels mitjans de comunicació; Empúries, 1988), crec que, sense ganes 
d’aixecar polseguera, s’hauria d’anar parlant d’altres qüestions també relacionades 
amb els usos lingüístics. I, així, sense pensar-m’hi gaire, se me n’acudeixen dues: d’una 
banda, el llibre de text i el llibre infantil i juvenil, i, de l’altra, la tan proclamada —i tan 
poc practicada en altres aspectes— llibertat de l’escriptor pel que fa a la llengua. 
Comencem, doncs, per la primera: els llibres per a nanos. 

Tothom que tingui fills en edat escolar i una mínima sensibilitat lingüística —
una cosa que no té res a veure amb el patriotisme— més d’un cop es deu haver quedat 
d’una peça al fullejar els textos de les diverses matèries d’estudi i els llibres de lectura 
recomanats a la canalla. 

En aquells moments inefables d’exercici conscient dels deures paterns, ¿qui no 
s’ha topat, repassant la lliçó o fent una mica de lectura amb els fills, amb errors 
ortogràfics, morfològics i sintàctics de primer grau, al costat de les més refinades 
tortures medievals, o amb barbarismes flagrants de bracet amb una autentica exhibició 
de com es diu la cosa més corrent un cop ets a un centenar de quilòmetres de qualsevol 
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nucli mínimament habitat? ¿Qui no ha hagut d’anar traduint al català, amb paciència 
de sant i davant de l’estupefacció de la víctima innocent, allò que, segons la 
propaganda editorial corresponent, ja n’estava, d’escrit en català? 

La llista d’exemples seria inacabable —inenarrable—, i qui tingui ganes de fer-
se una història de la infàmia lingüística particular no ha de fer res més que recórrer —
això sí: amb enteresa i disposat a tot— als prestatges dels seus fills, i començar a sub-
ratllar les estultícies estilístiques i lèxiques que s’han arribat a imprimir. 

Dos casos que tinc ben frescos —i que no són pas dels més escandalosos— 
exemplifiquen perfectament aquest lamentable estat de la nació lingüístic. Passo a 
exposar-los. 

Els nostres fills estan acostumats a sentir que els pares han comprat un número 
de la loteria, i troben ben normal que, a la sabateria, els preguntin quin número calcen. 
També, en alguna d’aquelles situacions en què fins hom perdria la paciència, ens poden 
haver sentit proferir aquell tresor del saber popular que diu: “Es rifa una bufa, i tu en 
tens tots els números". I ¿què me’n diuen, d’aquelles frases exhalades, gairebé com a 
gemecs, en la més estricta intimitat familiar?: “No em surten els números”o “aquest 
mes, l’acabem amb números vermells”. ¿No els sonen? L’enumeració d’exemples 
referents al número extrets de la vida quotidiana podria no acabar mai. Però vet aquí 
que en un llibre de matemàtiques de bàsica que he tingut l’amarg honor de fullejar, no 
n’hi cap, de número. ¿Oi que sembla impossible? Doncs no ho és; en el llibre en qüestió 
tot són nombres: el “nombre 1”, el “nombre 2”, el “nombre 3”..., i no continuo perquè 
la sèrie, com la incompetència lingüística dels autors, és infinita. No es pot negar que 
alguns, amb això dels sinònims, s’han begut l’enteniment. 

El segon cas és tan flagrant que fa sospitar que, a sobre, l’enteniment conté 
alcohol: una traductora de prestigi,després d’un llarg paràgraf on es parla profusament 
dels deures escolars i de la feina que han de fer els nens, va i ens engalta en boca d’un 
dels protagonistes: “Ens han posat molta tasca...”. Això, si es viu en algun lloc, ¡deu ser 
en un poble abandonat! Amb tanta tasca i uns quants glops d’enteniment, tots pets. 

Ja he dit més amunt que només són dos exemples, però, d’aquesta mena i de 
pitjors, n’hi ha a dotzenes en qualsevol text dels anomenats pomposament pedagògics 
o didàctics. ¿No creuen que, en lloc del treball de superfície d’enfonsar barcos, més ens 
valdria aprofundir una mica i vigilar aquests autèntics submarins de la llengua? La 
broma es fàcil, bé que ho sento, però no me’n puc estar: més que anar per tasca i 
normalitzar, això és prendre’ns el nombre. 

Deixem-ho aquí, i passem a veure l’assumpte de la llibertat lingüística dels 
escriptors. Si del que es tracta és d’escriure a raig, com si tinguéssim fluixa l’aixeta, 
evidentment no se’ns pot demanar que recorrem al lampista. Però, en canvi, si el que es 
pretén és crear obres literàries, sembla força saludable recordar de tant en tant que hi 
ha coses com la tradició, l’estilística o l’estètica que són prou útils a l’hora de donar 
coherència als discursos, ja que difícilment es fa literatura simplement escrivint. En 
aquest punt, reconec que de seguida pot saltar la llebre de la transgressió i que se’m 
pot dir que no hi ha cap més manera de renovar la tradició. Hi estic d’acord: cal fugir 
de l’academicisme. Però que també se sàpiga que un indocumentat no pot transgredir 
cap altra tradició que la del seu analfabetisme. I no hi ha res més avorrit que una 
literatura majoritàriament naïf. 
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És per tot el que acabo d’exposar que em van divertir tant els escarafalls que 
dos escriptors amb uns quants títols publicats van fer en un programa televisiu dedicat 
a la polèmica dels models de llengua. 

Tots dos es van declarar coneixedors suficients del seu ofici i van defensar el 
dret a dir, i a dir-ho sense condicions. Mirin: si aconsegueixen dir el que es proposen, 
ells s’ho sabran; ara bé, si dir-ho com volen és una virtut, això ja pertany a una 
discussió que va de Lacan a la més acadèmica preceptiva literària. A més a més, 
algunes de les coses que van afirmar al llarg de la conversa televisiva van poder fer 
pensar, sense necessitat de ser gaire retorçat, que la seva reflexió sobre el material 
lingüístic amb què treballen no és tan elaborada com semblaven voler donar a enten-
dre. Vegin un exemple de cada un dels dos convidats al programa com a representants 
qualificats de la prosa catalana. 

El primer a intervenir, en un moment de la conversa, va dir que, si en un 
paràgraf et surt unes quantes vegades la mateixa paraula, va molt bé tenir tot el ric 
ventall d’alternatives dialectals per no haver-la de repetir. L’exemple que va posar va 
ser —amb un gran sentit del terròs— el de la patata, i va citar-ne dos sinònims: trumfa i 
pataca. En comptes de tomar a insistir en les idees d’un altre article que vaig publicar fa 
un temps sobre la falsa solució estilística de la sinonímia, m’estimo més ara inventar-
me un exemple de text escrit seguint les sàvies indicacions d'aquest autèntic Pastallé de 
la retòrica: “Ens han regalat tantes patates que, aquest mes, haurem de menjar moltes 
truites de trumfes i bons plats de pataques fregides.” Així, ¿oi? Com els deia, això de 
l’estil literari, en mans d’alguns, sembla ben bé una còpia sense definicions ni ordre 
alfabètic de l’Alcover/Moll. 

L’altre autor convidat al programa va manifestar la seva dedicació als múltiples 
sentits de les paraules, perquè, com va asseverar, a un sol “significat” corresponen 
molts “significants”. ¿A què es va voler referir? ¿També a la patològica sinonímia? ¿O 
potser a la polisèmia? Tinc la lleugera sospita que, dit com ho va dir, el “signe 
lingüístic” va quedar a l’altura dels senyals de trànsit. I anar fent literatura amb aquell 
do que Déu li ha donat. 

En fi, tampoc és qüestió de perdre-hi el son, i ja que abans he parlat d’estilística 
m’agradaria transcriure com a colofó un llarg i il·luminador passatge de Riba, sempre 
Riba, tret d’Els poetes i la llengua comuna,que tracta justament del model de llengua i de 
l’ús que en fan els escriptors. Diu així: “Si en l’ús pràctic el llenguatge és mera 
convenció, és a dir, tria instintiva del que pot ésser comú i rebuig implacable de tot el 
que és massa particular, en l’ús estètic la convenció fa com una línia estable de la qual 
partir i a la qual referir-se. Un esglaó més amunt de la prosa, la poesia clàssica, o si es 
vol neoclàssica, llença segons gust, cercant en l’ús més net i més estès una norma ideal, 
perquè és una poesia fonamentalment comunicativa, més, persuasiva, i per tant no pot 
accedir a ésser coaccionada per fórmules feixugues d’associacions o no evidents a la 
col·lectivitat; diria que més aviat vol dominar ella per una insinuació immediata en la 
raó i en el sentiment col·lectius, tothom tenint així la impressió de retrobar-se en les 
paraules del poeta, sense esforç, com un auditori es retroba en les del bon orador, fins a 
fer-se l’efecte que hi va precorrent. Sobre aquesta llengua clàssica comuna, abstracta, 
arranada, tan restringida de mitjans que sembla pobra als fatxendosos i als avars i als 
qui prendrien que la llengua fes la meitat dels versos per ells, s’ha operat, pensem en 
França, per a revolucions poètiques que havien de dur ben lluny d’un classicisme 
pròpiament dit. Un mallarmeà, per exemple, en el seu horror del clixé necessita uns 
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elements expressius perfectament aïllats, exactament pesats, per a recompondre’ls 
segons les fórmules de la seva química personal; o, a l’altra banda, el superrealista, em 
refereixo al solvent, sent que la llengua clàssica no li abasta, sí, però no en renega, no la 
carrega d’elements estranys: solament la potencia, afectant cada mot d’un exponent 
pres a la màgica llengua dels somnis.” (Per cert, si pensem que això Riba ho adreçava 
al poeta, ¿sobre quin model havien d’actuar els mitjans de comunicació?). J. V. Foix 
deia que, quan un poeta “barroc” —en el sentit dels “qui prendrien que la llengua fes 
la meitat dels versos per ells”— li anava a ensenyar els seus escrits, sempre li 
demanava que li enviés una postal al Port de la Selva, per veure com se’n sortia. I 
Balzac, a Le chef-d'oeuvre inconnu, escriu això: “―Il y a une femme là-dessous! s’écria 
Porbus en faisant remarquer à Poussin les couches de couleurs que le vieux peintre 
avait successivement superposées en croyant perfectioner sa peinture.” És Riba qui 
parla de “fatxendosos”, no jo. 
 

● 
 

Abril del 1988 
 
JERARQUIA LINGÜÍSTICA 
 
En tot el debat lingüístic que, en els últims dos anys, hi ha hagut en la premsa escrita 
en català, s’han manifestat dues posicions bàsiques i aparentment enfrontades sense 
remei: l’una seria aquella que, preocupada sobretot per la importància de la llengua 
com a identitat, n’accentua la caracterització davant d’una situació encara adversa, i 
l’altra, la que, volent actuar com una llengua normal, es fixa més en qüestions d’estil i 
deixa de banda —sense menystenir-los— els aspectes sociolingüístics. 

En principi, totes dues posicions, legítimes, no haurien de ser excloents; però el 
fet és que, vistes certes actituds, semblen irreconciliables, i les acusacions mútues són, 
de vegades, intemperants. 

Tot i que no comparteixo certs tremendismes, comprenc que la preocupació per 
l’afirmació nacional porti a la incomprensió d’actituds predominantment estilístiques i 
que una certa radicalitat faci proferir acusacions que, al meu entendre, no s’ajusten a la 
realitat. 

És prou conegut que el nacionalisme, i sobretot un nacionalisme que intenta 
aixecar el cap després de múltiples agressions que encara cuegen, té la necessitat impe-
riosa d’afirmar-se sense descans, i, quan la situació històrica no li dóna tots els recursos 
propis d’un estat, fets com els de la llengua agafen unes proporcions immenses: així, 
qualsevol paraula, qualsevol gir, qualsevol locució que semblin més autòctons, més 
diferenciadors, acaben prenent un caràcter emblemàtic, i el romanticisme lingüístic de 
recerca de la paraula idealment i idíl·licament més incontaminada esta servit, juntament 
amb la reivindicació del folklore i de la sentimentalitat més profunda. EI xoc entre el 
món rural (sempre més net als ulls d’aquest romanticisme nacional herderià) i el món 
urbà (sempre suspecte de mestissatge) és inevitable, i tota veu que discrepi d’aquesta 
visió essencial serà titllada d’enemiga. 

Les coses són així, ho reconec, però també penso, potser amb ingenuïtat, que el 
problema de la llengua es podria enfocar d’una altra manera. Davant d’aquesta visió 
romàntica —d’altra banda, ben lícita— hi ha una visió que podríem qualificar de 
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clàssica; una posició que no intenta pas obrir les portes a l’enemic com alguns temen, 
sinó que creu que la consolidació d’una llengua requereix sempre una estilització, una 
recerca d’esquemes de comportament lingüístic en què predominin —com a base 
d’acció— la concisió, la claredat, la transparència: el dibuix per sobre del color. Un 
afany clàssic definit perfectament a la Poètica de Boileau: “De vegades, el so dur o 
estrany d’un sol nom converteix tot el poema en burlesc o bàrbar”. 

La fixació d’una llengua no es fa tan sols rescatant totes les paraules de l’oblit, 
sinó escollint. Una llengua no és un sol registre pla on tota solució sintàctica o lèxica es 
troba en igualtat de condicions. Una llengua té comportaments jeràrquics —socials i 
geogràfics— i, segons com es produeixi el discurs en cada situació, acceptarà unes 
solucions o unes altres. 

Per tant, al capdavall d’aquest procés, les formes que tinguin més contingut 
simbòlic col·lectiu —i no pas connotació emblemàtica— i que, alhora, siguin més 
neutrals, s’acabaran imposant com a models lingüístics rendibles en detriment 
d’aquelles que tinguin una àrea d’ús restringida o poc prestigiada. I no s’ha d’oblidar 
que la càrrega simbòlica d’una llengua no és un compartiment estanc: hi ha tota la 
tradició literària i ara també la dels mitjans de comunicació de l’àrea cultural a què 
pertanyem. Escriure poesia en català, per exemple, és escriure dintre de la tradició 
mediterrània i, per extensió, de tota l’Europa Occidental. La novel·la té actualment, a 
més dels mateixos deutes que la poesia, els préstecs de l’àrea anglosaxona, tan 
poderosos. La filosofia no pot prescindir d’una cultura com l’alemanya. El món 
científic i el dels mitjans de comunicació reben informació constant dels Estats Units, el 
país capdavanter en tots dos àmbits... 

Doncs bé: tot el llenguatge que es fa servir en els diversos camps té una simbo-
lització pròpia, decantada i decantant-se per la història, que determina l’elecció d’un 
substantiu, d’un verb, d’un adjectiu, i, en això, difícilment hi té res a fer el voluntarisme 
lingüístic de la paraula més nostra. Totes les paraules catalanes són igual de nostres, i 
preparar una llengua, de vegades per mitjà de la renúncia —de l’arranament ribià—, 
per poder actuar amb les mínimes dificultats en aquest món dinàmic de la informació 
sense fi no és fer un mal servei a la qüestió nacional, sinó treballar-ne la musculatura 
precisa. 

¿O és que algú s’ha pensat de debò que, perquè s’hagin dit les coses amb sarcas-
me, tot es reduïa a una animadversió transdialectal? 
 

● 
 

Març del 1990 
 
EDITORA NACIONAL 
 
Ara que es parla tant de la Quarta Universitat, i inclús de la creació d’universitats 
privades, també valdria la pena començar-ho a fer de quina és la llengua bàsica 
d’estudi als centres d’ensenyament superior de Catalunya. 

Es innegable que ja hi ha força professors que, amb més o menys competència, 
fan servir la llengua catalana per impartir les classes, i també ho és que la paperassa 
universitaària —amb tots els defectes típics de la literatura burocràtica— cada cop està 
més normalitzada. Dues realitats que potser fan pensar a les autoritats polítiques i 
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acadèmiques que la presència del català a la Universitat va endavant. Però s’oblida el 
problema mes greu: els llibres —i, per tant, la llengua de prestigi— que s’hi utilitza. 
No seria gaire difícil fer-ne un estudi des de la mateixa Universitat, però, mentre algú 
ens n’ofereix dades contrastades, podem afirmar sense por que tothom que ha passat 
per les aules universitàries —inclús en aquests últims anys— ha comprovat que els 
llibres amb què es confeccionen la immensa majoria de les bibliografies que els 
professors recomanen són en castellà, i que la segona llengua en importància en 
aquests hits parades de cada assignatura és el francès ol’anglès, segons la matèria. I això 
és així no pas per la mala fe de ningú ni per imposició de Madrid, sinó simplement 
perquè no hi ha cap més remei. 

No m’apartaré gaire de la realitat, doncs, si dic que actualment només es poden 
elaborar bibliografies en català mitjanament suficients en dues especialitats: la 
d’Història de la Corona catalano-aragonesa i la de Filologia catalana, i també en 
aquests casos s’ha d’acudir a textos essencials en altres llengües. De totes maneres, el 
fet que únicament es pugui estudiar en català allò que pertoca a Catalunya no ens ha 
d’estranyar gens, perquè la cultura catalana, victimista i amb complex d’extinció, no 
sent la pulsió d’ocupar-se de res més que no sigui d’ella i prou. 

Consideracions al marge, si la situació referent als llibres que s’estudien, 
llegeixen i consulten al llarg dels estudis superiors és la descrita, cosa que sembla força 
indiscutible, tota la bona voluntat i tota l’eficàcia del normalitzador de torn no 
serveixen de res, encara que les universitats s’adhereixin a la demanda 
d’autodeterminació. En aquest assumpte no hi val el cofoisme del “ja es va fent”. Aviat 
seran quatre les promocions d’universitaris en democràcia i amb l’Estatut que, pel que 
fa a la lletra impresa, hauran continuat estudiant en castellà. 

Per tant, si el mercat cultural català és massa escarransit perquè la iniciativa pri-
vada s’arrisqui a competir amb les grans editorials espanyoles que monopolitzen el 
mercat del llibre universitari i si sempre que es parla de dèficits del que sigui es 
denuncien les responsabilitats que hi té l’Administració del país, no em puc estar de 
fer-li el retret d’haver deixat passar més de deu anys sense ni haver posat les bases per 
començar a invertir la situació. Un retret ben merescut quan, a sobre, hi ha qui ha 
descobert que la llengua catalana, com els “danones”, porta data de caducitat. ¿O és 
que s’ha de permetre, a pesar d’haver-se afirmat que s’afavoriran els aspectes més 
nacionalitzadors, que el que hauria de ser la intelligentsia del país s’estigui formant en 
llengua castellana? 

Ben clar: en comptes d’organitzar comissions i institucions on uns quants nous 
rics ideològics dilapiden la part del pressupost que se’ls atribueix fent-se la barba d'or, 
publicant revistes luxoses i manifestos, organitzant performances i vernisages i convidant 
“fulanos” estrangers i els escriptors locals més servils, com si la conselleria de Cultura 
fos Marbella, ¿per què no s'ha pensat mai a crear una editora nacional que, d’acord amb 
les diverses Facultats, es faci càrrec de publicar i oferir a baix preu, entre altres, tots 
aquells textos que al llarg dels anys s’han anat repetint com a lectures recomanades de 
les diverses especialitats universitàries? 

Deixo aquí la idea per si és viable —empreses més difícils i costoses, com la 
televisió, s’han tirat endavant—. I si ho és, que els que poden decidir facin una visita a 
la llibreria que la més alta institució catalana té a la Rambla. Allà podran comprovar 
amb rubor com s’han malgastat els diners tots aquests anys publicant, en edició de luxe 
i gairebé sempre sense cap altre objectiu que una falsa idea de prestigi, memòries sense 
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cap record, revistes culturalment estèrils i llibres i opuscles d’un preciosisme inútil, 
l’única qualitat dels quals és la del paper amb què s’han imprès. 

Uns diners que ja podrien haver donat uns fruits esplèndids si s’haguessin 
invertit, ni que fos en part, en una necessària i rigorosa biblioteca universitària en català. 
 

● 
 

Maig del 1990 
 
LA MORT DE VIRGILI 
 
Va ser en els últims anys de la Història. El poder temia —i combatia— el poder de la 
paraula. Eren uns temps primitius i remotíssims, en què veus com igualtat, justícia o 
solidaritat, actualment considerades arcaismes, eren ben vives i commovien, i un 
substantiu ara gairebé en desús com dignitat podia arribar a orientar la vida. Pel que fa 
a la veu llibertat, aquesta tenia més accepcions que la que ha quedat referent a 
l’economia. La generositat encara servia per aconseguir-la. 

Va ser una època en què es va creure en la capacitat transformadora de la 
paraula. S’escrivia —i es llegia— amb el convenciment que cada frase col·laborava a 
transformar el món ajudant a transformar la vida. 

Per això autors com Hermann Broch publicaven llibres com La mort de Virgili: 
“[...] Ahí, sobre esas naves, no se transportaban ciertamente mercancías, sino vientres 
golosos, el personal de la corte: toda la popa, hasta la cubierta, había sido dedicada a su 
alimentación: desde la manaña temprano resonaban allí los ruidos del comer y, 
constantemente, rodeaban el espacio del comedor grupos de personas ávidas, espiando 
donde quedara libre un lugar en el triclinio, prontas a precipitarse sobre él en lucha con 
los competidores, ansiosas también de poderse tender finalmente para a su vez 
comenzar o recomenzar con los manjares; [...] una gula cuya expresión estaba clara e 
indeleblemente marcada en la cara de todos ellos, [...] a veces esculpida, a veces 
incrustada, aguda o levemente, más perversa o más bondadosa, como de lobo, de 
zorro, de gato, de loro, de caballo, de tiburón, pero siempre dirigida a un goce 
horrendo de algún modo encerrado en sí mismo, ávido por una posesión insaciable, 
ávido por un tráfico de mercancfas, dineros, cargos y honores, ávido por la laboriosa 
inacción del poseedor. Por doquier había alguien metiendo algo en la boca, por 
doquier ardía la ansiedad, ardía la codicia, desarraigada, pronta a tragar, tragándolo 
todo: su hálito vibraba sobre la cubierta, lo llevaba el impulsivo compás de los remos, 
implacable, imponiendo su presencia: toda la nave vibraba de avidez. jOh, bien se 
merecían ser representados alguna vez con exactitud! ¡Un canto de la codicia debía 
estarles dedicado! Mas ¿de que serviría ahora? Nada puede el poeta, ningún mal puede 
evitar; se le escucha únicamente cuando magnifica el mundo, pero no cuando lo 
representa tal como es. ¡Sólo la mentira es gloria, mas no el conocimiento! [...]: 
demasiado bien conocía a este público, para quien la grave labor del poeta, la auténtica, 
que aguanta el conocimiento, consigue tan poca atención como la de los esclavos del 
remo, llena de amargura, amargamente dura [...].” 

Ara sabem que tot va ser un somni i prou, perquè, si la paraula tingués de debò 
alguna capacitat transformadora, ¿com explicar-nos que tants, després d’haver llegit o 
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intentat pàgines com la transcrita, acceptin ara, enmig d’un fru-fru d’idees vanes, fer de 
comensals de cap poder? 

Va ser en els últims anys de la Història. Un director de cine anomenat François 
Truffaut va rodar una pel·lícula titulada Fahrenheit 451, on uns quants idealistes es 
jugaven la pell per salvar de memòria les grans obres literàries de la destrucció dictada 
pel poder contra tota paraula escrita. Com passa gairebé amb totes les obres 
d’anticipació, la premonició del film ha resultat ingènua. Cap poder s’ha de preocupar 
de res. Només de parar taula. La feina bruta ja li faran, agraïts, els mateixos escriptors, 
que, si bé encara no s’han decidit a calar foc a les obres emblemàtiques de la literatura 
universal, sí que —un cop els ha semblat que saltava la trava de la decència històrica a 
conseqüència de certs fracassos ideològics ben lamentables— s’han instal·lat —els 
molts— en un dermocràtic arribisme social i mercantil i han renunciat ni que sigui a 
aspirar a la densitat moral necessària per escriure res que pugui perdurar més enllà de 
la pròxima llista de novetats. La ignició del paper no comença en els 451 graus 
Fahrenheit, sinó en el grau zero de la ment. 

Com un personatge de la pel·lícula citada, voldria memoritzar almenys aquest 
petit fragment també de La mort de Virgili i salvar-lo de la foguera de la desmemòria: 
“[...] sólo lo que verdaderamente se ha afirmado, aunque sea un único instante en el 
mar de millones de años, llega a la perduración eterna, se torna canto guía, conduce; 
oh, un solo instante de vida, ensanchado al todo, ensanchado al círculo del conoci-
miento total, abierto a lo infinito [...].” 

El preu del festí és la renúncia a la superioritat moral d'aquest instant. 
 

● 
 

Abril del 2000 
 
BLEEDING HEART 
 
A finales de marzo cerró en el Centre d’Art Santa Mònica de Barcelona una turbadora 
exposición del pintor barcelonés Xavier Franquesa, creador de grandes y vigorosas 
telas sobre temas como la familia y los lugares de la infancia, tratados siempre con una 
mezcla de emoción y desasosiego, con toda la complejidad de lo real “imaginado”, 
pero sin ningún género de inútil idealización redentora, y autor, a la vez, de textos de 
reflexión pictórica luminosamente herméticos donde aparecen metáforas 
fundamentales en su obra plástica, como la de “enfermedad” en lo formal, y conceptos 
clave, en lo temático, como el de los “afectos”; todo ello —pintura y escritura— 
realizado en el filo mismo del conflicto entre tradición y vanguardia. La injusticia que 
supone la casi inexistente acogida que la crítica local ha dispensado a una exposición 
que, desde la más absoluta admiración hasta la más encendida polémica, se lo merecía 
todo menos el silencio, me ha animado a poner por escrito algunas consideraciones 
sobre el panorama artístico y crítico que, a mi modo de ver, se encuentra en la base de 
la sórdida omisión — el recurrente recurso de la mediocridad— de una obra de culto 
para los iniciados en ella que, al igual que otras que reciben el veto a pesar de su 
interés, se ofrece como incómoda alternativa real —y, por lo tanto, pone en cuestión los 
“intereses creados”— frente al anquilosamiento de los lenguajes que, entre nosotros, 
todavía invocan el nombre de “vanguardia” en vano. 
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Veamos. 
 
Meses atrás pudimos leer en el periódico que el director del Museo Picasso de París 
afirmaba que el arte denominado —ahora ya autodenominado— de vanguardia era la 
única corriente ideológica, filosófica, política, etc., que aún no había sido capaz, a lo 
largo de este siglo XX, de hacer autocrítica. Aunque acogida con ira por algunos de los 
que quedaban en evidencia, la afirmación —y más en Cataluña, por razones obvias de 
su secundario lugar cultural a escala internacional— parece bastante incuestionable. 

Paseándonos por los nuevos museos, por las grandes superficies dedicadas a las 
artes del siglo que este año termina y por las galerías (comerciales) se tiene la 
impresión de estar asistiendo a un dejà vu vanguardista que cada vez se asemeja más a 
la sensación que produce pasearse por las polvorientas estancias de cualquier 
academia de arte. 

Tal sensación tiene un nombre: tedio. 
Esta situación sin salida, o con salidas hacia los espacios virtuales —la huida 

hacia adelante, hacia la red (y las palabras no son nunca inocuas)—, se debe a la 
incapacidad del arte actual —del arte que se autocalifica de actual, como si los demás 
artistas, ¡oh maravilla!, fuesen capaces de desplazarse en el tiempo— de dar 
continuidad a la progresión que en un momento histórico —como una imagen, que se 
deseaba crítica, del progreso científico e industrial, pero al fin y al cabo mimética con 
ese progreso— se creyó, ingenuamente, infinita. De ahí toda la reproducción de 
estrategias que pronto serán centenarias; de ahí ese estancamiento evidente por mucho 
que se proclame dinámico, enmascarado, eso sí, con medios técnicos, en una sumisión 
ya no metafórica, sino material, al poder tecnológico. En definitiva, un auténtico 
monumento a la dejación de cualquier responsabilidad artística. 

El resultado de esta tozuda persistencia en ser modernos sin saber ya —mas allá 
de las manoseadas fórmulas de las vanguardias históricas, aunque con algunos 
añadidos cibernéticos— que es lo que implica ser moderno no es ni más ni menos que 
la instauración de un nuevo academicismo —el entreguismo posmoderno—, como ya 
se ha dicho y repetido de todos los modos y maneras posibles, aunque, según parece, 
no en el lenguaje de los signos, y es evidente que habrá que hacerlo, porque, por lo 
visto, en el mundo de la creación artística proliferan los sordos. 

En sus inicios, la modernidad artística, aunque ligada como he señalado a una 
idea previa —o, mejor aún, a una realidad anterior— de progreso surgida ya del 
mismo proceso abierto por el crecimiento mercantilista y la aparición posterior del mo-
delo capitalista, supo hacer una crítica “ilustrada” —progresista— de este progreso —
de este crecimiento exponencial—, en una intuición de sus destructores límites y en la 
honda convicción, a menudo llena de desesperación, pero también de esperanza, de 
que, a pesar de los horrores de la guerra y la explotación, al final del proceso 
emprendido el hombre surgiría más libre. 

Ahora sabemos que esto era falso —o, al menos, que no ha sido posible—, y, sin 
embargo, los tardovanguardistas parecen “inasequibles al desaliento”, y ya me 
perdonaran si lo digo con crudeza, pero lo cierto es que, desde las columnas de 
periódico y desde las instituciones, que ahora controlan al haber convertido, aunque 
vergonzantemente, su arte en oficial —ellos que históricamente se oponían al poder—, 
actúan como una auténtica “falange”. No hay más que verlos dictaminar y sentenciar 
como si no fuera con ellos la quiebra del modelo de crecimiento progresivo —¡quiebra 
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humana, claro, que no bancaria!—. Un progreso —y no hace falta apelar en exceso a la 
ecología ni darse demasiadas vueltas por el Tercer Mundo, o por los suburbios de las 
grandes ciudades, para comprenderlo— que es sinónimo de destrucción. 

“[...] incendiadas todas las bibliotecas del globo y surgida una raza enteramente 
ignorante, un viejo latinista renacería y recuperaría la confianza en la vida al oír citar a 
alguien un verso de Horacio [...]”, escribe Marcel Proust, elegíaco a la vez que 
premonitorio, en el volumen cuarto de la Recherche. 

Ésta es, pues, la incapacidad autocrítica a qué se refería el director del Museo 
Picasso de París. ¿Cómo se puede continuar “creando” —creciendo— sin ni 
replantearse si los criterios teóricos que se manejan llevan a alguna parte o si, por el 
contrario, han acabado siendo simples recetas para cocinar los platos que necesita la 
creciente clase media, con el consiguiente aumento de la demanda, para sentirse culta 
en sus salones y en sus segundas residencias? ¿Por qué la protesta efímera y la risotada 
dadaísta se congelan para colgarlas en los museos? ¿Por qué la misma sociedad en 
principio agredida sacraliza la agresión y ya no se siente aludida ni por el insulto? ¿A 
qué se debe que el artista se comporte como el ceramista que trabaja para las tiendas de 
souvenirs —no muy lejos de la actitud de los diseñadores— y niega a sus cántaros su 
función robándoles el alma, la circulación interior, para convertirlos en objetos 
hueramente estéticos? 

Es a partir de preguntas de esta naturaleza —preguntas no sobre el arte en sí, 
sino sobre su situación histórica— que se ha de levantar cualquier pretensión artística 
mínimamente madurada, que se ha de moldear cualquier “verdad” objetual que no se 
remita únicamente a sí misma, porque ello, más allá de su mera presencia física, la 
convierte en invisible. Como decía uno de los heterónimos de Pessoa, Ricardo Reis: 
“Abomino la mentira, porque es una inexactitud.” Y un arte que no se plantea la 
existencia de modificaciones en las condiciones que lo han hecho posible no es sino es-
to: una inexactitud. 

Volviendo a la imagen del ceramista. ¿Que es lo que “anima” al arte, lo que le 
da alma? ¿No son el agua que lo llena y la sed que lo vacía el sentido del cántaro? 
Anticipándome al chiste fácil diré que precisamente lo artístico es el “alma de cántaro”, 
lo inocente ante la corrupción del lenguaje, también del lenguaje corrompido de las 
vanguardias. 

Pero sigamos interrogándonos, porque la verdad no es más que la inocencia de 
la interrogación, y encontrarle alguna respuesta es falsearla. Así, pues, volvamos una 
vez más —una y otra vez— a preguntarnos si cualquier actividad artística ha de tener 
en cuenta la realidad y aceptarla con resignación dejándose llevar, o, por el contrario, 
ha de adoptar alguna posición que tenga con ella una relación de oposición. O si, en 
última instancia, se puede simplemente prescindir de lo real. Pongamos un ejemplo: 
¿El arte debe servir de ornamentación de la falacia de las políticas culturales, en una 
especie de neobarroco de los altares laicos? O al revés: en una reacción neoromántica, 
pero críticamente ilustrada, ¿tiene que enfrentarse al espejismo del progreso y pasarse 
a las filas de los realistamente utópicos que piden, con el antecedente del Club de 
Roma en la memoria y con las datos en la mano de la diaria depredación económica del 
mundo, un crecimiento cero o menos uno para estar todavía a tiempo de no precipitar 
al planeta entero en el abismo? Y, si se llegase a la conclusión —una conclusión que 
cada artista habría de asumir individualmente en la ejemplaridad de su obra— que no 
se puede, ni se debe, seguir creciendo, ¿que actividad artística correspondería a ello? 
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¿Se tendría que reinventar la estrategia de algún sentido, de alguna representación, 
para “decrecer” como única actitud viable de real progreso humano? ¿Tendría el artista 
que dejar de ser exhibidor de sus residuos y plantearse qué hacer con ellos, cómo 
reciclarlos, cómo transformarlos, para no seguir colaborando a la hediondez del 
mundo? ¿Y los materiales podrían continuar siendo tecnológicos —es decir, 
colaboracionistas con un modelo de producción determinado— o se tendría que quitar 
el polvo a los materiales tradicionales —estamos hablando de “decrecer”— y 
restablecer, a través de las manos —de lo sensorial y lo sensual, de lo único por lo que 
guarda interés la vida—, la relación de cuerpo y alma, de materia y pensamiento, de 
anhelo y materialización? 

“Sólo las manos verdaderas escriben poemas verdaderos”, afirma Paul Celan en 
uno de sus textos. 

Sea como fuere, no parece que el arte —a no ser que tomemos muchas obras 
actuales, en su vacuidad, como mera representación de su extinción—, en nombre del 
desconcierto de tantos fracasos —precisamente la esencia de lo expresivo—, deba 
continuar haciendo el juego a un poder económico finalmente sin fisuras por donde 
intentar la huida, y menos aún hacerlo con una apariencia de aséptica modernidad que 
sirva de coartada y camuflaje de las actitudes más reaccionarias al darles el prestigio de 
lo último. A pesar de su condición de epígono, el arte que se ampara en la continuidad 
formal de la vanguardia no puede resignarse a ser la camiseta con la efigie 
“cheguevariana” con que tantos jovencitos de casa bien se dan aires de rebeldía. Y en 
todo caso, si —sin ideas en lo creativo por la debilidad del pensamiento ante el non plus 
ultra de la Historia— de lo que se trata ya simplemente es de sacar al mercado, con 
cierta periodicidad, ocurrentes novedades lúdico-artísticas para entretenimiento del 
consumidor, que se disuelva el somatén de la crítica y que el control de calidad del arte 
pase a manos de la Organización de Consumidores y Usuarios. Seguramente nos 
llevaríamos auténticas sorpresas. 

Bromas aparte, insisto una vez más en que es necesaria la revisión de los 
presupuestos artísticos, si es que aún se pretende hacer arte después de un siglo de 
estar anunciando su extinción, después de un siglo de pretendidas prácticas artísticas 
liquidadoras —ya que éste es el gran sentido (no-sentido) de la vanguardia al 
desjerarquizarse el pensamiento con la nietzscheana “muerte de Dios”, el mensaje 
nunca escuchado por los que se reclaman sus herederos—; y esta revisión se ha de 
llevar a cabo a partir de un reconocimiento de la situación del mundo y del propio arte 
como parte de él, para tomar partido en todos los campos, como hicieran las 
vanguardias históricas en su tiempo, por la desesperación humana en su máxima 
complejidad, en “el uno y el todo” del dolor, en la uniculturalidad del sufrimiento, en 
el trágico panteísmo de la muerte. 

Otra vez Celan nos ilustra con dos de sus versos: “Dice la verdad / quien dice la 
sombra.” 

Llegados a este punto, y para concluir, no será obvio indicar que no son las 
obras las que se oponen al poder como por arte de encantamiento, sino el artista en su 
función, desagradable para los bienpensantes, de bleeding heart (“corazón sangrante”), 
como tachan en EE.UU. a los que les incomoda la injusticia. Sólo si los códigos 
creativos que se manejan son obsoletos o sumisos a lo convencional a pesar de su 
apariencia de novedad debida a los “materiales” empleados —“materiales” ya no 
silenciosos, sino con su propio discurso— puede darse la paradoja de que el artista sea 
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recibido en los salones mientras cree poner en cuestión los lenguajes dominantes. Y ello 
es así porque las vértebras rotas bajo el peso del hundimiento del sentido no pueden 
sustituirse por la cada día mas habitual ortopedia tecnológica sin que nos 
incorporemos a la nueva metafísica utilitaria del poder —cada uno en su casa e 
Internet en la de todos—, de la cual el arte, como lenguaje no acumulativo que opera 
“bárbaramente” en los limes, en los márgenes, no puede formar parte sin negarse y 
anegarse en la llenísima vaciedad de lo virtual. ¡Que lejos ya el espléndido vacío 
místico del “Blanco sobre blanco”! 
 

