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o sé si a vostès els in-
teressa la literatura
universal, alguna lite-
ratura particular o
simplement la litera-
tura. Supose que sí,

perquè vostès són persones sensibles i
cultes. Potser no els interesse gaire, pot-
ser a penes una mica, però han de dir
que sí. Entre altres coses, perquè ningú
no s’atreveix a dir que no. La falta total
d’interès per la literatura és una cosa
molt lletja, com la falta d’una engruna
d’amor per l’art o per la música, o sim-
plement per allò que en general ano-
menem cultura, amb un mot de subs-
tància tan incerta. I tanmateix, què volen
que els diga?, el desinterès perfecte per
la literatura és una condició habitual: ha-
bitual també, ai dolor, als programes
d’ensenyament bàsic, mitjà i universitari
legalment vigents. I a pesar de tot això,
surem encara. Potser en el buit, o en
l’aire subtil de les hores perdudes, però
surem, no ens enfonsem del tot. Recor-
de, per exemple, que fa pocs anys vam
celebrar a València (celebrar no és la pa-
raula oportuna: no hi hagué festes ni ale-
gries especials, la literatura és discreta i
amb poc pressupost) unes Jornades
Sobre la Creació Literària, i va resultar
que la sala s’omplia cada dia. Una sala
gran, en un lloc una mica apartat, plena
a vessar en algunes sessions i gairebé
plena en d’altres, quan el vent i la pluja
convertien l’assistència en un acte de
gran mèrit. Com si la literatura fóra, per
una vegada, una matèria que li importa
a algú. No els premis dits literaris, ni les
fires i festes i sopars, ni les presentaci-
ons o les novetats, els èxits de venda, o
la indústria i el comerç dels llibres, ac-
tivitats tan necessàries i tan respectables.
No les notícies i els noms, sinó la litera-
tura. Per una vegada, vaig pensar llavors
(però no sé si ho pensaria encara), fins
i tot em podria permetre el luxe moral
de l’optimisme.

Potser no està tot tan perdut com su-
posa el gran Harold Bloom, anarcopa-
triarca de la crítica clàssica, autor
d’aquell fabulós patracol, El canon occi-
dental, basat en el principi que Shakes-
peare és Déu omnipotent o el seu envi-
at en aquest món, però que en el fons
resulta més estimulant i divertit que la
major part dels best sellers i novel·les d’em-
bolics i d’aventures, incloses les nostres,
que fan famosos els autors i es traduei-
xen a totes les llengües. Amb una mica
de sort, qui sap si no continua existint
una considerable minoria, com “abans”,
com en temps més instruïts i burgesos,
que no solament compra llibres (es
venen més llibres que mai, això és pura
evidència), sinó que compra llibres
“bons”, i damunt té el gust o el valor de
llegir-los. I que a més, quan li’n presen-
ten l’ocasió, fins i tot s’interessa activa-
ment per una cosa tan impalpable i etè-
ria com la creació literària, tal com he

pogut constatar els mesos passats, per
exemple a Mallorca i a Alacant, a Barce-
lona o a Lleida. Existim, doncs, els autors
i els lectors, i un petit públic interessat.
Però existim amb gran dificultat. I en
el cas dels més joves, no existeixen grà-
cies a les previsions dels plans d’estudi,
sinó a pesar d’aquestes previsions, i fins
i tot en contra de les previsions legals.

Perquè allò que està legalment previst

és que desaparega la substància mateixa
de la literatura, que no és un passatemps
més com els dibuixos animats, el brico-
latge i col·leccionar obres en fascicles. La
literatura és la Literatura Universal, en
majúscules, i això és el que ha estat con-
demnat ja fa temps per ministeris suc-
cessius, consells de rectors i comissions
pedagògiques. S’ha acabat. Ni al batxi-
llerat, o a allò que en queda, a les lli-
cenciatures de “lletres”, ni tan sols a les
Facultats de Filologia. “Abans”, en temps
de pedagogia primitiva, anteriors a les
grans reformes o catàstrofes, la Litera-
tura Universal era una assignatura molt
seriosa, al batxillerat i al primer cicle de
les carreres de lletres. De manera que els
estudiants, més bé o més malament, sor-
tíem d’aquell primitiu sistema amb
algun coneixement d’edats i d’èpoques,
d’autors, obres i textos. Sabíem on situ-
ar Homer, Èdip rei, l’Eneida, Ciceró, Dante
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i Petrarca, Boccaccio, Molière i Racine,
Hamlet, el Faust de Goethe, l’Sturm und
Drang, el Geperut de Nôtre Dame, Dos-
toievski, i fins i tot Les f leurs du mal.
Doncs s’ha acabat: el sistema no ho per-
met. El sistema va dirigit a la producció
massiva d’ignorants útils en general, i
d’especialistes alfabetitzats en particu-
lar. No li pregunten, per tant, a un lli-
cenciat en filologia anglesa res sobre Fra-
çois Villon o sobre Eurípides. I el llicenciat
en història contemporània no sabrà (no
té per què saber: se suposa quasi que no
ha de saber) on situar els versos d’Horaci
o de què tracta la Divina Comèdia.

I malgrat tot, la literatura, misteriosa-
ment, omple sales de conferències, sim-
posis i jornades i explicacions de llibres
i d’autors. Per alguna cosa deu ser: per al-
guna cosa que no han entès mai, gràci-
es a Déu, els planificadors ministerials.
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