Enric Sória Parra (Valéncia)
Assaig en temps incerts
No voldria encetar aquesta lectura sense fer-los partícips de la meua perplexitat a l'hora de tractar el tema sobre el qual se m'ha demanat de parlar.
Perplexitat que crec justificada i que hauria d'haver estat dissuasiva, en tot
cas. No ho ha estat, de fet, i crec que he de demanar disculpes, com és
llegut que ho faca, si té un bri de coneixement, qualsevol que pretenga
expressar l'indicible, posar portes al camp o, simplement, parlar per no
callar.
Assajaré d'explicar-me. Fer un balanÇ de l'assaig produit per una literatura amb cara i ulls és empresa difícil, o potser inabastable. La primera
dificultat a l'hora d'abordar el tema és de definició. Sobre l'assaig, n'hi ha
moltes. El problema és que l'objecte definit per totes elles és una immensitat.
En catalá, el diccionari de la GEC resol la qüestió per via expeditiva; diu:
«Génere en prosa, no narratiu, que aborda d'una manera lliure els problemes
més diversos». El Deutsches Wórterbuch de Wahrig també és ampli: «treball
escrit amb enginy, comprensible per tots». El petit i sucós Grundbegriffe der
Literatur de Bantel fila ja més prim: el nom Essay (Versuch, prova) «implica
que s'hi comenta una qüestió sense pretensions de donar-hi una solució
definitiva. Contráriament al treball científic, sistemátic i metódicament
argumentat, és una forma oberta». El Penguin Dictionary of Literary Terms
diu: «Composició generalment en prosa que pot constar d'uns pocs centenars
de paraules o bé omplir un llibre sencer i que debat, de manera formal o
informal, un tópic o una gran varietat de tópics. És una de les formes
literáries més flexibles i adaptables.» La Gran Enciclopedia Catalana té poc a
afegir-hi. I el que afegeix no sempre hi consona: l'assaig «aborda d'una
manera lliure, no exhaustiva ni especialitzada, els problemes més diversos
d'ordre filosófic, históric, polític, literari, científic, etc., amb voluntat de
creació literária, amb la intenció més o menys explícita d'aprofundir en el
coneixement de l'home i amb una última, més o menys vaga, pretensió
moralitzadora». No es pot estar d'acord amb l'últim punt, llevat que donem
una extensió molt ámplia a la vaguetat de la pretensió moralitzadora. Quant
a la voluntat de creació literária, ja hem vist que el Wahrig en ressalta més
aviat l'enginy i la comprensibilitat. De fet, la definició de la Gran Enciclopédia, comparada amb les altres, és una mica restrictiva. Al meu parer, faríem
bé de retenir tant el carácter reflexivament indagador, temptatiu, com
l'artísticament creatiu de l'assaig.
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Aquest apressat passeig per les definicions del génere dóna prou elements
de judici per saber de qué estem parlant, i per entendre per qué hi ha tan poc
d'escrit, almenys en catalá, sobre aquest tópic. De fet, l'assaig sol ser el gran
absent en la relativament rica bibliografia sobre literatura catalana. O només
se l'esmenta d'esquitllentes. I és que, com a génere, fa tot l'aspecte d'un calaix
de sastre. Pot haver-hi, i de fet n'hi ha, assaig filosófic, históric, polític,
literari, científic, etc., perque hi ha diversos professionals en aquestes materies
amb velleitats assagístiques. És a dir, amb ganes de tractar un tema que
coneixen de manera entenedora, oberta i més o menys literária. El que ja no
sol haver-hi és el crític que domine, alhora la filosofia, la história, la literatura, la política, la ciencia, etc., i que estiga en condicions d'avaluar-ne el
conjunt amb coneixement de causa. Aixó és demanar massa, i els crítics, en
conseqüéncia, fugen d'estudi.
Dins la nostra tradició, un autor ha tingut el gust de definir qué era per
a ell l'assaig: Joan Fuster. Diu: «l'assaig no és mai sobre, sinó cap a un tema.
Es un camí per comprendre'l: un camí entre altres.» Per aixó, «l'assaig és
literatura d'idees o no és». Es tracta «d'una opinió históricament circumscrita,
que vol participar en el moviment de la história». Aquestes citacions són
pertinents, no sols pel seu valor, també per venir de l'autor que més ha
influit en la trajectória de l'assaig catalá contemporani, i ens ajudaran a
comprendre el que ha estat el génere a casa nostra. A l'hora de posar fites a
aquesta travessia, he optat per la década que corre entre l'any 1982 i el 1992.