● 
 

2004 
 
LA PROGRESSIVA DEPAUPERACIÓ DEL CATALÀ A TVC  
(VISTA DES DE DINTRE) 
 
En els començaments de la televisió catalana, hi va haver un debat que es volia de fons, 
encara que després es trivialitzés per desacreditar-lo, sobre la necessitat d’establir un 
model de català que servís a l’agilitat de la comunicació i que superés l’anomenat 
estàndard literari, massa deutor d’un ús més cultural, més estètic, que no pas 
comunicatiu. Les opinions de seguida van ser enceses, perquè, en realitat, el debat 
depassava els estrictes límits d’un llenguatge útil als mitjans de comunicació orals i 
escrits i posava al descobert, per la mateixa situació de marginació soferta sota el 
feixisme per la nostra llengua, tota una situació d’anquilosament del català. La 
modernització i acceptació de certes tendències i influències, una acceptació dictada 
per la realitat, feta, però, en unes condicions de desconeixement generalitzat de la 
pròpia llengua per part de la població, va fer témer als sectors més ultraconservadors 
de les essències idiomàtiques que el carro aniria pel pedregar, sense entendre que ni 
carro ni pedregar tenien res a veure amb el que es proposava, que no era més que la 
necessitat estricta de perdre els complexos i de sumar-nos a les llengües del nostre 
àmbit amb les quals formàvem un mercat cultural i de la informació, i això amb tots els 
avantatges i amb tots els perills que l’opció comportava si no ens estimàvem més morir 
de rancis. Preservar una llengua pensàvem alguns que volia dir exposar-la a la realitat i 
no pas mantenir-la en formol. La mostra que el debat depassava l’àmbit de la 
comunicació va ser que a partir d’aleshores bona part de la llengua literària del país es 
va sumar a la posada al dia que s’estava gestant i que la mateixa literatura de la 
resistència havia començat amb Espriu —recordem el seu explícit rebuig del perfet 
simple en benefici de la perifràstica a l’hora de revisar la seva obra en prosa, perquè la 
mètrica del vers en dificultava la rectificació—, amb Ferrater, la intel·ligentíssima 
dedicació lingüística del qual era ben mal acceptada pels embalsamadors de Fabra, i 
amb Vinyoli, autor d’una obra en vers que va fer baixar del pedestal la polsosa retòrica 
noucentista, i això per no parlar de la encomiable feina tant en la faceta d’autor com 
d’editor de Joan Sales, les propostes lingüístiques del qual eren rebudes amb un odi 
feroç pels que aleshores remenaven les quatre cireres de la catalanitat. Però, ¡esclar!, 
encara que la posada al dia de la llengua, que amb l’arribada de la democràcia passava 
a tenir usos fins aleshores inèdits, s’anés imposant cada cop més clarament, si més no, 
per la mateixa inèrcia dels fets, potser sí que no quedava cap altre remei que acceptar-
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ne el fet consumat, encara que fos rondinant una mica, però se n’havia de castigar el 
missatger, com si els permanentment malhumorats conservacionistes simbòlics de la 
llengua, poc donats a celebrar res i menys la derrota, tot i l’inveterat costum del país, 
n’haguessin de fer pagar el beure a algú. No entraré a detallar les bestieses i els insults, 
les frivolitzacions i altres galindaines que alguns van haver d’aguantar, perquè qui hi 
estigui interessat ho trobarà a les hemeroteques. Fins i tot hi va haver un periodista ara 
mediàtic amb ínfules de “progre” que va afavorir la reacció més ultrancera amb el 
famós reduccionisme de heavy i light, i com hi ha món que es va quedar més inflat de 
satisfacció que un bocoi. Sigui com sigui, el que sí que puc afirmar, perquè alguns ho 
vam haver de veure i viure, és que d’una manera sòrdida es va anar marginant la gent 
que havia protagonitzat simplement l’advertiment d’una necessitat i havia proposat i 
intentat fer-hi front. Ara ens trobem, doncs, com he dit, que les tesis han hagut de ser 
acceptades perquè són al carrer en boca de tothom, però els defensors d’aquelles 
posicions continuen proscrits, en una actitud molt del país que ratlla en la imbecil·litat. 
Es continua sense suportar que el mirall ens digui la veritat, i per això se’l fa miques. 
L’únic inconvenient que té tan radical solució és que cada trosset és un nou mirallet 
que multiplica l’evidència. 

Bé, deixem-ho aquí i no ens embranquem amb metàfores, perquè el motiu 
troncal d’aquest article no és pas reivindicar el bon nom dels que, ben bé com si fossin 
personatges de Nathaniel Hawthorne, van haver de portar a la solapa la “lletra 
escarlata” que els van cosir els patriotes lingüístics –els fets els hi han arrencat fa 
temps–, sinó el de denunciar com aquesta situació d’hipocresia lingüística ha creat de 
fet una situació en què, mort el debat i “arrestats” els culpables, però sense capacitat ni 
model per oposar-se a un fenomen mundial que no admet la nostàlgica seguretat de les 
fronteres, s’ha deixat que les solucions que s’havien començat a aplicar es podreixin. 
Com que no es té un model d’estàndard elevat, com en diuen alguns en el seu idiolecte 
“teològic”, amb què encotillar les noves formes de difusió del llenguatge, perquè de 
seguida se’ls trenquen les barnilles, i com que l’ensenyament està resultant un fiasco, 
tot es deixa sense rumb, amb hibridacions cada cop més estrambòtiques i sense idees 
amb què revitalitzar els models practicables en l’àmbit de la comunicació. Només s’ha 
de parar l’orella una estona i escoltar qualsevol programa de TVC —informatius, 
esports, sèries, pel·lícules, programes d’entreteniment, etc.— per adonar-se que no hi 
ha cap mena de criteri i que la ignorància lingüística s’ha ensenyorit de la programació. 
Des dels pallassos de la tele, que si no ho fan en castellà no fan gràcia, fins als indis de 
les praderies i els “xoriços” de saloon, que parlen fins i tot en perfet simple, passant pels 
nyaps dels anuncis o dels presentadors quan s’obliden de les crosses —tot amb la 
remor de fons d’una fonètica que fa feredat—, la gamma de despropòsits que es pot 
tenir amb unes poques hores d’audició televisiva causaria hilaritat, si no fes autèntic 
pànic pel que indica sobre el nostre futur com a parlants. Parodiant un periodista 
esportiu que micròfon en mà parlava del mal estat d’un estadi de futbol, podríem 
afirmar que el català en antena “està que es cau” i que aviat “es vindrà a baix”. La trista 
realitat és que qui té autoritat per modificar aquest estat de coses no l’exerceix i tothom 
amaga el cap sota l’ala del seu magre saber. Resultat: els professionals que es barallen 
cada dia per, si més no, minimitzar la catàstrofe, es troben desassistits, i no és pas que 
per apagar el foc estiguin demanant mitjans aeris. O potser sí, perquè tot sovint no 
tenen cap altre remei que encomanar-se al cel. Insisteixo. ¿Qui en té la culpa, de tot 
plegat? Algú, mirant de no buscar-se maldecaps, podria tenir la temptació de 
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respondre com un cec i desorientat Polifem: “¡Ningú!” Però tots sabem que els 
responsables tenen nom, com en tenia l’espavilat Ulisses. 

En fi, un podia pensar que l’exercici del poder durant vint-i-tres anys de 
l’anterior govern havia portat a la rutina i la deixadesa i esperàvem fins i tot amb 
il·lusió —d’on sens dubte deriva il·lús— que un nou govern faria incidència, amb 
voluntat revitalitzadora —que en aquest cas també significa pressupostària—, en la 
qualitat i en el model d’una llengua que es voldria moderna i modèlica. Res més lluny 
de la realitat. Pel que estem veient amb profund pesar, això del català, un cop cobert 
l’expedient legislatiu de la normalització per quedar bé a la foto parlamentària i fer 
contenta la bona gent, no interessa ningú, un “ningú” tan gros que ara sí que la cosa no 
té nom. I mentrestant, potser esperant perpètuament que escampin uns núvols que no 
deixen veure el cel del “català revelat”, a TVC —no ho oblidem, una eina creada per 
treballar per la normalització i la consolidació de la nostra llengua— no sembla pas que 
es tingui cap idea clara sobre el problema, perquè, a la vista del català sense criteri, i 
sovint sense norma, que es gasta en la programació, és evident que s’hi practica allò tan 
nostrat de qui dia passa any empeny, alguns fins més enllà de l’edat de jubilació i tot. 
Com que hi ha qui ho permet. 
 

● 
 

Estiu del 2007 
 
CONSERVAR REAL LA MEMÒRIA 
 
Quan s’altera un paisatge que hem vist sempre; quan es tira a terra una casa antiga que 
ens ha acompanyat al llarg de la vida per fer-hi qui sap què, però sempre de molts 
pisos; quan s’asfalta un camí pel qual hem passejat avis, fills, néts, com si aquell 
caminar fos la imatge de la successió de les generacions; quan es remodela —i ja sabem 
què vol dir això pels urbanistes— un barri ple de records...; sí, quan algú pel seu 
benefici modifica el nostre paisatge sentimental, tots —fins els especuladors quan no es 
tracta de la seva butxaca— sentim una tristesa molt fonda, com un esquinçament 
interior per allò que vivim com una pèrdua.  

Aleshores, els “modernitzadors” de conveniència, els profetes del progrés, els 
que pensen que el món només es mou endavant com si fos una línia en lloc d’una 
esfera, i que aquest moviment pretesament ad infinitum genera riquesa —això sí, sense 
mirar-se’n el cost, la “petja ecològica”, que se’n diu ara—, enrabiats per les traves que 
els “sentimentals” posem al seu negoci, ens acusen de nostàlgics, d’antimoderns, 
d’insolidaris, perquè ens retreuen sense miraments que oposant-nos al que ells bategen 
com a creixement ens oposem a la creació de llocs de treball —¿o n’hauríem de dir, 
vistes les condicions laborals actuals, llocs d’esclavatge?—, sense ni considerar que 
sovint aquests nous llocs de treball potser sí que són pa per avui, però que segurament 
seran fam per demà, si tenim en compte la precarietat amb què es contracta i el que 
duren les empreses en un lloc determinat. Però, esclar, el demà dels altres no els 
importa gens ni mica. No accepten cap més sistema que el seu, el de la depredació, 
perquè qualsevol planificació va contra els seus interessos immediats, els únics que els 
valen i que al capdavall, com que tenen la paella pel mànec dels diners i les influències, 
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són els únics que prevalen. Per això, si n’acceptem la “lògica” amb què contraataquen 
per silenciar la nostra queixa per la cruel depredació del territori, ens en fem còmplices. 

No, la nostra “nostàlgia”, la nostra resistència a veure constantment modificat el 
món sense cap més previsió que la del negoci rodó, no és pas conservadorisme, com 
ens voldrien fer creure, no és ruralisme tronat, sinó un lúcid instint de supervivència, 
com s’està veient cada cop més clarament amb les dades a la mà dels cada dia més 
amplis coneixements de l’ecologia. ¿Com no sentir, doncs, recança per la destrucció? 

La nostra responsabilitat d’espècie és la de preservar l’hàbitat humà, la de 
deixar regenerar el nostre “biòtop”, com és el món, aquest oasi enmig d’un univers erm 
que és tot el que tenim. Cap altra espècie animal se suïcida liquidant el seu territori de 
vida si no en té escapatòria.  

Ens agradi o no, som responsables davant de les generacions futures, aquelles 
que encara no existeixen, però que nosaltres com a espècie portem implícites. I no els 
podem deixar tan sols futures ruïnes, sinó que els hem de preservar un espai 
renovadament verge, apte a la vida, perquè un bosc conservat d’aquí a cent anys serà 
un bosc, amb tota la seva vida; en canvi, un hotel, un bloc d’apartaments, una nau 
industrial, segurament amb el temps, sobreexplotats els recursos d’aigua i d’energia, 
no seran sinó restes abandonades, sota les quals hi haurà enterrada una terra 
exhaurida. 

D’aquí ve la tristesa que sentim quan veiem aquell espai agrícola i forestal 
abans obert a la passejada —els nens amb bicicleta, els avis passejant-hi cap al tard, 
pares i fills arribant-se fins als “quatre camins”— ara ocupat per aquell esquelet tràgic 
d’un futur que en nom de l’enriquiment d’uns quants i amb el demagògic esquer de 
feina per uns quants altres, està arrasant dos territoris: el real i el de la memòria, una 
memòria que, si la sabem conservar com a realitat, és l’única herència que podem 
deixar als que vindran, amb el missatge que ells també l’han de preservar com ho 
hauríem de fer nosaltres. 
 

● 
 

Maig/juny del 2010 
 
LA CANÇÓ DE L’ENFADÓS 

 
En aquestes jornades de traducció poètica Catalunya-Quebec, a part de participar-hi 
com a poeta a l’hora de traduir, se m’ha fet l’honor de proposar-me que, en paral·lel 
amb la companya del Quebec, faci una petita exposició de la nostra situació lingüística. 
 Ja us aviso des d’ara que tot el que en pugui dir serà insuficient i parcial, perquè 
em veig incapaç d’abastar tota la complexitat humana –sí, humana– que s’amaga al 
darrera d’una llengua, i encara més si aquesta llengua ha de viure en permanent 
conflicte, fins al punt de fer que els parlants sentin dolor en les paraules. Una 
complexitat que és la suma de subjectivitats derivades de les vivències personals, i 
també de les compartides. 
  
Un cop dit el que acabo de dir, ja us deveu imaginar que no us donaré pas una visió 
historicista de l’assumpte que ens ocupa, i no és perquè no em sembli útil i necessària, 
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sinó perquè crec que ja tenim prou estudis, i prou competents, d’història de la llengua i 
de lingüística històrica, i no sóc pas jo el més indicat per aportar-hi res significatiu. 
 Sobre això només remarcaré que els conflictes i els problemes de la llengua 
catalana vénen de molt lluny i passen per compromisos de Casp, matrimonis reials 
amb Castella –especialment de Ferran amb Isabel– i decadències econòmiques i 
demogràfiques profundes, tot plegat lligat a la pèrdua de poder polític, fets que, ja des 
d’abans del prohibicionisme borbònic, van posar les bases perquè Catalunya entrés en 
tots els àmbits –com he dit, polític, econòmic, demogràfic, social, cultural i lingüístic– 
en una fase de depauperació profunda. 
 Consumat el tristament famós Decret de Nova Planta, dictat per la nova 
dinastia borbònica assentada a Espanya, van venir uns segles XVIII i XIX 
d’aprofundiment de la decadència, que a sobre va coincidir amb la decadència 
hispànica i la seva consegüent incapacitat assimiladora. Aquella Espanya que havia 
viscut de les rendes de l’espoliació d’Amèrica, sense invertir ni un ral en la seva 
modernització, al seu torn va ser espoliada per les potències emergents, que van 
liquidar així l’últim imperi de l’Antiguitat. Aquella Espanya dilapidada, un cop 
prostrada als peus de l’Edat Moderna que s’obria pas a Europa, només sabia 
“assimilar” a través de la força, i aquest tret polític devastador ha durat, i dura encara, 
fins als nostres dies. 
 Segurament, la puixança econòmica que es va donar més enllà de mitjans del 
segle XIX a Catalunya gràcies a una incipient industrialització, empesa per la 
proximitat amb França i a les rutes del comerç europeu, va fer que algunes romanalles 
ideològiques del romanticisme, sempre fora de joc respecte a les ruptures culturals que 
ja afloraven per tot Europa, agafessin força patriòtica amb la Renaixença, i això, 
retroalimentant-se amb la força de la classe emergent, va donar perfil propi a la 
incipient burgesia, que s’acabaria proclamant “catalanista” amb el moviment 
Solidaritat Catalana i la seva famosa candidatura.  
 A partir d’aquí i corrent en el temps, la Mancomunitat, la normativa de Fabra i 
l’IEC, la lluita per l’hegemonia cultural de modernistes i noucentistes, la premsa i 
l’edició en català, etc., amb diversos episodis sagnants protagonitzats per la burgesia, 
com van ser sobretot la reacció contra els revoltats durant la Setmana Tràgica, el 
pistolerisme patronal contra el moviment obrer majoritàriament anarquista i la 
dictadura de Primo de Rivera. Després, el triomf de la República, la guerra civil i la 
victòria feixista de Franco, amb tot el sofriment de la resistència sobretot política, però 
també cultural i lingüística dels quaranta anys de dictadura.  
 Amb la mort de Franco, l’enganyosa Transició, la tímida recuperació de 
l’autonomia, etc., fins a arribar al dia d’avui, en què el català, normativitzat i 
aparentment normalitzat, viu un procés de corrupció lingüística molt preocupant, les 
causes veritables del qual són molt diverses i no sempre les més evidents.  
 
He dit que no en faria història, i per això plego des d’ara d’aportar, no sé si amb gaire 
encert ni ordre, dades, diguem-ne objectives, de les possibles causes d’una situació 
permanentment perillosa que assetja la nostra llengua, ara agreujada amb la voracitat 
de la globalització.   
 Mireu, encara que estiguem on actualment estem, amb aquesta aparença de 
normalitat pel que fa a les possibilitats legals, socials i culturals de la llengua –
administració, educació, mitjans de comunicació, món editorial, etc.–, ens adonem que, 
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sense negar els innegables avanços, a cada bugada hi perdem un llençol. Per això vull 
fixar-me en tres fases de la bugada, no sé pas si les més importants, però que a mi em 
semblen prou significatives del fet que no s’acabi de fer mai net en això del conflicte 
lingüístic, que com hem anat veient s’arrossega de temps immemorials o més aviat de 
trista memòria.  
 
La primera és, i això em serveix per fer una comparació amb el cas del Quebec, la de la 
importància cultural de la llengua i del seu prestigi sense unes estructures d’estat que 
l’afermin. És un fet innegable que el francès del Quebec rep les inevitables envestides 
del bilingüisme que hi ha “de facto” al seu territori, i també la pressió m’imagino que 
duríssima de la cultura anglosaxona que l’envolta, amb el seu pes mercantil i comercial 
que es possessiona de tot arreu del món. Allò que deia de la globalització. Però també 
és veritat que hi ha una metròpoli, França, i que la cultura d’aquesta metròpoli forneix 
els quebecois d’una de les més grans tradicions culturals del món, i en molts aspectes de 
les més innovadores i progressistes. Si més no, aquesta pertinença allunya els 
quebequesos francòfons de l’angoixa de la proximitat de la pèrdua amb què vivim els 
catalans. Perquè el català, contràriament, només té Catalunya mateixa com a metròpoli 
cultural i lingüística, una metròpoli a la qual ha sigut negada des de sempre, com heu 
vist, fins i tot el mer plantejament d’organitzar-se com a nació –només cal fixar-se en 
l’espectacle indigne del Tribunal Constitucional–, i encara menys com a estat, una 
possibilitat, la de la independència, rebuda al llarg de la història amb més que remor 
de sabres i amb una hostilitat sempre renovada, com la que actualment exhibeixen el 
feixisme rampant d’algun partit i el colpisme latent de certs mitjans de comunicació, 
que sempre van plens d’amenaces velades i no tan velades. Aquest és el terrible llegat 
de la història d’Espanya: ni els espanyols teòricament més informats són capaços de 
posar-se mai de debò en el lloc de l’altre. Una autèntica castració cultural.  
 Per exemplificar la immensa dificultat de ser autoreferents en aquesta situació 
de ni carn ni peix, només cal veure les pràctiques polítiques que ens condemnen com a 
cultura i com a llengua a la més espúria fragmentació política, i fins i tot lingüística, del 
territori que anomenem Països Catalans, una denominació que concita l’odi de la dreta 
espanyolista. La política espanyola, en la pitjor accepció del terme, fa servir, en la seva 
agressivitat nostàlgica d’Imperi, l’argument lerrouxista de la llengua per enfrontar les 
comunitats que conviuen amb dues llengües als territoris històricament de parla 
catalana, sí, de parla catalana –i, si no, vegi’s la resistència de la toponímia original a 
pesar de tots els intents de castellanitzar-la–. En conseqüència, qualsevol propòsit de 
legislar amb sensatesa en el sentit de restituir al seu ple dret una ciutadania lingüística 
en l’àmbit espanyol minoritària rep les desqualificacions ferotges del centralisme 
polític i mediàtic, que espera amb fruïció que les seves travetes legals –legals en el 
millor dels casos– i el fenomen migratori desnaturalitzin definitivament la nostra 
llengua reduint-la a una mena de patuès irreconeixible, sempre en benefici del que ells 
en diuen la llengua de l’Estat. I esclar, aquesta utilització política del conflicte lingüístic 
té un greu efecte com és la reducció de la llengua a símbol, que és precisament la 
segona qüestió a què em vull referir. 
 
Una llengua no és una bandera, ni una festivitat, ni un indret que simbolitzi cap mite que ens 
aferri a una identitat immutable. Una llengua, a part de ser un procés dinàmic 
indeturable, i per tant inestable –no, no hi ha mai cap llengua fixada d’una manera 
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definitiva, cap llengua modèlica, i no oblidem que nosaltres som corrupció d’una altra 
llengua–... Una llengua, deia, també és un element que forma part de la nostra 
organicitat –per això parlava abans de “dolor en les paraules”–. Nosaltres, els humans, 
som sers lingüístics i no podem prescindir del llenguatge, amb tots els seus maldecaps, 
com sí que podríem prescindir de monuments i banderes, i el llenguatge, a part de 
l’estructura profunda que ens iguala, té unes determinades característiques sonores i 
de construcció que s’integren en la nostra capacitat de comprendre el món i, en última 
instància, en la nostra estructura neuronal. No és en va una creixença envoltada d’uns 
noms i no d’uns altres, tant semànticament com fonèticament; una creixença immersa 
en una morfologia i en una sintaxi i no en unes altres. Bé, doncs, aquesta mena de 
secreció tan subtil com és la llengua, tan igual i tan diversa alhora, necessita per la seva 
conservació i la seva transformació, pel seu creixement en complexitat, ocupar tots els 
registres, tots els nivells, totes les funcions i totes les contradiccions, i això és 
precisament tot el que coarta la reducció a símbol patriòtic d’un material tan poderós i 
alhora tan delicat. 
 Com he dit, hi ha una agressió centralista –de nostàlgicament imperial, l’he 
qualificat abans–, que vol que la nostra llengua sigui això, símbol, estendard; que vol 
que el català sigui la demostració irrefutable que tothom que el parla és nacionalista o 
independentista, i que, per tant, la llengua perdi tota la seva riquesa simbolitzadora de 
la diversitat. D’aquesta manera, el centralisme pretén aconseguir que tot discurs 
anacionalista o antinacionalista sigui monopoli del castellà. És a dir, ens volen reduir a 
ser parlants d’una llengua que només respon a uns sols interessos: una llengua 
mutilada. Als nacionalistes d’aquí, parlo dels polítics, a bodes els convides: 
retroalimentant-se amb el nacionalisme agressiu espanyol, s’apropien de la llengua 
com a senyera de la identitat d’un poble, i aquesta actitud reduccionista ofega 
qualsevol altra utilitat ideològica de la llengua catalana, amb la qual cosa la política, 
per fas o per nefas, no està mai al servei de la recuperació lingüística en totes les 
dimensions existents, sinó que fa que la llengua pagui el “gasto”, perdoneu-me el 
barbarisme, de les dèries nacionalistes d’una banda i de l’altra, fins al punt 
d’inhabilitar-la com a vehicle de qualsevol discurs crític, i això culturalment es paga. 
Una llengua doblement emmordassada. En definitiva, doncs, allò que ens serveix per 
simbolitzar el món en la seva multiplicitat passa a ser símbol que ens simbolitza 
unívocament. 
 
I ja som en el tercer punt de què us vull parlar. La falta d’interès real de la classe política del 
país per la llengua i la cultura catalanes, perquè, encara que els nostres representants se 
n’omplin la boca, per molts, per massa, llengua i cultura són simplement la diferència 
que els serveix –que els continua servint– per marcar territori; és a dir, per acotar el 
camp de joc del negoci polític i els seus negociats, sempre massa lligats al benefici 
empresarial. (Amb les intrigues “palatines” i la conjura dels “pretorians” crec que n’hi 
ha prou i de sobres per il·lustrar-ho.) Perquè, realment, ¿què s’ha de fer en pro de la 
llengua i la cultura catalanes? Us ho diré ben clar: donar-hi prioritat, la merescuda 
prioritat, sobre moltes altres qüestions menors encara que potser més lucratives, i si no 
es fa així i el govern de la Generalitat, que agafa justament la legitimitat del fet 
lingüístic i cultural, només serveix per fer infraestructures, és a dir, massa sovint 
esguerros paisatgístics amb costos humans i en pro dels quals polítics i empresaris de 
la mà són capaços de promoure la destrucció despietada de tots els símbols naturals i 
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arquitectònics que faci falta; si l’autogovern, dic, només serveix per subvencionar i 
atreure empreses que tant fa si manufacturen en anglès o en tailandès, però mai en 
català, i que a la primera dificultat regulen plantilles i amenacen de marxar... Si tot 
plegat és així, més val que ens administrin directament les diputacions, mai dissoltes, i 
que es deixi de banda la institució que hauria de representar, i no tan sols representar 
en el sentit de fer-ho veure, la recuperació nacional catalana: res mític, sinó un procés 
dialèctic. 
 A Catalunya, la llengua i la cultura pròpies són el català i en català, i la majoria 
de parlants que hi convivim som monolingües, és a dir, de parla catalana o de parla 
castellana, per molt que sapiguem l’altra llengua no materna. La cultura que entre 
nosaltres es fa en castellà pressuposa l’existència d’Espanya com a unitat i, per tant, és 
cultura espanyola; així, doncs, els autors catalans en castellà han d’aspirar a ser 
considerats en el marc de la literatura espanyola, absolutament respectable i plena 
d’interès quan s’oblida de l’agressivitat que li és útil per refermar-se a la contra, i no 
pas han de voler aspirar a llocs en una història literària que no els correspon per moltes 
magarrufes que facin o per moltes enrabiades que agafin a l’hora d’anar a la fira que 
sigui. I això, qui governi Catalunya ho ha de tenir ben clar; ha de beneficiar una cultura 
que, a diferència del cas de la francesa del Quebec, no té cap més referència que 
l’autoreferència. I ho ha de fer en detriment de la cultura i la llengua espanyoles, que ja 
tenen prou àmbits d’existència per témer perdre cap petita posició. Potser un cert 
exercici d’humilitat permetria a l’Espanya del pensament desprendre’s de bona part 
dels seus nostàlgics i reaccionaris atributs. 
 Però tornem a la política de les nostres institucions. No tot són immersions 
lingüístiques, fetes sovint des de la més trista ignorància de la pròpia llengua, ni 
retolacions bilingües, ni quotes cinematogràfiques, perquè, encara que tot plegat doni 
resultats, ¿quina és l’autèntica entitat de la llengua que s’hi fa servir? (A tall d’exemple, 
pensem en com s’ha malversat una eina del calibre de TV3 per culpa de la desídia, la 
incompetència i les baralles polítiques.) Només el sord treball d’aquells que es 
dediquen al camp que sigui de la Cultura en majúscules –des de la creació, des de la 
Universitat, des de les institucions científiques–, a la cultura que llegeix i rellegeix i que 
escriu i reescriu des de la capacitat crítica...; és a dir, només la llengua i la cultura que 
donen exemple en la lluita per l’excel·lència vivifiquen i donen gruix al tronc cultural 
que sosté la vida d’una existència lingüística determinada, perquè la forneixen de 
mecanismes de resistència a la degradació o, més ben dit, a l’extinció lingüística en 
l’oralitat. Amb tot, prou que sabem que aquests projectes de país i de cultura a llarg 
termini no donen beneficis immediats ni a les indústries culturals ni a la casta política. 
La confusió democràtica actual entre consum i coneixement és la ferida per on sagnen 
totes les cultures ara mateix, també les grans, però la ferida és una autèntica 
hemorràgia en una cultura sense defenses.  
 Només la grandesa ètica i estètica pot donar integritat i integració a una llengua 
i infondre-hi la plenitud necessària per sobreviure. Una llengua petita sense resistència 
cultural no és res més que allò que decideixi el mercat, i el mercat més aviat veu com a 
obstacles les llengües minoritàries.  
  
De manera resumida i sense entrar en la casuística que justificaria les meves 
afirmacions, això és tot el que us puc dir dels problemes que, a parer meu, assetgen dia 
a dia la nostra llengua, al marge dels estrictament lingüístics, que massa sovint deriven 
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dels aspectes polítics i culturals de què us acabo de parlar i que, en tot cas, serien motiu 
d’una altra intervenció. Res més. Gràcies per la vostra paciència. 
     

● 
 

Estiu 2011 
 
INDIGNACIÓ I LITERATURA 
 
Històricament, la literatura —o, més ben dit, l’art del llenguatge— s’ha enfrontat amb 
el poder sobretot de dues maneres: la primera, amb la utilització del llenguatge, en la 
seva funció comunicativa, per la denúncia dels fets a través del periodisme, la novel·la 
social, l’assaig, la poesia compromesa, etc., amb el Jo acuso de Zola com a tret de sortida 
de la valentia de la protesta des de la literatura. En aquest sentit penso en l’època de la 
República i la guerra civil, en què generacions d’escriptors de tots els gèneres i de totes 
les nacionalitats es van comprometre en la denúncia del feixisme. Evidentment, aquest 
exemple el trio per la seva proximitat i perquè, a la vista de la política actual espanyola, 
aquell període i la consegüent dictadura franquista encara ens afecten amb una dreta 
cada cop més agressiva. Allà i aquí. Si m’ho permeteu, citaré com a mostra màxima 
d’aquest tipus de literatura de debat ideològic una obra que no correspon al temps de 
la guerra civil, però que sí que s’hi refereix amb gran profunditat i agudesa: parlo de la 
monumental novel·la assagística de Peter Weiss titulada L’estètica de la resistència, una 
obra arraconada a les prestatgeries de més a l’esquerra pels temps neocons que estem 
sofrint ara en agonia; us la recomano com un d’aquells llibres que un cop llegits te 
n’estalvien molts altres d’ambició inferior. La segona manera d’enfrontar-se amb el 
poder seria la de la radicalització dels llenguatges literaris: el qüestionament de la 
jerarquització sintàctica, l’exasperada riota Dadà, l’automatisme surrealista amb 
l’inconscient com a arma creativa del dir, el nihilisme existencial de l’expressionisme, 
etc. La literatura europea del segle XX és plena d’aquesta ràbia contra la lògica del 
poder, un poder destructor amb les guerres mundials, el colonialisme i els genocidis, i 
hi planta cara subvertint-ne el discurs jeràrquic. 
 Però, esclar, ara que ens ho mirem amb uns anys de perspectiva, ens adonem 
que bona part de la primera opció ha quedat reduïda sobretot a l’assagisme i a la 
historiografia, i la major part d’aquella mena de literatura de combat queda atrapada 
en els fets descrits i el seu valor ja no és sobretot artístic —amb totes les excepcions que 
calguin—, sinó més aviat documental, com està passant ara amb literatures de 
denúncia de diversos llocs del món. Una literatura de circumstàncies. De tràgiques 
circumstàncies. Sisplau, no se’m malentengui; no hi trec cap dels mèrits que té i que 
són molts. Només intento descriure l’escenari de l’endemà. 
 I si parlem de les avantguardes, que és cert que van fer molt ben feta la seva 
funció d’agitació a través de l’art i la literatura, hem de reconèixer que han quedat 
atrapades en la seva pròpia i progressiva radicalitat. Com que al seu moment ho van 
intentar tot, des de la textualitat més radical fins al full en blanc, ara ja no poden fer res 
més que repetir-se com a academicisme del que van ser. Una avantguarda epigonal i 
formalista. Comprenc prou bé que totes aquestes performances poètiques, literàries i 
teatrals que es fan actualment, vinguin de nou a molts dels més joves entre nosaltres, 
sobretot amb la desmemòria que practiquen les institucions culturals a través dels seus 



 44 

mitjans de reproducció, però als que ja som una mica granadets la veritat és que ens 
fan tota la sensació d’un dejà vu. Només hem de pensar en el teatre d’Alfred Jarry o en 
la famosa “màquina de cosir sobre una taula de quiròfan” de Lautréamont. Parlo del 
XIX. 
 Amb tot això no vull dir pas que radicalitat i denúncia hagin perdut tota utilitat, 
perquè, com estem veient amb els “indignats”, hi ha molta creativitat radical en els 
seus lemes i cartells, alguns amb una gran habilitat aforística i amb un deix de sana i 
indignada ironia, uns missatges que tenen una extensa difusió gràcies a la immediatesa 
de les xarxes socials. I pel que fa a l’anàlisi i a la denúncia, crec que estan sortint una 
sèrie de textos analítics i testimonials, alguns potser obligadament precipitats, però que 
comencen a donar bases convincents a la protesta. Són els rastres que va deixant un 
moviment per qui vulgui seguir-ne les propostes. Encara que bé podria ser que les altes 
instàncies policíaco-judicials intentin en algun moment tancar-li l’aixeta editorial, com 
ja ho han fet de motu proprio la majoria dels mitjans de comunicació. I això ens porta de 
pet a la tercera manera d’enfrontar-se amb el poder. 
 
Perquè al costat d’aquestes dues visibles actituds literàries de protesta i de revolta, a mi 
em sembla que n’hi ha una altra de fonamental que s’ha practicat i que es practica —les 
dues descrites fins ara la presuposen—, però que potser no té tanta visibilitat: és el 
compromís dels escriptors amb el llenguatge. És a dir: no el compromís cap enfora, 
sinó el compromís previ amb el material propi de l’escriptura. L’anàlisi de la polisèmia 
del nostre dir: els dobles sentits, l’ambigüitat, els sentits desgastats, tots els llocs 
comuns imposats, i no perquè sí, per la retòrica moralitzant... Tot plegat ens porta a 
descobrir que el llenguatge no és mai innocent: tot treballa —des del poder fins a 
nosaltres mateixos per la pròpia fatiga d’haver d’estar constantment en guàrdia— per 
suturar la força dialèctica de la topada de les paraules: l’hemorràgia de les 
contradiccions. D’una manera o altra, el poder fa servir el llenguatge com a control 
ideològic a través dels seus mitjans sense possible resposta, i massa sovint ens hi 
acomodem, perquè hi trobem la calma irresponsable del confort. 
 Doncs aquesta actitud, la de la consciència màxima dels sentits que trenem amb 
el llenguatge —sentits que ens impliquen sencers, encara que no hi vulguem pensar 
fins que les paraules ens turmenten amb la seva despietada sinceritat—, aquesta 
actitud, deia, és una actitud que pren posició, aparentment d’una manera 
imperceptible, al costat de la revolta: mira de treure l’entrellat de les falses veritats 
majúscules del llenguatge, tracta de superar els topalls ideològicament infranquejables 
que ens oposa, es proposa descodificar-ne tots els paranys, etc. 
 Una feina solitària, perquè no ens mostra en públic, no ens fa protagonistes, 
però que ens va fent evidents totes les possibilitats del dir quan s’allibera del munt 
d’excrecències ideològiques que el fan seguir un camí unívoc. Una escriptura sense 
gaires contemplacions per un mateix que ens fa lúcids contra la comoditat del diktat. És 
a dir: contra la hipnosi dels mitjans, amb el seus eufemismes per no dir les coses com 
són, com les patim. Aquesta hipnosi que ens deixa en mans de l’hipnotitzador, ara 
emboscat en el discurs econòmic per fer-nos creure que arruïnar-nos ens farà anar 
endavant. Ens farà créixer. 
 A partir d’aquí comença la feina titànica, sí, autènticament titànica, del discurs 
crític: recuperar la possessió de les paraules infeudades per la Veritat majúscula 
dictada pel poder. S’ha d’aconseguir arrabassar aquesta Veu majúscula als dominadors 
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del discurs per donar-la a les veus minúscules de la llibertat, com passava fa uns anys 
en els moments de màxima agitació revolucionària. S’ha d’ocupar l’espai públic de les 
paraules en totes les seves dimensions, des de la col·lectiva fins a la més personal, i no 
deixar que els sentits del discurs divers i contradictori desemboquin a favor del sol 
Sentit. Aquesta és una feina que ha de fer cada escriptor, cada pensador, cada 
professor, cada ensenyant, ai, cada periodista... Tots nosaltres des de la nostra soledat 
no hem de deixar mai que el nostre dir sigui solipsista: fins i tot en el dir més íntim 
l’altre ha de ser l’autèntic motiu del llenguatge. 
 No m’enfilo més, i en tot cas deixo aquestes paraules com una proposta 
dialògica per si algú en vol parlar i, si és el cas, rectificar-me. Unes paraules que no són 
més que la meva humil opinió. 
 Però abans de concloure, deixeu-me posar el terme humil que acabo de dir com 
a exemple de la perversió del llenguatge del poder. Si gràcies a les lluites socials del 
XIX i del XX, els humils van poder-se sentir orgullosos de la seva condició, de la seva 
humilitat, el discurs neoliberal triomfant fins ara ha aconseguit en els últims anys fer 
sentir la humilitat com a humiliació. Contra aquestes perversions del discurs dominant 
en cada moment històric hem de lluitar cada dia, cada hora..., no tan sols quan 
escrivim, sinó també quan dialoguem, quan enraonem: és el necessari rigor del dir allò 
que ens fa autènticament humans, autènticament lliures. Per això sempre topa amb 
tantes dificultats. Fa por.  
 

