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Els autors han de ser conscients de la funció que els correspon

Escriptors contra polítics
a de l’escriptor no és
una figura arraconada
dins la societat catala-
na actual, sinó, pura-
ment i simple, una fi-
gura absent. No és que

no se’l vegi, és que no hi és. Constatar
això és una queixa, una altra més? No
exactament, deixeu-me que m’expliqui.

En nom d’un presumpte projecte de
país que potser en algun moment va
tenir una definició que va semblar con-
creta, però que en qualsevol cas s’ha
anat vaporitzant fins a desarticular-se
per complet a mesura que els anys en
postergaven la realització, els escriptors
catalans (o, afinem, en llengua catala-
na) s’han acostumat a cedir la seva cen-
tralitat i capacitat d’influència social
als polítics, esperant-ne una rara mena
de devolution consistent en la bromosa
esperança que aquests s’encarregarien
de construir el país dins el qual final-
ment els escriptors podrien recuperar
l’exercici de la seva funció social. Molt
al contrari, el que ha succeït és que s’ha
refet la cèlebre faula de la granota i l’es-
corpí que travessaven plegats el riu, en
què els escriptors han fet el trist paper
de la granota ingènua que s’esforça a
creure les bones paraules de l’escorpí,
el qual, interpretat aquí per la classe po-
lítica, acaba tanmateix clavant el fibló
al llom de la granota just quan traves-
sen el tram més fondo de les aigües del
riu. El final ja el sabeu: quan la grano-
ta, ja enfonsant-se, li pregunta a l’es-
corpí el perquè del seu estúpid i fatal
comportament, aquest –que també
s’està ofegant– li diu per tota resposta:
“No puc evitar-ho, és la meva naturale-
sa”. Al País Valencià, a les Balears i a Ca-
talunya els escriptors també han vist
traïda la seva confiança –per altra
banda difícil de justificar, com la de la
granota– en les respectives classes po-
lítiques, tant les dirigents com les opo-
sitores. Amb l’agreujant que, a diferèn-
cia de la granota, mentre s’ofeguen en
el corrent que se’ls emporta fins a fer-
los desaparèixer de la vista, als escrip-
tors catalans no els queda esma ni per

demanar comptes a qui correspon. Fo-
tuts i boca closa, doncs.

He esmentat la funció social de l’es-
criptor, un concepte que, només de
mencionar-lo, provoca entre nosaltres
somriures de commiseració, quan la re-
alitat és que en qualsevol altra societat
d’on no s’hagi fet absent la figura de
l’escriptor, aquesta funció social és ben
existent i comprovable. No cal mirar
gaire lluny: a la societat espanyola, per
exemple, o a la portuguesa, o a la fran-
cesa, o a la italiana. I quina és aquesta
fabulosa funció social reservada als es-
criptors?, em preguntarà algú. Cony,
doncs per dir-ho de manera ben sintè-
tica, la d’autoritat. I en què es basa
aquesta autoritat?, preguntareu enca-
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ra. Senzillament, en un principi jeràr-
quic (ho sento per aquells a qui aques-
ta terminologia provoqui urticària) pel
qual queda establert que és molt més
important per a la comunitat la labor
d’un escriptor que la d’un polític. Na-
turalment, em referesc als més ben do-
tats de l’un gremi i de l’altre, i obvio
la interminable caterva de mediocres
que es produeixen a totes dues bandes,
posant a prova –de vegades, perillosa-
ment– la paciència dels seus conciuta-
dans. Dit amb exemples, perquè quedi
clar: per a Espanya i la cultura espa-
nyola, seran sempre essencials les con-
tribucions que amb la seva obra hi han
fet Gonzalo Torrente Ballester o Miguel
Delibes, molt per davant de la impor-

tància de tota la tasca de govern d’un
Felipe González. De la mateixa manera,
per a Catalunya i la cultura catalana tin-
dran un pes molt més rellevant els lli-
bres d’Enric Sòria, Baltasar Porcel, Mi-
quel de Palol o Jesús Moncada que els
vint-i-tres anys de Jordi Pujol com a pre-
sident de la Generalitat. Sigui dit això
amb independència de si ens agrada o
ens disgusta el perfil ideològic de cada
escriptor, i sense voler donar a entendre
de cap manera que la feina dels polítics
sigui irrisòria: ben al contrari, és deci-
siva i d’una repercussió enorme. Però,
es miri com es miri, per a qualsevol ciu-
tadà anglès sempre serà més determi-
nant l’obra de Lawrence Durrell que la
de Sir Winston Churchill.