La tria és convencional, sens dubte. Amb tot, té virtuts que no cal exagerar,
peró sí esmentar. L'any 82, l'accés del PSOE al govern espanyol marca un
tombant decisiu en la história recent de l'Estat i, per tant, dels territoris de
llengua catalana que inclou, que no són pocs. El 92 posa el punt final a certes
esperances de regeneracionisme estatal, i els anys següents veuen el declivi o,
si es vol, la cancellació del que hi havia d'esperanÇador en l'episodi. La
repercussió de tot plegat tant en la cultura com en la vida nacionals no ha
estat avaluada encara, peró tots sabem que és fonda. L'inici de la década dels
90 ha vist, també, vastes transformacions mundials, com vostés saben. El
mapamundi intellectual d'ara difereix bastant del que estava en vigor la
década passada, que se'ns ha fet vella de sobte. D'altra banda, el 1981 moría
Josep Pla, el máxim assagista i, probablement, el máxim escriptor catalá del
segle XX (pete qui pete), i el 1992 moría Joan Fuster, qui, quant a l'assaig,
n'ha estat l'únic hereu capas de fer-li ombra. En aquesta década de canvi i
desencís ens han abandonat, doncs, els vells grans mestres. Recordar-ho és un
deure.
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«Opinió históricament circumscrita», deia Fuster. En efecte, cada assaig,
a més d'un text «állable», és un document que ens informa de les idees que
debat o no una societat; participa d'una discussió més ámplia i l'assenyala,
com la pítia de Delfos, amb boca més o menys insensata. Per aixó, només
podem acostar-nos al genere si ens acostem a alló que assenyala i el circumscriu: una societat i els seus processos histórics. Text i context mútuament es
revelen. Ací haurem de donar el context per sabut, a grans trets. Amb tot,
voldria esmentar-ne alguns aspectes de pes. Per alguna raó, la major part deis
escriptors catalans tenen ciutadania espanyola. Durant la década examinada,
aquesta pan ha viscut en una democrácia incipient, i formalment carrinclona,
peró democrácia al capdavall. El fet és inusual, i m'atreviria a dir que
miraculós. D'altra banda, aquesta democrácia té unes característiques en qué
ara no m'haig de detenir, peró convé saber que privilegia notóriament
l'idioma d'una part dels ciutadans sobre els deis altres, tot i que, en certs
enclaus, aquests altres idiomes poden accedir a instáncies que fa dues décades
els estaven vedades. Els enclaus en qué aixó passa es diuen autonomies (una
mena de Bundeslánder, peró amb competéncies restringides). Els catalanoparlants amb ciutadania espanyola solen pertányer a quatre d'aquests quasiBundeslánder o pseudo-Bundeslánder, és a dir, solen ser catalans (stricto sensu),
valencians, illencs o aragonesos —d'aquests n'hi ha pocs, i la legislació
corresponent els atorga poc, també—. El govern, els estatuts, la dinámica
social i cultural, la mentalitat majoritária i la mateixa situació de la llengua
comuna d'aquests Bundeslánder divergeixen enormement. I aixó ho reflecteix
l'assaig, com és natural.
Per exemple, a Catalunya, el tema candent és el nacionalisme, amb
Sarajevo o sense, i l'anécdota de fons sol ser algun tripijoc entre el govern del
Bundesland i el de l'Estat, de signe polític ben divers, o entre el govern i
l'oposició locals. Aixó omple tones i tones de paper. Al País Valenciá, el
partit que governa el Bundesland és el mateix que governa l'Estat, per ara,
cosa que dóna poc peu a discussions. El tema dominant, Ilavors, és la supervivencia de la llengua (que és el segon tema a Catalunya). Al País Valenciá, el
segon lloc l'ocupa la llarga travessia pel desert del nacionalisme local. Ací, hi
sovinteja l'elegia. Conec menys les Illes, peró podem comptar que també
tenen barems propis. Al Rosselló, els pocs assajos nous de qué tinc notícia
parlen, amb gran goig, de l'avantguarda estética.