● 
 

13 de setembre del 2011 
 
 
QUATRE APUNTS INTEMPESTIUS  
SOBRE EL CONFLICTE DE LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA 
 
1. Amb tot l’enrenou del TS i del TSJC sobre la legalitat o no de la immersió lingüística 
a partir de la denúncia interposada per tres famílies a instàncies o assessorades per la 
Triple C del senyor Francisco Caja, em sembla que a tothom li està passant per alt un 
detall molt greu, com és la utilització d’uns menors en un conflicte de caràcter político-
lingüístic  (vegeu, si no, el posicionament del PP i de C’s). Tots tenim clar que hi ha 
lleis de protecció a la infància precisament perquè el pares no puguin fer servir els fills 
segons els seus interessos o les seves fílies i fòbies. Si en casos com la mendicitat, la 
violència o la prostitució tots tenim clar que els nens han de ser protegits, ¿fer-los servir 
de bandera d’una campanya amb instàncies judicials per entremig no és marcar-los en 
el context on es desenvolupen?, ¿no és manipular-los per defensar uns interessos 
personals dels pares? ¿La utilització ideològica dels fills s’ha de permetre? Potser hi 
hauria d’intervenir d’ofici la Fiscalia de Menors i investigar-ho com a protecció 
d’aquesta canalla. 
 
2. Si els tribunals espanyols consideren que en una societat “declarada” bilingüe no es 
pot preterir cap de les dues llengües (tot i que no és el cas de Catalunya, on el nivell de 
castellà està garantit com demostren els informes PISA), emparant-nos en aquesta 
legalitat suposadament democràtica, els milers de catalans, bascos i gallecs que vam ser 
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obligats a la immersió lingüística una, grande y libre, ¿no hauríem de ser rescabalats del 
prejudici que ens va causar en el “nostre bilingüisme” un règim feixista d’immersió 
lingüística com aquell? ¿No hauríem de ser indemnitzats? Les associacions de memòria 
històrica i les entitats de defensa dels drets lingüístics, ¿no haurien d’organitzar una 
campanya de reclamació a les més altes instàncies de l’Estat d’una comdemna 
d’aquelles pràctiques que ens analfabetitzaven en la llengua pròpia? ¿No hauríem de 
ser considerats víctimes del franquisme? S’imposaria, doncs, una declaració dels 
òrgans de l’Estat i una indemnització per danys i perjudicis als afectats, i més quan ni 
la monarquia ni les Corts Generals han fet ni han aprovat mai cap condemna expressa 
del franquisme.  
 
3. El govern català s’equivoca quan diu que el consens al voltant de la immersió 
lingüística cohesiona la societat catalana. I dic que s’equivoca perquè aquest consens és 
el resultat d’una cohesió social prèvia basada en les garanties socials fonamentals: la 
salut, l’educació i l’assistència, en definitiva, els drets socials bàsics que són els que 
possibiliten una certa igualtat d’oportunitats. Aquest és el “ciment” que cohesiona la 
societat catalana, i gràcies a aquesta cohesió apareix el consens sobre la llengua. Si 
l’abús de les retallades i de les privatitzacions creix, la desafecció respecte a la llengua 
serà imparable. ¡Això sí que serà imparable i no pas Catalunya, per molt que ho digui 
el condecorat Guardiola fent d’home anunci convergent! Perquè, parlant de cohesió 
social, ¿quants pirmis ens costa la Diada Nacional amb actes i recepcions?, ¿quants 
pirmis cobren presidents, consellers i parlamentaris al cap de l’any?, ¿quants pirmis 
costa mantenir el Palau de la Generalitat i el Parlament?, ¿quants pirmis val la flota 
oficial?, ¿quants pirmis s’han donat als bancs i a les caixes arran de la crisi?, ¿quants 
pirmis ens deuen el senyor Millet i els partits que se’n van beneficiar?, ¿quants pirmis es 
gasten amb Generalitat, delegacions de govern, diputacions, consells comarcals, 
ajuntaments?, ¿quants pirmis ens costen els partits polítics?... Ho deixo obert, perquè hi 
ha tants i tants pirmis malgastats que no acabaríem mai de fer-ne la llista. Per cert, 
¿quants pirmis es gasten els polítics al cap de l’any amb protocols, dietes, viatges i 
menjars? No ho oblidem: un dinar o un sopar per dues persones al Bulli, al Sant Pau, a 
Can Fabes o a El Celler de Can Roca, per posar les cuines més promocionades i 
visitades pels polítics catalans, valen més que el pirmi que cobra una persona al mes. 
¿O és que no tenen decència?  
 
4. El nostre govern hauria de negar el pa i la sal a tots aquells que donen suport a la 
guerra bruta contra la nostra llengua. Més val que prorrogui uns pressupostos o que hi 
accepti esmenes de caràcter social de l’oposició que no pas que faci el joc de la puta i la 
Ramoneta per uns càlculs polítics que ens poden perjudicar com a país. A la vista de la 
Diada, les contradiccions li comencen a fer mal. 
 

● 
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Febrer del 2012 
 
PREMIS GAUDÍ DEL 2012 
 
Sense entrar en la qualitat de l’acte de lliurament dels últims Premis Gaudí de cinema, i 
deixant ben clar que la meva simpatia per la faràndula és més aviat minsa, sí que vull 
comentar dues afirmacions del conseller Mascarell respecte a les crítiques a la 
corrupció política que es van poder sentir durant l’espectacle que amenitzava l’entrega 
de guardons. Estic d’acord amb el senyor Mascarell que no es pot dir, com s’hi va dir, 
que tots els polítics són corruptes, però no sé pas si ell és la persona més idònia per 
empipar-se per una afirmació d’aquesta mena. O bé el conseller creu que només hi ha 
corrupció dinerària, o bé té una memòria molt selectiva i no vol pas recordar els seus 
canvis de camisa per viure sigui com sigui a càrrec de l’erari públic i a l’empara del 
poder de torn. Aquesta actitud, ¿és moralment lloable o més aviat significa una 
corruptela? Fins aquí la primera afirmació. La segona afirmació del senyor Mascarell 
va ser que la Generalitat no ha rebaixat la subvenció al cinema. Ho desconec i, per tant, 
hi faig un vot de confiança. Ara bé, d’això no se n’ha de derivar ni gens ni mica, com sí 
que va concloure el conseller, que si cobres no t’has de queixar. Aquí ja es va treure 
definitivament la careta. Estic contra la majoria de subvencions com ja he dit més d’una 
vegada, però, si existeixen, no es pot exigir democràticament al subvencionat que perdi 
el sentit crític i que es tapi la boca, com si els diners fossin per comprar voluntats i no 
pas per fomentar, en el cas que ens ocupa, la indústria de l’audiovisual català, que, com 
va dir el mateix conseller, és un sector que la Generalitat considera estratègic. De tot 
plegat, en trec una pregunta retòrica: un personatge com Mascarell, que sempre ha 
ocupat càrrecs i que té un passat d’esquerres, ¿què es deu pensar que és la cultura? ¿Li 
sona allò de la cultura crítica enfront dels abusos del poder? Si una persona, en teoria, 
il·lustrada com ell és capaç de reaccionar com va reaccionar, ja no em vull ni imaginar 
què en pensen, de la cultura, tota aquesta colla de cacics de dreta i d’esquerra que 
omplen el Parlament, les diputacions i els consistoris. 
 

● 
 

Agost/setembre del 2012 
 
¿SUBVENCIONS A LA CREACIÓ? 
 
Massa gent d’aquest país s’ha agafat a la mamella de la cultura com una manera de 
guanyar-se les garrofes gràcies a les subvencions, i ara, quan van maldades als 
pressupostos, es manifesta “indignada” per la rebaixa de diners a repartir entre la trepa 
de dansaires i saltimbanquis, poetastres, ninotaires, sastres i modistes, antòlegs, 
cuiners, folkloristes, artistes més de pensament que no pas d’obra, cantants i 
cantautors, comissaris ―alguns haurien de portar l’estrella de xèrif al pit per la seva 
dedicació exclusiva a la “comissaria”― i tants i tants altres que reben ajudes a la 
creació, sense oblidar-nos mai dels mais dels paràsits de la faràndula, la partida més 
costosa a l’hora d’haver de mantenir tanta fertilitat “creativa”, fins al punt que alguns 
semblen Bouvard i Pecuchet a l’hora de practicar la disciplina que calgui. ¡Això sí, en el 
cas que ens ocupa, no pas per haver rebut una herència amb què dedicar-se al 
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diletantisme científic i cultural com uns autèntics imbècils, sinó en funció de la dotació 
econòmica que en puguin treure com uns autèntics espavilats! Tots plegats, res més 
que gent que, a pesar d’omplir-se la boca de risc creatiu, se sent ara, amb les rebaixes, 
atacada en el més fondo de la seva ànima ―la butxaca― de funcionari de les arts i de 
les lletres. Tenen por d’acabar com el que són en realitat: un saldo.  

Evidentment, es podria discutir si els diners es distribueixen bé o no, si els que 
reben una subvenció fan els deures com cal, si els resultats subvencionats són els idonis 
i altres coses d’aquest estil. Però jo no hi vull perdre temps, en això, i m’estimo més 
tornar a posar els bous davant del carro, com feia antigament la gent que sí que 
treballava. ¿Com fer-ho? Molt fàcilment. Només s’ha de respondre a dues preguntes i 
tot quedarà més clar: què és cultura i què no i si la cultura troncal necessària a un país 
perdria res d’essencial sense subvencions. Contestar la primera és un pèl complex, però 
mirar-nos la tradició europea ens hi pot ajudar. La resposta de la segona és força més 
senzilla: molt em temo que no, que no es perdria gaire res. 

Estic ben convençut que sense subvencions desapareixeria tot allò que és 
accessori i quedaria, per fi lliure de quincalla literària i artística, l’activitat cultural que 
dóna sentit a una cultura; és a dir, la que es fa per necessitat vital i contra totes les 
dificultats, sí, també contra la dificultat que significa el dirigisme i el control que a cada 
època practiquen les forces dominants. Sense resposta a la dominació de la mena que 
sigui, no hi hauria cap mena de progrés ètic ni estètic. ¿Que no havíem quedat que 
cultura és risc? Doncs el risc no es fer passar per ballet el contorsionisme ―bé, sí que hi 
ha el “risc” d’esllomar-se―; ni la falta d’idees per eclecticisme; ni per art la cuina 
adreçada a la gent de calés ―“art” és el que es necessita per cuinar amb pensions de 
400 euros―; ni la moda, la joieria i el disseny de luxe per contribució al creixement 
estètic d’una societat ―comprar aquesta mena de productes més aviat és un indici de 
delicte previ―; ni la boutade de qualsevol performance per transgressió dels codis 
morals; ni l’exhibicionisme i el narcisisme per sinceritat creativa; etc., etc. La cultura o 
bé és crítica en el sentit dialèctic de la paraula o bé no és res, a part de servir de servei 
de càtering cultural de les nostres institucions, presidides sovint per personatges sense 
cap finesa d’esperit. Pensi el lector, i això per no fer-lo enfilar institucionalment més 
amunt, en l’alcalde i els regidors de la seva població, que com a màxima expressió de 
les seves inquietuds intel·lectuals a tot estirar mostren interès per la festa major i per les 
fires que s’hi puguin celebrar, siguin de bestiar o de telefonia mòbil. (Per posar un 
exemple triat a l’atzar, ¡esclar!, del que dic, pensi el lector badaloní en l’excel·lentíssim 
senyor ―¡ep!, simple protocol― García Albiol, alcalde gràcies a la CiU de l’“estat 
propi”. Amb la cara ―i la finezza multicultural― paga.) I que ningú s’oblidi mai, ni tan 
sols en l’anhelat “dia de la independència”, de l’afer del Palau de la Música com a 
mostra fefaent del tant per cent d’“interès” cultural de la casta dirigent catalana, encara 
que en aquest sentit no sigui gaire diferent de la de molts altres territoris de l’estat. 

Infraestructures culturals ―museus, teatres, biblioteques, auditoris, etc.― i 
educatives ―escola i universitat públiques―, tot plegat al servei del foment de 
l’educació en els aspectes troncals de la creació i la història d’un país, amb l’exigència 
d’una investigació universitària no tancada en si mateixa, sinó que reverteixi en 
benefici social ―no pas empresarial com exigeix el bunyol de Bolonya―. Per tot això 
que dic sí, ¡els diners que facin falta! La resta s’ha de fer des de la més estricta 
necessitat personal, amb exigència i rigor intel·lectuals, o des de l’esforç ètic i estètic de 
grup, però sempre contra la fagocitació del poder, que amb els seus diners es creu amb 
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drets d’intervenció quan li convingui, sempre amb l’agraïda col·laboració dels que es 
deixen comprar, per molt que després vulguin semblar virtuosos. (Sigui dit de 
passada, un adjectiu, aquest de “virtuós”, que òbviament no s’adiu gens a la moral que 
gasten, però generalment tampoc no gaire a l’exercici del seu art.) 

Una cosa és l’encariment dels impostos a la cultura, amb què el poder mostra el 
menyspreu a les necessitats culturals col·lectives de la societat ―fins al punt que, un 
cop convertits teatres, cinemes i editorials en indústries càrniques dedicades sobretot al 
sector de les vísceres, aviat s’haurà de crear un Banc dels Aliments culturals del sector 
del cervell―, i una altra de ben diferent és la desaparició de les subvencions via 
rebaixes. Em penso que és una oportunitat que no podem deixar passar de fer una 
bona esbandida cultural que enviï la indústria editorial al ram de la papereria ―i 
directament a la paperera la majoria dels seus productes―, l’espectacle cultural 
―performances, festivals, fires i altres galindaines per l’estil― al ram de l’espectacle i 
l’entreteniment, la cuina creativa al ram de la restauració, la modisteria i les seves 
desfilades al ram de la costura i la confecció, el disseny al ram de la indústria, el tast de 
vins al ram vinícola, els còmics al ram del quiosc, els focs artificials i els piromusicals al 
ram de la pirotècnia per molta música que hi posin, etc. Tot sense la pàtina cultural que 
hi donen els diners del poder i els espais anomenats inexplicablement culturals dels 
seus mitjans, precisament per fer d’entretinguda cortina de fum que amagui la creació 
en la dissensió, que, per cert, no té res a veure amb la contumàcia de fer malbé 
Shakespeare a cada nova temporada teatral. 
 

● 
 

Octubre del 2012 
 
SANT TORNEM-HI 
 
Sempre hi ha algun espontáneo que, a la mínima oportunitat i amb l’excusa que sigui, 
salta al ruedo disposat a torejar-se la literatura catalana. Del que es tracta ―no sé si, 
com dirien els “conspiranoics”, en una acció coordinada amb Madrid― és de rebaixar 
el valor de la creació literària en català amb la bestiesa de sempre dels pobres escriptors 
en español nascuts a Catalunya, tan cosmopolites ells i elles, i que venen tant i són tan 
bons en comparació amb els autors lingüísticament autòctons. La bestiesa en qüestió 
arriba a les màximes cotes quan, a sobre, se’ls vol fer passar per literatura catalana en 
fires i premis amb els seus llibres escrits ―amb més o menys fortuna― en la llengua de 
l’“imperi literari on no es pon mai el sol”. 
 Els catalans som uns provincians. El nostre complex d’inferioritat ―que no té 
cap raó de ser objectiva, si no és la complaença a sentir-nos humiliats― ens fa entrar al 
drap de qualsevol ximpleria d’aquesta mena, tot i la prohibició de la tauromàquia a 
Catalunya. Des de la nostra dignitat cultural, tan bona com la de qualsevol altra 
cultura, no n’hauríem de fer cap cas i hauríem d’actuar amb la més absoluta 
indiferència davant dels escriptors que demanen un lloc al sol on no els correspon, per 
molta que pugui ser la seva qualitat literària, que a l’hora de la veritat tampoc no és 
gaire. (Repassin la llista dels potencialment “queixosos” i veuran que hi predomina 
més aviat la baixa estofa intel·lectual.)  



 50 

 Arguments que s’esgrimeixen al seu favor com el lloc de naixement, la 
tributació a les arques catalanes o el fet, diuen alguns, que els escriptors 
catalanocatalans no volem compartir reconeixements institucionals o subvencions, 
perquè tocaríem a menys per cap, em semblen mera demagògia. Vejam. Sobre qui neix 
a Catalunya i s’adscriu a la literatura española com a opció no hi tinc res a dir, però és 
prou clar que ha triat España com a cultura. ¿Que són contribuents a Catalunya i que, 
per tant, paguen a les institucions catalanes com qualsevol veí? Doncs, mirin, els 
escriptors catalans som contribuents a España i més que obtenir-ne cap benefici no fem 
res més que entrebancar-nos amb els pals a les rodes que ens posen pel que fa a la 
llengua i la cultura, amb quintacolumnistes inclosos, que moltes vegades coincideixen 
amb els “pobres” escriptors “nacionalment” postergats. (Vegi’s l’atac constant al català 
a l’educació.) Pel que fa a les subvencions i reconeixements institucionals, només puc 
parlar per mi, i la veritat és que mai de la vida n’he pidolat cap ni he perseguit cap 
reconeixement oficial. Al contrari, crec que les ajudes a la creació no haurien d’existir i 
que els autors s’ho haurien de pensar, i molt, abans de servir d’instrument de 
propaganda del govern de torn. 
 Dit això, torno a l’afirmació que som uns provincians, sí, fins al punt que el 
conseller de Cultura veu de bon d’ull ―no m’estranya gens donat el seu transvestisme 
polític― la proposta del president del CONCA (un organisme que ens podríem ben bé 
estalviar d’una vegada per sempre) d’incorporar els escriptors catalanoespañoles als 
Premis Nacionals, un adjectiu, “nacionals”, que es refereix òbviament a Catalunya com 
a nació, per si no se n’havien adonat el conseller i el president “conco”. Fixem-nos, 
però, en un detall. Aquesta idea lluminosa, segons sembla superadora entre nosaltres 
d’allò que es veu que no passa enlloc més del món, com és que una literatura es faci al 
voltant d’una llengua, el tàndem Mascarell-Duarte, la van tenir abans de l’11-S. 
¿Continua valent ara que el president Mas ha emprès el camí de la independència, un 
camí que, si també serveix per desmerèixer el català, no sé pas on ens portarà ni per 
què el volem fer? Em sembla que, a aquest parell, el Molt Honorable els hauria 
d’estirar les orelles en forma de cessament. Si de cas, corresponia a Espanya, com a lloc 
format històricament per una diversitat idiomàtica, defensar, acollir i fomentar el 
multilingüisme. I a fe de Déu que no ho ha fet, sinó més aviat el contrari. Ara no hem 
de començar nosaltres a fer el que no ens correspon per culpa del nostre irresponsable 
complex d’inferioritat. 
 Els autors en español de Catalunya han de buscar ajudes i reconeixements en 
l’àmbit que han triat amb la seva opció lingüística: la nación española. Si no els en donen 
i no els reconeixen prou, no per això han de venir a buscar el reconeixement de les 
institucions catalanes, que no sé si recorden que vam exigir i ens vam donar per 
recuperar un país de la rapacitat i el totalitarisme espanyol en tots els àmbits, entre els 
quals hi ha el lingüístic i el literari. Buscar aquest reconeixement institucional fora de 
lloc no és més que el reconeixement del seu fracàs com a novel·listes, poetes o 
assagistes en la llengua de l’Imperio. Escriptors catalanoespañoles que sí que han 
aconseguit ser tinguts en compte en l’àmbit que els correspon lingüísticament, España, 
no ens vénen mai amb la “collonada” de si són part de la literatura catalana. Ser fidels a 
l’aposta que van fer quan van triar el seu camp de joc lingüístic és la seva dignitat. 
 Sisplau, ¿no som tan poca cosa els autors catalans? ¿No tenim una llengua 
residual i una literatura menystenible? Doncs això, oblidin-nos i vagin a pidolar a 
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Madrid, que allà sí que s’ocupen d’una cultura com “Déu” mana, i remarco això de 
Déu en sentit homenatge a las hondas raíces cristianas de la nación española. 
 

● 
 

Novembre del 2012 
 
NO SÉ BEN BÉ QUÈ HI FAIG AQUÍ 
 
Tots enyorem aquells moments absorts que, de tant en tant, vivim sense haver-ho 
previst. Moments sense pretensió ni prejudicis. Sense preparació prèvia. Sense tàctica 
ni estratègia. Sí, moments sense pretext, sense aquest pre-text moral que infeuda les 
nostres accions. Moments, doncs, sense objectiu (i faig èmfasi en això tan paradoxal de 
“sense objectiu” parlant com estem parlant de fotografia). Moments que són 
precisament la nostra objectivització, un cop alliberats de cop de la subjecció del 
subjecte. Una muda experiència adàmica ―si és que es pot parlar d’experiència sense 
llenguatge― que han intentat captar totes les arts, també la fotografia, sense gaire èxit, 
perquè no han trobat mai la manera d’expressar-se sense sintaxi, sense voluntat 
discursiva, tot i l’automatisme com a recurs expressiu (i subratllo “automatisme” 
pensant en la càmera fotogràfica). Potser haurem de concloure que el benestar, la 
felicitat, l’alegria, la contemplació, tots aquests moments despresos de la gravetat 
pronominal, són àgrafs, aicònics, i només troben durada en la tristesa de la pèrdua.  

Aquests moments indefinibles que miro de definir ―un moment de res, en el 
doble sentit de durada i contingut― són com un rapte dels sentits cap a una recepció 
anònima d’allò que ens envolta. Una recepció absoluta que només és possible gràcies a 
l’oblit mateix de la nostra presència. Una recepció reveladora de la substància encara 
no substantivada. (¿Se n’adonen? He dit “reveladora”, un altre terme associat al 
resultat fotogràfic.) Els místics clàssics en dirien una sensació de formar part de tot que 
traspassa totes les barreres del cos i el deixa extasiat sense subjecte, lliurat a la plenitud 
buida de conceptes que l’integra en el flux de la natura sense oposició del jo. Una 
emoció unitiva que cap nom fragmenta.  

Com tots hem comprovat en un moment o altra, aquesta sensació epifànica, que 
és atemporal, instantània, fins i tot dilatadament instantània (i remarco “instantània” 
per això mateix d’estar parlant de fotografia), acaba ―se’ns “vela”― en el mateix 
moment que en prenem consciència i la incorporem a la seqüència d’allò experimentat 
donant-hi nom. No hi ha manera de retenir-ne res més que la nostàlgia d’haver-la 
perdut. Una plenitud buida d’intenció que, un cop convertida en record, de vegades, és 
cert, ens impulsa a reproduir-ne les condicions, però sense cap èxit. Com he dit més 
amunt, és un estat imprevisible. Els humans no hem sigut mai capaços de guardar res 
no lingüístic, i massa sovint, per explicar-nos-ho, ens hem embolicat a fer-ne teologia 
en comptes de remetre’ns a una “experiència”, i ho dic entre cometes, animal, a una 
“experiència”, i torno a posar-ho entre cometes, pre-lingüística. És la nostra condemna, 
el nostre pecat, la nostra expulsió del total, com si fóssim aquelles dècimes que sobren 
per fer números rodons. Potser aquests moments embadalits no són res més que 
memòria atàvica de la nostra pre-humanitat. Memòria onomatopeica.  

Els humans som el feixuc animal simbòlic que ha de viure sempre en la 
dialèctica de construir “ídols” per haver-los d’enderrocar quan, amb el temps, el 
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tiranitzen. I no ho dic tan sols pensant en l’àmbit social i cultural, sinó també en 
l’individual. Som un animal litúrgic. Un curiós animal que avança posant-se obstacles a 
si mateix. Idòlatra i iconoclasta alhora. 
 
De moment, ho deixo així per entrar a parlar de la raó per la qual sóc ara mateix en una 
taula que no em pertoca. D’aquí el títol d’aquesta intervenció fora de lloc. Una raó ben 
poc “raonable” per part de la Nelly, perquè no sóc res més que un llec en la matèria 
que només ha fet fotos d’estiuejant, amb resultats gens meritoris, però que, això sí, sent 
devoció per la fotografia evocadora, per la fotografia de la memòria sense voluntat 
artística. Per les inatrapables onomatopeies del record. Ras i curt: la meva presència en 
aquest acte es deu a uns suposats mèrits poètico-reflexius que, amb el seu encomanadís 
entusiasme filosòfic, m’atribueix l’autora de Lo visible y lo invisible en la imagen 
fotográfica, aquest petit volum, petit només en l’aspecte físic, que avui presentem, un 
petit volum que amaga un contingut de grandíssima volada intel·lectual i que és un 
autèntic festí d’idees i incitacions per professionals, estudiosos i aficionats de l’art 
fotogràfic, però que va molt més enllà del camp estricte de la fotografia. És una obra 
d’aquelles ―poques― que, un cop llegida, et deixa amb la idea que ha dit tot el que es 
podia dir sobre l’assumpte d’estudi, després d’indagar a través de les imatges sobre el 
jo, sobre el desig i el plaer, sobre la raó i la passió, sobre l’amor i la mort, sobre la 
memòria i l’oblit... El temes que ens conformen com a humans. El millor elogi que se’n 
pot fer és reconeixe’n la condició d’assaig que es llegeix amb el màxim interès, al marge 
de l’interès temàtic en si, per tantes com són les invitacions a pensar des dels més 
diversos angles que conté i que ens ofrena amb una prosa bellíssima i apassionada, 
fruit d’una subjectivitat objectivada. Com diu l’autora just al començament, este ensayo 
no pretende hacer ver, sino hacer pensar sobre el ver y el dar a ver [...]. Un llibre del qual se 
surt més savi que no pas hi has entrat. ¡Que poques obres que ho aconsegueixen! 
Només autors tan intel·lectualment competents com la Nelly són capaços d’oferir-nos 
una reflexió sobre la totalitat de la condició humana des de qualsevol biaix, en aquest 
cas la fotografia.  

Bé, sóc conscient que he dit amb gosadia que “presentem” aquest llibre, però 
seria bastant més encertat dir que el “presenten” la mateixa autora i Mariano 
Zuzunaga, perquè ja van veient que jo no en tinc ni idea crítica del tema en qüestió. Si 
sóc en aquesta taula, és per la simpatia amb què la Nelly va acollir un petit comentari-
pregunta que li vaig fer arribar via correu electrònic com a resultat de la meravellada 
lectura del seu assaig, ple de cap a peus d’una doble saviesa, filosòfica i fotogràfica, 
amarada per una aguda capacitat d’observació que en alguns moments et fa sentir amb 
problemes de vista a la vista de la seva capacitat perceptiva.  

I amb això empalmo amb la petita digressió pseudofilosòfica amb què he 
començat aquesta intervenció. Com acabo de citar, l’autora de Lo visible i lo invisible en 
la imagen fotogràfica es proposa hacer pensar i no pas hacer ver, un “fer veure” que tant es 
pot agafar en el sentit recte de tancar la mirada i obrir-nos a la visió, com en el sentit 
figurat de “fingir”. En la dialèctica d’aquest doble sentit és, en definitiva, on se situa la 
meva descripció d’un anhelat veure primordial, sense discurs simbòlic que se’ns 
emporti la totalitat dels ulls cap als interessos de la mirada, aquest irreversible discurs 
simbòlic ―el nostre càstig d’expulsats del silenci― que la Nelly analitza del dret i del 
revés fins a les últimes conseqüències.  
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Com a tímid contrapunt, doncs, de la densa lectura que la Nelly fa de la sintaxi 
fotogràfica ―amb arguments que van de la filosofia a la psicoanàlisi, passant pels 
aspectes tècnics de la fotografia, però també pels literaris i històrics―, a les ratlles que 
li vaig escriure amb admiració, li plantejava, amb un to elegíac que ja pressuposava la 
resposta, si havíem perdut ―si és que mai l’havíem tingut― l’oportunitat de disposar 
d’una eina ―d’un “automatisme”, ¿recorden?― que ens permetés “veure” sense 
“mirar”. Aquesta supressió del sentit dels sentits que ens obre a l’epifania, que ens obre 
a la “instantània” de l’èxtasi. Una eina, la càmera, que era un “ull objectiu” i que ens 
hauria pogut permetre recuperar la mirada innocent, paradisíaca ―repeteixo, “sense 
objectiu”―, d’una realitat sense discurs. Qui sap si el primer dels “graus de goig” de 
què parlava el geògraf romàntic alemany Alexander von Humboldt. 

En fi, prou que sé que tot plegat és d’una ingenuïtat filosòfica que fa feredat, 
però és des d’aquesta innocència poètica que de vegades es desvelen i es revelen 
―insisteixo, i es “revelen”― respostes prèvies a les preguntes, unes preguntes que a 
partir d’aquell moment de revelació ens comencem a fer. Una magnífica observació 
que, malauradament, no és meva, sinó de María Zambrano. 
 
Acabaré llegint-los les ratlles que vaig escriure a la Nelly, que lliguen amb tot això que 
els acabo de dir i que, com veuran, no es mereixien pas el premi ―o vagin a saber si el 
“càstig”― d’intervenir allà on no em correspon. Com ens deien de petits, quan la 
ingenuïtat ens feia massa llenguts i se’ns havia d’ensenyar a no destorbar el sistema 
jeràrquic, això m’ha passat per parlar massa i ficar-me on no em demanen. Unes ratlles 
que els passo a llegir en la forma definitiva que hi vaig donar quan les vaig incorporar 
als quaderns d’aforismes i reflexions que vaig escrivint en paral·lel a la meva humil 
obra poètica. Són aquestes: 
 
Nosaltres mirem, però no sabem veure. Mirar és lingüístic. Veure, en canvi, no denomina, no 
significa. Mirar escull. Veure no diferencia, no jerarquitza. Per això crec que la càmera, 
fotogràfica o cinematogràfica, va ser una gran oportunitat de “veure” allò que només pot ser 
mirat per nosaltres a través de la imaginació lingüística. Una oportunitat de veure la “realitat” 
física com la deuen veure els animals: sense prioritats o amb la sola prioritat del que és necessari 
per la supervivència. És a dir, “veure” sense intenció ni contingut lingüístic: el retrobament de 
la mirada anterior a l’Arbre de la Ciència del Bé i del Mal. (El “pecat” que ens va fer humans va 
ser “adonar-nos-en i assenyalar”.) Sí, “veure” sense mediació del “voler veure”. Allò que 
retòricament tant anhelem —la gran literatura així ho indica—, però que precisament el desig 
adult destrueix: la innocència, el paradís perdut, encara que, en el fons, el paradís el temem, 
perquè intuïm, des del llenguatge, que és ple de crueltat selectiva. ¡Les nostres contradiccions! 
Sigui com sigui, la càmera, ¡oh paradoxa!, hauria pogut ser el nostre mirar sense “objectiu”. 
“Visió” en comptes de “mirada”. ¿Què és, si no, la tan pretesa epifania? Una altra oportunitat 
perduda de reconciliació amb el món. És trist, però només les càmeres de vigilància, tan poc 
epifàniques, ens mostren, als que no vigilem, un món sense mirada.  
 
En fi, com han pogut comprovar, el títol de la meva intervenció, “No sé ben bé que hi 
faig aquí”, ha quedat més que justificat. Amb tot, sí que m’agradaria que em 
reconeguessin el mèrit d’haver sabut donar forma a la meva ignorància. Gràcies per la 
seva acollidora paciència. 
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● 
 

12 de desembre del 2012 
 
UNA QÜESTIÓ DE DIGNITAT 
 
No fa gaires dies que és a les llibreries una nova antologia de la poesia catalana titulada 
Paraula encesa, firmada pels professors Pere Ballart i Jordi Julià, i publicada per Viena. 
Benvinguda sigui si això serveix per aconseguir que més lectors s’interessin per l’art 
del vers en català, i dic l’“art del vers” perquè a les antologies, no sé ben bé per què, 
sempre hi ha més versos que poesia. 

De totes maneres, no en faré la crítica ni cap valoració, perquè no em pertoca. Si 
en parlo és perquè hi ha un brevíssim passatge del llibre que m’afecta directament. El 
possible lector podrà comprovar que, en el pròleg justificatiu de l’obra, els antòlegs, en 
un moment donat, em citen entre parèntesis per explicar que em vaig negar a estar 
representat a l’antologia si la meva presència a l’obra no s’equiparava a la dels poetes 
que hi havien d’estar més ben representats. 

Evidentment, els professors Ballart i Julià diuen la més estricta veritat. Quan 
l’editorial, sense cap preàmbul explicatiu del programa de l’antologia en què s’havia 
decidit incloure’m, em va demanar l’autorització per reproduir-me el poema triat que 
m’indicaven, els vaig preguntar, en resposta a la seva sol·licitud, si tothom que havia 
de sortir a l’antologia ho feia amb un únic poema ―cosa que l’hauria convertit en un 
simple llistat d’autors i prou― o si hi havia gradacions i jerarquies, i quines n’eren les 
raons. (No se m’explicava ni l’abast temporal de l’obra.) Vaig dir que, si hi havia 
diferències, jo hi volia estar representat com el que més. Pensava i penso que ningú té 
dret a utilitzar-me per valorar-me a la baixa. Si de cas, ja ho faran impunement quan 
sigui mort. Perquè la veritat és que, si els antòlegs no troben prou bo el que fas, no 
paga la pena que t’hi posin ni un sol poema com a representació d’una obra d’una 
dotzena de llibres i de quaranta anys de feina. Més val cap peça i santes pasqües. 
Dient-los que “com el que més”, simplement remarcava als antòlegs (per cert, mai se’m 
van adreçar personalment) que, si no els interessava prou o gens una obra, no s’havia 
de cometre la covardia de minimitzar-la. Més valia prescindir-ne i prou. 

Per justificar les diferències de representació, se’m va donar ―sempre sota la 
firma de l’editora de l’antologia― una vaga explicació sobre la incidència literària dels 
poetes (¿quantitativa o qualitativa?, ¿popular o intel·lectual?), amb què cobrir-se les 
espatlles editorials pel que fa a la tria. No van aparèixer pas arguments qualitatius 
(ideològics) o arguments de coneixement (objectius). Una resposta, doncs, que no es 
podia entendre de cap més manera si no era que els antòlegs havien fet el que els havia 
donat la gana. Cosa que em sembla molt bé i que jo defensaré sempre. Això sí, se’m 
deia que, si no acceptava incloure-hi el meu poema, els responsables de la tria ho farien 
constar en algun lloc o altre de l’obra. 

En vista d’una resposta d’aquesta mena, vaig fer saber a l’editora que, 
senzillament, no autoritzava la inclusió a l’antologia del sol poema que m’havien triat 
els professors Ballart i Julià, i demanava, a la vista de l’“amenaceta” de dir-ho, que no 
se m’esmentés per res enlloc de l’obra. 

Com que no han respectat la meva demanda, he volgut deixar per escrit quin 
era el motiu d’haver inclòs els antòlegs el passatge del pròleg que es refereix a la meva 
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persona; qualsevol lector amb dos dits de front comprendrà que se l’haurien pogut ben 
bé estalviar, si no és que temien que algú els pogués retreure haver-me oblidat. Si volen 
que els digui la veritat, no em crec pas que això hagués passat mai. Com es deia fa uns 
anys, sóc de la “poesia” secreta i em penso que ningú m’hi hauria trobat a faltar. 

Em sembla que ha quedat prou explicitat el motiu de la meva negativa. Però 
vull insistir-hi ampliant-ne l’abast. 

Em fa tristesa que ni els antòlegs ni tampoc els poetes mal representats a 
l’antologia no s’adonin ―potser per la vanitat de no perdre’s cap oportunitat de 
figurar― que la representació amb un sol poema d’un autor amb una llarga trajectòria 
poètica a l’esquena és una manera de menystenir-lo. Per una qüestió de dignitat 
poètica, més val no ser-hi. Una antologia ha de tenir uns criteris clars i s’han d’explicar 
a aquells involucrats que encara poden decidir sobre la seva pròpia obra. 

Els criteris poden ser de moltes menes, tots respectables: historicistes, 
ideològics, estètics, etc. Fins i tot de simpaties personals, si volen, com van fer fa uns 
anys Xavier Lloveras i Albert Roig. Però, aleshores, aquests criteris s’han de justificar i 
s’ha de saber assumir amb arguments convincents una tria que deixa de banda moltes 
coses. (El professor Ballart ho va fer al seu estudi El somriure de la màscara, una brillant 
defensa de la poesia confessional, encara que la brillantor del seu discurs sempre 
resultava superior als poemes amb què il·lustrava la seva tesi, cosa que, en 
conseqüència, posava en dubte la bondat de la seva argumentació.) Si no es vol 
practicar cap mena de sectarisme, no queda cap més remei que oferir una visió 
equilibrada, igualadora, dels autors triats i que sigui el lector qui se’n faci les jerarquies 
estètiques que cregui convenients i convincents. 

