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P
lou sobre mullat.
Justament el dia
que els tornados
bufen com volen i
amenaça de caure
un nou diluvi uni-

versal, la FNAC de L’Illa té l’acu-
dit de convocar un debat sobre
l’estat de la literatura catalana.
Amb uns ponents de luxe: Er-
nest Folch i Jesús Giralt, direc-
tors editorials del Grup 62 i En-
ciclopèdia Catalana, respecti-
vament, i els escriptors Toni
Sala i Emili Rosales, convidats
en qualitat d’autors joves, tot i
que ja tenen una edat (la meva,
en concret). El secret de l’eter-
na joventut no l’han trobat els
cirurgians plàstics sinó els es-
criptors: és l’única professió en
què quaranteges i encara et
tracten de criatura.

Abans de plantar-me a l’au-
ditori on es farà el col·loqui,
passo pel Decathlon i em com-
pro un impermeable que em
permetrà tornar a casa sense
arreplegar una galipàndria,
com diria la tieta que ja no
tinc.

“La literatura catalana és
com aquella tieta que tothom
té a la família, que sempre està
empiocada però que ens ha
d’enterrar a tots”, diu d’entra-
da Francesc Parcerisas, que mo-
dera el debat en representació
de la Institució de les Lletres
Catalanes. Les tietes de la pri-
mera fila riuen. Jo repasso la
cançó del Serrat i m’aturo en
un parell de versos: “I un dia
s’ha de morir, més o menys
com tothom/ Se l’endurà una
grip cap al forat profund”. El
mal temps em posa pessimista,
què hi farem.

El públic el formen tantes
persones com tornados han
sacsejat Catalunya aquesta set-
mana: una dotzena. No és tant
un símptoma del poc interès
que desperten les lletres cata-
lanes com una constatació de
l’impacte directe que tenen els
fenòmens meteorològics en
l’assistència als actes culturals.
Ras i curt: si plou, la gent es
queda a casa.

Els cinc ponents estan
d’acord en el diagnòstic: la
salut de la literatura catalana
actual des del punt de vista de
la creativitat és envejable, però
el mercat no respon. Per tant,
alguna cosa falla.

Jesús Giralt ha vingut carre-
gat de xifres que dibuixen un
panorama preocupant: les ven-
des de literatura catalana (en
català, per si cal especificar-ho)
han patit un retrocés constant
en els últims set anys. Curio-
sament, o no tant, en aquest
mateix període la literatura en
castellà ha guanyat lectors. Po-
dria ser que s’hagués produït
“certa desafecció” dels lectors
catalans, suggereix Giralt.

“El gran perill de la literatu-
ra catalana és que es conver-
teixi en una cosa tancada de
quatre amics que es repartei-

xen premis i reben subvenci-
ons –assenyala Toni Sala–. Jo in-
tento fer una literatura possi-
ble, sòlida, seriosa, que no sigui
una fantasmada”. Potser per
això li han donat tot un Premi
Nacional per la seva segona
novel·la, Rodalies. O potser l’han
guardonat per altres motius,
com va denunciar Hèctor Bofill
des del diari que em paga el
sou. Les interioritats del gremi
literari són inescrutables.

Segons Ernest Folch, dos fac-
tors permeten explicar per què
estem com estem: sota mínims.
D’una banda, la globalització
ha comportat una expansió es-
pectacular de la literatura an-
glosaxona: “Les indústries
nord-americana i anglesa cada
cop són més capaces d’imposar
els seus gustos”. Tot el món
mundial s’empassa Dan Brown
i Harry Potter. Aquesta ofensi-
va globalitzadora ha anat en
detriment dels autors locals,
no només a Catalunya sinó
“també a França, Itàlia i Ale-
manya”, observa l’editor.

El segon factor és la pèrdua
de prestigi interior de la lite-
ratura catalana, “un prestigi
que sí que té la literatura es-
panyola”. L’esperança, diu
Folch, rau en el relleu genera-

cional. I cita una colla d’autors
joveníssims que tenen 36, 37,
38 i 42 anys. Ell en tenia 30
quan va accedir al càrrec que
ocupa i ningú va parlar d’ex-
plotació de menors, però ja ha
quedat clar que els escriptors
envelleixen a un altre ritme.