Les diferencies, peró, arriben molt més Iluny. Per exemple, les universitats dels distints Bundeslánder estan molt poc connectades entre elles, i ho
estan molt, per forra de llei, amb les institucions centrals. Així, la recent
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producció d'assaig filosófic a Catalunya, arrecerada a la universitat, no té cap
parallel visible, i a penes en té de previsible, al País Valenciá o les Illes. Els
historiadors i els lingüistes estan una mica més relacionats. Els científica, ni
poc ni gens.
Encara una altra precisió contextual: ara mateix, bona part de l'assaig que
s'escriu en aquells Bundeslánder no s'edita en la llengua que ens ocupa. S'edita
en castellá, i no per aixó deixa de complir la funció d'indicar els debats i els
sabers allí existents. La majoria deis assagistes publiquen, segons convé, en
tots dos idiomes, i no canvien per aixó de cervell ni, a penes, de públic.
Canvien de mitjá i, tot al més, de tema. Si oblidávem aixó, ens resultaria una
imatge molt distorsionada del conjunt i de les parts. En catalá, s'editen alguns
assajos sobre certs temes. Aixó no esgota, ni de lluny, tota la producció
intellectual dels Bundeslánder. La interposició del castellá ha estat profunda i
ha tingut conseqüéncies serioses. Joan Fuster fa temps, i més recentment i
amb més acuitat Lluís Aracil, n'han indicat aspectes pertinents en dos assajos
gloriosos: el próleg de l'Antologia de la poesia valenciana (1956) i Dir la
realitat (1983). Voldria que ens fixárem només en dos detalls:
1. Si observem el conjunt de la literatura d'opinió produida, en qualsevol
llengua, als Bundeslánder catalanoparlants, potser rebrem la ingraciosa impressió que no es tracta de la producció d'una societat, sinó de la de tres, poc
comunicades, ara, i amb dificultats creixents de comprensió mútua. Aixó
podria ser una veritat que l'Estat de les Autonomies, amb les seues fronteres
de via estreta (peró molt efectivament separadores) ha exasperat fins al
sarcasme. Per contra, si observem només la producció en catalá, no copsarem
tota l'actualitat cultural de cap de les tres societats, peri almenys parlarem
d'una literatura, és a dir, d'una entitat investigable, els membres de la qual
estan en relació (bé que no tant com caldria) perqué volen. I el seu voler es
resol en un fer. El que intente dir no s'assembla gens al cas literari alemanyaustríac-suís, o al de cap altra trinitat per l'estil. S'assemblaria, en tot cas, a
l'alsaciá-suís, si Suissa pertanguera a FranÇa, i Alemanya i Austria no existiren
pas (hipótesi la mera conjectura de la qual ja és una descortesia, ara i ací).
Millor no fer comparacions impertinents. Es tracta d'enunciar una paradoxa
elemental: tres societats creixentment aillades, que comparteixen dues llengües, una de les quals les acosta (perqué, dins l'Estat, només elles la comparteixen), mentre que l'altra les separa, per a integrar-les en un conjunt més
ampli, on les peculiaritats comunes perden tota relleváncia. Les conseqüéncies
d'aixó sin molt complexes i segmenten, per dins i per fora, els vincles de
pertinenÇa cultural dels ciutadans.
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Il'lustraré una de les conseqüéncies amb un exemple, tot aprofitant noms
venerables: Bernat Metge, Antoni de Campany, Joan Martorell i Gregori
Maians. Per als intellectuals de Catalunya, els dos primers són propis, perqué
eren catalans (primera condició). Per a un sector molt nombrós, Martorell
també és propi, perqué escrivia en catalá (segona condició). Maians no en
compleix cap i, per tant, és espanyol, condició que comparteix amb Cervantes, i que per a alguns és relativament própia i per a uns altres absolutament
imprópia, amb tot de gradacions intermédies. Per als intellectuals del País
Valenciá, Martorell i Maians són propis, perqué eren valencians (primera
condició); per a un sector poc nombrós, Metge també és propi, perqué
escrivia en catalá (segona condició). Capmany, peró, no en compleix cap i,
per tant, és espanyol, condició que comparteix amb Cervantes i que, per a
alguns, és relativament própia i per a uns altres absolutament imprópia, amb
les gradacions del cas. Hi ha, doncs, una simetria que exclou la identitat.