Per això vaig dir que no hi volia ser: no sóc més que ningú, però tampoc menys, 
i la veritat és que no sento cap mena de necessitat peremptòria d’aparèixer en cap 
llistat de poetes. Que cadascú defensi el que vulgui que li agradi, però el que no 
necessitem pas són demiürgs a les costelles dels altres. 
 

● 
 

2 i 3 de març del 2013 
 
A TV3, ELS PAÏSOS CATALANS NOMÉS SÓN UN MAPA METEOROLÒGIC 
 
Sí, l’Oriol Fuster i Cabrera té bona part de raó en el seu article “Barcelona, nou estat 
d’Europa?”, referit al tancament de les delegacions subcontractades per TV3 i publicat 
aquí mateix, a “Núvol”. I dic que té bona part de raó, perquè les dues conquestes de 
què es vantaven els convergents —aleshores amb Pujol al capdavant— pel que fa a la 
llengua —la immersió i TVC— se les estan carregant a marxes forçades, la primera, la 
immersió, des de Madrid, cosa que ja ens podíem esperar, però la segona, la TVC —i 
aquesta sí que no ens l’esperàvem—, l’està desmantellant el mateix govern de la 
Generalitat, amb la complicitat actual d’Esquerra, que encara no ha sigut capaç de fer 
fora de la CCMA l’homenet anys 50 del PP.  

Tot plegat està aflorant ara, amb el tancament de delegacions que denuncia 
Fuster, però la deixadesa de gestió del model públic televisiu ja fa anys que flota en 
l’ambient de TV3, una gestió sempre lligada a beneficiar els interessos político-
empresarials corresponents. Una gestió, sí, que té noms i cognoms que componen una 
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llista que no és gaire llarga, encara que siguin molts els presumptes calés via presumpte 
contracte blindat que presumptament s’haurien emportat de l’erari públic. (Ja veuen que 
haver treballat a TV3 amb els periodistes, que sempre se l’agafen amb paper de fumar, 
et marca estilísticament.)  

L’excusa del moment present és la crisi, però abans van ser coses com 
“fomentar el teixit audiovisual català”, un retòric eufemisme que volia dir simplement 
privatitzar, sovint en benefici presumptament dels directors i alts càrrecs que anaven 
cessant de TV3 o suposadament fins i tot de personal que hi continuaria treballant, les 
productores dels quals s’haurien quedat excedents de plantilla de TV3 presumptament per 
precaritzar-los encara més o per simplement deixar-los tirats al carrer un cop tancaven 
la barraqueta si trobaven una col·locació millor a les files del poder de torn. Un cas 
bastant sonat va ser el del doblatge de les pel·lícules al català, una feina el gros de la 
qual va anar a parar a mans d’empreses afins, vostès ja m’entenen. De carotes, n’hi 
molts i a molts llocs. Una política, aquesta del “foment del sector de l’audiovisual 
català”, que deixava part de la plantilla de TVC sota mínims de feina i que impedia que 
fossin rendibles les instal·lacions de Sant Joan Despí, molt sovint llogades per quatre 
rals “per fer-les competitives” —n’era l’eufemisme— a les productores esmentades, 
que hi desembarcaven amb el seu propi personal, amb uns sous que podríem titllar de 
dignes de condemnats a galeres. Per això he parlat de desembarcament.  
  Però em vull centrar sobretot en la qüestió de la llengua. Només cal sentir la 
televisió catalana una estona per adonar-se que la ineptitud, l’amiguisme i la desídia 
dels directors anteriors —aquells que, deia, tenen noms i cognoms— han deixat 
deteriorar greument —entre totes les altres coses que apuntava— uns serveis 
lingüístics, d’entrada potents tot i les polèmiques dels models, posant-hi al capdavant 
autèntics inútils —i això per no ser sever i no explicar-ne la llagoteria de què han fet i 
encara fan gala— que no han sabut ni exigir que a cada bugada —fos de jubilació o de 
promoció— se substituís el llençol perdut; és a dir, que no es deixessin perdre llocs de 
treball consolidats.  

Tant que els polítics de Convergencialàndia es van omplir la boca al seu 
moment que a la televisió catalana s’havien de sentir totes les modalitats dialectals i 
ara, en connivència amb els de Republicalàndia, resulta que manen tancar les 
delegacions dels territoris, que ens oferien, ni que fos de manera mínima, aquest 
ventall dialectal, i això sense que la direcció actual dels serveis lingüístics ni tampoc la 
dels serveis informatius facin cap declaració pública de protesta o simplement 
presentin la dimissió. Culs llogats i prou. Ara ja només falta que, sota les exigències del 
govern del País Valencià —perdó, de la Comunidad Valenciana—, es tanqui la 
delegació de TV3 de València, i ja posats a fer, la de Mallorca, i que el govern català 
accepti, digui el que digui l’IEC —que també es podria tancar per estalviar—, que aquí 
i allà parlem llengües diferents. Sí, ja ho poden ben dir, a TVC, els Països Catalans 
només són un mapa dels homes i dona del temps. ¿Fins quan?  

La veritat, i ja que tant es parla d’estalviar, en comptes de tancar vies 
informatives que donaven cohesió social al país, més valdria que els diputats 
treballessin a casa seva —o encara millor, al carrer, que és on els necessitem— i que els 
plens parlamentaris es fessin a qualsevol ateneu popular o, perdó, en algun centre 
moral catòlic. Segurament, a la presidenta del Parlament, la senyora Núria de Gispert, 
sent com és de (com)Unió, de seguida li farien un bon preu. ¿I els dinars de feina? 
Doncs en un bar de “comidas caseras” sense micròfons ocults. Els diners invertits a 
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mantenir aquell dispendi de palau i palauets, de despatxos i despatxets, de dietes i 
dietetes, en pro de la simbologia i la pompa del poder, es podrien invertir en uns bons 
mitjans públics. En tot allò que sigui públic. ¿Què volen els nostres polítics, un estat 
propi o un estat apropiat via privatització? O també es podria suprimir la BRIMO, que 
ens costa un ull de la cara, i anar tirant amb una policia de peu que se sumés a les 
protestes com a funcionaris perjudicats per les retallades. 

Des de Madrid ens fiquen molts gols, és cert, amb davanters com Wert o 
Montoro, però el de TV3 ens l’han marcat en pròpia porteria els nostres febles defenses 
centrals Mas i Jonqueres. 
 

● 
 

Abril del 2013 
 
LES “CAPELLETES” I EL TEMPLE DEL PODER 
 
No fa gaires dies, Damià Bardera s’exclamava aquí mateix, a “Núvol”, sobre les 
“capelletes” literàries, i venia a dir que aquesta mena d’“ordes mendicants” de les 
lletres que s’hi apleguen tenien com a missió autorescatar-se de la misèria i situar-se en 
el panorama cultural català. A cop de colze i autobombo. Serien, doncs, una mena de 
petites societats de socors mutus. Ben cert, les “capelletes” són refugi d’indigents 
intel·lectuals que més que “imaginar” cap món volen “figurar” en aquest. 
Normalment, perquè tot peti rodó, el “prior” de l’“orde mendicant” ha de tenir una 
certa mà a l’administració i als mitjans, això sí, en general més aviat per amiguisme i 
per favors fets que no pas per mèrits creatius. 

Tot el que diu l’amic Bardera —si se’m permet tractar-lo així per la simpatia que 
em desperten els seus articles— és ben assenyat, però jo li diria que, si tots els mals 
fossin les “capelletes”, ara rai! Fins i tot, i ja posats a endinsar-nos a l’“Església” de la 
literatura, me n’aniré d’un trumfo: ¡a mi no em preocupen ni els altars de les naus 
laterals! Perquè la veritat és que l’autèntic problema és l’altar major, sense oblidar-nos, 
això sí, de la cripta.  

A l’altar major sempre estan de missa ídem a costa de l’erari públic, amb 
l’oficiant, el conseller de torn —encara que algun mira d’empalmar-los tan seguits com 
pot, els torns—, i tot un reguitzell de cooficiants —novel·listes, gestors culturals, crítics, 
poetes... amb càrrec, però no pas de consciència— que sempre són els mateixos encara 
que canviïn de lloc a l’altar, amb el benentès que, si mai n’entra cap de nou, al que surt 
ja li troben alguna fornícula als altars dels mitjans de comunicació o del món editorial, 
situats a banda i banda del creuer, o el col·loquen a la sagristia de llepacristos. Tot sigui 
dit, oficiant i cooficiants d’aquesta missa major són uns ben estranys paràsits de l’erari 
públic, perquè, com a bons paràsits, s’haurien d’empassar els detritus culturals per 
estalviar-nos-els, però no ho fan; ben al contrari, ens els encolomen subvencionant-los. 
CONCA, Institució de les Lletres, Arts Santa Mònica, CCCB, Institut Ramon Llull, etc., 
hi fan els cors amb veus no gaire blanques, mentre l’Associació d’Escriptors passa el 
plateret per veure què esgarrapa del pressupost de cara als “ordes mendicants” a què 
dóna acollida al seu si. ¡No em diran que tot plegat no es mereixeria una bona 
auditoria! 
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Però acompanyin-me i mirin bé on posen el peu a l’escala, perquè la cripta és 
força fosca. ¿Que què hi ha a la cripta? Doncs la Universitat, aquesta institució 
endogàmica i meritocràtica que no és capaç d’oferir a la societat el seu coneixement 
d’una manera fluïda, dialèctica, posant-lo a prova amb la realitat social, si no és que 
amb el terme “societat” ens referim a qualsevol de les “anònimes”. Les autoritats de 
l’Acadèmia críptica s’estimen més que la seva “saviesa” sigui el cadàver embalsamat 
del bisbe conservat en un sarcòfag de marbre que es visita amb respecte reverencial i 
en silenci sepulcral. Sí, la cripta universitària actua com si tingués por del conflicte del 
món, i, en conseqüència, ningú sap ben bé si, a part d’impartir classe com si es tractés 
d’una escola empresarial, tota la investigació que s’hi fa en realitat no es fa. 
Evidentment que hi ha excepcions excepcionals, sobretot professors joves que encara 
creuen en el coneixement i que el voldrien portar almenys a l’atri, però, per regla 
general, catedràtics i professors titulars, culcollats a la cadira del despatx, només es 
preocupen de cobrar les dietes de tribunals i congressos, fins i tot sense assistir-hi, i de 
comptar —deu ser per allò que en diuen “competència” universitària— qui d’ells té 
més publicacions acadèmiques, i això sense llegir-se’n cap ni preocupar-se de si aquella 
profusió d’investigacions, sovint ben peregrines, fan cap servei als qui els paguem el 
sou. ¡Una altra auditoria, sisplau! 

Aquest és el problema real. El temple del poder cultural i educatiu. 
Parodiant Tip i Coll, aquells humoristes televisius en blanc i negre que 

remataven sempre la seva actuació dient la próxima semana hablaremos del gobierno, cosa 
que com és obvi no podien fer, jo també els dic que “la setmana que ve parlarem de la 
capella del Santíssim”.  
  Té raó Damià Bardera: la gran literatura es fa a les “ermites”. 
 

● 
 

5 de maig del 2013 
 
LES MILLORS OBRES DE LA LITERATURA CATALANA 
 
En vista de les reiterades i reiteratives polèmiques que hi ha entre nosaltres quan 
s’acosta qualsevol fira, premi o pessebre literaris, i ara també amb l’últim Sant Jordi, 
sobre si la literatura catalana es fa només en català o si també en formen part els 
escriptors que a Catalunya escriuen en español, español, español, aquí tenen la meva 
clarificadora llista sobre les millors obres de la literatura catalana d’ençà del Año de la 
Victoria del Alzamiento Nacional: 
 
1944: El viudo Rius, d’Ignacio Agustí (1913-1974) 
1944: Nada, de Carmen Laforet (1921-2004) 
1949: Patapalo, de Bartolomé Soler (1894-1975) 
1950: Nuestra elegía, d’Alfonso Costafreda (1926-1974) 
1953: Los cipreses creen en Dios, de José María Gironella (1917-2003) 
1954: La verdadera historia de Lidia de Cadaqués, d’Eugenio d’Ors (1881-1954) 
1956: Visiones contemporáneas de España, de Guillermo Díaz-Plaja (1909-1984) 
1957: Metropolitano, de Carlos Barral (1928-1989) 
1959: Cerrada noche, de Rafael Santos Torroella (1914-2002) 
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1961: La feria vacía, de Julio Manegat (1922-2011) 
1963: Antagonía, de Luis Goytisolo (n. 1935) 
1963: Los soldados lloran de noche, d’Ana María Matute  (n. 1925) 
1966: Las últimas tardes con Teresa, de Juan Marsé (n. 1953)  
1966: Moralidades, de Jaime Gil de Biedma (1929-1990) 
1966: Arde el mar, de Pedro Gimferrer (n. 1945) 
1966: El Espanyol y los siete pecados capitales, de Fernando Díaz-Plaja (1918-2012) 
1967: Condenado a muerte, de Félix Ros (1912-?) 
1968: La casa de las chivas, de Jaime Salom (1925-2013) 
1970: Nueve novísimos poetas españoles, de José María Castellet (n. 1926) 
1970: Reivindicación del conde don Julián, de Juan Goytisolo (n. 1931) 
1975: La gangrena, de Mercedes Salisachs (n. 1916) 
1975: Crónica, de Juan Margarit (n. 1938) 
1977: Manuel Fraga Iribarne: perfil humano y político, de Carlos Sentís (1911-2011) 
1979: Palabras para Julia, de José Agustín Goytisolo (1928-1999) 
1979: Mapa de Grecia, d’Enrique Badosa (n. 1927) 
1981: Asesinato en el comité central, de Manuel Vázquez Montalbán (1939-2003) 
1984: Crónica sentimental en rojo, de Francisco González Ledesma (n. 1927) 
1984: El héroe y el Único, de Rafael Argullol (n. 1949) 
1985: El círculo de luz, de Carlos Trías Sagnier (1946-2007) 
1993: Todos somos Kafka, de Nuria Amat (n. 1950) 
1994: Perfil de sombras, de Juan Ramón Masoliver (1910-1997) 
1994: La edad del espíritu, de Eugenio Trías Sagnier 
1999: La ciudad de los prodigios, d’Eduardo Mendoza (n. 1943) 
2001: Soldados de Salamina, de Javier Cercas (n. 1962) 
2001: La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón (n. 1964) 
2001: La puerta del inglés, de Juan Antonio Masoliver Ródenas (n. 1939) 
2006: La catedral del mar, d’Ildefonso Falcones (n. 1958) 
2012: Victus, d’Albert Sánchez Piñol (n. 1965) 
 

Segur que em deixo autors —i no cal dir que la resta de les obres dels citats— 
que han honorat les lletres catalano-españolas amb textos lluminosos que sí que han 
sigut apreciats com es mereixen, tot i ser d’autors “catalanes”, per milions de lectors 
d’España Una i d’Hispanoamérica, com Maruja Torres, els germans Moix, Rosa Regás, 
Esther Tusquets, Joaquín Marco, Francisco Ferrer Lerín, Mauricio Wiesenthal, Marcos 
Ordóñez, Ramón de España, els germans Zarraluki o Javier Pérez Andújar, sense 
oblidar un mestre de periodistes com l’ínclit Arcadio Espada. A més a més, a la llista, 
hi podrien aparèixer amb tots els honors escriptors que es van tornar catalans de 
temporada pel sol fet de sojornar a Catalunya, com García Márquez i Vargas Llosa —ja 
ho veuen, la literatura catalana té dos premis Nobels ¡i no ens n’havíem adonat!—, o 
per establir-s’hi, com un falangista de la talla —com a falangista i no pas com 
escriptor— de Luys Santa Marina, autor d’un “inoblidable” Hacia José Antonio (1958), o, 
per contra, tres escriptors ben dignes com Francisco Candel, Ramón Carnicer i José 
María Valverde. 

¿I per què no posar-hi noms com Juan Gil Albert, Francisco Brines, Vicente 
Molina Foix, Manuel Vicent o Carlos Marzal? ¿O és que potser el valenciano-español té 
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diferències amb el catalano-español, com les tothora “evidents” del valencià amb el 
català? 

També hi podria afegir alguns escriptors menors, com Maragall, Sales, Riba, 
Fuster, Foix, Rodoreda, Espriu, Pla, Sagarra, Vinyoli, etc., però no ho faig, per culpa del 
seu tossut provincianisme, com és entestar-se a fer la literatura catalana... ¡en català! Ja 
em diran si no són ganes de complicar-se la vida i de fer-los posar Wert(s). A més a 
més, hi ha el problema de l’exili —la “mobilidad exterior”, que n’hauria dit la ministra 
Báñez—: molts autors es van tornar americans en català, com Calders, “Tísner”, Bartra, 
Xirau, Pere Quart i tants altres, i per això surten a totes les antologies de Mèxic, de Xile, 
de l’Argentina, etc., com a autors catalano-mexicans, catalano-xilens, catalano-
argentins. O com el cas de Josep Carner, reconegut poeta catalano-belga que surt a 
totes les antologies poètiques, tant valones com flamenques. 

Em penso que una llista com la que presento, amb tota seriositat i sense cap 
mena d’ironia, podria ser una llista de consens político-cultural que servís per posar 
d’acord des del conseller Mascarell hasta Caja López —la Caja que le ahorra el catalán—, 
pasando por Mis PP i el combo de Albertito Ribera y sus Ciudadanos. Quizá Caja López y 
Alicia echarían de menos más falangistas y les sobrarían comunistas; a Alicia, claro, no le 
gustarían, si se pusieran, los valenciano-españoles como catalano-españoles, afirmando 
enérgicament que el valenciano-español y el catalano-español no son la misma lengua, que ello 
no es más que una nueva maniobra del pancatalanismo, y Albertito, en nombre de su combo, 
tengan por seguro que exigiría sacar de la lista a traidores como Gimferrer, Margarit o Castellet, 
porque se pasaron al catalán o porque combinan las dos lenguas, como el dudoso homónimo 
suyo Sánchez Piñol. Amb la seva mítica capacitat de negociació, de ben segur que el 
conseller Mascarell els faria tota mena de (con)cessions en pro del consens cultural. 
 
Allò que el franquisme, amb la seva capacitat d’assimilació cultural a punta de 
baioneta, no va poder fer, com era anorrear l’expressió cultural en català, encara ho 
aconseguirà CiU, amb el permís d’ERC, en pro de la seva política de sumar voluntats al 
preu que sigui de cara a la independència. Això sí, si mai s’aconsegueix, ja haurem fet 
tard en això de la llengua i la constitució catalana començarà així: El nuevo Estado de 
Cataluña... 
 

● 
 

8 de maig del 2013 
 
UNA FESTA DELS SENTITS SENSE TACTE 
 
I això de “sense tacte” no ho dic pas perquè els convidats no poguessin menjar amb els 
dits —cosa que no sé pas si van fer, però que de ben segur sí que han fet més d’una 
vegada, a la vista de l’etiqueta de nou-rics de la majoria d’ells—. Quan dic “sense 
tacte”, més aviat em refereixo a la conveniència d’organitzar certes manifestacions d’un 
pretès elitisme, que va fallar de totes totes pel seu mal gust estètic, i que ara es vol 
repetir a altres llocs del món. 

Mirin, que uns germans estiguin més contents que els culers amb la Champions 
per una tria d’àmbit mundial, ho entenc, i tenen dret a expressar la seva alegria com els 
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doni la gana; però, la veritat, que, per fer-ho, enredin o es deixin enredar per una 
institució que es manté de l’erari públic és enrojoladorament vergonyós: vaja, una 
indecència moral. ¿Que no se n’adonen, que, amb la crisi, s’ha acabat el 
desvergonyiment de les festes de Pijolàndia i que les institucions públiques no poden 
acollir un afront d’aquesta mena a la gent que passa necessitat? Almenys els feliços 
germans premiats podien tenir una mica de decència i muntar-se la festa a casa seva i 
convidar-hi els “rapinyaires de la crisi”, que són els que els paguen els fogons. 

I si els germans, a pesar de la festa sensorial que van muntar, no van ser prou 
sensibles per adonar-se’n, ni els directius del centre públic, enlluernats per la quincalla 
visual suposadament moderna de la instal·lació, van tenir la prudència antiostentosa 
que hauria de tenir el poder en temps de vaques flaques, almenys els comensals 
convidats s’hi haurien pogut negar. ¿Què hi feia un filòsof que als seus escrits parla 
d’ètica, o un metge que deu veure el que veu a la seva consulta, o un pintor que se’n va 
a pintar negres desnodrits per fer-ne una mena d’estampetes del Domund? ¿I el doctor 
Franz de Copenhaguen de la cuina? Tots plegats es podrien no haver prestat a un 
espectacle tristíssim, tot i les coloraines cibernètiques que tant agraden als 
“modernets”. Sí, es podrien haver negat a participar en un espectacle èticament 
reprovable. O, si més no, haver-lo convertit en La Grande Bouffe.  

Mentre s’estaven allà asseguts vivint una experiència, com diu en un paperet 
que he rebut, “total, multidisciplinària, antològica, digital, real, onírica, cibernètica i 
gastronòmica” —això sí, d’un perfecte mal gust, ¡i ja és gran que s’hagi de dir això 
parlant de cuina!—, allà mateix al Raval segur que n’hi havia més d’un i més de dos 
fent-se el menú als contenidors. (Ja sento els escriptorets orgànics —és a dir, 
corruptes— titllant-me de “demagog”, el seu exorcisme contra la mala consciència.)  

Jo no sé si els plats —tot i la tronada presentació en forma de floretes, 
“mandales” i bonsais— van ser ben gustosos —esperem que sí, després de la distinció 
rebuda—, però les imatges del senyor Francesc Aleu, pretesament wagnerianes, no van 
anar més enllà del kitsch més espantós, amb sirenetes i tot. Senzillament, unes imatges 
dignes de discoteca patillera de polígon. “El somni” és el títol de la instal·lació, però, 
¿de debò que algú ha somiat mai imatges com les projectades? No sé, dec haver llegit 
malament Freud. I és que a sobre la música d’una peça visual “wagneriana” va ser de 
gent com Albert Pla, Peret, Albert Guinovart, etc.) Una autèntica “collonada”, com 
diria un altre Pla, en aquest cas de nom Josep. ¿Veuen com sí que el nom fa la cosa? Els 
“moderns” que engalipen o es deixen engalipar per uns cuiners fills de la fonda de tota 
la vida del poblet gironí de Sant Gregori, que han sabut mistificar les humils lliçons 
culinàries apreses dels seus pares, no fan més que demostrar el seu provincianisme. El 
que sí que és de debò “universal” són les sardines cuites a la sorra de la platja de Roses 
amb els pescadors, com tan bé ho descriu el “gastrònom” de Llofriu als seus llibres. 
¡Això sí que té alè mític! 

En comptes de triar l’Ars Santa Mònica, ¿per què el muntatge no es va fer al 
magatzem del Banc dels Aliments? Ho podrien haver titulat: UN CONVIT SOLIDARI 
AMB LA GENT QUE PASSA GANA. De totes maneres, un mèrit sí que se’ls ha de 
reconèixer als que van muntar, com diu Aleu, un petit Gran Hermano gastronòmic, i ja 
sabem la qualitat humana dels que participen a Gran Hermano: el mèrit d’haver creat 
una metàfora inesborrable de l’exclusió social. 
 

● 
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11 i 12 de maig del 2013 

 
DO DE LLENGÜES 
 
A la pobra gent de lletres se’ns ha girat feina, perquè després de la lliçó doctoral de 
lingüística que ens ha impartit aquests dies el govern d’Aragó, ens trobem de cop i 
volta enmig d’una riquesa lingüística inesperada.  

Vegin, si no. Als Països Catalans tenim com per art d’encantament un mapa 
idiomàtic complicadíssim.  

El català, el valencià, la LAPAO, l’occità/aranès, la LIC (Llengua Impròpia de 
Catalunya), la LIPV (Llengua Impròpia del País Valencià), la LICN (Llengua Impròpia 
de la Catalunya Nord), la LIF (Llengua Impròpia de la Franja), les LIVA (1) i (2) 
(Llengües Impròpies de la Vall d’Aran), la LIB (Llengua Impròpia de les Balears), les 
LILA (1) i (2) (Llengües Impròpies de l’Alguer) i la LPOPV (Llengua Pròpia Occidental 
del País Valencià).  

Abans tot era més senzill.  
El català, el valencià, la LAPAO i la LIVA (1) eren simplement català. La LIC, la 

LIPV, la LIF, la LIVA (2), la LIB i la LPOPV eren castellà. La LICN era francès. I la LILA 
(1) era sard i la LILA (2), italià. 

És a dir: 
A Catalunya es parlen el català i la LIC. A la Vall d’Aran, l’occità/aranès, la 

LIVA (1) i la LIVA (2). Al País Valencia, el valencià, la LIPV i la LPOPV. A les Balears, 
el català i la LIB. A la Catalunya Nord, el català i la LICN. A l’Alguer, el català i la LILA 
(1) i la LILA (2). I a la Franja, el català, la LAPAO i la LIF. 

Com els deia, a la gent de lletres se’ns ha girat feina. 
Sense oblidar-nos que a Galícia es parlen el gallec i la LIG. A Astúries, el bable i 

la LIPA. Al País Basc, l’euskera i la LIPB. A Navarra, el basc i la LIN. A Aragó, 
l’aragonès, el català, la LAPAO, la LAPAPYP i la LIZT. A les dues Castelles, la LPC. A 
Lleó, la LPL. A Múrcia, la LPM. A Extremadura, la LPE. A Andalusia, la LPA. A les 
Canàries, el guanche i la LILC. I a Ceuta, Melilla i el Perejil, l’àrab, el berber i la 
LICMIP.  

Convido qui vulgui a fer-ne el mapa i que se’m perdoni si me n’he deixat cap, 
dialectes de banda. Pel que fa a l’Amèrica Llatina, un altre dia serà. 
 
NOTA: Vegin que he parlat de Llengua Impròpia, però, a la “I” de les sigles, també li podríem 
atribuir el significat d’Invasora.  
 

● 
 

15 de maig del 2013 
 
¡LLOAT SIA DÉU! 
 
¡Lloat sia Déu! Per fi un Festival Internacional de Poesia de Barcelona dedicat a la 
poesia i no pas al circ o les variétés. Un senyor festival de la paraula i no pas de la 
disfressa, l’acrobàcia i el tam-tam. Per fi un acte de cloenda sense ningú que fes el 
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numeret dalt de l’escenari. Sí, sí, ¡lloat sia Déu! Aquest any hi ha sortit guanyant la 
poesia, i no tan sols en l’acte final del Palau, sinó al llarg de totes les jornades, amb 
recitals només recitals de temàtica ben diversa i amb participants de totes les edats, i 
amb discussions sobre el món de l’edició, la traducció i la crítica de poesia, amb els 
seus alts i baixos, com tan bé reflecteix Jordi Florit aquí mateix a “Núvol”, en la seva 
crònica “Al pic del repicó”. Per mi, només un acte sobrer: la flamencada en record de 
Carmen Amaya celebrada a la plaça del Raspall, amb uns quants “alternatius” que 
sobretot s’ofereixen com a “alternativa” als que ja estan situats, que al seu torn els fan 
la gara-gara per mirar de no quedar dessituats. El típic peix que es mossega la cua. ¡I jo, 
ingenu de mi, que em pensava que “alternatius” eren els que creien que “un altre món 
era possible”! 

Precisament per això és ben graciós llegir a l’“Avui”, a la interessant entrevista 
que el poeta David Castillo fa al poeta alemany Hans Magnus Enzensberger, un dels 
participants en la cloenda del festival, una reflexió com aquesta: [La poesia] pràcticament 
és l’únic producte no vendible. Resulta gairebé impossible guanyar-hi diners. Amb una mica de 
sort, a la resta de gèneres, hi pots guanyar alguna cosa, però amb la poesia has de ser un mag. 
Els poetes ho lamenten, però el fet que no doni diners implica una protecció, perquè la poesia és 
sempre un gènere insubornable.  

¡Ha, ha, ha, ha, ha! ¡Isubornable! ¡Ha, ha, ha, ha, ha! Es veu que aquest bon 
senyor no viu a Catalunya —¡si no, no ho diria, esclar!—, on fer versos serveix per 
remenar la cua o reptar al voltant d’unes autoritats absolutament illetrades —hem vist 
amb la crisi que de números, tampoc no en saben gaire— que confonen la bava amb la 
brillantor, sota el risc de fer-hi una bona relliscada el dia menys esperat. No és inútil 
demanar un cop més que el lector repassi per no deixar-se entabanar la col·lecció de 
poetes i escriptors que es guanyen la vida, i alguns més que la vida (123.000 euros), 
com a presidents, vocals o tresorers (per aquest càrrec hi ha baralles) de qualsevol 
invent de conseller o alcalde; com a funcionari dels més diversos i inesperats 
departaments; com a comissaris de les exposicions més peregrines; com a mantenidors 
dels premis més carrinclons o dels aniversaris de naixement, mort o primera comunió 
de qualsevol escriptoret; com a organitzadors de barbacoes o arrossades poètiques; 
com a pregoners de la festa major de qualsevol poble sense tenir-hi res a veure; com a 
tertulians, columnistes, opinadors o locutors de la “nostra” o de la del senyor “conde”, 
etc., etc. 

Per això l’altre dia, quan un bé de Déu de filòsof sense filosofia, en defensa dels 
seus amics, l’Eduard i el Martí, “defenestrats” del Festival Internacional de Poesia, 
afirmava —des de la columna de diari on exerceix d’estilita setmanal— que se n’havia 
canviat la direcció per donar feina a un crític sense feina, concretament Sam Abrams, 
vaig pensar: “Noi, si el personatge en qüestió ha arribat a l’edat que té sense calés, una 
cosa és segura: no és cap corrupte.” En fi, una bona Setmana de Poesia, que 
sortosament ha recuperat la veu després d’uns anys d’afonia, encara que a alguns els 
requi.   
 

● 
 
 
 
 



 64 

7 de març del 2014 
 
PUSIL·LÀNIMES CULTURALS 

  
 
Si les revistes i els suplements dedicats a la cultura, s’hi dediquessin realment i 
tinguessin la més mínima exigència, deixarien bona part de les pàgines en blanc. O 
serien prims com una orella de gat. Mirem cap al passat, de cultura de la bona no se’n 
fa pas cada setmana un niu. Les revistes i els suplements culturals haurien d’exigir 
exigència als creadors i fer-los anar amb les orelles ben dretes. És a dir, haurien de 
tallar les ales a massa “pájaros” que volen muntar el negociet sense fer brot. Potser així, 
revistes i suplements en qüestió, tindrien sentit. El sentit canònic que haurien 
d’infondre a la creativitat. Precisament, a les arts i la literatura, hi sobren emprenedors 
que amb el llapis, el pinzell o l’escarpa, la guitarra o la càmera pretenen treure el ventre 
de penes i figurar a l’elenc de moda amb els subterfugis i excuses que calguin, menys la 
qualitat de la seva producció, que ara en diuen. 

Però per això hi ha un parell de problemes ben greus, a part del més gruixut, 
com és el desinterès de l’estesa incultura política per la cultura, que només la sap veure 
com un joc de bons i dolents, segons els seus interessos. El primer dels dos greus 
problemes anunciats és que els suplements culturals viuen dels interessos editorials, 
que en general, obligats a la producció, no tenen res a veure amb allò que hauria 
d’interessar una cultura per poder-se’n dir. D’entrada, un interès allunyat de la 
mercaderia i preocupat per la durabilitat de la seva creació i del seu pensament. El 
segon és que al capdavant de revistes i suplements, i també de bona part de les 
institucions culturals  —per no parlar dels editors, cada cop més alliçonats pels amos 
per obtenir bones vendes i no pas llibres intel·lectualment enriquidors—, hi ha i s’hi 
posa gent —encara que de tant en tant, sortosament, alguna sangonera cau del seu 
setial— sense cap mena de sensibilitat, més enllà de la seva vanitat i de les seves ganes 
compulsives de figurar, ni de preparació específica per saber triar el “gra”, 
culturalment nutritiu, de la “palla”, que només serveix per fer una foguerada que com 
qui diu no deixa ni cendra. Si no és així, és incomprensible veure com es promocionen 
coses sense cap recorregut. A més a més, la falta de preparació els inclina cap al 
sectarisme, que els fa sentir falsament selectius; cap a l’amiguisme, que els dóna el 
confort de l’adulació i els fa oblidar la seva poquesa intel·lectual, i cap a la submissió 
als que estan per damunt seu, una submissió que en última instància fan servir com a 
excusa de la seva covardia cultural. ¡Tot a major glòria personal! Vaja, ¡la imatge 
precisa d’uns dats pel cul amb pretensions que si mai pentinen algú és com a venjança i 
no pas com a sa(vi) exercici crític! Però la veritat és que, si no són capaços de traçar una 
línia per elevació, perquè tenen poca alçada culturalment parlant, algú els hauria de fer 
plegar i, si es vol, muntar-los un quiosc per no deixar-los amb el cul estomacat enlaire. 

Tot junt, política, interessos econòmics i pusil·lanimitat cultural, fa que la 
misèria intel·lectual s’hagi estès d’una manera escandalosa, irrecuperable, i que ara els 
creadors (sic) s’estimin més l’acció que fer colzes davant del paper en blanc.  

Allò tan famós de la “por davant del full en blanc” es pot ben dir que s’ha 
perdut completament, perquè els creadors (sic), en comptes de pensar i escriure per 
repensar el discurs artístico-literari, han agafat el full i n’han fet confetti i serpentines. 
Esta noche hay una fiesta / vamos todos a la fiesta. / Allí vas a encontrar / amigos de verdad. / 
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Qué bien vas a pasarlo / en la... fiesta, com deia una cançoneta de fa uns quants anys i que 
resulta ser una descripció tràgico-realista de la situació de la creació artística de la 
Catalunya que es vol independent, però que deixa escapar l’oportunitat de tenir una 
cultura “sencera” en tots els sentits. ¡Tots contents i d’esquena als inevitables processos 
dialèctics que ens faran anar a parar qui sap on si des de la Cultura Crítica no s’hi dóna 
resposta! Repeteixo: Cultura Crítica, no pas popular, ni culturalista, ni de protesta, ni 
de l’stato quo, ni acadèmica. Cultura Crítica, la que ha desaparegut, si és que si mai s’hi 
ha vist, de revistes, suplements, edicions, sales d’art, museus, i no cal dir de les 
institucions. 

Sempre m’agrada comentar que m’estimo molt més el fracàs d’una gran 
ambició que l’èxit d’una ambició mediocre. Però, mentre tothom pensa en si mateix i en 
com fer-se veure a la fiesta on trobar amigos de verdad —allò de l’amiguisme que els 
deia—, el mal avança pertot. Crisi, corrupció econòmica i política, explotació, 
desnonaments, pobresa, prevaricació de la justícia, violència institucional, abús 
financer i empresarial, acumulació de capital i de la propietat, liquidació de drets i 
llibertats, genocidi, persecució de les minories i de la immigració, xenofòbia, estafes 
bancàries, anul·lació dels drets de les dones, homofòbia, persistència del patriarcat, 
sectarisme, proliferació de la superstició, paraciència, atemptats culturals i lingüístics, 
extrema dreta, feixisme, España una, etc., etc. Tot allò que hauria d’infondre alè crític a 
l’art i l’escriptura d’una manera subtil i fonamentada de llarg abast. No pas 
simplement reactiva. 
 

● 
 

13 de març del 2014 
 
¿NOMS? VOSTÈS MATEIXOS 
 
No fa ni una setmana que aquí mateix, a “Núvol”, hi vaig publicar un articlet titulat 
“Pusil·lànimes culturals”, en què em queixava de la poca transcendència intel·lectual 
de revistes i suplements dedicats a la cultura, i també del poc rigor —conseqüència 
directa de la falta d’interès polític més enllà del dirigisme— de les institucions del ram. 
En la petita però interessant controvèrsia generada, hi he notat que els més crítics amb 
les meves paraules volien que l’article apuntés noms representatius dels vicis que hi 
denunciava. No els satisfaré del tot, perquè, de noms, en diré pocs, però amb les meves 
preguntes segur que els identificaran plenament. 

¿Es fan auditories de domini públic de totes les institucions culturals? ¿Es 
calcula seriosament la relació de despesa i resultats? ¿Hi ha barems mínimament 
objectius per valorar què s’hi fa i què s’hi deixa de fer? ¿El resultats que es busquen són 
d’aprofundiment i eixamplament cultural o hi ha massa operacions d’imatge? ¿Hi ha 
cap criteri objectiu a l’hora d’escollir comissaris i exposicions? ¿Es dóna com a 
culturalment significativa una bona assistència de públic, i per tant com a sinònim 
d’èxit, quan tots sabem que en la cultura de la bona més aviat passa el contrari? ¿Ens 
hem de conformar amb l’autobombo que es fan els mateixos interessats, gràcies al 
suport d’insulsos programets de televisió i d’unes pàgines de cultura dels diaris que en 
parlen com si fossin anuncis pagats? ¿Quins són els “serveis prestats” que s’amaguen 
rera d’alguns nomenaments? Preguntes i preguntes que no s’acabarien mai. 
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Per exemple, ¿quina informació pública s’ha donat del pas de l’anterior director 
del CCCB? ¿Se n’han auditat despeses i resultats? I el mateix sobre l’Arts Santa Mònica, 
després de vint anys del mateix director. De tot allò que ens han ofert, ¿n’ha quedat res 
sòlid que no ho fos ja abans de passar per les seves dependències —ho pregunto 
sobretot per les pretensions de tots dos projectes—, al marge de munts de paperassa a 
tot color sense incidència cultural real? 