El més optimista és Emili Ro-
sales, autor premiat amb
l’últim Sant Jordi i editor de
Planeta: “La literatura catalana
està millor que mai, la prova de
foc són les traduccions a l’es-
tranger”. Esmenta el fenomen
de La pell freda i, per modèstia,
no explica que la seva novel·la
La ciutat invisible es traduirà
també a un fotimer d’idiomes.

Pel que fa a la pèrdua de pres-
tigi, i “aprofitant que hi ha un
representant de la premsa”
(glups), Giralt ens carrega el
mort: “El prestigi depèn de
l’estat d’opinió que creen els
prescriptors, i els grans pres-
criptors són els mitjans de co-
municació, molts dels quals
menystenen o ignoren la lite-
ratura catalana”. Té el detall de
salvar l’AVUI, l’únic mitjà pre-
sent a la sala (ni que sigui en
forma de cronista desacom-
plexada).

“No és només ignorància, hi
ha una acció activa en contra
de la literatura catalana”, salta
Toni Sala. Ui, ara ve la bona.
Veig a venir que atacarà els
col·legues imparables que han
criticat que li hagin concedit el
Premi Nacional. Falsa alarma:
es limita a demanar als senyors
d’El País que pengin de franc a
Internet el suplement català.

Potser sí que la nostra litera-
tura fa aigües. Sort que m’he
comprat l’impermeable.

I oblidarem la tieta
Eva Piquer

epiquer@avui.com

Folch, Giralt, Sala, Rosales
i Parcerisas analitzen, amb

permís dels tornados, el
delicat estat de salut de la

literatura catalana

Emili Rosales, Jesús Giralt, Ernest Folch, Toni Sala i Francesc Parcerisas dijous passat en una escala mecànica
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● La setmana vinent
farà vint anys de la

mort de Xavier Fàbregas.
Vint anys sense la seva sa-
viesa d’historiador, de crític
i d’amic. De vegades, quan
penso en tot el que ell va fer
per la cultura del país en els
seus cinquanta-quatre anys
de vida, m’admiro que no li
hàgim manifestat ni el més
mínim agraïment. Cap bi-
blioteca no duu el seu nom,
l’arxiu encara espera una
institució que l’aculli, no
s’han editat les seves obres
completes… Una cosa així,
una indiferència tan gran,
només es pot fer per igno-
rància i per incultura; si fos
per maldat es notaria una
mica l’enveja dels que no li
arriben a la sola de la saba-
ta. Però no, només és la su-
pina i més absoluta inòpia
dels analfabets. Únicament
la revista Serra d’Or i una
colla d’amics ens hem aple-
gat en el record de l’enyorat
mestre que, amb modèstia,
com aquell que no feia res,
va deixar una monumental
memòria del seu temps i
una lliçó no apresa: cada ge-
neració ho ha de rellegir
tot, cada generació es fa en
la mesura que interpreta el
passat.

Dic això no pas per ser
dur amb el país, sinó per in-
tentar que algú obri els ulls.
De fet, segurament Xavier
Fàbregas no és un cas únic.
Potser en cada camp de la
cultura, tant la humanísti-
ca com la científica, troba-
ríem oblits que en realitat
són una mutilació. O potser
no és tan greu i jo exagero…
Però no deixa de ser para-
doxal que quan Catalunya
disposa d’un cert autogo-
vern, i quan hi ha instituci-
ons culturals dedicades al
teatre i que viuen del diner
públic, el nom de Fàbregas,
i les seves obres, continuïn
sent introbables, invisibles
i en bona mesura oblidades.

No crec equivocar-me si
dic que Fàbregas és el crític
i l’historiador del teatre (i
no només del teatre) més
complet, més innovador i
més sòlid del segle XX al
nostre país i un dels més
destacats d’Europa, tot i que
els més joves no n’hagin
sentit a parlar ni sàpiguen
què va fer. I tampoc no
m’equivoco si constato que,
com que en bona mesura la
feina que ell feia es va es-
troncar amb la seva mort,
nosaltres també hem mort
una mica.

Em diran que això són fra-
ses nostàlgiques, que és la
reivindicació apassionada
d’un amic. Sí que ho és,
però resulta que aquest
amic era el millor en la seva
feina, i ara no se’n recorda
gairebé ningú.