Per no entendre aixó, tan desgraciadament senzill com és, el valenciá
Fuster es passá la vida predicant a Catalunya que Maians era tan seu com
Capmany, sense cap éxit. Una llástima. A les Illes passa el mateix: l'excellent
escriptor Miguel Villalonga era mallorquí, i a Mallorca ho saben. Peró a
Valéncia i Catalunya és espanyol, i hi ha fins i tot qui ignora que era germá
i coFlaborador literari del nostre gran escriptor Llorenl Villalonga. Tenim tres
societats, doncs, i una «cultura» en comú que enllaça només una part de
cadascuna amb les altres. Cada perspectiva en modifica notablement el
«conjunt». És ben curiós. De fet, vist així, el que no hi ha, almenys encara, és
tal conjunt. La cultura transmesa en catalá no és més que una intersecció (de
dimensions notables, aixó sí) entre tres conjunts que s'entesten a ignorar-se,
o, més exactament, que tendeixen a projectar-se sobre els altres de manera
inconscientment mutiladora.
El cas de la denominada Catalunya francesa és més punyent. No arriba ni
a pseudo-Bundesland (és un segment d'un departament) i només comparteix
amb les autonomies espanyoles una llengua, la que ens ocupa, que allá ha
reculat molt davant l'oficial de l'Estat. D'altra banda, Jordi Pere Cerdá,
notable escriptor d'aquella contrada, es queixava en un paper revelador que
els seus collegues (i paisans) de l'altre costat de la frontera entenien d'una
estranya manera la Revolució Francesa. Et pour cause.
2. La interposició del castellá —entre la gent que entenem d'una estranya
manera la Revolució Francesa— ha produit, en l'ámbit del pensament, una
selecció temática notable. Al llarg de la década, l'efecte de tal selecció ha
minvat a Catalunya (potser perqué la interposició ha perdut gruix), peró no
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ha cessat. En catalá es torna a escriure de filosofia i comenta a escriure's de
cinema, escacs o jardineria; per contra, a penes es publica res de ciencies
pures o d'informática. El mercat no sembla demanar-ho. A grans trets, el
públic s'ha acostumat a llegir en catalá assajos sobre el catalá i sobre Catalunya, i en castellá sobre la resta dels temes del món. Més d'una editorial s'ha
arruYnat, o quasi, per voler alterar aquest hábit. Aixó explica que els intellectuals s'hagen queixat reiteradament de la manca de colleccions d'assaig en
catalá en un moment en qué proliferaven com bolets assajos de tema nacional
i lingüístic catalá. En realitat, el que demanaven era una altra mena de colleccions per a una altra temática, de circulació, certament, fins ara restringida
entre nosaltres.
Connectat amb aixó, cal dir que sobre el génere, que per definició és
lliure i obert, pesava una gran liosa, i ha comerwat a desempallegar-se'n en
aquests anys. Provisionalment (al capdavall, ató també és un assaig), podríem
designar aquesta llosa com a «síndrome de cultura protegida». El rétol pretén
englobar un garbuix bastant espinós de qüestions, bona part de les quals ja
han estat denunciades per les seues víctimes. Josep M. Ruiz Simón observava,
no fa gaire, que la cultura catalana viu amb un «pánic gairebé patológic a l'ús
públic i polémic de la raó i de la memória histórica». Segons ell, perque es
tracta d'una cultura minoritzada que conserva hábits propis de períodes de
resisténcia, «que conviden a una familiaritat excessiva, gairebé siciliana, entre
els literats». És a dir, que el gremi lletrat catalá s'assembla a una máfia
acovardida.
Lluís Aracil, l'any 1983, n'assajá una hipótesi explicativa: la societat
catalana, quant a la llengua, ha patit durant anys un doble confinament: «una
relegació opressiva des de fora i una retracció defensiva des de dins». El cercle
d'amadors de la llengua pátria no gosava qüestionar l'opressió externa i
esdevenia repressor intern, tant deis tebis com deis que, de tan abrandats,
podien incomodar l'autoritat superior, cosa que hauria creat problemes a la
família. Perque l'autoritat permeta l'existéncia del cercle, aquest ha de
garantir que no és perillós i, de fet, més o menys involuntáriament, els
membres collaboren a fer que no ho siga. Totes dues parís impedeixen,
doncs, que puga transcendir els límits estretíssims d'un nínxol que, més que
ecológic, és arqueológic. Per compensar tan frustrant panorama, es dediquen
a exaltar la llengua amada, de portes cap a dins, com si es tractara d'un
objecte sagrat. L'opressió externa afavoreix el desenvolupament d'un codi
restringit, una litúrgia clandestina, i, de retop, aquest contribueix a refermar
la prohibició de debatre públicament les regles del joc. Els sobreentesos i els
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malentesos cómplices s'acumulen en circuit tancat. Les prohibicions externes
esdevenen així tabús interns, secrets de familia.