¿Algú ha auditat i ha fet públics els resultats de l’Any Espriu? ¿Algú ha 
pressupostat l’Any Vinyoli i ens ho ha explicat? ¿Algú ha auditat les Setmanes de 
Poesia quan els directors n’han plegat i n’ha fet saber els resultats? ¿Com es decideix en 
cada cas quines són les persones idònies per encarregar-se del que sigui? ¿Ho 
expliquen mai la conselleria o la regidoria corresponents? ¿Són escollides a dit? ¿No 
seria millor fer-ne un concurs públic en què s’hagués de presentar un informe 
d’intencions, despeses, recursos, etc.? 

¿Algú ha passat comptes públics de les despeses del CONCA d’abans i d’ara? 
¿Com és que es repeteixen constantment els noms d’alguns personatges que no paren 
de moure’s al voltant de les institucions? ¿La llagoteria dels que ronden el conseller de 
torn i no pas cap criteri objectiu és la manera de nomenar-los? ¿Són necessaris aquests 
consells i satrapies consultives? A mi em sembla que, a la vista de moltes de les 
decisions que es prenen, no en fan falta gaires, de consultes. 

¿Qui audita el Ramon Llull i els diners que es gasta i s’ha gastat en promocions i 
viatges mai fets públics de persones que es munten pessebres a l’estranger per 
autopromocionar-se a costa de l’erari públic i a les quals es paga el desplaçament per 
terra, mar i aire? ¿Quins són els criteris de tria d’autors que es promocionen aquí i allà? 
¿És veritat que tot depèn del “gust” del director, com em va reconèixer en una ocasió el 
Sr. Bargalló quan era president de la institució? Si és així, ¿com és que el criteri 
personal pot ser el criteri d’un ens públic? 

¿I el MNAC i el MACBA, i el Teatre Nacional i el Lliure, i l’Auditori i el Liceu, 
com es gestionen? ¿I les edicions de la Generalitat i de l’Ajuntament com es 
decideixen? ¿I com treballa la Institució de les Lletres Catalanes, que reparteix diners 
sense que se sàpiga mai públicament qui se’ls embutxaca? ¿Quins criteris es fan servir, 
més enllà de les simpaties o les antipaties, per canviar-ne els directors? ¿Les del senyor 
Mascarell, amb les seves polítiques de dèspota il·lustrat (sic), o les del conseller que 
sigui? ¿Hem de continuar aguantant que en política cultural hi hagi “persones de 
confiança”, en detriment de concursos de mèrits reals, com es fan per cobrir qualsevol 
plaça, amb avaluacions objectives i llum i taquígrafs? ¿Per què no es fan contractes per 
períodes fixos de mandat, prorrogables o no, que impedeixin la ingerència política? 

I quan dic informació pública no vull dir una informació manipulada i amagada 
en qualsevol racó del DOG o en memòries desades al calaix, sinó que vull dir 
informació publicitada. Informació prèvia i posterior sotmesa al debat i, si cal, a la 
denúncia. Sospito, sí, sospito, ara que precisament s’ha fet el debat parlamentari sobre 
la pobresa, que per aquí es podrien haver estalviat i continuar estalviant una colla de 
calés gastats alegrement en serpentines, confetti, trompetetes i espanta-sogres, això sí, 
pagats a preus de “velázquezs”. Perquè potser el que caldria és portar 
institucionalment a la pràctica una cultura austera sense mediatitzacions del poder, 
inclinada a la reflexió i a la indagació sobre si mateixa i sobre les condicions socials i les 
circumstàncies històriques en què sorgeix; una cultura, doncs, allunyada dels fastos 
oficials, de l’espectacle i dels grans muntatges mediàtics. 
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No sé si se n’han adonat, però com veuen no he parlat del Palau de la Música. 
¿Que potser ens pensem que els millet i els montull són espècies de sangonera que ens 
arriben de l’espai sideral, per on volarem quan siguem independents? Doncs no, són 
espècies ben autòctones, i no hi ha cap raó per pensar que a hores d’ara no proliferin en 
altres institucions culturals. A més a més, ¿què se’n pot dir de la barreja de públic i 
privat en el món de la cultura, amb avantatges fiscals que no s’acaben d’entendre mai? 
Si realment som conscients de les virtuts públiques que es prediquen i dels vicis privats 
que es consenten, de seguida ens adonarem que allò que els deia de la Cultura Crítica, 
a la manera de Horkheimer i Adorno, és una autèntica quimera, però és evident que, 
sense aquesta capacitat qüestionadora, no hi ha cultura que valgui res.  
 
Pel que fa a revistes i suplements culturals, com que són d’abast privat, només donaré 
unes humils idees.  

Primera. Que responsables i col·laboradors estiguin ben pagats i no siguin 
simplement periodistes, que saben de tot ben bé res, sinó persones de reconegut 
prestigi intel·lectual, amb capacitat d’objectivació i lliures al màxim de sectarisme. És a 
dir, s’han de posar al capdavant de les seccions de cultura del mitjà que sigui 
especialistes de solvència contrastada i d’àmplia formació clàssica que sàpiguen 
analitzar les obres des del pòsit de la tradició i que no tinguin por de posar a la picota 
la faramalla.  

Segona. Que es fugi sempre de l’acomodació al mercat. O encara pitjor, de la 
submissió al poderós de torn. Des de la cultura s’han d’exigir productes de solidesa 
intel·lectual contrastada i durable. 

Tercera. Que hi hagi una línia de comportament editorial, amb objectius 
canònics de consolidació dels clàssics i de descobriment de la vàlua intel·lectual de les 
obres en marxa. Les crítiques han de ser ben fonamentades, ni a favor ni en contra. S’ha 
d’acabar que els suplements i les revistes semblin encartaments publicitaris pagats pels 
editors. S’han d’evitar al màxim, doncs, les urgències de les novetats. 

Quarta. Que es dediqui bona part de l’espai cultural que sigui a la reflexió sobre 
la tradició: clàssica i, sobretot, europea. S’ha de prendre partit, i treure’n suc, pels grans 
noms del passat de la nostra tradició d’aquí i de fora, que s’han de tractar com a miralls 
d’ambició cultural, i s’han d’obviar els autors estrangers de tercera i quarta fila que 
sovint apareixen publicats per qualsevol editoret que es pensa que, amb ells, ha fet el 
descobriment del segle. D’autors de tercera i quarta autòctons és del que anem sobrats. 
Només cal fullejar els llibres de la taula de novetats en català de qualsevol llibreria. 

Cinquena. Que es busquin crítics que aspirin a fer que la seva obra sigui la 
crítica, i no pas la creació literària i artística, cosa que sempre els acaba sent un llast al 
convertir-los en jutge i part. 

Sisena. Que els mitjans objectivin les funcions dels responsables culturals i els 
blindin enfront de la política, els amiguismes i els interessos comercials. 

Setena. Que els mitjans serveixin per difondre la investigació universitària i els 
seus resultats. 

Vuitena. Que es faci un pacte de tots els mitjans sobre la defensa de l’excel·lència 
de la cultura i de la llengua. 

Novena, a Sant Antoni. Que tot allò espuri que ha envaït les revistes i els 
suplements culturals torni a les pàgines d’espectacles o que ens ho estalviïn. La no 
discriminació  qualitativa ha portat al batibull actual de donar la mateixa importància a 
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Brahms que als Brams, per posar un exemple. O també, perquè m’entenguin, podríem 
dir allò de Maritornes, a tus fogones, que la cultura és una altra cosa. 

Aquestes i totes les idees que s’hi vulguin afegir, però sempre en defensa de 
l’objectivitat de criteri i de la màxima exigència intel·lectual. 
 

● 
 

Abril/maig del 2014 
 
LA CIUTAT DEMOLIDA: UNA ELEGIA 
 

Als defensors del barri del Cabanyal de València 
 
Passant per General Mitre, pel tram aquell que, a l’altura de Muntaner, podríem 
descriure com “ara vull la calçada per sota, ara la vull per sobre”, és a dir, una mica 
abans del carrer Atenes, he vist com uns obrers estaven malmetent, sota les ordres d’un 
funcionari municipal, l’escala que baixa (o baixava) del carrer Hercegovina a la Ronda 
del Mig, que en diuen ara. L’escala del carrer Berlinès, banda mar, que hi ha sota 
l’edifici d’estil àrab anomenat Edificio Alhambra.  

(Dit de passada: la Ronda del Mig ja va ser una de les grans ferides obertes 
sense cap consideració tot al llarg de Barcelona, amb la destrucció dels voltants de 
Lesseps i amb l’amenaça de la Via 0 amb què es volia partir en dos Gràcia, com ara 
volen fer els correligionaris de Porcioles al barri del Cabanyal de València; el 
despropòsit urbà va ser tan gran que la ronda va quedar inacabada i amb el temps se’n 
va haver d’enderrocar el tram elevat de la zona del Guinardó.) 

Però deixem de banda l’observació a ull viu d’un de tants i tants exemples 
simultanis del que dic de l’escala de Mitre com hi ha a tot Barcelona i traguem-ne 
alguna conclusió. D’entrada aquesta: des de Porcioles fins avui, els successius 
consistoris de la ciutat —sí, també els presidits pels alcaldes socialistes i ara pel 
convergent— només han tingut un propòsit: desfigurar Barcelona en nom de treure’n 
rendiment, ben bé com si fossin “xulos” que fan treballar la “seva” meuca perquè se la 
puguin tirar empresaris i especuladors. La capital catalana com a bagassa a disposició 
de l’insaciable capital autòcton i transnacional, sovint no gaire legal. (S’explica que 
l’alcalde Porcioles, quan algun regidor o arquitecte li indicava que un edifici que volia 
tirar a terra tenia valor, responia per justificar-ho, encara amb les imatges triomfals dels 
bombardejos dels seus a la ciutat, “una bomba”, com si ja no vingués d’aquí.) 

No, els consistoris de la ciutat no s’han dedicat a recuperar, restaurar i millorar, 
respectant-ho, el que hi havia. Simplement s’han dedicat a la destrucció per aconseguir 
el pacte de Faust amb el diable del capital, com si es desitgés l’impossible de fer anar a 
terra tota la ciutat i fer-la nova, i cada cop més cara, a cada generació. Una ciutat 
sempre jove, una ciutat Peter Pan. “Una bomba.” Mentrestant, tanta renovació, tanta 
faustuositat, ens fa envellir més de pressa per l’estranyament que ens fa sentir la 
pèrdua accelerada dels llocs on hem sigut. 

Només s’ha de veure la cara que fan els edils quan algun conservacionista treu 
el nas, perquè s’olora que un edifici que representa alguna mena de passat ciutadà està 
amenaçat de demolició per construir-hi un Núñez i Navarro, l’estil del mal estil, o per 
aixecar-hi un edifici singular d’aquells que costen més de mantenir que de construir —
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tot i que construir-los (ens) costa un ull de la cara per desviacions pressupostàries— i 
que, un cop passada la novetat, tothom es treu del davant, l’Ajuntament el primer. 
Doncs, sí, el nas del conservacionista corre greu perill de ser escapçat. 

Torno a l’escala del carrer Berlinès. L’escala en si no té (no tenia) cap mena de 
valor patrimonial, però no es tracta de conservar només el que té valor de catàleg, sinó 
de preservar una certa continuïtat urbana, al marge dels gustos estètics dels urbanistes 
moderns i postmoderns. 

Les nostres autoritats municipals no volen tenir en compte que una ciutat és 
una xarxa infinita de memòria, que una ciutat vivible és sobretot memòria, història, 
micro i macro memòria històrica, i que les transicions urbanes han de ser lentíssimes, 
conservacionistes, per respecte als ciutadans que l’han habitat i l’habiten. No s’ha 
d’oblidar mai que la majoria dels mortals, quan morim, només deixem uns àmbits, on 
els vius ens poden reconèixer i donar-hi continuïtat, potser sí que modificant-los a poc 
a poc, gairebé sense ni adonar-se’n, però mai destruint-los. No podem salvar el temps, 
però sí els llocs per on passa aquest temps. La memòria és reconstrucció; l’excavadora, 
oblit.  

¿Qui no s’ha emocionat explicant que allà hi va viure de nano, que en aquella 
casa hi vivien els avis, que en aquella plaça hi jugaven a cavall fort o a arrencar cebes, 
que en aquell edifici hi havia hagut la seva escola, que aquell balcó correspon al pis on 
va viure tal personatge, etc.? Memòria viva que no pot ser amputada alegrement, 
impunement, per interessos espuris que no es corresponen amb la vida viva dels 
ciutadans. Cap ciutat hauria d’aspirar al que no és en si mateixa i en la seva història 
humana. Només hauria d’aspirar a fer-se cada cop més vivible. No pas entestar-se a ser 
tan sols una franquícia turística que, com un parc d’atraccions, ha d’oferir cada 
temporada alguna novetat. La capital nacional agenollada als peus del capital 
transnacional. 

Penso en els meus barris d’infantesa i joventut, la Bonanova, les Tres Torres, 
Sarrià. ¿Com han sofert? Pertot arreu, duríssimes agressions urbanístiques: la Ronda de 
Dalt, que va arrasar la pedrera de darrera de les Escoles Pies, que ens donava fàcil 
accés a peu a la Carretera de les Aigües, aleshores tan desconeguda, o que va 
comportar la desfiguració del capdamunt del carrer Anglí, de la plaça Borràs i dels 
voltants del Desert de Sarrià; o l’Avinguda Foix, amb què es va recobrir de macadam el 
torrent que baixava de Can Caralleu (com s’hauria indignat el poeta al veure el seu 
nom identificat amb la destrucció d’alguns dels seus llocs de passejada habitual per 
anar cap a Pedralbes i la carretera d’Esplugues, ara també destruïda), o la més greu de 
totes: l’obertura de la Via Augusta per endinsar-se als Túnels de Vallvidrera, una ferida 
que ja no podrà cicatritzar mai, la frontera que separa per sempre la Bonanova i les 
Tres Torres de Sarrià.  

Allà hi havia les escales de ferro, al peu de les quals estava instal·lada 
permanentment la xurreria pintada de vermell amb les seves bosses de patates de 
coloraines; el caminet de ciment del Tren de Sarrià, on desembocaven com fora poble 
els carrers Salvador Mundi i Hort de la Vila i que passava per sota del pont de fusta de 
les monges del Sagrat Cor, el jardí de les quals també ha quedat arrasat; la mateixa 
estació de tren descoberta, on confluïen els trens de Sarrià i els que anaven a Terrassa i 
Sabadell (un immens tren elèctric a ulls d’un nen); el descampat on es muntava la fira 
de la Festa Major sarrianenca; els horts que hi havia a recer del pont de Reina Elisenda, 
sota el qual s’obria un gran portal de fusta que donava accés a dos grans casalots amb 
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activitat artesanal i industrial; la riera que baixava per on passa l’accés als túnels..., tot 
ha quedat sepultat per l’asfalt. Memòria morta, discontinuïtat generacional, oblit. 

I a tota aquesta macrodestrucció, s’hi ha d’afegir la microdestrucció i la 
substitució que s’estenen actualment per tots els racons i carrers del meu record, però 
que ja vénen de lluny. Per molt que es diguin conservadors a l’hora de votar, els 
propietaris de les grans finques s’han dedicat i es dediquen a la venda i enderrocament 
de l’hàbitat dels seus antecessors, sense cap compassió ni per la seva pròpia història: 
belles torres substituïdes per estructures de ferro, vidre i formigó on s’allotgen bussines, 
colleges, schools, clinicals centers; jardins arrasats per cases de pisos d’alt-standing de 
dubtós gust estètic, on s’apleguen saltataulells enriquits per la política i el frau, molt 
sovint els mateixos actors de la política municipal; aparcaments soterrats que sostenen 
espectres de jardí sense prou terra per créixer ufanosos; carrers de torres plenes 
d’hipertròfies arquitectòniques o de mutilacions constructives que només en conserven 
la façana, etc., etc. La febre constructora a la zona del Passeig de la Bonanova va 
començar molt aviat després de la guerra (in)civil a partir de la plaça Bonanova: quan 
jo era un noi, des de Sarrià fins al carrer Mandri, només hi havia set cases de pisos a tot 
el passeig; justament per Mandri va ser per on estraperlistes i alts funcionaris arribats 
amb l’exèrcit d’ocupació van començar la destrucció dels espais verges o residencials, 
de rics, sí, però plens de bellesa, amb la lletjor dels seus pisos de 300 metres quadrats; 
el Campo Rosales, al mateix passeig, que acollia plantatges de jardineria i que hauria 
pogut ser un bell parc, finalment va ser soterrat per edificis de cap gust arquitectònic 
reconeixible; més cap aquí, la plaça de Sarrià liquidada com a plaça un cop enderrocats 
tots els edificis que la tancaven, amb el bar de la plaça a la cantonada, que, girant cap a 
la Bonanova, continuava amb el colmado, la merceria La Dama i que acabava amb la 
terrassa i l’oficina de Correus, abans de creuar el pont de Reina Elisenda i trobar la 
baixada del Tren de Sarrià; fins i tot el cementiri de Sarrià, on hi ha enterrats Foix, Riba 
i Arderiu, ha quedat envoltat de pisos luxosos que sembla que el malmirin i el vulguin 
fer fora, etc., etc. Sí, propietaris conservadors només dels privilegis dineraris. 

Al meu llibre La mort i la paraula, hi vaig escriure aquests versos que miraven 
d’atrapar aquest sentiment d’indefensió davant de la despietada i especulativa 
metamorfosi urbana:  
 

Els llocs on sóc, on era. 
Tot com un ser immens que muda 
per conservar-se jove sempre. 
Dolorosa metamorfosi. 
¿Què hi sóc? Escorça seca, runa. 
 
Esberla de tristesa. 

 
El mal de l’urbanisme modern és que no respecta la sentimentalitat. 

 
● 
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23 de juny del 2014 
 
CONSELL DE REDACCIÓ DE PRIMERS AUXILIS CULTURALS 
 
Cap: ―Bon dia a tothom. A veure, ¿com ho tenim això? 
Redactor 1: ―Bon dia. A mi m’han arribat tres noves novel·les i un assaig que acaba de 
sortir. 
Cap: ―¿I què, com estan? 
R. 1: ―Les novel·les són dolentíssimes. Tenen molt poc nivell. 
Cap: ―N’hi ha d’haver alguna que... 
R. 1: ―No, res de res. 
Cap: ―¿De qui són? 
R. 1: ―N’hi ha una de policíaca del Pere Joan, Cercle de sang, però tota la trama és 
massa forçada i, a més a més es nota que està escrita amb el cul i que el corrector l’ha 
hagut de refer de cap a peus... 
Cap: ―¡Òndia!, ¿d’en Pere Joan, dius? No la podem deixar pas malament, té el fill pioc 
i ara, a sobre, no li podem donar un disgust.  
R. 1: ―Home, però què hi té a veure que... 
Cap: ―Res, res. Fes-li una bona crítica; el pobre paio s’ho mereix en les seves 
circumstàncies, i així l’animem una mica. 
R. 1: ―Tu manes. Bé, després hi ha una novel·leta pretesament psicològica, Dones de 
tardor, però que és de manual de psicologia de primer curs... És de la Maite Llimona... 
Cap: ―¿De la Maite? Tu, que la paia té el pare ingressat amb Alzheimer i s’ho està 
passant tan malament que no li podem fer pas una mala crítica... 
R. 1: ―¿I si ni en parléssim? Seria una bona solució... 
Cap: ―No, no li puc donar aquest disgust, pobra. A més fa uns anys vam tenir una 
història... No, n’hem de parlar i bé. ¿I la tercera novel·la que deies? Aviam. ¡Ah, és d’en 
Xavier Lassala! 
R. 1: ―Sí, d’en Lassala, però és molt pretensiosa... Es titula Cantata de l’infern. Vol fer 
una recreació històrica d’uns fets dels anys 60 que hi va haver als barris baixos i que... 
Cap: ―No me’n diguis res de mal. Amb aquest havíem anat de “farra” molts cops i el 
paio actualment està en període de desintoxicació... ¡Si ens n’havíem fotut de coses al 
cos! Ja sé que escriu amb poca traça, però, sí, fes-li una crítica magnífica, perquè això 
l’ajudarà a sortir-se’n. 
R. 1: ―¿Parlo de l’assaig també? Això sí que està bé. Roma a Tàrraco: aspectes poc 
coneguts de la romanització. L’autor és un professor de la Universitat de Tarragona i 
desvetlla aspectes de la romanització que ningú havia tractat fins ara. A sobre ho fa 
amb una traça estilística no gaire comuna en aquesta mena d’estudis... 
Cap: ―¿Com es diu? 
R. 1: ―Jaume Serrat. 
Cap: ―A casa seva el coneixen. Deixa’l estar, perquè en Rafel té tres poemaris que li he 
passat que vull que en parli sí o sí. Tots tres són molt trencadors. El primer, Les veus del 
cabaret, és de la Laia Balcells, aquella poetessa de music-hall; l’altre, Les xeringues del 
mal, és del Pere Carulla, aquell poeta ionqui que va morir la setmana passada, i el 
tercer, La plena buidor, és d’en Josep Boixadors, que és aquell paio que s’enfila pels 
terrats i llança fulls volanders als carrers amb els seus poemes “buits”, com en diu ell. 
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Rafel: ―De totes maneres, ja t’he dit que tots tres, els consideris trencadors o no, són 
molt, però que molt fluixos. Els seus llibres són autèntiques criaturades... 
Cap: ―Home, no fotis, del poeta ionqui no en podem dir res de mal, perquè, dels 
morts, no se’n pot dir res de dolent. ¡Imagina’t els pobres pares, que ja prou pena 
tenen! Al contrari, per malament que trobis que està el llibre, has de fer que la crítica 
sigui un dolgut panegíric de l’autor i de la falta de recepció de la seva obra. 
Rafel: ―¿Que vols que et digui? Tampoc trobo que morir-se validi el que has fet si allò 
no val res... A més a més, aquest Carulla no sabia ni posar un pronom feble a lloc i tots 
els seus versos tenen un ressò de sintaxi castellana que fa feredat. Ja sé que això el paio 
ho feia passar per rupturisme amb la tradició burgesa noucentista, però no enganyava 
ningú que tingués tres dits de front... 
Cap: ―Tu fes el que et dic que fa molts anys que remeno el suplement i fins ara ningú 
m’ha mogut de la cadira. Em sembla que supero i tot aquell que han tret del Centre 
d’Art, he, he, he. ¿Seguim? 
Rafel: ―Seguim. Quin remei. 
Cap: ―De la poetessa de music-hall, a part que està molt bona i sempre s’hi pot posar 
bé, n’hem de parlar amb gran tacte i d’una manera elogiosa, perquè no fa ni tres 
setmanes que va perdre el pare i està feta caldo, la pobra... I pel que fa al poeta dels 
fulls volanders en blanc —els poemes “buits”, que en diu—, a part que el trobo genial, 
diguis el que en diguis tu... Des dels terrats, abans de llançar els seus fulls, crida una 
cita de la “Carta a Clara Subirós” de Foix per justificar la seva acció transgressora... 
Com et deia, a part que el trobo genial, es veu que l’altre dia tenia unes dècimes de 
febre i no se sap mai com pot acabar la cosa... 
Rafel: ―Això li passa per córrer pels terrats... 
Cap: ―Et veig molt mofeta, Rafel. 
R. 2: ―¡Ei, deixeu-ho estar! També tenim en cartera aquest llibre d’aforismes que em 
sembla una joia de subtilitat reflexiva i crítica, Llocs sintàctics. És d’en Marc Vidal. La 
setmana passada ja el vam deixar de banda per poder parlar d’aquell assaig tan dolent 
sobre els còmics d’en Ramon Janer perquè la seva dona havia tingut un accident molt 
greu... ¿Que en fem, doncs? 
Cap: ―No, aquest no corre cap pressa. Que jo sàpiga a en Vidal tot li va vent en popa. 
No, de moment no el farem. És insultant que algú escrigui un llibre sense tenir el pare 
malalt, el fill borni o un mal de budells que el cargoli. O sense morir-se al acabar-lo 
perquè sigui postum. Aquesta mena d’autors no et donen cap mena de dada objectiva 
on agafar-te. ¿No us sembla? Vinga, anem per feina i passeu als col·laboradors els 
llibres amb les instruccions precises de per on han d’anar els trets... D’aquí a quinze 
dies ho hem de tenir tot enllestit. 
R. 1: ―D’acord. 
R. 2: ―Entesos. 
Rafel: ―Més clar, l’aigua: es tracta de posar excel·lents immerescuts i passar-nos pel 
“forro” l’excel·lència. 
Cap: ―Rafel, que t’he sentit... ¡Ah, per cert! També encarregueu bones crítiques dels 
llibres sol·licitats pel Grup de Grups Editorial, que si no ens retira els anuncis.  
R. 1: ―El nostre pa de cada dia, vaja.  
Cap: ―També aneu pensant idees de com enfocar els deu anys de la mort d’aquell 
poeta que quan era viu ni en parlàvem, en Ferran Boix. Ai, que m’ho deixava... També 
vull una bona crítica de pàgina sencera d’aquest dietari, La bona gent i els dies, que m’ha 
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fet arribar el conseller de Cultura. És del seu germà. Es veu que són reflexions, segons 
m’ha escrit el conseller, amb ressons de Pla, d’un estiu al voltant del paisatge i la cuina 
de l’Empordà. Hi té des de fa uns anys un mas on organitza sopars amb la flor i nata de 
la cultura i la política. Parlar-ne bé ens pot facilitar les coses de cara a la conselleria, ja 
sabeu com va això. ¿Hi ha res més? ¿No? Doncs apa, a treballar.   
 

● 
 

8 de setembre del 2014 
 
MERITOCRÀCIA: LA BUROCRÀCIA DELS MÈRITS 
 
¿Com s’avaluen els mèrits en el camp del coneixement? O, si es vol, ¿qui els avalua? 

¿Tribunals del departament que sigui de la universitat que sigui, que es fan 
servir per fer politiqueria universitària i apartar els infidels, els crítics, els 
reivindicatius, etc.? 

¿Revistes indexades, que publiquen les investigacions més peregrines sense cap 
utilitat real? (Aquí hi podríem afegir l’ús fraudulent que fan molts catedràtics i 
professors dels treballs dels alumnes en benefici propi i els plagis que es perpetren via 
internet. Intertextualitat, en diuen.) 

¿Empresaris i consells d’administració, que contracten i promocionen els més 
llèpols i acrítics i no pas els més preparats, que acostumen a ser els menys 
manipulables? 

¿Les administracions públiques, que privilegien els acòlits ideològics per sobre 
de qualssevol altres aspirants o que practiquen el més pur i injust nepotisme? 
¿Els crítics convertits en ressenyadors de les obres de la seva capelleta? ¿Els editors que 
només pensen en els guanys o a quedar bé amb el poder de torn per obtenir-ne ajudes? 
¿Els periodistes amb el cul collat a la cadira, que només busquen el propi lluïment i que 
mai parlaran, doncs, d’allò que els depassa, que en el camp del coneixement és gairebé 
tot, a la vista de la seva especialització en res? 

¿O ens hem de refiar de l’amiguisme? 
¿O ho hem de deixar tot en mans de la gran solució màgica del capitalisme? 

Que ho decideixi el mercat. 
Ja es veu que això de l’avaluació del mèrit en societats corruptes, incultes, 

deshonestes, competitives, ambicioses i envejoses com són les nostres en tots els àmbits 
és de difícil fiabilitat. Aquestes societats només pendents del lucre i el benefici no tenen 
capacitat moral per assenyalar objectivament els mèrits de ningú, perquè tots els mèrits 
que reconeixen s’han de correspondre amb la ideologia del poder. 

Perquè, ¿què se’n fa del talent antisistema? ¿I del talent incipient que la 
competitivitat meritocràtica frustra? ¿O com s’avalua el mèrit que no entra a competir 
en el camp meritocràtic? 

A més a més, abans de res ens hauríem de posar d’acord sobre què és el mèrit, 
una qüestió força difícil. Potser l’únic camp en què es podria arribar a una certa 
objectivitat avaluadora seria el de les ciències naturals. En el món de les lletres tot es 
complica sobremanera. 

Per reblar les meves paraules, em permeto transcriure un text sobre això de la 
meritocràcia de Carlos Elías, tret del seu llibre La razón estrangulada. La crisis de la ciencia 
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en la sociedad contemporánea (Debate, 2008), que en línies generals em sembla força 
encertat i oportú de cara al debat de l’avaluació del coneixement: 
 

«[...] El primer efecto negativo es que el sistema de torneo no garantiza el mejor 
rendimiento absoluto —la mejor ciencia y el mejor científico—, sino el mejor rendimiento 
relativo: el mejor de entre los que entran en competición; por lo que el reclutamiento de científi-
cos depende de la competencia que haya en cada momento y lugar, siendo susceptible de que se 
elija a candidatos muy malos si hay muchos puestos y pocos aspirantes, circunstancia que 
comienza a darse en algunas áreas de países occidentales. 

»En el caso contrario, pocas plazas y muchos aspirantes, también puede dejar fuera a 
gente brillante. En este caso, que podría ser beneficioso para la ciencia, lo que impera es el 
sistema meritocrático, con lo que se suele elegir al que más méritos posee, que no tiene 
obligatoriamente por qué coincidir con el más brillante. Los méritos se cuantifican en función 
del número de publicaciones y del impacto de éstas, así como por el índice de citación; todos son 
aspectos mediáticos no científicos 

»Esto podría discriminar a los jóvenes brillantes que están fuera del sistema, que es, 
como demuestra la historia de la ciencia, el mejor granero de ideas científicas innovadoras. 
Einstein quizá hubiese sido eliminado porque sus publicaciones de la teoría de la relatividad no 
fueron en “Nature” o “Science”. Por otra parte, el sistema meritocrático puede subvertirse de 
tal forma que muchas veces en la ciencia actual se prefiere seleccionar a un mediocre viejo con 
cien publicaciones mediocres —las cuales ha realizado simplemente porque, por edad, ha tenido 
tiempo para ello— que alguien joven y brillante con una idea o publicación innovadora. Pero, 
¿qué necesita la ciencia?: ¿cien publicaciones mediocres o una revolucionaria? Tal vez las dos, 
pero no puede descartarse al revolucionario. Es más, debe buscarse a toda costa si se quiere tener 
el liderazgo. 

»[…] el procedimiento actual de reclutamiento de científicos favorece que, justo en la 
edad mas creativa, los investigadores estén excesivamente supeditados a sus viejos jefes, sin 
posibilidad de desarrollar ideas propias y viviendo en condiciones precarias. El sistema, además, 
premia demasiado la meritocracia de las cien publicaciones mediocres en lugar de una 
revolucionaria. Este sistema incorporado en 2007 por el gobierno español como “acreditación” 
para reclutar a profesores universitarios, beneficia a los viejos oxidados frente a los jóvenes 
brillantes y, en esas condiciones,  resulta difícil que la ciencia avance. 

»Debido a las carencias obvias del sistema meritocrático, en algunas universidades 
anglosajonas de prestigio se intenta paliar este procedimiento introduciendo en la selección del 
científico un apartado en el que los candidatos deben resolver casos difíciles de investigación. 
Esta idea que en los ámbitos de gestión del conocimiento se considera “innovadora” no es más 
que una copia de la vieja estrategia griega de “resolución del enigma”. A todos los candidatos —
a príncipe o a gobernante— se les proponía el mismo enigma —bajo las mismas condiciones— y 
resultaba vencedor quien lo resolviera adecuadamente. 

»No obstante, esta práctica de “resolución del enigma” es totalmente minoritaria en la 
ciencia actual y lo que se suele incentivar es, repito, la competitividad meritocrática, que lleva 
añadida otro efecto perverso: el de la necesidad de publicar mucho y rápido, con lo que es 
imposible estar al día de una disciplina medianamente activa. El resultado son muchas 
publicaciones científicas, pero no mucha ciencia. […]» 
 
I la cosa continua amb moltes més dades. Fixem-nos que l’autor està parlant de ciència, 
un camp en què els coneixements són, en teoria, avaluables i contrastables. Ara 



 75 

imagineu-vos què passa en els camps de lletres i d’estudis socials (mal anomenats 
ciències socials). El cafarnaüm és absolut. (Només hem de pensar, per posar-ne un 
exemple clàssic, que per uns l’obra de Lacan és l’obra d’un xarlatà i, en canvi, per altres 
és el non plus ultra del coneixement.) 

A més a més, tot això dels que valen o no valen, ¿no us sona a selecció natural, a 
darwinisme social? ¿A feixisme pur i dur? 
 

● 
 

25 de març del 2015 
 
UN ACCIDENT ESPECTACULAR 
 
Cada cop que hi ha un accident d’unes certes dimensions —d’aquells que els mitjans 
qualifiquen d’“espectaculars”, sense consciència del valor de les paraules o amb la 
consciència, encara pitjor, de convertir-lo en un espectacle—, les televisions en fan un 
xou on es barregen, amb la falsa excusa de prestar un servei a l’entorn de les víctimes, 
les informacions i les contrainformacions no contrastades, les especulacions dels 
periodistes i de qualsevol que passava per allà, els testimonis llagrimosos, les 
declaracions d’especialistes que estan tan peixos sobre els coms i els perquès de 
l’accident com els mateixos periodistes, les anècdotes melodramàtiques de gent que 
amb els morts hi té a tot estirar un parentiu de segona o d’amics i companys de feina o 
d’estudis que gesticulen per demostrar uns afectes que potser no havien sentit mai per 
les víctimes quan eren vives, rumors i desmentiments i nous rumors, enviats especials 
destacats en terra de ningú dient vaguetats i mirant d’atrapar el testimoni d’un veí de 
la zona per anar passant l’estona sense informació de valor i, finalment i sobretot, 
morbositat emocional mirant d’exhibir el dolor —aquest sí que autèntic— de l’entorn 
més íntim dels morts: quin festí periodístic de llàgrimes i sanglots d’uns pares, d’uns 
avis, d’un germans, d’uns fills, si són petits encara millor, ¿oi? 

¿És això informació? ¿No seria més adequat i humanament més respectuós 
donar la notícia amb les dades que es tenen i prou, amb el benentès que, si hi ha res 
realment nou informativament parlant, s’hi tornarà més endavant, i mentrestant 
continuar donant la resta de la informació del dia? (Si es vol es pot sobreimpressionar 
la informació útil: telèfons d’informació, dades, etc.) Vull dir, tractar-ho com es tracten 
tots els accidents “menors”: com a fets accidentals que són puntuals i que no tenen, per 
dir-ho així, desenvolupament posterior noticiable, més enllà de l’àmbit dels afectes 
familiars i amicals, que precisament per sincers necessiten respecte i intimitat. (He dit 
“menors” entre cometes per entendre’ns sobre allò de l’“espectacularitat” de l’accident, 
però pel que fa al dolor dels pròxims a la víctima tant se val que mori una sola persona 
com cinc-centes. La mort i el dolor sempre són individuals.) 

Sóc del parer que perquè un fet sigui notícia ha de tenir continuïtat en el temps 
político-social. Els fets que necessiten desenvolupament comunicatiu són els fets 
sotmesos a la dialèctica històrica, els fets que es desenvolupen en el temps i que tenen 
conseqüències en el cos social; és a dir, aquells que ens afecten com a ciutadans i, en 
definitiva, com a subjectes històrics, aquella condició que tant s’esforcen els poders i 
poderets a negar-nos. És notícia allò que ens afecta com a membres d’una comunitat 
humana sobre el nostre futur i el nostre passat recollits en el present. Tant se val si els 
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fets són les decisions dels grans estats o una vaga de la sanitat. Però, petits o grans, els 
fets han de tenir afectació històrica per ser notícia. La informació d’un fet puntual, ha 
de ser això: informació puntual, per greu que sigui aquesta “puntualitat”. Un accident 
ha de tenir continuïtat noticiable precisament quan no és accident. En canvi, pensem en 
l’avió abatut a Ucraïna. ¿Què en sabem? Res. Es van donar per bones les explicacions 
dels “bons” i que no se’n parli més. Si l’accident que ens ocupa fos un atemptat o es 
demostrés negligència de la companyia, aleshores sí que no en sabríem res de debò. 
Només cortines de fum per amagar la veritat. 

Fets puntuals i fets dialèctics: aquesta seria una de les possibles divisions del 
que és informació i del que és notícia. Els uns i els altres necessiten tractaments ben 
diferenciats, precisament perquè tothom tingui clara la dimensió dels fets, encara que 
de vegades precisament els fets puntuals, amb tota la seva morbositat, penso en els 
crims, per exemple, serveixin sovint per escamotejar-nos precisament la lectura 
dialèctica de la realitat. Sigui com sigui, mai res s’hauria de transformar en espectacle. 
Però no sembla pas que els mitjans vagin per aquí. 
 