Aquesta és, doncs, l’autoritat de l’es-
criptor, en virtut de la qual té una fun-
ció social: un poder, en una paraula, fo-
namentat en el benentès que l’escriptor
dóna a la societat, a la comunitat a la
qual pertany, el millor de si mateixa,
mitjançant l’exercici de la paraula i la
llibertat. A la pràctica, això es tradueix
en el fet que l’escriptor es fa present: no
perquè se li concedeixin premis ni se li
retin homenatges, ni perquè se li facin
fotos com a les mones, sinó, entre d’al-
tres coses, per impedir o per contestar
alguns dels atropellaments o dels abu-
sos en què sovint incorren els dirigents
polítics. En lloc d’això, els escriptors ca-
talans s’han avesat al cercle viciós del
seguidisme i l’autocompassió, de tal ma-
nera que l’última flatulència emesa per
un polític els afecta d’una manera que
sembla irrecuperable, fins que els arri-
ba al nas l’aroma de la següent i es re-
produeix la rutina de l’autoflagel·lació,
amb la progressiva i ben lògica absèn-
cia social que se’n deriva. Mentre els es-
criptors catalans no es facin conscients
que els correspon una funció dins la se-
va societat i que ens cal esforçar-nos per
reconstruir-la, no hi haurà gran cosa a
fer. I escric això tenint ben presents les
cares d’estupor o d’incredulitat que em
fan els amics i col·legues cada vegada
que ho he dit, però pregaria als qui ho
llegeixin que hi pensessin un moment.

Sebastià Alzamora. Escriptor

En una democràcia, l’accés al
poder o el seu manteniment de-
penen tant dels vots de l’elec-
torat que l’ambigüitat del dis-

curs dels líders polítics resulta gairebé
imprescindible per atènyer aquelles
capes de la societat que no voten per
convicció o per militància, sinó per
conveniència immediata, i que repre-
senten un bon pessic de la participa-
ció en unes eleccions. Tot i que no exis-
teixen normes infal·libles per dirigir-se
a la ciutadania, sembla que com més
equívoques siguin les propostes de les
campanyes electorals menys rebuig
inspiren als votants. La cosa encara es
complica perquè en la majoria de pa-
ïsos les campanyes electorals comen-
cen l’endemà de les votacions i duren
tot el que duri la legislatura. Per tant,
l’ambigüitat de les propostes pot ar-
ribar a convertir-les en autèntiques
contradiccions malabars, en què uns
membres del partit fan de policia bo i
els altres de dolent, o bé en ajorna-
ments inacabables de les preses de de-
cisió per por de provocar recusacions
o, fins i tot, proclames afirmatives en
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un lloc i antagòniques en un altre, se-
gons el públic. Aquest seria el cas de
Tony Blair, per exemple, un dels líders
europeus amb més èxit electoral en el
darrer decenni, que un dia, als Co-
muns, nega que vulgui retallar l’Estat
de benestar i l’endemà, al Parlament
Europeu, defensa exactament el con-
trari. Diuen que Blair és un encanta-
dor de serps, però tard o d’hora el ciu-
tadà descobreix el sortilegi del polític
i li fa pagar amb la moneda que es me-
reix, com va passar en les últimes elec-
cions al Regne Unit en què Blair va
rebre un correctiu notable malgrat

tenir una oposició molt desdibuixa-
da. A casa nostra, els partits també pa-
teixen del mateix mal, que de vegades
pot arribar a extrems insospitats, com
el cas de la manipulació per part del
partit popular de l’atemptat de l’11 de
març del 2004, que, segons sembla, li
va costar les darreres eleccions. És clar,
alguns polítics, van directament a allò
que els interessa, que és la victòria
electoral, i no matisen que una pro-
posta equívoca pot evitar el rebuig i
no necessàriament provocar una ad-
hesió, és a dir, un vot favorable. A mi
em sembla que, a la llarga, l’ambigüi-

tat política es paga, i es
paga cara. Això ho
haurien de tenir molt
en compte tots els ac-
tors de la reforma de
l’Estatut de Catalunya
i del finançament au-
tonòmic, no es pot re-
picar i anar a la pro-
cessó. La configuració
d’un marc plurinacio-
nal a l’Estat és un as-
sumpte d’estadistes,

polítics que no governen a toc d’en-
questa, sinó avançant-se als esdeveni-
ments i trencant tabús en benefici ex-
clusiu del seu país, no del seu partit o
de la seva coalició. El senyor Rodríguez
Zapatero ja no pot allargar més la seva
ambigüitat política i no ha de posar
més bastons a les rodes d’una reforma
significativa de l’Estatut i d’un fi-
nançament just per a Catalunya si vol
passar a la història com un autèntic
estadista i no vol perdre les pròximes
eleccions legislatives.

Jordi Argenter. Escriptor

J o r d i A r g e n t e r

No es pot repicar i
anar a la processó