Arribada la democrácia, els sacerdote del culte catalá no saben defensar
amb arguments la llengua que veneren perque fa massa temps que han
proscrit el debat a dins i la rebeFlia enfora. De fet, només saben cantar-ne les
velles glóries. Aixó és massa cert. Ho és tant que explica, d'un sol colp, una
quantiosa part, perfectament prescindible, de l'assaig catalá contemporani, on
la mera possibilitat que gent que no és de la família profane el catalá, fent-li
dir qui sap qué (i, pitjor encara, qui sap com), engega una retórica que hauria
fet prendre apunts aplicadíssims al mateix senyor Goebbels. D'aixó en diuen
puresa, a Catalunya.
Potser Josep Palau i Fabre es referia a aixó quan deia, en un bonic assaig,
que la societat catalana no tolera les seues grans figures i que acaba expulsantles, perque, si no, trencarien la baralla. Peró el doble confinament que hem
intentat descriure no afectava només aquesta societat. És un tret que han
compartit tots tres Bundesliinder, com la llengua i com cenes simetries
ailladores. A Mallorca, el va denunciar el gran talent mordac de Llorenc
Villalonga, amb el personatge d'Aina Cohen, en la magistral novella Mort de
dama. Al País Valenciá, el fenomen era tan obvi, i tan pesant, que potser no
calia gastar talent a denunciar-lo. Amb tot, podem trobar referéncies útils ací
i allá; per exemple en Azorín (ves per on) o, en l'actualitat, en algun assaig
d'Antoni Mollá.
Dit siga de passada, no deixa de ser curiós que, les més eloqüents defenses
de la Ilengua catalana destinades a informar o convéncer un públic no
cómplice, les hagen redactades escriptors en castellá. Només cal citar-ne el
recentíssim El catalán, el pacto y los defensores de esencias, de Vázquez Rial. A
l'hora d'intentar explicar per qué el catalá és una llengua decent i amb dret
de sobreviure a qui no ho sap, no hi ha un sol paper escrit des de la nostra
cleda que se li puga comparar en honradesa, claredat i eficácia persuasiva.
Un assagista amb pseudónim, Sergi Peradejordi, indicava l'any 1991 un
altre punt clau de la «síndrome de cultura protegida». Diu que la Cultura
Catalana s'ha construit a partir d'una adequació local de la idea de Volksgeist,
adaptació que «fragmenta la universalitat de l'espécie humana en postular que
les cultures són compartiments estancs, sense possibilitats de canvi». Aquest
«estil de pensament» funciona com un filtre: només deixa passar el que el
referma. Tal filtre «no és omnímode, peró tampoc innocu», condiciona la
reflexió de la gent. El resultat «n'ha reduit l'experiencia cultural a alió que
referma la identitat social, cosa que provoca l'exclusió de tot l'innovador com
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a pertorbador i estimula hábits endogámics». La conclusió és molt dura: «La
cultura catalana, en aquest moment, no pensa». I el mateix text que l'enuncia
demostra que no és certa del tot, afortunadament.
Com és fácil de veure, totes aquestes hipótesis per explicar la minsa
producció de pensament en catalá es complementen. El que mostren té un
aire de familiaritat resclosida i ofegadora i una por extrema a la llibertat, que
és la por a viure (pensant-lo i incidint-hi) en un món que és molt més ampli
i complex que una sagristia. Oriol Izquierdo ho deia fa poc: els inte•ectuals
catalans s'han acostumat a la protecció «de casa». Peró tal protecció té un
preu. Gabriel Ferrater el va assenyalar, concisament, amb motiu de la mort
de Larles Riba, tot parlant de l'actitud de la societat catalana davant aquesta
literatura: «la quiere y la mima, pero a condición de que no sea muy auténticamente literatura, de que sea un tibio derrame de blanda emoción de grupo en
formas vagas, y no expresión nítida de un modo de ser inventivo. Se soborna
al escritor pidiéndole que sea mediocre.» Salvador Espriu encara ho va dir amb
més cruesa: «Discurs rera discurs, enaltint el patriotisme com si es tractés del
cim del sentiment humá. I tothom s'ho creu, sense control de cap mena,
deplorable» (1931). I, a més: «Vaig remar contra corrent. Sabeu qué és, aixó?