● 
 

12 de juny del 2015 
 
L’OLIVAR, PLADEVALL, SOLÀ 
 
Onze de juny. Al cap al tard empordanès. Però que ningú fugi corrents. No em disposo 
pas a perpetrar cap Pla(gi). Això ho deixo per tants i tants altres que volen imitar les 
maneres de l’escriptor de Llofriu i que, en comptes de cuinar una bouillabaisse amb peix 
excel·lent acabat de pescar, ens preparen una autèntica olla podrida amb productes 
congelats i que a sobre se’ls crema. En fi, deixem-nos de “collonades”, com diuen que 
deia el mestre els alumnes Pla(giaris), i anem per feina, perquè, si no, el cap-al-tard 
se’ns farà fosc. Negra nit. 

Fundació l’Olivar, a la vora de Ventalló, allà on s’es(Pla)iaven el Moix i el 
Major. Una fundació creada, fa una dotzena d’anys, per l’escultor osonenc Enric 
Pladevall, un museu a cel obert de la seva obra escultòrica de grans dimensions, 
presidida per la immensa ferida del ferro en el tronc, foneria i tala, la intrusió de la 
destral humana en la carn de la vida (vegetal). ¿Denúncia? Sobretot bellesa de la 
paradoxa, de la síntesi sovint cruel dels contraris. 

Com vaig fer amb la Poesia Completa de Solà no fa gaire, aprofito aquest text per 
denunciar la falta d’atenció del país, i sobretot de les autoritats analfabetes de torn, per 
una obra escultòrica aclaparadora, abassegadora, colpidora (el tronc i la destral). Una 
obra construïda tota a partir de l’home i la naturalesa com a —malauradament— 
contraris. El ferro com a metàfora de la imposició humana. Una obra d’altíssima 
volada, allà dreta a l’herba, com l’orant que espera, mentre alguns ens omplen els 
carrers i les places de capgrossos, com si estigués a punt de començar la cercavila. Enric 
Pladevall, retinguin el nom, que ell sí que comença amb un Pla de debò. 

Però parlant de l’Enric i el seu Olivar, he citat Lluís Solà. Era precisament el 
poeta vigatà qui ens reunia a la fundació. S’hi presentava la seva Poesia Completa. 
L’ambient convidava a sentir-ne els versos, allà a la sala d’exposicions de la fundació, 
envoltats del passat i el present de l’escultor, i també d’obres dels artistes que hi fan 
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estades. Pep Paré, filòsof, ens va introduir a la poesia d’en Lluís, amb un devessall de 
magnífiques observacions sobre la intensa intenció dels seus versos. I en va deixar anar 
una per mi fonamental: la poesia de Solà no ens remet a un universal abstracte, sinó a 
cada cosa en la seva substantivitat, en la seva substància. Pel poeta, l’ocell és “aquest” 
ocell; la pedra, “aquesta” pedra; l’arbre, “aquest” arbre; sí, l’home, “aquest” home o 
“aquesta” dona. És a dir, apel·la el ser de cada ens, sigui vegetal, mineral, animal, 
humà. 

Hi estic totalment d’acord. Com li vaig dir, a en Lluís, mentre sopàvem en la 
calma corprenedora de la fundació, tota la seva obra és un bellíssim “acte d’humilitat”; 
un acte que situa poeta i poesia en igualtat amb la resta de la naturalesa; la veu, i la 
consciència de veu, no és més que el vent entre les fulles o que la remor de l’aigua o 
que el cant infinit(essimal) d’un ocell, d’“aquest” ocell de gorja diminuta, el símbol per 
excel·lència de Solà, perquè pot elevar-se sense necessitat de desarrelament en els 
conceptes. Com l’ocell, de tornada a l’arbre, el poeta, “aquest” poeta, canta cap a tot 
sense amoïnar-se de si el sent ningú. 

Veig en Lluís caminant pel bosc, integrant-s’hi, sense cap pretensió de tenir 
l’altura dels arbres, en la humil acceptació que ell és tan sols “sotabosc”. Aquella 
sensació que vaig recollir en un poema —el primer vers del qual diu: M’endinso al bosc a 
la ventura— del meu llibre El contorn de l’ombra, del qual ara rememoro el final com a 
homenatge a Lluís Solà:  
 
O més ben dit: fora de mi 
—confós en un tot inconsútil—, 
vida i mort, sense nom, em són indiferents. 
 
Sóc sotabosc. 
 

● 
 
DUES CARTES DE RESPOSTA 
A UN INTERLOCUTOR (IMAGINARI) MASSA CRÈDUL 
 

1 
 
Benvolgut X:  
Gràcies pel teu emotiu comentari. Tens tota la raó: estem marcats per la por latent de 
morir, i tot ho fem en funció d’això: oblit o esperança. Les nostres estratègies són de 
vida. Tret del suïcida, ¡tots morim àvids de vida! Però que una cosa tan poca cosa a 
l’univers com són les paraules em vulgui buscar una sortida perquè la meva 
consciència té por a mi no em fa ni fu ni fa. La veritat és que tant m’és el déu que sigui, 
l’energia absoluta, qualsevol superxeria quàntica de les que ara proliferen, la 
reencarnació, com el Tot i el No-res, i encara menys el Silenci. (El que jo en dic les 
diverses parades del Mercat de la Superstició.) Si no puc ser jo, la veritat és que totes 
les solucions d’emergència que ens inventem no em fan ni fred ni calor. Jo vull viure, 
no pas salvar-me. Ja et vaig dir que jo només crec en el metge del Seguro. Quan estava 
malalt, les meves esperances estaven dipositades en aquesta vida, i en els metges, 
¡esclar!, i no pas en cap superxeria mística. La mort és ineluctable, ben veritat, però per 
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qui mor no serà mai cap experiència. Amb la mort es perd el pronom de primera 
persona, i tot els altres pronoms dels teus afectes, ¡l’única cosa important! Tant se val 
formar part de Déu com del No-res. 
 
 

2 
 
Benvolgut X:  
Totes les emocions que vulguis, però sense cap mena d’espiritualisme. Les emocions 
parteixen sempre de la matèria. Els nostres referents només són materials i la resta són 
invencions humanes per omplir allò que Freud, un magnífic ateu, en deia "sentiment 
oceànic", fruit del nostre ús i abús de les paraules. Els creients en són especialistes per 
ampliar-ne l’abast cap enlloc. T’asseguro ben bé que per disfrutar de la poesia o de la 
música o d’un paisatge no cal cap mena de fugida endavant que ens vulgui fer 
importants a l’Univers. No cal cap mena de transcendència. Em penso que tot ho fem i 
ho sentim al món; no pas a cap altre. Que un entengui els moments de benestar i 
embadaliment com a epifànics, això ja són figues d’un altre paner. De moment, els 
silencis i els no silencis del músic que a tu més t’agradi els sents aquí i no et 
transporten a cap més lloc que aquí, per molt que et vulguis convèncer del contrari. 
¿Paraula i silenci, ens honoren humanament? Segons per què i com. La paraula 
"holocaust" és terrible, i el "silenci" dels alemanys aleshores, un crim contra la 
humanitat. Precisament aquest "al principi era el Verb" és el que ha justificat els 
fanatismes criminals més impensables. La Bíblia, si ningú te’n mediatitza la lectura fent 
anar l’aigua al seu molí sectari, és un llibre bàrbar, s’hi posin com s’hi posin els 
hermeneutes de guàrdia del Sant Ofici.  

Per acabar allò del Seguro, tingues per ben segur que ni paraules ni herbes et 
curen quan el teu mal és de vida o mort. Potser valen per anar passant per qui és un 
crèdul i només té un constipat, però, quan un tumor creix ja li pots anar parlant, ja, com 
fa la gent que no té altra feina amb les plantes del balcó. Quan un tumor és allà, i no 
t’ho desitjo pas, només vols metges que callin i actuïn i que tinguin tots els aparells 
possibles per curar-te bé. Mentre vaig ser a l’hospital amb altres cancerosos no en vaig 
sentir cap que li demanés conversa al metge.  

Sí, el diàleg sempre és possible, encara que sempre és difícil quan apareixen 
creences i actes de fe pel mig. Les creences i els actes de fe són indiscutibles per les 
seves bases irracionals. No hi ha res a fer. El diàleg que no es basa en la més estricta 
racionalitat i fa aparèixer explicacions no demostrables, acaba sent sempre un diàleg de 
sords. Si una cosa no me la puc explicar, m’estimo més no donar-hi sortides màgiques. 
No cavalco en cap cavall, no m’enfilo a cap llom; això ho fan els que es volen imposar 
per poder posar els altres a les potes de la seva veritat. Sóc simplement un ciutadà de 
peu que mira de no donar explicacions arbitràries als fenòmens, siguin de la ment o del 
cos. Ni tampoc vull fer caure ningú de la seva muntura: qui va a cavall ja s’espavilarà 
mentre no em vulgui sotmetre a cop de coça. Això sí, amb la malaltia i la mort segur 
que se li desboca. 
 

● 
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CÀNON A VUIT VEUS 
 
Amb aquestes ratlles no tinc cap altre objectiu que compartir amb tots els que aneu 
seguint els articles i altres textos que publico al blog algunes de les meves admiracions 
literàries catalanes dels últims anys. Si això serveix per donar pistes canòniques a algú 
més capacitat que no pas jo per fer una bona i convenient garbellada a l’actual i 
sobresaturada producció novel·lística, poètica i assagística del nostre país i destriar-ne 
el gra de la palla, em consideraré doblement satisfet, encara que, com he dit, el meu 
afany no és cap altre que fer partícips els meus corresponsals d’unes quantes obres o 
llibres que considero que haurien de formar part del cànon de la nostra literatura. 
Evidentment que no són les úniques, perquè no ho llegeixo pas tot —segurament hi 
hauria d’haver aquí la Introducció a la Ilíada de Jaume Pòrtulas—, però que tampoc 
ningú es pensi que n’hi gaires més. (L’ordre amb què cito els autors escollits no 
pressuposa cap mena de jerarquització.) Començo. 

¿Què se’n pot dir de l’obra poètica completa de Lluís Sola en unes poques 
línies? Jo mateix l’he qualificada de monument literari que, ara, amb la publicació de 
les seves reflexions sobre la condició humana sota el títol de Llibertat i sentit, ja pot 
passar a la categoria de conjunt monumental. Una obra, la de Solà, d’una grandesa 
humana desacostumada que, en unes altres condicions de país tant exògenes com 
endògenes, entraria en totes les apostes de “nobelables”. ¿Qui millor per guanyar el 
Premi d’Honor? 

Un altre “nobelable” si no fos català, i més ara, amb tota l’artilleria anticatalana 
en ple funcionament: Jaume Cabré. Enmig d’una novel·lística de novel·letes guió, que 
ens parlen de les trifulgues familiars i sentimentals dels seus autors, sovint premiades 
per la pressió d’editors que volen fer l’agost per Nadal i el dia de Sant Jordi, però que 
no duren en la memòria del lector ni fins al premi següent, i també al costat de la 
tabarra de les novel·les de gènere negre, l’ambició literària de l’autor de Jo confesso, 
novel·la que excel·leix en recursos literaris que barregen tradició i modernitat, com ara 
les inesperades transicions temporals, és aclaparadora i ens remet a la gran novel·lística 
europea de la primera meitat del segle XX. Cabré està bastint una obra d’un alè de 
grandesa que, a Catalunya, molt poques abans de la seva tenen. Quedem-nos amb 
Sales i Rodoreda. 

És el torn de Sam Abrams i el seu Llegir Maragall, ara, que analitza poema per 
poema, i gairebé vers per vers, l’obra poètica sencera del poeta. Només hi falta El comte 
Arnau, que el crític es guarda per fer-ne l’estudi a part. Abrams enlluerna amb la seva 
comprensió dels textos, amb les seves disquisicions brillants sobre el sentit polisèmic, 
la circumstància i la localització de cadascun dels poemes. Una anàlisi crítica 
desconeguda entre nosaltres que arrela en la més brillant i diàfana tradició 
anglosaxona, la de la materialitat del discurs, sortosament ben lluny de les foscors 
hermenèutiques heideggerianes. Un llibre del qual surts més savi no ja sobre Maragall, 
sinó sobre el ser de la poesia en general. 

Un altre títol que vull destacar és Pluja, d’Antoni Clapés. Un llibre de poemes 
subtil i sublim alhora. Clapés, poeta important amb una obra consolidada —In nuce, 
Destret, Alta Provença...—, en aquest recull, a part d’una nova entrega dels seus 
característics poemes breus, sempre tan perceptivament intensos i plens de pensament 
emotiu, hi recull, a manera de memòria i compendi del seu poetitzar, una sèrie de tres 
poemes de llarg alè que són una fonda reflexió sobre el seu món delicat i superb alhora, 
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sobre el seu avançar en cercle ascendent cap als límits, una forma d’escriptura que ha 
rebut l’influx i l’impuls de les avantguardes europeus, amb la seva fragmentació 
textual, però creuades i empeltades de la tradició contemplativa, epifànica, de la 
mística d’Orient i el seu quasi-silenci, molt més que no pas de la tradició sacrificial dels 
místics europeus. Una meditació, la del poeta, sobre els límits del dir i del no dir. 
Paraula i silenci. Paraula en silenci. 

I al costat de Clapés, el seu inseparable Víctor Sunyol, amb Birham, una obra 
parateatral —teatre, poesia i assaig en un sol text— sobre el món shakespearià. El 
Birham de Sunyol ens ofereix, en un monòleg que recorre les obres de l’autor teatral 
anglès, tota la recerca poètica personal, expressada en llibres com Stàbat, NO ON o 
Quest, sobre el que ell mateix anomena el languageless, és a dir, el “sense llenguatge” al 
capdavall de la crisi de la modernitat. Una indagació no tant sobre del silenci com a 
experiència positiva, si no més aviat sobre el dolorós tema hoffmanstalià de la 
incapacitat de dir. Una nova i actual Carta a lord Chandos. 

Ara vull destacar un llibre que m’ha deixat bocabadat entre les últimes coses 
que he llegit. És un dietari, una autèntica lliçó del gènere: Dins el camp d’herba, de 
l’autor valencià Ramon Ramon. Ja la primera pàgina és una evocació del pare i de la 
infància d’una bellesa corprenedora: El meu pare se m’apareix segant enmig d’un camp 
d’alfals en arribar la tardor. Només li veig l’esquena. Una esquena peluda, nuosa, d’una 
musculatura irregular, la que es nodreix del treball, l’antítesi dels gimnasos. Mentre sega, jo el 
seguesc a una distància prudencial, un límit que mon pare em marca amb severitat. Qui sega 
amb dalla arrana l’espai circularment, com una mitja lluna, i així que bada perd la perspectiva. 
Anar-li al darrere és un perill. Un fill no pot seguir tan a prop un pare. Amb aquest 
començament, que passa de l’anècdota a la categoria del capteniment sever dels pares 
d’una època i d’unes circumstàncies determinades, no cal afegir-hi gaire més per obrir 
les expectatives de lectura. El llibre conté biografia, assaig, crítica literària, viatges... Un 
llibre omnicomprensiu, amb tots els sentits que té el concepte comprensió, que va de la 
infància a l’edat adulta, amb tots els avatars que componen una vida: l’aprenentatge, 
l’amor i el sexe, la lluita per la justícia, la reflexió social, la reflexió intel·lectual sobre 
escriptors i autors com Joyce, etc. Lectura apassionant, de les de no poder-les deixar.  

Tot i que les dones de la poesia catalana semblen sovint reduïdes a la M. Mercè 
Marçal i les seves mantenidores, voldria citar-ne unes quantes que per mi són bastant 
més importants en el pla estrictament poètic, és a dir, sense elements ideològics afegits: 
Rosa Leveroni, Clementina Arderiu, Felícia Fuster, Teresa Pascual, Rosa Font o la 
secretíssima Montserrat García-Ribas, per citar-ne les més rellevants a parer meu. Sí, 
me n’he deixat expressament una que, per la seva discreció personal i poètica, sovint 
no és citada com mereix per la seva importància literària. Parlo de Montserrat Rodés i 
el seu diàfan hermetisme poètic. La seva poesia no es deixa a la primera i es necessita 
insistir-hi. El seu hermetisme és de lectura aparentment fàcil, et fa l’efecte que 
segueixes el que et diu, però, de sobte, t’adones que allà hi ha un món clos que t’exigeix 
l’esforç de penetrar-hi. Deleàtur, Immunitats, Alarma, D’incertes certeses. De lectura 
intensa, repetida. Com les onades, el lector hi ha d’insistir, sempre. Abstenir-se’n els 
consumidors de cultura. 

¿I què dir sobre Morir com un riu, de J. M. Fulquet, que ja no hagi dit? Un text 
d’una immensa bellesa analítica, un assagisme líric que planteja ben bé un nou gènere 
en la literatura catalana. Un poemari d’una transcendència literària que només es pot 
deixar escapar un país culturalment cec com està sent el nostre. Bellesa i reflexió s’hi 
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sumen per donar-nos uns cants elegíacs que desborden la nostra capacitat lectora i que 
ens porten, si som capaços d’internar-nos-hi, a un altre estadi de percepció estètica. Són 
la història de la conformació d’un ser humà, d’un jo i de tota la creació/destrucció que 
implica qualsevol vida viscuda amb plenitud emotiva. Un llibre elegíac, de lectura 
obligatòria, que ha de quedar al costat dels gran llibres de poesia catalans, com Les 
irreals omegues, Elegies de Bierville, Quadern d’aniversari, El caminant i el mur, Ecce Homo... 
Una bona lectura de Morir com un riu i dels Cants de Solà hauria de ser, a Catalunya, el 
tret de gràcia definitiu al “pensament feble” de la postmodernitat. Un poeta que es 
passa vint-i-sis anys sense escriure i al capdavall ens lliura un text ple de meravelles 
com aquest només pot ser un poeta dels de veritat. Dels de la veritat. 

Torno a dir que no hi són tots, però en són tots. Aquests autors i els seus llibres 
estan fent tots els mèrits per un dia o altre, esperem que no gaire llunyà, passar a 
formar part de ple dret del cànon de la literatura catalana, i qui sap si desplaçar-ne uns 
quants instal·lats que potser no tenen tanta qualitat ni ambició. Sigui com sigui, si no 
n’acaben formant part, no serà pas per culpa seva. 
 

● 
 

Gener del 2016 
 
JOSEP TUBAU, O LA CULTURA INVISIBLE 
 
De Cultura —així, en majúscula—, no en són tan sols els noms que destaquen en una 
disciplina o altra. La Cultura creix, i aquests noms creixen, en un humus que com més 
extens i fondo és més hi arrela l’excel·lència. Aquest humus el formen tots aquells que, 
sense el determini ni el determinisme de dedicar-se a una sola branca de la Cultura, 
assumeixen una mena de neohumanisme i senten passió, una passió que sovint porten 
a la pràctica sense ambició de figurar, per diverses disciplines del coneixement humà. 

Evidentment, no passa gaire sovint que el seu nom, emparat sempre en la més 
absoluta modèstia, sigui públicament conegut, si no és per qüestions dineràries de 
mecenatge o altres galindaines com l’anomenat verkami o crowdfunding, però són en 
definitiva els que relliguen els discursos específics en un discurs global que recull les 
bondats culturals en un sol ram. No estic parlant pas dels diletants que acuden a 
concerts i inauguracions per fer-s’hi veure com en un acte social més, ni tampoc dels 
turistes culturals, i encara menys de fracassats, sinó de gent que amb el seu interès 
multidisciplinari és capaç de crear una atmosfera de necessitat de coneixement que 
doni sentit a les accions culturals individuals de la mena que siguin, i que les refusi si 
cal per ínfimes o oportunistes. Una atmosfera que abraci els noms isolats i els faci 
partícips d’una Cultura connectiva. Parlo de creadors de la creació. 

Com he apuntat, aquesta mena de persones, amb una humilitat que els 
dignifica enmig del guirigall de vanitats enceses de tants que criden el seu nom ben alt 
sense oferir res a canvi, sovint no es creuen prou bones per sortir a la palestra i dir-hi la 
seva, però amb tot són capaces de fer-ho prou bé en diverses disciplines, fins al punt 
que molt sovint, amb totes les seves capacitats creatives i els seus interessos culturals, 
si s’hi posen arriben a tenir resultats artístics i literaris bastant més interessants que els 
obtinguts per molts que practiquen el divisme enfilats sobre les seves mateixes 
espatlles de ruc. 
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Em penso que tots en coneixem, d’individus d’aquest tremp cultural. Jo mateix 
en sé d’alguns, entre els quals destaca sens dubte l’amic Josep Tubau. Hi he treballat 
molts anys a TVC, en el camp de la llengua, i puc dir sense embuts que, de lingüista a 
la televisió, no n’hi ha hagut ni n’hi ha cap altre com ell, i amb tot no ha fet res per 
“grimpar” enmig de la mediocritat general, que en general pretén ofegar qui destaca en 
la seva professió. Si faig aquesta afirmació tan taxativa és perquè, als coneixements 
acadèmics, Tubau hi suma una capacitat que es dóna poc entre filòlegs com és una 
clara comprensió del text que li permet adoptar les solucions morfològiques i 
sintàctiques més adequades en cada moment. (Des que el conec, no he publicat cap 
llibre sense que ell m’hi hagi donat el vist-i-plau lingüístic, ultra els seus comentaris 
sempre intel·ligents sobre els continguts poètics.) Tot amb tot, a pesar de la seva 
superioritat professional en la qual té molt a veure el seu ser íntegre, sempre ha estat 
disposat a defensar i reconèixer els mèrits dels altres. A Josep Tubau, un home 
bondadós, comprensiu i sense l’ambició d’imposar-se a ningú, li podríem aplicar la 
sentència de Cernuda que diu: “Caràcter es destino”. Si, Tubau s’ha mantingut ferm en 
les seves conviccions d’home d’esquerres nacionals enmig de la corruptela humana 
general que l’envolta. 

Però Josep Tubau és molt més que un bon coneixedor de la llengua, en què 
també excel·leix com a traductor de l’italià, com saben els que han tingut la sort de 
llegir pàgines de la seva traducció d'Il giorno del giudizio, de Salvatore Satta. Els seus 
interessos s’escampen cap a moltes àrees del saber humà, una sobre totes: la música. 
Dedicat al llarg de la seva vida al jazz, els seus coneixements musicals abasten també el 
món de la música clàssica i contemporània. Amb la seva guitarra i amb la seva 
harmònica, els seus dos instruments predilectes, ha ofert concerts memorables de 
vitalitat i sentiment, sempre amb la humilitat de no saber-ne prou —cosa ben 
dubtosa— per professionalitzar-se. (Un apart: ha fet de lutier i s’ha fabricat ell mateix 
algunes de les seves guitarres.) I més enllà de la interpretació músical, Tubau ha escrit 
crítiques memorables en diaris i revistes sobre concerts i gravacions de jazz. També 
s’ha mogut en l’organització de concerts, i per qüestions de residència ha actuat en 
reconeixement d’una de les biblioteques esperantistes que es conserven aquí i a bona 
part del món, la de Sant Pau d’Ordal, i és autor d’un breu estudi sobre les etiquetes de 
les ampolles de vi fetes per pintors coneguts, un estudi publicat quan encara aquestes 
etiquetes amb motius pictòrics eren poc corrents. Perquè, a més a més, és un bon 
dibuixant i ha pintat alguns olis de bona factura, segurament motivat des de jove per 
un ambient familiar on el món de la pintura era habitual. A tot això, encara hi podem 
sumar la seva activitat com a articulista polític i com a comentarista de llibres 
sociopolítics d’actualitat per encàrrec d’alguns mitjans. Però Josep Tubau també 
excel·leix en el camp de l’escriptura. Puc dir que li he llegit textos d’una gran 
sensibilitat i delicadesa al llarg de tots aquests anys de treballar junts, una sensibilitat 
aprofundida actualment per dures situacions que li han tocat viure. El seu estil és 
complex, sovint barroc, però sempre d’una gran honestedat intel·lectual. Encara que, 
en general, escriu en prosa —té una novel·la en marxa—, també ha fet algunes 
incursions en el món de la poesia. Com a mostra vull transcriure un poema brevíssim, 
però de gran subtilitat emotiva, escrit després de l’enterrament de la mare.  
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CEMENTIRI 
 
E anche allora bisogna che si cia uno che ti raccolga, ti resusciti, ti racconti a te stesso e agli a 
altri come in un giudizio finale. (I també fa falta que hi hagi algú que t’enterri, et 
ressusciti, t’expliqui a tu mateix i als altres com en un judici final.)  (Salvatore Satta) 
 

L’amor que deixem(,) viurà per sempre  
(Inscripció a la tomba familiar) 

 
 
Entre pedra noble de tants noms d’esplendor, 
un marbre tosc amb un sol epitafi al ras: 
una oració simple que m’abraça el nom. 
 

● 
 

18 de gener del 2016 
 
VIA TÒPICA (UN DIVERTIMENTO) 
 
Des de començaments d’aquest segle, i amb la mort dels últims poetes que encara ens 
connectaven amb els anys anteriors a la guerra (in)civil, han començat a proliferar fins 
a la nàusea poetes orals o per la via tòpica. Res a dir dels poetes supositori o dels 
poetes inhalador, ¡Déu me’n guard! 

Tota aquesta catèrvola de poetes llenguallargs han anat envaint –això sí, no pas 
subtilment, com el japonès de Calders, sinó amb molt de rebombori i grans 
gesticulacions– l’espai que, en una literatura normalment consolidada, haurien 
d’ocupar aquells escriptors que, en comptes d’enfilar-se a la tarima per posar-hi el 
primer grampó per començar l’escalada amb seguretat*, es dediquen a llegir –sí, sí, a 
llegir, ¿que rars, oi?– tots aquells altres autors que els han precedit en el Talmud de la 
cultura, per després poder passar en net els resultats de la maduració de les pròpies 
vivències, sobretot les que demanen a crits silenciosos l’escriptura com a bàlsam o 
lenitiu, en el convenciment que són els conflictes, les contradiccions, les fractures 
experiencials, la càrrega semàntica de les paraules i de la seva articulació en discurs –el 
llenguatge sempre és més perillós que una pistola carregada–, allò que els impulsa a 
arriscar-se a escriure, sense grampons ni cap garantia d’èxit de fer cap cim. Gent d’alta 
qualitat humana a qui no cal encimbellar-se. 

Però, per no enfilar-nos a la parra de la filosofia, només hem d’escoltar 
qualsevol conversa, fins i tot la més festiva, per adonar-nos que, si dura gaire, sempre 
acaba en el to més greu, evocador del sofriment i de la nostàlgia, perquè les paraules, 
en broma en broma, sempre fan aflorar al capdavall el pòsit inconscient de terrors i 
mancances de qualsevol de nosaltres. Desamor, separació, exili, soledat, malaltia, 
mort… La curació per la paraula. Aquest és el motiu d’escriure: analitzar-nos i, si no 
podem més, exorcitzar-nos. La literatura és, o hauria de ser, aquesta gran conversa 
humana, en què  feliçment l’alegria és àgrafa. Perquè, ¿qui escriu de la felicitat si no és 
com a pèrdua o com a por de perdre-la? La felicitat es viu i no s’escriu; no necessitem 
conjurar-la. Perquè, ¿qui escriu sobre l’èxtasi amorós, per molts el màxim gaudi 
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possible que busquen desficiosos, si no és com a falta? Una falta de doble sentit en el 
cas dels místics. El paroxisme sexual de voler convertir l’orgasme en experiència de 
Déu i no pas en experiència humana plenament satisfactòria després de la qual sobren 
comentaris. Onan místic. Y eras ido. Tant se val que siguin capellans o monges com que 
siguin se(n)glars, que deia aquell. Aquí podríem recordar com en diuen en castellà de 
qui va curt de sexe: el Parchís, porque se come una y cuenta veinte. Qui se’n menja vint no 
n’explica cap. 

Bé, tot això ve a tomb, perquè ara ens trobem que la poesia catalana jove amb 
acne a les galtes, moltes, i als dos dits escassos de front –encara que alguns ja tiren cap 
a pell de pergamí, tot i que continuïn fent el ruc– ha trobat la gresca goliàrdica com 
a dernier cri, que es deia quan érem francesos, de la lírica i va entonant els seus Carmina 
Burana particulars per tots els racons i cantonades de pobles i ciutats, precisament els 
llocs on les ordenances municipals prohibeixen orinar i/o vomitar per molta birra i/o 
per molts porros que t’enterboleixin els rims. ¡Vaja, com els beneits de la tuna! Alguns, 
amb el tu, turu, de Lou Reed a les orelles, ho anomenen “la banda fosca de la vida”. No 
recordo qui va dir que “no es pot ser sempre jove, però que ningú ens obliga a 
madurar”. D’acord, però aleshores tampoc fa cap falta escriure poesia com qui fa rots 
cervesers. O novel·la. O assaig. Amb fer el bèstia, n’hi ha prou i de sobres. No cal 
explicar-ho, perquè de debò de debò no interessa ningú, a part de la canalla que viu a 
la “banda clara” i que se n’esvera. A més a més, per dir-ne “banda fosca de la vida”, no 
n’hi ha prou d’empassar-te un parell de píndoles amb wisky i fer sexe en un vàter, aquí 
te pillo, aquí te mato. Ni tampoc llegir poesia de Bukovski com un nen que busca 
paraules “obscenes” al diccionari. La “banda fosca de la vida” té noms com Auschwitz-
Birkenau, Mauthausen-Gusen, etc. O gulag. ¿Hem de repetir les paraules d’Adorno als 
poetes que no llegeixen? ¿Hem de recordar un altre cop la trobada de la Casa del Bosc 
a aquells que es pensen que la tal casa era la casa de colònies on van anar a primer 
d’ESO? ¿O és que resulta que ja han passat prou anys per oblidar-nos dels genocidis 
mentre se’n cometen de nous? Pobra memòria històrica, substituïda per l’oblit histèric 
de la dignitat de qui ets per oferir-te com a producte perquè així ho mana el Mercat. 

Una poesia que cultiva la gracieta de proximitat, els jocs de paraules nostrats i 
la rialla de Km0 d’un públic educat poèticament amb la Gallina Turuleta (tu, turu), no es 
pot reclamar ni proclamar innovadora ni res. Poesia lúdica, en diuen, com si la poesia 
fes cap falta per entretenir-se i no hi hagués mil coses a fer per distreure’s abans que 
sentir acudits amb rima. Amb les mateixes lletres, la podrien fer “lúcida”. ¿S’imaginen 
que algú fes amb la química, posem per cas, el mateix que s’està fent amb la poesia? 
Encara volaríem tots. Això sí, quan se’ls pregunta, a aquests neogoliards i 
neogoliardes, pels grans que han sigut en poesia amb la modernitat i l’avantguarda, 
des de Mallarmé fins a Celan, diuen que sí, que els llegeixin, encara que això no se’ls 
noti gens. No n’hi ha prou de citar-ne un vers al frontispici del llibre per donar-hi 
excel·lència intel·lectual si, al girar full, resulta que si te he visto, no me acuerdo. Són més 
honestos els que N. S. N. C., encara que ser honestos en la ignorància no els millori els 
versos. 

¿Què els deu fer pensar, a l’esmentada catèrvola, que la seva facècia en vers és 
una innovació respecte al Talmud literari anterior, una nova lectura que hi dóna 
continuïtat fent-hi una veritable aportació? ¿S’han llegit Pound? Descobririen que, per 
molt que aixequin la veu i es declarin poetes orals, no són res més que poetes per via 
tòpica. ¿O es pensen inventors d’un nou gènere literari mundial?, perquè aleshores no 
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cal que en diguin poesia. En poden dir aserejé —asseregè—, un gran poema fonètic de 
la tripoeta Ketchup, i santes pasqües. ¡Ah! Que no tenien pas tanta ambició, doncs 
malament rai. Perquè d’ambició d’emulació i superació se n’ha de tenir, ¡i molta! Més 
val un fracàs d’aquesta mena que cap èxit mediocre. 

Ara resultarà que uns quants clowns del vers que fan riure la canalla d’orinal 
estan fent una esmena a la totalitat de la tradició literària moderna europea, si hem de 
fer cas d’alguns gasetillers. ¡Catalunya al capdavant de la renovació literària mundial! 
Els deliris de grandesa no els deixen veure la grandesa, pobres beneitons. Seria bo que, 
al sortir del circ, algú es parés a pensar què coi han dit realment els pallassos per 
adonar-se que, sense el nas vermell, la cara enfarinada i la perruca pèl-roja arrissada 
amb barret incorporat, les seves paraules no tenen cap gràcia. 

Tip i Coll –per cert, força més ocurrents que tots els poetes catalans de tarima i 
grampó d’escalada– al final de les seves actuacions deien sempre allò de la próxima 
semana hablaremos del gobierno, cosa que no podien fer, i d’aquí la facècia. Vull acabar, 
doncs, emulant-los: anuncio que la setmana entrant parlaré dels mantenidors de la 
flama carneriana —és a dir, de la barbacoa de Carner— o, si no, de les vestals de la 
Marçal. ¡Ep! Que tampoc es pot fer, si no vols rebre. D’aquí també la facècia. 
  
* Sobretot amb seguretat, tot i fer veure que la poesia és una activitat de risc. De totes maneres, a les “festes de la 
poesia”, que ara en diuen, de vegades són tants a l’escenari —fins al punt que, per torns, també fan de públic— que 
podrien “elevar-se” com pretenen aixecant un castell de gamma alta, amb folre i manilles, però el problema és que tots 
volen ser l’enxaneta, fins i tot els més grassos, i ningú vol fer pinya, és a dir, fan castells en l’aire. Quan els llegeixes, si 
no és que les paraules se les ha emportat el vent, te n’adones de seguida. 

 
● 

 
Setembre/octubre del 2016 

 
INTERVENCIÓ EN “HOMENATGE A J. V. FOIX” 
 
Bon dia a tothom: 

Primer de tot dono les gràcies un cop més a Jordi Madern i Margarida Trias, i 
en ells a la Fundació J. V. Foix, per aquesta nova distinció de poder dir unes paraules 
en un acte dedicat a un dels més alts poetes catalans de tots els temps, com és sense 
discussió J. V. Foix, a qui vaig tenir la infinita sort de tractar durant uns anys. Dit això, 
voldria fer un petit comentari, ja que som a Sarrià, de la relació poètica del poeta amb 
la seva vila. 

Com ja vaig apuntar en una intervenció en un homenatge al poeta celebrat al 
Port de la Selva, Foix, a qui avui rememorem amb la inauguració d’aquesta placa aquí, 
al carrer Setantí, és, com pocs altres poetes al nostre país, creador d’espais mítics des de 
les més diverses i inesperades perspectives. És el cas del Port de la Selva, amb la seva 
geologia costanera, amb les seves cales, amb les seves barques i pescadors, amb les 
seves cases i els seus habitants, amb els seus passavolants, amb els seus camins i la seva 
vegetació..., amb tot allò que el poeta canta amb un alè sobrereal que ens ho tatua a la 
memòria tant lingüística com visual. Sobretot el Port. Però també Sarrià, un Sarrià 
transcendit que apareix clarament al·ludit en alguns poemes i proses, com “La vila”, 
“Plaça Catalunya-Pedralbes” o “Pepa, la lletera”, i que també queda reflectit aquí i allà 
dels seus llibres en imatges que el contenen d’una manera potser no tant explícita. 
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Tot això ho assenyalo per dir una cosa que ja es deu haver dit més d’una vegada 
—la gastroenteritis verbal actual és infinita— sobre aquesta mena d’escriptors capaços 
de recrear un petit món i universalitzar-lo fixant-lo per sempre, com és que la seva 
escriptura preserva, fora de la contingència del temps, la memòria essencial d’uns llocs 
i d’uns noms que l’anomenat creixement o progrés (aquell que ens fa preguntar: 
¿progrés per qui?) destrueix i aboca a l’oblit; un progrés, doncs, mai reconstructor, mai 
conservador (valgui la paradoxa), perquè consisteix bàsicament en la destrucció del 
passat, que se’ns pren, que se’ns arrabassa a cop d’excavadora. (Un incís: no sé si s’hi 
han fixat, sobretot pel que fa a aquest barri de Sarrià, que sovint són precisament els 
més recalcitrants conservadors ideològics els més interessats a “no conservar” la torre 
de la família si els en donen un bon feix.) Un progrés —deia— que, quan es decideix a 
preservar res, expulsa la vida pròpia del lloc i ho converteix en parc temàtic. Tipisme. 
No-lloc, com en diuen ara. Un progrés, sigui dit de passada, que no té res a veure amb 
la modernitat poètica de Foix, que era capaç de parlar amb escriptura d’avantguarda 
dels neguits fonamentals, i antiquíssims, del ser humà. Per això precisament el podem 
considerar un clàssic modern. Aquell que, lluny de cap cosmopolitisme turístico-
cultural, abraça l’universalisme humà des del seu lloc i la seva identitat. És a dir, 
identificant-se amb els noms dels seus llocs, i no pas desidentificant-se en la submissió 
a cap cultura dominant. Sí, sisplau, repassin la llista dels clàssics moderns d’arreu i ho 
veuran. 

Entre els altíssims valors literaris de J. V. Foix, i de tota aquesta mena 
d’escriptors creadors d’espais mítics, hi ha el mèrit de preservar de cara al futur la 
memòria reconstructora —i si se’m permet dir-ho així, ecològica— de mons en trànsit 
de desaparèixer per sempre per ser substituïts per l’autoproclamada modernitat 
arquitectònica que, com el fast food alimentari, no té en compte cap condició ni 
característica del lloc concret on s’obre la franquícia. Un progrés que té com a corol·lari 
la desidentificació nominal, l’atac més greu que es pot fer a una cultura i sobretot a un 
món verbal com el de Foix, que, de resultes d’això, se’ns apareix distorsionat com un 
poeta difícil. És la despersonalització en interès i benefici del negoci, com ho ha hagut 
de viure Barcelona d’una manera prou cruel, ja des del temps d’aquella màquina de 
destruir anomenada Porcioles, una obra destructora que, passant “olímpicament” de 
les crítiques veïnals, havien de continuar els alcaldes socialistes, que fins i tot van 
reivindicar l’alcalde franquista per excel·lència ni que fos amb la boca petita. Una 
pseudomodernitat que ha comportat i comporta l’arribada, en el cas de Sarrià, de tota 
mena de parvenus i arribistes socials a la recerca del sant graal del prestigi social, en 
nom del qual es liquida i se substitueix la vida que en podríem dir de km0. Com vaig 
escriure en una altra ocasió, “el mal de l’urbanisme modern és que no respecta la 
sentimentalitat”. 

De debò que em faig creus que la placa commemorativa encara s’hagi pogut 
posar al mateix edifici on el poeta va viure, i on alguns l’anàvem a veure amb il·lusió 
de descobridors de nous mons, i no pas en qualsevol esguerro arquitectònic de Núñez i 
Navarro, per triar un exemple especialment destructor, encara que n’hi ha molts altres. 
Per celebrar, doncs, que almenys l’edifici continua dret, els llegiré una breu prosa 
d’aquestes que preserven de l’amnèsia (en aquest cas d’una manera superrealista, com 
en deia el mateix poeta, del surrealisme) la vila de Sarrià que va veure i viure J. V. Foix, 
aquesta amnèsia que la política reforça a través dels mitjans culturals al seu abast i que 
els periodistes aplaudeixen com a babaus en nom de la modernitat. Els va en el sou. 
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Llegeixo: 
 

7 H. 50 - 11 H. 50 
Hora baixa, els becs de gas escampen damunt el meu carrer una tendra claror d’apotecari. El 
barber penja sota la barba postissa d’una carota de gegant el vell globus polsós de porcellana, i 
l’encén. 

L’ombra del campanar tomba agònica damunt el passeig, i un número 12 fosforescent la 
tatua recorrent els seus membres convulsos. Pengim-penjam, a totes les acàcies ballen, 
indescriptiblement tronades, centenars de parells de sabates. 

Mal cobrint-se les nueses amb un tros de primer full de “La Vanguardia”, surten de 
llurs palaus, pelosos, els Sàtirs. Un monstre mitològic, cavalcant el seu cavall alat, branda, al 
cim de Sant Pere Màrtir, un manyoc de números esgrogueïts de «El Mundo Ilustrado» (1a. 
època) i il·lumina els flancs de la muntanya. Quan s’acaba de fer nit, amb el seu buf poderós fa 
oscil·lar suaument les constel·lacions. 
  
POST SCRIPTUM 
¿Hi eren les institucions a l'acte de descobriment de la placa dedicada a Foix a la casa on va viure fins a la mort, al 
carrer de Setantí, 9, a Sarrià? Doncs sí, però representades per tres funcionaris de segona fila. ¿On era l’Ada Colau? 
¿Potser fent el vermut amb el seu follet Pérez Andújar, a major glòria de la cultura catalana? ¿On el conseller Vila? 
¿Potser s'havia amagat en una de les fornícules abacials de Sixena, perquè amb això de la independència correm 
massa i potser encara no era l'hora d'homenatjar Foix? ¿On el president Puigdemont? ¿Tocant la guitarra a 
Cadaqués amb amics i amigues o fent-se fotos amb l'Adrià Puntí? ¿On els periodistes de les anomenades seccions 
culturals dels mitjans? ¿Cobrint l’alta cultura d’algun concert de funk, punk, rock, rap...? ¿O potser fent-se 
autopromoció de la novel·la que acaben d’escriure esgarrapant quatre papers? Sí, ¿on eren tots plegats? ¿On l'ILC, el 
Llull, l'AELC...? ¿On els moderns actuals que, per molt que s'hi escarrassin, no ho seran mai tant com ho va ser, i 
encara ho és, J. V. Foix? ¿On? 

 
● 

 
Desembre del 2016 

 
COLÒNIA ESBRAVADA 
 
Com que ja no fumo, per aquest any 2017 m’he fet el ferm propòsit de fer desaparèixer 
de casa tot rastre de memòria personal: principalment la correspondència i els papers 
familiars que encara pugui conservar. A més a més, aprofito aquestes ratlles per 
demanar a tots els avis i les àvies del país que facin el mateix, que cremin baguls, 
arques o capses on tinguin desats documents d’aquesta mena. És un acte necessari si 
volem salvar la literatura catalana de quedar sepultada sota tot aquest devessall 
d’obres d’autors-néts, i sobretot autores-nétes, que sense cap imaginació especulativa 
tiren de veta de les cartes de l’avi o de l’àvia, o del besoncle, o de qui sigui de la 
família, trobades a la calaixera del mas d’origen, per perpetrar la seva posada de llarg 
literària, i a sobre amb premi atorgat per jurats que han renunciat a tota exigència 
intel·lectual. En diuen recuperació de la memòria, però en realitat són historietes 
repetitives —vista una, vistes totes— que, de debò de debò, només haurien d’interessar 
la família en concret de l’autor o autora, però que s’han fet un forat mercantil entre tots 
aquells mediocres lectors de dos llibres a l’any —Nadal i Sant Jordi—, que s’han 
instal·lat en la idea que la literatura és un safareig; per cert, una escena, la del safareig, 
que surt a cada llibre d’aquests que els dic. Que si van passar gana l’any tal; que 
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aleshores feia molt fred i es perdien les collites; que si el torb, que si la neu, que si la 
sequera; que si una malura els va matar el ramat o la vinya; que si el besavi bevia 
massa i era un busca-raons que va amargar la vida a la besàvia; que si l’home de la tieta 
Tal va haver de marxar a fer les Amèriques; que si el germà de l’àvia feia contrabando; 
que si els fills dels avis treballaven a la colònia tèxtil de la contrada; que si de set 
germans en van sobreviure només tres per culpa de les febres; que si el fill dels tiets va 
morir a la batalla de l’Ebre, amb la quinta del biberó (em sembla que no hi ha cap 
família a Catalunya que no tingui cap mort a l’Ebre); que si la tieta soltera era 
escanyada de llet i no va trobar mai nòvio (ep!, xicot); que si la besàvia es va casar amb 
el que va ser el seu home tota la vida, el besavi pet, però que, en realitat, estava 
enamorada del capellà (males llengües deien que s’hi anava a confessar massa sovint); 
que si la veïna era una autèntica Bovary de poble; que si durant els primers anys de 
franquisme per la contrada hi corria el maquis i un cosí va ser detingut per col·laborar-
hi; que si un fill d’una germana de l’àvia va anar a treballar a Barcelona, al ram de la 
construcció, i es va haver de casar a corre-cuita a una noia andalusa perquè li havia fet 
un bon bombo; etc. I tot amanit amb quatre paraules d’un vocabulari pretesament 
genuí de l’indret en qüestió, amb quatre receptes de cuina de la gana i un parell de 
rondalles vora el foc sobre els esperits del bosc, sense oblidar mai l’escena tronada de 
l’escola rural on “la mainada aprenia de lletra” (literal). Però atenció: que ningú es 
pensi que tot plegat té el volum d’Els germans Karamàzov. ¡No pas! Amb cent cinquanta 
pàgines, les mínimes per optar al premi de novel·la, o a tot estirar dues-centes amb 
lletra grossa, en fan prou per explicar-nos la història de Catalunya del mas estant. Sí, 
avis i àvies catalans, cremeu el “cofre del tresor”. ¡Feu-ho per la cultura! O almenys 
deixeu-lo en mans d’arxivers i historiadors professionals. Tantes “Karinas” amb el seu 
respectiu baúl de los recuerdos, oh, oh, acabaran sepultant tot allò de grandesa 
intel·lectual que encara pugui tenir la nostra literatura i la deixaran ben bé com una 
colònia esbravada. 
 

● 
 

Desembre del 2016 
 
VERDI: LA FORZA DEL DESTINO 
 
La meva primera relació amb Gràcia es remunta a la infantesa, per dues vies. Com que 
vivíem a la Bonanova, la primera era òbviament la via del tren de Sarrià (aquell gran 
tren elèctric, amb l’estació a cel obert, vist des del petit caminoi de ciment que hi 
portava i que passava sota el pont de fusta de les monges del Sagrat Cor). Algun 
dissabte, l’agafàvem amb la mare per baixar a comprar al Mercat de la Llibertat. Un 
cop ple el cistell, la parada era obligatòria: les atraccions Caspolino, un palau de luz i de 
color permanent, i no pas com les fires efímeres. Sí, Gràcia i Caspolino per mi eren 
sinònims. L’altra via, a l’agost, era la de Bonanova-Craywinkel-Lesseps (amb edifici de 
Falange al mig), amb el cotxe del pare, i ja érem als carrers engalanats, que recorríem 
amb respecte d’intrusos per no destorbar la diversió del veïnat, que aleshores era el 
que comptava de debò. 

Fins aquí els meus primers records graciencs, un barri que ni em passava pel 
cap que mai pogués ser el meu, i ho dic ara que fa més de quaranta anys que hi visc “a 
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l’exili”. Bromes a part, la meva vinculació amb Gràcia va començar a finals dels 60, sota 
la dictadura, en un estudi al Carrer Gran on ens reuníem els del “Grup de Gran de 
Gràcia”, batejat així pels estudiosos de l’art d’aquell període. Deixem-ho aquí —un 
altre dia exposaré la meva vinculació definitiva al barri—, perquè el que vull fer en 
aquestes ratlles és un breu recordatori de la meva primera impressió de joventut del 
carrer Verdi, on he acabat vivint tots els meus anys graciencs, cosa que me n’ha fet ser 
testimoni in situ de la transformació que ha sofert (sí, de sofriment). 

Recordo que hi passava sovint, per Verdi, i em quedava meravellat de la 
semblança amb el carrer major de qualsevol població catalana d’uns milers d’habitants. 
M’encantava recorre’l tot, sobretot de dalt a baix. El carrer retenia l’encant de quan el 
barri era vila. Botigues només d’allò que era necessari: “colmado”, forn, fruiteria, 
carnisseria, matalasser, farmàcia, casa de mobles, merceria, papereria, tot petits negocis 
lligats a les necessitats dels veïns, i també el cine amb la sala de festes a dalt, on es 
reunien anualment els gitanos del barri, i un parell de “bodegues”, o bars com el 
Canigó, tota una institució, amb cor de Clavé inclòs. Aquí s’aturava Verdi, com si la 
petita escola que ocupava el centre de la plaça Isabel II (després Revolució, el nom 
recuperat un cop eliminat el franquista Unificación) en fos el topall que impedia que 
se’n volgués anar mai del costat dels seus fills. Agafin-s’ho com a metàfora. 

Però l’escola va anar a terra i la plaça es va endurir. Se’n va liquidar l’illa 
central, per fer-ne pista de relliscades quan plovia. El cine transformat en multicine, 
bars de moderns, vinoteques, supermercats, botigues de disseny, restaurants de totes 
les cultures gastronòmiques del món mundial, pujaven carrer amunt, i una lenta 
metàstasi lúdico-comercial s’escampava pels voltants. Era ben bé com si la liquidació 
d’aquella petita escola hagués expulsat els fills d’un barri de tanta identitat i l’hagués 
obert a la desidentificació indiscriminada. Sí, com si el carrer Verdi menestral hagués 
“baixat” a Barcelona i, enlluernat pel Mercat de les grans botigues del centre, n’hagués 
tornat fet un “mercadillo”. Les botigues de les “necessitats” es rendien a l’assalt de les 
botigues de la “superfluïtat”. ¡Ai, Verdi, Verdi! La forza del destino. 
 

● 
 

Febrer del 2017 
 
DON NADIE 
 
L’any 2011 vaig fer aquesta anotació: Si puc menysprear una llengua, fàcilment en 
menysprearé el parlant. Sempre l’ou de la serp, les orelles del llop. Tota potència —econòmica, 
política, cultural, militar, religiosa— és potencialment genocida: sempre cova el menysteniment 
de l’altre; no pot comprendre que no sigui dels seus. Encara que objectivament no en pugui ser. 
No pot comprendre que no sigui seu. De trista actualitat. 

La cito com a encapçalament d’una anècdota que em va passar fa uns dies. Al 
sortir del cine, aviso un xicot que se’n va que es deixa les entrades que acaba de pagar a 
la màquina expenedora que hi ha al vestíbul per adquirir-les per anticipat. Malcarat, 
em diu: “Qué quieres”, i que m’hi dirigeixi en espanyol. Però m’entén de sobres i 
s’apressa a agafar les entrades que es deixava. No me’n dóna les gràcies i, quan li 
pregunto que, si m’entén, per què m’hi haig d’adreçar en espanyol, em replica  sense 
venir gaire a tomb que “os estamos expulsando, en Barcelona ya no lo habla nadie”. 
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“¿Jo sóc Nadie?”, m’interrogo a mi mateix. “Doncs aquest paio deu ser com a mínim el 
cíclop Polifem i jo Odisseu.” Però no l’hi comento pas i senzillament l’envio amb un 
somriure a ... a la via quan ja feia per anar-se’n, satisfet de la seva invectiva. 
Comprensiblement irat tot i no entendre el català, se’m gira i m’etziba amb odi 
reconcentrat: “El catalán es una lengua muerta, como el latín.” “Recoi”, mussito, “he 
passat de Don Nadie a cadàver en un tres i no res.” 

Com a conclusió d’anècdota i anotació apunto aquests tres aforismes polítics: 1. 
Els catalans som els palestins del Netanyahu de torn de La Moncloa: per guanyar 
eleccions es neguen a la solució dels dos Estats. (C’s és el partit dels colons.) 2. Els 
catalans som l’Altre dels espanyols. Necessiten odiar-nos per sentir-se’n. 3. 
¿Nacionalistes? Molt més que voler ser Catalunya volem no ser su España. 
 

● 
 
MORIR COM UN RIU, DE J. M. FULQUET, PREMI MIQUEL DE PALOL 2016 
 
Per fi el jurat d’un premi literari ha sabut honorar-se concedint un guardó d’aquells 
que de debò s’ho valen. Em refereixo al Premi Miquel de Palol d’aquest any, atorgat a 
l’obra poètica Morir com un riu, de Josep M. Fulquet, i dic que “per fi” un jurat literari 
ha sabut honorar-se amb la saviesa d’una afortunada elecció, perquè l’obra ara 
premiada de Fulquet va ser presentada anteriorment a dos premis que la van deixar 
passar de llarg. ¿Ignorància, dèficit lector, ni puta idea de poesia?  

Els primer d’aquests dos premis que dic va ser el Carles Riba del 2015, que va 
guanyar Víctor Obiols amb una obra molt menor (comprin els dos llibres i comparin, i 
no ho dic en detriment de l’amic Obiols, pel qual m’alegro i molt que guanyés el premi, 
sinó en benefici del llibre de Fulquet). L’autor ara premiat amb el Palol per la mateixa 
obra no es va poder emportar l’últim Riba per la valoració d’autèntic especialista d’un 
dels jurats, que va dir amb la seva contrastada experiència avantguardista: “Aquest 
paio és un fill de puta”, una consideració d’alt voltatge intel·lectual que el dignifica 
com a jurat del premi de poesia de més prestigi del país; això hauria sigut només un 
vot, esclar, però la trista realitat és que va arrossegar o decantar el vot de dos membres 
del jurat més, segurament enlluernats per tanta i tan agosarada saviesa trencadora, la 
qual cosa va fer inútils els dos vots que amb bon, boníssim i savi criteri van optar per 
Morir com un riu, amb la consciència que, després dels alts i baixos del Riba dels últims 
anys, el llibre de Fulquet tornava a posar-ne el llistó ben alt, altíssim. Comença a ser 
necessari que els vots particulars dels jurats literaris s’expressin públicament i que 
quedi retratat qui hi hagi de quedar. 

L’altre premi a què va optar el llibre de Fulquet són el Jocs Florals del 2016. 
Guanyador: David Sanhauja, una persona excel·lent i ben sàvia, sigui dit de passada,  
bon poeta i d’una discreció admirable, però si parlem d’excel·lències literàries també 
els insto a les comparacions poètiques. Però, ¡esclar!, ¿què es pot demanar d’un jurat 
format per tanta prima donna que de la missa poètica no en saben la meitat: la que 
precisament serveix per madurar, com asseverava Rilke a un jove poeta? Però, més que 
culpa d’ells, és dels editors, que per espolsar-se certes rampoines jurà(t)ssiques cauen 
en mans de personatgets i personatgetes que mouen pèl i ploma per mirar, alguns des 
de les seves idees antisistema, d’instal·lar-se en el sistema literari català i tenir-hi, si cal, 
el cul llogat. Però, per molt que es vulgui sortir del Jurà(t)ssic, en això dels premis, la 
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veterania hauria de ser un grau: si més no, els veterans, confiem-hi, no aprofiten els 
guardons per posar en joc les seves estratègies “situacionistes” (res a veure amb el grup 
francès); la vida ja els ha situat més o menys on els correspon, sovint amb un cert grau 
d’injustícia, per bé o per mal. (El sistema literari català està absolutament desballestat 
en mans de la canalla, talment fos una joguina sense valor.) Des d’aquí proposo que les 
votacions dels jurats literaris siguin públiques i argumentades per escrit i que es 
pengin a Internet perquè tothom pugui veure els encerts o els esguerros dels senyors i 
les senyores que els formen. 

Bé, per fi, com deia més amunt, l’obra de Fulquet ha estat premiada per un jurat 
de solvència contrastada; et podrà agradar més o menys el que cada membre fa com a 
poeta o crític, però la saviesa literària que acumula en conjunt és indiscutible: Sam 
Abrams, Pere Gimferrer, Francesc Parcerises i Rosa Font; no conec de res Eva Baltasar, 
però benvinguda sigui als rengles de “feliços els pocs”, els de la poesia de la bona, si 
ara ha votat a favor d’un llibre tan extraordinari com Morir com un riu, cosa que no 
devia fer pas als Jocs Florals. 

L’obra ara guardonada de J. M. Fulquet és un poemari que, si ets sincer amb tu 
mateix com a poeta, no pots qualificar-lo més que d’acomplexant. Potser per això ha 
trobat fins ara tan mala acollida entre aquells guardajurats literaris (sí, conjurats a 
decapitar qualsevol obra que els empetiteixi) que mai arribaran a la sola de les sabates 
poètiques de l’autor ara guardonat. Ja ho deia aquell: El pedestal són les sabates. Doncs 
això, ni al pedestal, condemnats de per vida a ensumar els peus (iàmbics, dàctils, 
pterodàctils o simplement plans) d’altri. 

Sisplau, llegeixin-se sense prevencions —allò que tants jurats no fan— Morir 
com un riu i descobriran en què consisteix internar-se en un paratge poètic ubèrrim que, 
barrejant una fonda reflexió assagística i un lirisme intensíssim, ens porta pel laberint 
dels camins introspectius del ser i del no ser (Fulquet és un gran shakespearià), els 
camins retorts de la identitat, sempre amb una bellesa d’imatges aclaparadora, 
abassegadora, trasbalsadora, imatges arrelades en la tradició que en veu seva apareixen 
vivament renovades; sempre amb ressons culturalistes que, com l’adjectiu indica, 
només poden ser apreciats per qui posseeix una autèntica cultura. Sí, el gran “defecte” 
de Fulquet és la seva capacitat de crear Bellesa en diàleg amb el pòsit de la tradició, allò 
tan abandonat per la literatura que s’autoanomena actual. La poesia postcoital —o pre, 
que molts i moltes en el festí drogosexual no bufen cullera— i que ara en diuen “poesia 
del cos”. En realitat, enmig de tants embuts poètics, com són el silenci, l’anacolut (allò 
de no saber acabar la frase i fer-ho passar com a indagació dels límits del llenguatge), la 
fragmentació o el prosaisme, una poesia que ateny la plenitud del discurs líric, no pas 
amb excel·lència, sinó amb cum laude, fa ràbia i enveja alhora, cosa que explica prou bé 
el periple de Morir com un riu. Un sense embuts discursiu que permet a l’autor —que 
en els seus dos llibres anteriors, si se’m perdona el símbol automobilístic, potser 
frenava massa aviat— entrar al revolt més perillós amb una precisa traçada retòrica. 
L’únic perill futur, després d’aconseguir tanta perfecció conductora del poema, és 
passar-se de frenada i estimbar-se en l’excés. Un perill, això sí, que no correran mai els 
poetes “silenciosos”.  

No fa gaire parlava de la postergació institucional i no institucional de Lluís 
Solà (¿quan ell i Màrius Sampere rebran el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes i tots 
els premis institucionals haguts i per haver?, ¿quan se’ls inclourà en un cànon que ara 
ja no va ni amb “moletes?, ¿què estan fent per ells personatges com Santi Vila Cultura, 
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Carles Duarte Conca, Manuel Forcano Llull, Beld Olid Aelc, etc., o què han fet els seus 
predecessors?, ¿quan l’IEC farà membres de la Filològica els dos poetes vius més 
importants que tenim?, ¿quan els poetes principiants deixaran d’enfilar-se a les tarimes 
per presentar-nos el seu treball de final de curs i començaran a llegir seriosament allò 
que s’ho val?) Deia, doncs, que no fa gaire parlava de l’oblit en què s’ha tingut Solà. 
Ara parlo de la indiferència o la malvolença d’uns jurats per un autor, Fulquet, que diu 
les coses clares i pel seu nom, fins a uns extrems desacostumats en aquest país de 
poetes opositors a funcionari o de membres de la filològica tot el mèrit dels quals és 
haver publicat una llista de barbarismes o un estudi del parlar del barri de dalt del 
poblet on estiuegen amb calça curta i sandàlies. O simplement haver fet la gara-gara 
gramatical o sòcio-lingüística a qui els podia nomenar. ¿La Universitat? NS/NC. ¡Quins 
dos honoris causa que s’estan deixant escapar, en Sampere i Solà! 

De debò, ¿quan ens adonarem que la poesia i la cultura són una qüestió crucial 
de supervivència d’un país i que ni càrrecs ni premis ni res es pot deixar en mans 
d’amateurs ambiciosos de figurar sense necessitat de fer cap gran obra? Com deia Joan 
Laporta: “¡Que n’aprenguin!” En el nostre cas, amb Morir com un riu. Menystenir 
segons quines obres només serveix als bons lectors per menystenir qui les menysté com 
a posseïdor d’una qualificada insolvència obtinguda a través d’una esforçada 
ignorància. Cosa que, no es pensin, té el seu mèrit, sobretot si s’ha llegit molt i no t’ha 
fet cap profit. 
 

● 
 
JURATS DELS PREMIS LITERARIS 
(ADDENDA A MORIR COM UN RIU,  DE JOSEP M. FULQUET) 
 
1. Quan en un premi hi ha una institució al darrera, sigui Òmnium, un ajuntament o 
una universitat pública, per posar-ne tres exemples, s’haurien d’explicar els criteris 
amb què s’ha format el jurat (la despesa dinerària dels associats o dels ciutadans, per 
poca que sigui, ha de ser transparent). 
 
2. Amb els premis donats per institucions, els jurats haurien d’afinar molt, perquè cal 
tenir en compte el prestigi d’aquestes institucions que en bona part representen el país. 
 
3. Els premis importants haurien de tenir una baixa dotació econòmica per estalviar 
tota la fullaraca dels que es presenten als premis per veure si treuen la grossa. Un 
premi ha de donar prestigi i no pas diners. No es té prou en compte la possibilitat de 
declarar els premis  deserts.  
 
4. Com a membres d’un jurat, s’haurien de triar personalitats del camp de les lletres 
que tinguin un recorregut literari consolidat i d’un cert prestigi —edat mínima, doncs, 
50 anys—, per evitar que les decisions sobre el corpus literari català les prenguin 
personatges que potser han fet una arrencada literària de cavall sicilià (“salesià”, que 
deia aquell), però que no se sap si acabarà en aturada de burro manxego. De Rimbaud, 
només n’hi ha un, i a França. A Catalunya no se’n sap de cap. 
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5. Tot jurat hauria de tenir una composició mesurada. Per exemple, en el cas de la 
poesia, tres poetes i dos professors universitaris o crítics de contrastada solvència. O a 
la inversa. No parlo de “crítics” dels mitjans, perquè avui a diaris, revistes, ràdios i 
televisions abunden els ressenyadors que són simples venedors de novetats. La 
participació en els jurats dels premis de més prestigi de professors universitaris faria 
entrar en relació universitat i lectors. 
 
6. Talment un tribunal de tesi, els membres d’un jurat haurien de justificar per escrit 
com a mínim el tram final de les votacions del premi en què actuïn. I aixecar acta de 
com s’hi ha arribat. S’ha d’acabar la sensació d’amateurisme i d’amiguisme que tots 
tenim quan se’n falla cap.  
 
7. Els jurats s’haurien de renovar sovint, potser no de cop, però si rotatòriament. La 
persona que ha format part d’un jurat, quan en surt, no hauria de poder-ne tornar a 
formar part o presentar-se al premi en qüestió durant cinc anys. 
 
8. Pel que fa als premis convocats per editorials, ja s’ho faran. Només es mouen per 
estratègies de venda. No se’ls pot demanar cap responsabilitat cultural. 
 
Diguem-ho així: els jurats que representen alguna premi institucional han de ser el 
filtre que vetlli per la bondat de la nostra literatura, al marge de deliris juvenils i de 
ressentiments de maduresa. Valors literaris ben justificats i prou. 
 

● 
 
FENOMEN PARANORMAL 
 
En aquests últims anys estem assistint a un autèntic fenomen paranormal pel que fa als 
escriptors catalans morts. Tothom del gremi els coneixia. Un cas exacerbat de 
coneixences és el de Foix, i qui no l’ha conegut personalment diu que el poeta era amic 
del pare o de l’avi. No sé si són imaginacions meves, però jo diria que fins i tot n’hi ha 
alguns que afirmen haver-lo conegut tot i haver nascut després de la seva mort. Per 
això parlo de fenomen paranormal. Se’l devien creuar en el camí d’anada a la vida 
quan Foix ja en tornava. 

Però potser aquest fenomen paranormal és absolutament normal en aquesta 
olla de grills de la cultura catalana, on tothom s’aferra al que sigui —encara que aquest 
“que sigui” siguin els esquelets dels autors morts— per posar-se uns galons que no 
s’ha guanyat amb l’obra pròpia i tenir així els seus minutets de glòria a què, segons 
l’amic Andy, tots tenim dret. Tant se val que aquests minutets de glòria s’obtinguin, 
per posar-ne un exemple, transformant una poesia grandiosa en un pessebre de fireta. 
No sé si amb Foix viu s’hi haurien atrevit. 

“Catalunya és com un gran casino on tothom vol ser de junta.” Foix dixit. 
 

● 
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HONOR PER D. SAM ABRAMS 
 
No fa gaire, mentre tota una colla fèiem el cafè havent sopat, va sorgir la idea que una 
de les personalitats culturals que es mereixeria el Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes seria D. Sam Abrams, una opció que va ser força ben acollida. La cosa va 
quedar així, a l’espera que algú dels que érem allà prengués la iniciativa i ho digués 
públicament. Però segons sembla hi ha transmissió telepàtica, perquè, de Madrid 
estant, l’amic Ignasi Riera, aquest dimecres, 22 de març, a la seva columna setmanal al 
diari “Avui”, reclamava el màxim premi de les lletres catalanes per Abrams. 

Em plau, doncs, la coincidència. Crec sincerament que en Sam ha fet mèrits 
suficients i tangibles en pro de la nostra literatura i de la nostra poesia: centenars de 
crítiques i ressenyes de llibres a diaris i revistes, moltes recollides en llibre; articles 
d’opinió críticament combatius i sovint divulgadors de la literatura internacional; 
ponències en simposis sobre els millors poetes catalans i estrangers, disperses en llibres 
i revistes; cursos il·luminadors sobre la lectura de l’obra de grans novel·listes i poetes 
d’aquí i de fora d’aquí; presentacions i pròlegs d’un altíssim i poc acostumat nivell de 
comprensió textual de l’obra presentada; recuperació de poetes menystinguts o 
oblidats, com és el cas de Bartra, el de Joan Teixidor o el de M. Àngels Anglada; el 
magnífic i inestimable estudi sobre la poesia de Joan Maragall; comissariat 
d’exposicions sobre diversos autors; confecció d’antologies ben diverses; traduccions 
importants com, per exemple, la d’Emily Dickinson, un camp a més, el de la traducció, 
en què ha assessorat més d’un i més de dos a l’hora de resoldre dubtes i donar-hi 
solucions; una intel·lectualment considerable obra poètica en anglès publicada sempre 
en bilingüe…, i segur que em deixo moltes altres activitats al tinter. El que sí que és cert 
és que el seu cap és un autèntic arxiu de coneixements sobre la literatura i la cultura 
catalanes, amb una sàvia mirada interna i externa alhora, com és la que li dóna ser fill 
d’una cultura com l’angloxasona. 

A més a més, com que tinc el gust i la sort de coneixe’l i de considerar-me un 
bon amic seu, tot i estar sovint als antípodes ideològics, sobretot pel que fa al punt de 
vista amb què abordar qüestions polítiques i socials, puc afirmar que si algú es mereix 
actualment això de l’Honor, aquest és precisament Abrams, perquè, com a bon crític 
independent, no es casa amb ningú ni presta serveis a res més que a l’excel·lència 
literària i a l’honestedat intel·lectual… És un cas que clama al cel veure’l sovint havent 
de dilapidar el temps en feines i feinetes per fer bullir l’olla mentre personatges com 
Vila o Collboni ocupen “carteres” culturals. Perquè, a sobre, si comencem a repassar la 
mediocritat general de la resta de càrrecs i gestors culturals —passin llista a les 
institucions i empreses culturals— no és que la postergació d’Abrams —sí, postergació 
és deixar de banda tant talent cultural— clami al cel, és que és el mateix cel el que 
clama per la desídia i l’amiguisme —¡ep, aquest no és dels nostres!—cultural del nostre 
país. 

Vagi des d’aquí, doncs, la meva proposició, sol·licitud, demanda o exigència a 
qui sigui que se n’ocupi que es concedeixi el Premi d’Honor al culturalment 
inestimable D. Sam Abrams, una persona que  reflotaria de cop la nostra màxima 
distinció si mirem a qui s’està donant últimament. A part dels mèrits inqüestionables 
que reuneix el personatge, estaria bé que el Premi d’Honor reconegués, i més ara que 
tant preocupa el que diran de nosaltres a fora, una persona d’origen estranger que ho 



 95 

ha donat tot per les lletres catalanes. Si em perdonen la humorada final, premiar-lo 
seria com incorporar Virgínia Occidental als Països Catalans. 
 

● 
 

13 de maig del 2017 
 
VALOR (I VALENTIA) D’UNA EMPRESA CULTURAL 
 
¿Vostès s’imaginen un país on hi hagués institucions culturals que, en comptes de 
repartir calerons per fomentar innecessàries vocacions literàries i satisfer espúries 
ambicions que no tenen res a veure amb la creació d’una cultura sòlida, es dediquessin 
al foment de publicacions rigoroses de la millor literatura antiga i contemporània 
d’arreu del món sense intervencions ideològiques? Per posar-los un exemple del meu 
camp, el de la poesia: ¿s’imaginen una col·lecció que posés a l’abast tant de l’estudiós 
com del lector mitjà assajos sobre els millors poetes de la cultura occidental a la qual 
pertanyem. Sí, s’imaginen una col·lecció que estudiés poetes com Rilke, Dickinson, 
Ungaretti, Auden, Éluard, Pasolini...? 

¿S’ho imaginen? 
Doncs ho tenim i no pas per iniciativa de cap institució cultural ni tampoc del 

món universitari. Ho tenim per l’esforç d’un grup de poetes, artistes i intel·lectuals de 
Sabadell, com són Josep Gerona, Josep M. Ripoll, Marcel Ayats, Esteban Martínez i 
Quilo Martínez, que s’han de buscar la vida com a editors. Són els “Quaderns de 
Versàlia”, publicats per Papers de Versàlia, que també edita una bella col·lecció de 
poesia: “Zona blanca”. 

Doncs sí, mentre editorials i editorialetes, amb l’ajuda de les “menjadores” 
oficials corresponents, ens inunden el “mercadillo” literari d’autèntiques nicieses 
d’autors que sembla que no s’hagin llegit ni a si mateixos —si ho fessin, no 
publicarien—, difícilment trobem a les llibreries uns volums que ens ofereixen 
coneixement fondo sobre el bo i millor de la poesia internacional amb l’estudi polièdric 
d’un autor rellevant: uns volums que en un “ecosistema” literari de qualitat haurien de 
ser de lectura obligada per qualsevol persona mitjanament culta interessada en els 
avatars de la poesia moderna. De moment, se n’han publicat sis. Cada volum ens 
ofereix una primera part dedicada a diversos estudis que parlen de diferents aspectes 
de l’autor triat, un segon apartat antològic dedicat a la traducció de poemes seus, i un 
tercer en què diversos autors actuals ens ofereixen poemes “a partir de” o “a la manera 
de” l’autor estudiat, fins ara Rilke, Dickinson, Ungaretti, Auden, Éluard i Pasolini. 

¿Problemes? Per mi dos. 
En una situació com l’actual, en què els més conspicus escriptors en castellà a 

Catalunya —aquells que mentre la cultura catalana no tenia cap dret en feien 
paternalisme comprensiu— s’han tret la careta i s’han arrenglerat amb Ciudadanos,  
partit creat per uns quants “babèlics” ressentits per anar contra la llengua catalana, 
sembla força pelut que una col·lecció bilingüe de facto sigui prou ben acceptada en un 
àmbit cultural que se sent agredit per les autèntiques bajanades contra tot el que es 
mou en català, vomitades precisament per aquests escriptors espanyols que busquen 
Doña Inés en esta apartada orilla de l’odi a Catalunya i que persegueixen, ja sense 
embuts paternaloides, la liquidació via afebliment de la llengua i la cultura que fan que 
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Catalunya es digui Catalunya i no pas, posem per cas, Extremadura. ¿Que no són pas 
tots i que n’hi ha uns quants que diuen que no hi estan d’acord amb la “boca petita”? 
Potser sí, i en conec alguns de ben valuosos, però també ho és que amb la “boca 
grossa” no diuen ni piu. En conseqüència, el bilingüisme de facto situa Papers de 
Versàlia en la terra de ningú en què s’ha convertit el diàleg entre les dues llengües. 
Aquest és a parer meu el problema major. La pertinença. ¿El problema menor? En una 
col·lecció tan intel·lectualment seriosa, ¿no seria millor publicar-ne la tercera part, la de 
poemes “a la manera de”, en una separata o fer-ne un volum de la col·lecció “Zona 
blanca”, perquè el lector pugui guardar a la seva biblioteca els volums dels 
“Quaderns” com una obra d’anàlisi de l’autor que sigui sense necessitat d’homenatges 
ni ressons afegits? 

Dos problemes que potser pels editors de tan valuosos Papers no ho són i que 
no pretenen de cap de les maneres diluir l’interès objectiu que concita el valor (i 
valentia) d’una empresa com la de Papers de Versàlia —jo me’n penso continuar 
comprant tots els “Quaderns”—, que amb els anys i la continuïtat, i la catalanitat, 
podria arribar a ser la Bernat Metge de la modernitat. ¿Per què no? I a més a més sense 
necessitat de cap “cambó” de Burgos. 
 

● 
 
UN EXÈRCIT DE VEUS QUE ESCALEN 
 
S’acaba de presentar sense gaire bombo ni platerets, com correspon al poc interès que 
desperta la poesia entre els polítics, un volum publicat per la Generalitat, a través de la 
Institució de les Lletres Catalanes, que porta per títol Sèniors poètics. (Si s’hagués titulat 
Sèniors econòmics, publicat per la Caixa, el M. H. Puigdemont i el no menys H. 
Junqueras haurien segut a primera fila, amb el paperet de la intervenció a la butxaca.) 

D’entrada, permetin-me subratllar la poca fortuna del títol, que més aviat 
sembla riure’s dels poetes que el volum recull. Poetes vells. Poetes ancians. No pas 
grans poetes, no, sinó poetes grans. No fotem. Només hauria faltat un títol com Poetes 
de la tercera edat, per acabar de semblar una publicació nadalenca de geriàtric. ¿Té res a 
veure l’edat amb les virtuts poètiques? A més a més, posats a parlar de “sèniors”, no 
hauria sigut més encertat, més ajustat, titular el llibre amb un simple Poetes sèniors. 