Sabeu com esgota la lluita de tots els dies contra la mesquinesa, la hipocresia,
la gasivitat i la ignoráncia de Lavínia?» (1935). Són tradicions, és clar. I grans
escriptors que han fet honor al seu ofici.
I prou de plorar ja. La realitat, al capdavall, no és solament aixó. Tot
plegat condiciona, peró no determina la producció cultural en catalá. Prova
d'aixó és que som ací, rodejats d'amics que ens entenen, tan lluny de «casa».
Crec, a més, que la situació millora a poc a poc. La gamma d'actituds i de
veus que usen el catalá s'ha ampliat lleugerament, i potser el valor del que ens
diuen és major. Al llarg d'aquest paper he esmentat uns noms que em
semblen importants. N'hi ha més. Com intentaré mostrar tot seguit, en
aquests deu anys s'han escrit prou assajos en catalá que valen la pena de
llegir. Aixó, en tot cas, no es deu a l'éxit de cap programa concret, sinó al
que en podríem dir la forra de les coses. Un context menys opressiu, d'una
banda, i de l'altra, correlativament, una incorporació al catalá de gent que viu
la seua Ilengua, no com una especie en vies d'extinció, sinó amb desimboltura, sense litúrgies ni fantasmagories obsessives. La varietat ideológica hi ha
entrat també, bé que tímidament. Ara com ara, el del nacionalisme dins d'un
ordre ja no és ací l'únic discurs possible. Fins i tot n'hi ha qui assaja de ser
antinacionalista en catalá (com Josep Subirós o, amb matisos, Josep M.
Colomer), cosa abans impensable. La pluralitat i el dinamisme efectius de les
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nostres societats encara no han aprés a expressar-se amb total naturalitat en
aquesta llengua, peró van trobant com més va més canals per ensenyar-s'hi.
I a Catalunya, almenys, no crec que aquest procés tinga ja aturador.

***
Intentarem que un repás celéric ens permeta, si més no, copsar aquesta
diversitat creixent. En primer lloc, caldria parlar del que, per entendre'ns,
denominaré assaig literari, que és la mena d'assaig, particularment atent al
valor de l'estil, que, sobretot grácies al binomi Pla-Fuster, en catalá ha
tingut un cultiu més constant i un nivell més elevat. Entre els séniors, a
banda de Fuster, que del 1982 al 1992 va publicar diversos llibres, un deis
quals, Sagitari (1985), és molt notable, cal anomenar ací Joan Teixidor,
Mariá Manent (que també han mort), Joan Perucho i Andreu Ave•lí Artís,
Sempronio.
Apunts encara (1986), de Joan Teixidor, manté el to de poeta selecte i
íntim que era el seu. Mariá Manent va publicar Llibres d'ara i antany (1982)
i Rellegint (1987), que conjuguen la crítica literária, sobretot de poesia anglesa,
que coneixia tan bé, amb evocacions i comentaris de fets i paisatges, gomboldats per una prosa fina i exquisida. Perucho ha publicat nombrosos llibres
d'impressions breus, atapeits de curiositats encara més fantástiques perqué
solen estar ben documentades. Sempronio també ens ha ofert diverses obres
on llueix el seu sentit de l'humor astut i expert.
Entre els següents, destacaria dos noms: Pere Gimferrer i Joan Ferraté.
Dir que Ferraté —Provocacions (1989) i Apunts en net (1991)— fa assaig literari
és més que discutible. Ho sé. En realitat escriu opinions insolents o doctes
comentaris sobre literatura. Amb tot, la seua prosa és, amb la de Gimferrer,
la que té el relleu més inconfusiblement personal de l'assaig catalá d'ara: una
barreja esmoladíssima de to professoral i d'ironia anglosaxona, clapada de
mordn pugnacitat própia. Les provocacions i els apunts ferraterians són una
festa de la intelligéncia, una mica irascible, en llibertat. L'ús destríssim d'un
estil que fluctua inquietament entre la densitat erudita i el Ilampec restallant
n'és el motor. Literari, doncs.
La prosa de Gimferrer —Dietari II (1982)— només s'hi assembla en la
inconfusible personalitat própia. Afrancesada, cafida de cultura crepuscular, és
particularment apta per revelar-nos paisatges i figures, estats d'ánim i matisos
llumínics quasi imponderables. En resulten petites miniatures, o camafeus
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treballadament pinzellats, que, com els romans, ens mostren, enllá del temps,
els retrats reticents d'un altre present que, igual que el nostre, fou sobretot
abséncia.