A sobre, aquest to matusserot del títol, que sembla donar per morta i enterrada 
la poesia dels poetes analitzats —allò de patada cap amunt—, ve reforçat per la portada, 
en què cada poeta apareix en una casella talment el seu nínxol corresponent, cosa que 
fa del llibre un autèntic cementiri. És com un Tot Sants poètic, per estalviar-se celebrar 
cada sant, en la confiança que l’endemà, el Dia de Difunts, cadascun ja rebrà la visita 
dels devots a la seva memòria. 

De totes maneres, no es pensin que sóc un desagraït. Al contrari, quan m’he vist 
al nínxol corresponent, m’he dit: “Recoi, encara que em donin per mort, algú s’ha 
recordat de mi, cosa en el meu cas força desacostumada, la veritat. Bé, són coses que té 
la catalèpsia.” 

Però, si ens deixem del títol i de l’aspecte del llibre, i de vanitats com qui 
diu post mortem, i anem al contingut de la publicació, enlloc se’ns explica quin criteri 
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s’ha seguit per seleccionar els “cadàvers” que hi som i per deixar de banda els 
“cadàvers” que no hi són, a part de fer contents els que hi sortim. ¡Que n’estem molt! 

En el pròleg se’ns diu que el tall s’ha fet en els nascuts com a màxim de tard 
l’any 1951 i tot fa pensar que la condició per sortir-hi és ser viu (en el sentit recte, no 
pas en el d’“espavilat”). Doncs bé, com a mínim n’hi ha un del 53 i un altre de mort; 
ep!, no hi tinc res en contra que hi siguin, només ho assenyalo. 

Acceptem, doncs, com a petits errors o concessions els casos assenyalats i 
admetem sense malfiances el criteri temporal adoptat. ¿No s’hauria d’haver sigut més 
exhaustiu? Si no hi ha cap criteri de qualitat ni de tendència, i ningú es vol fer 
responsable d’una tria “canònica” ben raonada, aleshores només queda l’exhaustivitat. 

Podria callar i dir-me: “Jo ja hi sóc; ja s’ho faran els que n’han quedat fora”, i 
així no m’indisposaria amb la institució. Però noblesa obliga. Per això demano que 
se’ns expliqui, i se’ls expliqui, doncs, perquè no hi ha autors com Josep M. Sala 
Valldaura, com Pere Rovira, com Jaume Creus, com Josep M. Fulquet, com Montserrat 
Rodés, com Valentí Puig, com Valentí Gómez Oliver, com Agustí Pons, com Lluís 
Urpinell, com Víctor Batallé, com Ramon Pinyol, com Antonio Coronzu, etc. (Agrairé al 
lector que m’ajudi a completar la llista dels oblidats i els aniré afegint perquè en quedi 
testimoni almenys en aquest blog.) ¿A la vista dels escollits, qui pot sostenir que tots els 
que hi som som millors que tots aquests altres poetes que no hi surten? 

Per acabar, un petit comentari sobre els textos: als anys 70, hi va haver tota una 
generació sobretot de crítiques d’art sortides de l’ou universitari que, amb empatx 
hermenèutic, parlaven d’art en diaris, revistes i catàlegs amb uns textos que tant 
servien per un artista com per un altre. ¡Autèntiques empanades mentals! El gran crític 
i poeta Rafael Santos Torroella, en deia les tesinagirls. Doncs això pel que fa a uns 
quants textos del volum Sèniors poètics. Treballs de final de curs. 

I un últim apunt. ¿Oi que quatre o cinc poemes de cada poeta no hi haurien fet 
cap mal? 

“Un exèrcit de veus que escalen”, es diu en el pròleg, citant un vers de Marc 
Granell, per dir-nos que som veus “moribundes” en alça. Allò de la patada cap amunt. 
Però així, aïllat, aquest vers fa molt mal efecte. La veritat és que jo personalment no he 
“escalat” mai, i així em va, i n’hi ha uns quants més dels nínxols que tampoc. Les veus 
que “escalen”, en tot cas, i sovint formant cordades senceres, són molts dels Júniors —i 
les júniores— poètics. 
 

● 
 

Juny del 2017 
 
LLUNA CRUA, D’OCTAVI MONSONÍS 
 
Tot i que avui sóc aquí per presentar una novel·la de l’amic Octavi Monsonís, deixin-
me que els faci una confessió: a mi no m’interessa gens el gènere novel·la, i encara 
menys els seus subgèneres. Però no se m’espantin, que no vull pas esguerrar la tarda a 
ningú. 
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No m’interessa el gènere novel·la com tampoc no em fan fred ni calor els 
gèneres poesia, assaig, teatre... Jo miro de llegir sempre allò que, prengui la forma que 
prengui, em concerneix. Així, doncs, els puc dir sense embuts, com a poeta i sobretot 
com a lector de poesia, que si no fos per un mínim tant per cent d’autors, com Jiménez, 
Riba, Rilke, Quasimodo..., la poesia ens la podríem ben bé estalviar: per molt que tants 
i tantes poetes actuals apel·lin al cos, i a tots els seus humors, el noranta per cent de la 
poesia que es fa continua sent cursi, un terme emprat amb gran encert per la poetessa 
Montserrat Rodés, precisament en la presentació no fa gaire de la seva nouvelle titulada 
Un mar imperceptible, que també recrea el món de la postguerra. ¡Tant se val si les 
llàgrimes d’amors desgraciats han estat substituïdes per orgasmes més o menys feliços! 
La concepció del poema continua sent pura cursileria. I parlo de la poesia, per no 
parlar dels llibres assagístics d’autoajuda o les peces de teatre que els nostres autors 
ens encolomen quan fan trenta, quaranta o cinquanta anys, amb la qual cosa tenim als 
teatres totes aquestes edats permanentment. Ja em diran. 

Doncs amb la novel·la em passa el mateix: la majoria de les que em recomanen i 
que  em llegeixo em cauen de les mans, i més ara que tothom s’hi atreveix i posa en 
evidència que hi ha molts escriptors “escolars” i molt pocs escriptors de raça: els que 
novel·len en el llenguatge i no pas en l’argument. Citem-ne alguns: Tolstoi, Dickens, 
Proust, Mann, Broch, Musil, Weis... O Joyce. Potser em diran que, si l’exemple són 
aquests, ja podem plegar, perquè els autors citats no s’hi posaven per menys de mil 
planes, i a sobre d’una ambició monumental. Si volen que els digui la veritat, ja aniria 
bé que la gent es desanimés (com a mínim ens hauríem estalviat tots els últims Sant 
Jordis i totes les novel·letes a partir dels papers trobats a la calaixera de l’àvia). Però no, 
també hi ha obres aparentment menors, però no pas de menys ambició intel·lectual: 
Bouvard i Pécuchet, de Flaubert; Els quaderns de Malte, de Rilke; els escrits de Kafka, 
destinats al foc; el tràgic Pavese; la bellesa inaudita de Gracq quan crea amb la paraula 
el bosc o els aiguamolls que passen a ser protagonistes de les seves novel·les. 

Sí, creguin-me, el gènere el salven aquells que escriuen novel·les o nouvelles que 
tenen en el treball constructor del llenguatge la raó de ser; deia Valéry que la prosa 
porta la mort en l’argument. Contràriament a la poesia, que és sempre interpretable, 
calidoscòpica —encara que d’això massa sovint se n’aprofiten els poetes per endinyar-
nos qualsevol barrabassada—, la novel·la moderna o decimonònica, tant se val, que 
t’explica una història on es van lligant tots els caps, un cop conclusa, queda aparcada, 
morta i enterrada, per sempre al prestatge. Difícilment hi tornarem mai a portar-hi 
unes flors. 

Potser Valéry era massa taxatiu, perquè hi ha novel·les, com he dit, que sí que se 
salven i que es fan rellegir: ens en fan rellegir els passatges més memorables, aquells 
moments que, tot i les planes i planes, sabem trobar fàcilment, perquè la pàgina del 
passatge en qüestió ens ha quedat fixada a la memòria: ¿recorden l’escena d’Els 
germans Karamazov de la visita al monestir on guarden un monjo que és una autèntica 
relíquia viva, fins al punt que ja fa pudor de mort? Busquin-lo, busquin-lo, i veuran si 
val la pena rellegir. Fixin-s’hi bé: el lector de debò llegeix per trobar què ha de rellegir, i 
allò l’acompanya tota la vida. Un bon llibre, com una bona pel·lícula, no te l’espatlla 
cap spoiler, com en diu la gent sense sentit del ridícul per dir allò de “no me n’expliquis 
el final”. El que fa bona una novel·la, una narració, no és pas la història que explica, 
sinó com està explicada, com està construïda, i si un cop relatada es manté viva, vigent. 
Aquesta és la base inexcusable de la relectura. Llegir sense rellegir és mer consum. 
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Crec sincerament que Lluna crua, de l’Octavi Monsonís, aposta per inserir-se en 
aquest camp de la literatura no pas de l’argument resolt amb un llenguatge 
comunicatiu, convencionalment comunicatiu, sinó de la construcció literària. La 
construcció viva del llenguatge en el seu cas. 

Fem-ne un tast, de les pàgines 22 i 23, que m’ha agradat especialment, encara 
que el llibre n’està ple:  
 
...El tren va fer una estrebada i va reiniciar la marxa. El cel encapotat impedia que el fum de la 
locomotora s’enlairara i penetrava per la finestreta que havia oblidat tancar. Em va costar Déu i 
ajuda abaixar-la i ajustar-la bé. Era evident que calia greixar les finestretes, i arranjar les portes 
dels departaments, i fer els seients tous, i donar unes quantes mans de pintura, i polir la fusta, i 
traure llustre al metall, i canviar els llums trencats, i netejar, rehòstia, i netejar, que els lavabos 
fotien una pudor que tombava de tos, que hi havia com una crosta a terra que les sabates s’hi 
enganxaven i senties crac, crac, crac, quan t’alçaves per fer-te un cigarret a1 corredor i no 
empudegar el compartiment. 
 

Els que hem tingut de nois el dubtós honor d’anar en aquells trens de fum i 
cruixits, que feien pensar que els vagons estaven a punt de desmanegar-se al pròxim 
revolt mentre t’empassaves carbonissa, no podem més que sentir-nos representats per 
moments d’aquesta mena. A més a més, deixin-me’n remarcar el seguit de frases 
unides amb la conjunció “i”, un recurs —polisíndeton, en diuen els que en saben— 
literàriament naïf dels que no dominen la subordinació, però que l’Octavi, que sí que 
coneix a fons les diverses estratègies sintàctiques, fa servir sovint amb gran mestria, 
precisament per donar aquest to construïdament col·loquial a la seva prosa. 

Mirin, si afirmo tot plegat no és pas pel compromís de ser aquí i fer quedar bé 
l’autor, sinó perquè la seva novel·la no pretén relatar una història imposant-hi un 
sentit, és a dir, imposant-hi l’extinció en el desenvolupament, sinó allò que n’és previ: 
la vida, sense cap sentit general novel·lístic, sí, com efectivament és la vida. (Una no 
linealitat  reforçada per les diverses veus narratives.) En el cas de Lluna crua, la vida 
escamotejada per la història dels vencedors de la guerra civil: la vida, la subvida, dels 
perdedors, l’única que paradoxalment val de debò per saber de veritat la història, 
sempre terrible, dels vencedors. 

Lluna crua se’ns presenta com un retaule —Retaule del Derrotat, es podria haver 
titulat perfectament el llibre— o, si s’ho estimen més, com un mural dedicat a les 
víctimes, la víctima col·lectiva, si ens remetem al capítol final de l’obra, que ve 
encapçalat per la terrible divisa que hi ha a la porta de l’infern dantesc: “Lasciate ogne 
speranza”. Sí, la sola víctima formada pels vençuts, pels humiliats, i els seus fills i els 
seus néts, que malden per estimar-se, per sobreviure, per poder ser com són, per poder 
simplement viure sense el pes brutal de la coerció, de la derrota. Hi ha una frase d’un 
dels personatges que m’ha colpit especialment: 
 
“Quina terra, aquesta, que guanyar-se la vida es transforma en oposició al règim.” 
 
(Observem de passada la versemblança col·loquial de la frase gràcies a no fer servir el 
relatiu fort “on” o “en la qual”.) 

Un retaule, un grandiós mural, en què cada escena ens remet al “personatge 
principal” del llibre: un temps —ressons raimonians “d’un temps, d’un país”—, o 
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encara millor, una atmosfera omnipresent, la de la postguerra civil que per molts es va 
allargar fins a la mort de Franco i que, en molts aspectes, encara dura amb la dreta 
reaccionària enquistada en el poder. Una atmosfera incivil la de Lluna crua per on 
pul·lulen un seguit de personatges que, per separat, potser són fragmentaris, parcials, 
momentanis, però tots en conjunt formen el personatge “vençut”, el complexíssim 
personatge de l’humiliat que formen entre tots, amb les dèries de cadascun, les 
frustracions, l’odi i la bondat, la pietat i la immisericòrdia: una unitat polièdrica, 
elaboradíssima, contradictòria i, doncs, dialèctica: homes, dones, nens, adolescents, tots 
abandonats al seu destí, sense com qui diu possibilitats de lluitar, de defensar-se, 
esborrats de la història, convertits en simple humus on créixer els vencedors, els 
feixistes. 

Cito Pavesese, del seu Ofici de viure: 
 
No es tracta de descobrir una nova realitat psicològica, sinó de multiplicar els punts de vista que 
revelaran en la normal realitat una gran riquesa. És un problema de construcció. 
 

Una atmosfera irrespirable que ofega els vençuts. Cito l’Octavi: 
 
Ara que era a punt de rebre el carnet de Falange, sospitava que els pares molt del règim no 
devien ser perquè no anaven sovint a missa ni mai havien lloat Franco, almenys davant d’ell. 
Tampoc havien tirat pestes en contra seu, d’acord, era un silenci  sepulcral i tant de silenci 
durant tants anys era el que tornava sospitosos els pares de desafecció al regim. 
 

Una atmosfera irrespirable que ofega els vençuts, deia, fins al punt 
d’incomunicar-los amb els fills i que fa que aquests fills busquin les més peregrines 
sortides, sovint impossibles, sovint ben lluny d’allò que els puguin dir els pares sobre 
el futur, perquè pels pares no hi ha futur: la reacció els hi va matar a la guerra civil. 
Austràlia, París, fer-se a la mar, fugir, fugir, fugir... Sí, fins i tot lliurant-se en braços 
dels vencedors. O buscant l’experiència iniciàtica de l’amor prohibit, prohibit sobretot a 
les noies. Però també la voluntat de quedar-se i resistir, lluitar, fer front a la incivilitat 
dictatorial. Tots els desitjos i totes les esperances contradictòries, sovint incasables, que 
té i sent tot personatge col·lectiu. Un poble oprimit, un poble al qual se li nega fins i tot 
la llengua, perquè si t’arrenquen la llengua ja no tens identitat i ja no importes 
humanament. No ets, pots ser eliminat.  

La novel·la, el retaule, el mural de l’Octavi ens atrapa amb una calculadíssima i 
acuradíssima escriptura que sembla a raig —els que escrivim sabem com n’és de difícil 
fer versemblant la naturalitat de l’escriptura—, una escriptura plena de paràgrafs 
d’una gran expertesa literària que posen en relleu allò que els deia de la gran novel·la, 
la que es pot rellegir, la que es construeix en el llenguatge i no en l’argument. 

I com a mostra d’aquesta capacitat literària de l’Octavi Monsonís permetin-me 
que en destaqui dos passatges del llibre que em semblen d’una humanitat 
incommensurable, expressió de sentiments molt fondos explicats sense apel·lar a la 
sentimentalitat, sinó com a evocació des de la particularitat d’una solidaritat humana 
que és l’única cosa que pot fer-nos millors. Em refereixo al capítol “Allibera’t”, on un 
pare que, havent tastat la llibertat republicana, s’enfronta amb tot el poble, i fins i tot 
amb la guàrdia civil, cosa que li costarà un atac de cor i la mort, per defensar, encara 
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que no ho entengui i potser no hi estigui d’acord, la llibertat de ser homosexual del seu 
fill, com si molt dintre seu sabés per instint que la lluita per la llibertat dels altres és 
l’única cosa que ens fa de debò lliures. L’altre passatge a què em vull referir és del 
capítol “Sumar i restar”, i la relació d’amistat solidària entre dos “xiquets” 
simbolitzada en el valor per ells d’una boleta de vidre, una “canica” que en deia la 
canalla, plena de colors. D’iridiscències. Una boleta que és com un miratge d’esperança 
enmig de la rústica grisor de les altres boletes. Unes pàgines que situen la literatura de 
l’Octavi molt amunt, sobretot moralment. 

Vull acabar amb un lema que vaig tenir l’oportunitat de llegir en una pancarta 
dels “indignats” tret d’una vinyeta de l’humorista “El Roto”: “Els derrotats som 
invencibles”. 

Res més. Felicitats Octavi per la teva Lluna crua i moltes gràcies per haver-me 
convidat a llegir el teu llibre i per donar-me l’oportunitat d’explicar-me. Disculpa’m 
per tot allò que segur que conté la teva novel·la i que jo no he sabut veure. També 
gràcies a Vilaweb per acollir-nos i a tots vostès per ser aquí. Resistint. 
 

● 
 

 10 d’abril del 2017 
 
DIA CRÍTIC 
 
Un cop més —i ja en van…—, la Secció Filològica de l’IEC desatén les seves funcions 
“científiques” i cedeix a pressions lingüístiques poc fonamentades. 

Segons diuen, amb l’última revisió ortogràfica de la nova gramàtica que s’ha 
començat a publicar ha decidit tirar pel dret en certes qüestions com la dels diacrítics 
perquè uns quants professors han fet pressió per simplificar l’ortografia en vista de les 
faltes que comet l’alumnat. 

Es veu que han considerat que mort el “gos” (les marques ortogràfiques), morta 
la ràbia (la nefasta ortografia a les escoles). 

I això és el que fa aquesta descurança científica a l’hora de prendre decisions: 
¡ràbia! ¡Sí, ràbia de la bona! 

¿S’han parat a pensar què “significarà” pel que fa a les “significacions” literàries 
certes indistincions gràfiques? ¿Han pres la decisió sense analitzar acuradament què li 
pot suposar a la poesia catalana, per exemple, la seva resolució ortogràfica? ¿La volen 
empobrir de possibilitats significatives? 

¿Què faran quan es trobin havent de convertir a la nova ortografia Foix, Riba, 
Espriu, Solà, Sampere, etc.? Sentits abstractes i absoluts es perdran totalment, perquè 
precisament en la semblança gràfica, però no pas fonètica, es basen molts jocs poètics 
que s’han fet i que es fan. 

Els en posaré un exemple del meu llibre Cap nom del món (Edicions del Buc, 
2015), un exemple que m’amoïna de debò, perquè considero que amb la nova 
ortografia ja no podré fer matisos d’aquest caràcter: 
 
No hi ha res insondable en el silenci. 
En el silenci no hi ha rés. 
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Els membres de la filològica, capitanejats per la senyora Cabré, ¿estan de debò 
disposats a fer-nos renunciar a aquesta mena de subtilitats de sentit de què la poesia és 
plena? 

¿La possibilitat de titular un llibre com a Rés ha de quedar en res? 
¿Les Mireies Calafells futures han de renunciar a la distinció significativa del 

poema de la Mireia Calafell actual titulat precisament “Diacrític”?: 
 
dona dóna dona dóna  
dona dóna dona dóna 
dona dóna dona dóna 
dona dóna dona dóna 
dona dóna dona dóna 
 
que violent és un accent 
quan no fa prou diferència 
 

Posin-lo sense l’accent distintiu, diacrític. ¿Què me’n diuen? 
Demano des d’aquí, doncs, a la Filològica que s’ho repensi i que ens estalviï 

aquesta sèrie de rectificacions ortogràfiques que empobreixen les possibilitats 
expressives de la nostra llengua i que tots plegats acabarem lamentant. Com un dia 
crític. 
 

● 
 

7 de juliol del 2017 
 
VIATGE, ¿FETITXISME O CONEIXEMENT? 
 
Juny del 2017. Visitem Atenes. No hi havíem estat mai. Aquesta Atenes moderna, 
arruïnada econòmicament pels que se’n proclamen hereus culturals i polítics, que 
conserva amb penes i treballs (pocs) les restes de l’Atenes de Pericles (s. –V). Els déus 
hel·lènics, uns autèntics energúmens. La filosofia grega: presocràtics i postsocràtics. La 
mort de Sòcrates i la manipulació platònica del seu llegat moral. La República. 
L’Acadèmia. Aristòtil. La democràcia atenenca. L’origen intel·lectual i polític 
d’Occident. Però, ¿quantes morts va costar l’Acròpoli? ¿Quants esclaus i no esclaus hi 
van deixar la pell tallant, fent rodolar i elevant els tambors de les columnes del 
Partenon? Si ja costa pujar-hi lleuger d’equipatge per visitar-la, fins al punt que 
voldríem tenir “peus alígers” que ens hi elevessin sense esforç, ¿com ens imaginem que 
devia ser traginar-hi els blocs de marbre muntanya amunt i a cop de múscul mal 
nodrit? Això també és en l’origen d’Occident: l’explotació. Mentre els herois, protegits 
pels déus, acomplien inútils gestes fabuloses, centenars de Sísifs, deixats de la mà de 
déu, feien pujar la seva pedra fins al cim per tornar-ne a baixar i fer-ne pujar una altra. 
Fins a l’extenuació. La mà d’obra esclava era barata. La repetició de la feina els devia 
fer pensar que la pedra sempre era la mateixa. La deshumanització del treball mecànic 
en nom de la divinització del producte. ¡Amb quina enveja que devien pensar en el 
mite d’Amfíon i el seu do de moure a toc de lira les pedres amb què ell i el seu germà 
Zetos, aquest com ells mateixos, van aixecar la muralla de Tebes! ¿O és que ens 
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pensem, turistes de les grandeses, que fins les cariàtides van brotar de terra com una 
massís de flors silvestres? Insensibles al dolor per mor de la bellesa, fem com si tots els 
monuments ja fossin allà des d’abans del primer ser humà. Com a màxim en recordem 
el Fídies de torn. Els límits de la democràcia: el valor atorgat als símbols del poder i la 
indiferència pel sofriment dels que no van deixar petja. ¡Atenes n’era plena! Com ara. 
Només una societat que posi no pas l’Home, una abstracció, sinó l’home més humil en 
el centre del seu pensament i de la seva acció es mereixerà l’atribut d’humanística. Sí, la 
gent més humil... La gent més desafavorida. Els exiliats sense moure’s del propi país 
mentre l’exili d’arreu del món espera a les fronteres. La gent que no compta per 
l’Europa benestant. UE. La “troika”. ¡Atenes n’és plena! Com aleshores. No. ¡Que cap 
viatge sigui una abstracció! No pas fetitxisme, sinó coneixement. La terra que trepitgem 
és “sagrada” per la sang vessada pels milers i milions de sofrents anònims que guarda i 
no pas pels déus. Som hereus d’un sofriment secular. 
 

● 
 

Juliol del 2017 
 
EN VENDA 
 
Segurament tothom sap que els nord-americans, a la dècada dels trenta del segle 
passat, van comprar diverses obres romàniques i gòtiques europees, les van desmuntar 
pedra per pedra i se les van endur a Nova York per formar amb tot plegat un museu 
anomenat The Cloisters. Un dels cinc claustres comprats aleshores va ser el del 
monestir català de Cuixà. La cosa clama al cel a la vista de la incapacitat 
conservacionista de la Vella Europa enfront del nou-riquisme dels EUA, que amb els 
dòlars es compraven fins i tot un passat. Però deixem-nos de laments, perquè tot plegat 
ho porto a col·lació com una esperançada possibilitat d’acabar amb el turisme a 
Barcelona, el problema més greu, segons les enquestes, pels cada cop més pocs 
barcelonins que hi quedem. 

Així, doncs, proposo a l’Ajuntament barceloní i a la Generalitat que 
mancomunin esforços i posin en venda per emportar-se’ls on sigui tots els monuments 
i edificis que han fet que la capital catalana s’hagi convertit en un part temàtic. Tots, 
fins on calgui per fer que Barcelona no tingui cap mena d’atractiu. Se’n podria 
encarregar el conseller Santi Vila, amb la qual cosa l’èxit estaria garantit. 

El primer que s’hauria de vendre, no cal ni dir-ho, és la Sagrada Família, i més 
quan encara està inacabada i els blocs de ciment numerats. Com que és la peça més 
grossa, al comprador se li podria fer un ofertón i donar-li de regal tots els elements 
arquitectònics i ornamentals del Park Güell. Drac inclòs. S’ho imaginen: ¡el mercant 
que se l'emportés mar enllà seria seguit per milers d’embarcacions plenes d’orientals! 

Després vindrien el Palau de la Música, la Pedrera, la casa Batlló (ideal per 
instal·lar-hi el tren de la bruixa), la casa Ametller (perfecte per representar-hi el conte 
de Hansel i Gretel) i la Casa de les Punxes (adequada per fer-hi sessions infantils dels 
“Caçafantasmes”), edificis tots que segur que trobarien comprador per “implementar-
los” en qualsevol parc temàtic dels que fan paios com aquell tal Adelson, ¿se’n 
recorden?, que va deixar tothom amb un pam de nas i els terrenys requalificats. A 
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continuació es podrien anar venent totes les cases i casetes amb algun element animal o 
vegetal o algun vitrall que recordés el modernisme. 

Ah, i el conjunt de l’Hospital de Sant Pau, que qui se l’emportés podria fer 
servir com si fos un centre comercial semblant al de la Roca: a cada pavelló, una 
franquícia. 

L’assumpte es podria completar desmuntant tots els components romànics i 
gòtics falsos del barri vell, començant per la façana de la catedral, fins a deixar-la com 
estava abans del pegot neogòtic (vegi’s il·lustració). I per acabar-ho d’adobar s’hauria 
de “desconstruir”, com es diu en finolis, tota la “façana litoral”, també en finolis, i 
tornar-la a deixar plena de vies, trens abandonats, “tinglados” i barraques, això sí, 
sense necessitat que hi visqués ningú. És a dir, s’hauria de tornar a aconseguir que 
Barcelona visqués d’esquena al mar, com abans del maragallisme dels daixonsis! 
 

 
 
O, aprofitant les reclamacions del govern d’Aragó, es podria oferir de franc el 

lot sencer al govern espanyol perquè instal·li a Bujaraloz, en plens Monegros, un 
Casino-Ciudad Modernista, aquest autèntic, contràriament al que no s’hi va arribar a 
fer; això sí, a canvi se’ns hauria de deixar proclamar la independència. Per fer més 
atractiva l’oferta, s’hi inclouria l’editorial Planeta, amb la seva vocació aragonesa, 
segons paraules del malaguanyat senyor Lara. Els catalans nostàlgics, sempre hi 
podrien anar a passar un dies i jugar-se uns calerons a la Ruleta Gaudí o al Bacarà 
Domènech i Montaner. 

Encara que la cosa pugui semblar molt bèstia i que l’orgull de més d’un català 
de cor quedaria malferit, només hi sé veure avantatges: a Barcelona, hi podrien viure 
els ciutadans de sempre i tornar-hi els que n’han hagut de marxar per les coses 
aquestes que té el mercat, que, segons es diu, és tan savi i que gràcies a la competència 
s’autoregula: això sí, sempre a l’alça. ¡Quina felicitat tornar a ser una ciutat provinciana 
que no surt a cap mapa del món! Mai més cues de japonesos, mai més anglosaxons 
prepotents, mai més mediterranis que vénen a fer aquí el que no gosen fer a casa seva, 
mai més mafiosos de l’est comprant al passeig de Gràcia i comprant-lo, mai més xeics 
àrabs blanquejant els negres diners del petroli. 

¿I els pobres hotelers i propietaris de finques que tant han fet per la ciutat fins al 
punt de fer-nos-en fora? Doncs se’ls podrien donar ajudes per reconvertir els seus 
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negocis en fàbriques i tallers que donessin feina i vivendes pels d’aquí i per tots aquells 
immigrants que vinguessin a fer de Barcelona una ciutat industriosa i productiva. Una 
ciutat viva. Pel que fa als solars que quedarien aquí i allà, un cop enduts els edificis 
monumentals, es podrien dedicar a horts urbans i a jardinets per jugar-hi la canalla.  

O això o fer que els cada cop més escassos veïns de Barcelona es disfressin com 
si anessin tothora, faci fred o calor, a fer un cafè als Quatre Gats, expressió, aquesta de 
“quatre gats”, que comptabilitza perfectament els barcelonins que quedem a Barcelona. 
 

● 
 

Setembre del 2017 
 
¿DYLAN, PICASSO? 
 
A Catalunya hi ha magnífics pintors que tenen molt poques oportunitats d’exposar, 
abocades com estan les sales d’exposició a mostrar tots aquells bibelots que tenen més 
sortida comercial. Una situació que fa entristir en un país d’una tradició pictòrica en 
molts aspectes excepcional. Doncs bé, enmig d’aquest trist i aculturador panorama, a 
sobre ens trobem ara que una institució com el Museu Picasso, que hauria d’acollir 
només obres d’alt valor artístic, a l'altura si pot ser del seu nom, ha ofert les seves 
parets perquè un tal Ron Wood, hi pengi uns quants quadres d’una baixa qualitat 
pictòrica que fa feredat. ¿Per què? Senzillament perquè el senyor Ron Wood és un dels 
components dels Rolling Stones, que aquests dies han actuat a Barcelona, on a sobre 
l’home té pis. Sí, que ho sàpiga tothom: Ron Wood té pis a Barcelona. I suposo que li 
agrada molt la ciutat per allò del "seu clima i la seva cuina". ¡Quin honor! 

En aquesta època en què la cultura com a reflexió es troba sota les potes dels 
cavalls de l’Àtila del Mercat, encara que un pinti o escrigui fatal, si té tirada mediàtica, i 
un “stone” en té molta”, ocupa les planes i els espais dels mitjans que s'haurien de 
dedicar al coneixement. És com allò que s’ha fet amb una mediocritat artística com 
David Bowie a Barcelona mateix. Un cantant necessitat de disfressa per camuflar la 
seva baixa personalitat musical. 

Però és que, a més a més, en una comparativa periodística d’aquestes que no 
aporten cap valor cultural, un periodista ha preguntat al senyor Wood qui seria el 
Picasso musical. Fixin-s’hi bé: ¿quin músic? Un esperaria, encara que segurament és 
molt esperar, que de la boca del senyor Wood sortissin noms com Schönberg, 
Stravinsky, Webern, Xostakovitx, Berg... És a dir, els compositors que es corresponen 
amb l’època i l’esperit d’indagació picassiana. Però no. L’amic Ron ens diu Bob Dylan, 
el flamant Premi Nobel de Literatura que ha servit, per exemple, per deixar morir John 
Ashbery sense, per parlar d’un escriptor nord-americà amb bastants més mèrits que el 
cantautor. 

Sí, Bob Dylan, ¡Picasso! Amb perdó: ho, ho, ho. Un cantautor que des que va 
començar a cantar fins ara ha cantat sempre la mateixa cançó amb variacions, amb uns 
esquemes compositius simplíssims i amb una veu sense cap més virtut que tenir una 
desafinació inconfusible. ¿I la literatura? Ah, sí, que n’és Nobel. Lletres adolescents fins 
al moment que carregat de vés a saber què el cervell s’ha llançat al poti-poti textual 
pesudomístic. Ben al contrari de Picasso, que va ser capaç d’obrir nous corrents de gran 
maduresa com qui diu cada any i que va ser un virtuós pictòric d’una claredat temàtica 
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i artística com pocs n’hi ha hagut en la història de l’art. Mai va desafinar en el traç ni en 
el color. Ni tampoc en els seus textos, força més interessants que els de l'esforçat Bob. 
Val la pena llegir la seva obra teatral Le Désir attrapé par la queue. Comunista com era, 
no va ser gens donat a cap rauxa misticoide. 

Ja és ben veritat que avui dia el Mercat posa tothom al seu lloc: només hi floten 
els suros. ¡I que la festa continuï! 
 

● 
 

Juny del 2018 
 
LLUM A L’ATZUCAC, DE RAMON RAMON  
(unes ratlles urgents d'aclaparada admiració) 
 
Ho ha tornat a fer. Ramon Ramon ha tornat a escriure un segon volum dietarístic 
impecable, Llum a l’atzucac. 

Sí, el poeta i assagista valencià Ramon, que ja ens va deixar bocabadats amb el 
seu primer dietari Dins el camp d’herba, un volum que excel·lia dintre del gènere en 
català, ara ens ofereix aquesta Llum a l’atzucac, distingida amb el Premi d’Assaig 
Mancomunitat de la Ribera Alta i publicada per Edicions Bromera. 

Com Dins el camp d’herba, un llibre que continuo recomanant ferventment als 
que no l’hagin llegit encara, aquesta Llum a l’atzucac també és una sapientíssima barreja 
de reflexions culturals —que van de la literatura a la pintura, passant per 
l’arquitectura—, històriques, sociològiques i biogràfiques, sovint indestriables, gràcies 
a l’exemplar capacitat de Ramon de parlar dels fets des del més diversos punts de 
vista, és a dir, amb allò que en diem un discurs intel·lectualment complex. 

És cert, Ramon Ramon delata en la seva manera d’escriure i d’interpretar la 
realitat allò cada cop més escàs que anomenem un “lletraferit”, i aquest cop no és pas 
un tòpic, perquè en Ramon l’escriptura sagna: el seu text és una ferida oberta, dolorosa, 
que busca en la saviesa literària la impossible cicatrització, i dic impossible, perquè la 
lucidesa sempre torna a obrir-la. La cultura només la fan els Sísifs i els Prometeus. 
L’autor hi torna amb la seva exigència dialèctica i s’arrisca a la condemna de la 
incurabilitat de les contradiccions. En la seva posició no hi ha ni un gram de posa ni 
d’impostura. Potser el que diré ara estigui fora d’osques, però l’actitud de Ramon 
davant del que hem convingut a denominar “alta cultura”, o Cultura a seques, però 
amb majúscula, em fa pensar en els joves obrers revolucionaris protagonistes de 
L’estètica de la resistència, de Peter Weis, potser la novel·la més impressionant de la 
segona meitat del segle XX fins ara, que enfront del discurs cultural amb què la 
burgesia s’ha apropiat de la història de l’art, no pensen pas a destruir-ne les obres, sinó 
a fer-se-les seves buscant-ne les arrels de la feina humil i el sofriment que ha costat 
qualsevol creació. 

He dit “saviesa literària”, i és d’això exactament de què va el llibre. Des d’una 
humilitat gens fingida, gens falsa, una humilitat originària covada com a classe social 
explotada i com a identitat perseguida, una humilitat de pedra picada de la qual 
Ramon se sent profundament orgullós —orgull de classe, en dèiem—, Llum a l’atzucac, 
com l’anterior dietari, desgrana una bateria de coneixements que ens deixa sense alè, 
perquè són coneixements vívids i no pas llibrescos. Ramon fa de la lectura vida i de la 
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vida escriptura. Allò que només els molt lúcids aconsegueixen. Sense treure-li cap 
mèrit personal, crec que hi té bastant a veure Marx. 

Una bateria de coneixements, deia, de les més diverses matèries intel·lectuals 
que mai queden desmanegades, perquè aquesta saviesa poada en els clàssics del 
socialisme fa que tota aquesta visió holística de la cultura quedi perfectament relligada 
per l’assumpció radical de la procedència històrica de la cultura. L’espiga que relliga la 
garba del coneixement. 

És difícil destacar alguna de les pàgines del dietari, però potser les més 
culturalment aclaparadores siguin les dels successius viatges a Itàlia de la mà de 
Vassari. Ramon hi destil·la maduració del gust i de la sensibilitat, sempre a punt de 
compartir aquesta fruïció artística com a diàleg amb l’altre, amb tots els magnífics 
“humils” com ell. Precisament la capacitat que ha perdut el consumidor cultural. O 
també les pàgines dedicades a la visita a Manchester, on a través dels comentaris de 
l’arquitectura de la ciutat, ens fa una fonda reflexió sobre l’explotació industrial. I 
encara les dedicades a Eliot i a la poesia, o a Guerra i pau de Tolstoi i a la premonitòria 
concepció històrica de l’autor, o les més estrictament quotidianes... O les que ens parlen 
del país i la identitat, amb dolor equànime, valgui el possible oxímoron, i sense voler-
nos alliçonar. Pàgines de vegades negades pel dolor i la tristesa que amb tot ens poden 
proporcionar felicitat, com ens va explicar Proust. Allò que només aconsegueixen els 
escriptors de raça com Ramon. 

Pàgines totes, com he apuntat, de desacostumades saviesa i veracitat, 
d’aixoplugadora bellesa, de sentida i subtil quotidianitat, sempre escrites amb imatges 
i descripcions perfectament aconseguides, amb metàfores inesperades, però ajustades 
amb precisió a la intenció de fer visible el que ens diu. No en va reclama el mestratge 
literari de Ruyra, de Pla. Aquelles metàfores que, extretes de la vida quotidiana i el seu 
humil quefer, ens remeten al famós vers ausiasmarquià que diu amb colpidora 
comparació allò de “bullirà el mar com la cassola en forn”. 

Sí, i tot amb Llum, sobretot amb Llum, aquesta majúscula minúscula Llum que 
el salva tothora de l’entenebriment. 

Humà, fondament humà. 
 

● 
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