En Nous quaderns de l'alquimista (1984) i Quaderns inédits de l'alquimista
(1991), Josep Palau i Fabre reflexiona sobre l'art de crear, aquesta alquimia
que converteix l'home en un demiürg volenterós, i sobre alguns dels personatges que l'exemplifiquen, com Pablo Picasso o Ramon Llull. Josep Piera,
pel seu costat, ha escrit un seguit de Ilibres entre l'assaig, el dietari i el 'libre
de viatges —literatura del jo, en diu— que només afecten lateralment el nostre
tema i que, en tant que l'afecten, mostren una progressiva coalescéncia entre
món extern i intern, discurs i vida. Una aventura literária arriscada, duta a
cap amb domini de la prosa evocadora, i conjuradora, que hi escau.
Montserrat Roig, tristament desapareguda, figura no sois entre els millors,
sinó també entre els més honestos assagistes catalans. Amb una escriptura
aparentment lleugera —Digues que m'estimes encara que sigui mentida (1991) i
Un pensament de sal, un pessic de pebre (1992)—, sabia travessar la crosta
anodina dels fets i extraure'n els sentits amagats. És un art rar, potser perqué
cal molla humanitat per exercir-lo: dir com si res coses de substáncia a partir
d'anécdotes que podrien semblar ínfimes. Montserrat Roig tingué l'art de
donar veu als silenciats i de mostrar als cecs el que no volien veure. Amb la
seua mort el silenci i la fosca són més vastos.
Entre els autors que han comenÇat a assajar-se als anys 80, Quim Monzó
és, al meu modest parer, el més rellevant, i a molía distáncia. Molts deis seus
articles —El dia del senyor (1984), Zzzzz (1987), La maleta turca (1990), Hotel
internacional (1991)— ordeixen una crónica festiva, i altament sardónica, de
la década a Catalunya. Una combinació reeixida de murrieria verbal, escepticisme conceptual i goig de viure sensual, que liqua en dosis petites, peró
vitrióliques. Potser siga el més divertit dels escriptors catalans actuals i és,
sens dubte, el millor retratista de l'instant de qué disposem. Cal recordar
també ací Valentí Puig, autor de dos dels dietaris més valuosos de la nostra
literatura recent i d'una collecció d'articles, Vicis del temps, amarats d'una
ironia més distant i un sentit de l'observació igual d'agut que els de Monzó.
Abans de tancar aquest apartat, caldria esmentar uns altres noms (alguns
deis quals s'acomoden millor en l'apartat següent), com els de Josep M.
Castellet —amb l'excellent Els escenaris de la membria (1988), entre l'evocació
i la crítica—, Maria Ángels Anglada —Paisatge amb poetes (1988)—, Joan
Francesc Mira —El punt de mira (1987)—, Antoni Seva —amb un simpátic
11 ibre de to clássic, Quadern d'ocis (1982)—, Vicern Villatoro —A l'inrevés
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(1989)—, Gerard Vergés —Tretze biografies imperfectes (1986)—, Baltasar Porcel
—Les i l'es encantades (1983)—, Josep M. Espinás —amb una pan de la serie de
reculls titulats A la vora de l'Avui, a més de llibres de viatges, etc.—, Agustí
Pons — amb els esbossos incisius de Retrats contemporanis (1991) i Deu daus
(1991)—, Josep Vallverdú —La lluna amb les dents (1989)—, etc.
Molt próxim a l'assaig literari, de vegades confonent-s'hi, hi ha el de
crítica literária. Ja hem citat els noms de Mari Manent i de Joan Ferraté, que
l'han practicada. La crítica és un dels grans camps de producció de papers
catalans. No podem entrar-hi gaire, o no acabaríem mai. Ens limitarem a
esmentar alguns autors i obres que, per la qualitat o la novetat, sembla que
ho exigeixen.
La novetat més comentada ha estat la irrupció d'una joventut amb
pretensions iconoclastes, que va representar molt bé el co•lectiu Joan Orja
(Oriol Izquierdo, Josep A. Fernández i Jaume Subirana). El seu llibre
Fahrenheit 212 (1989) va provocar reacciona bastant nervioses. Entre els joves
més o menys renovadors cal esmentar també Juliá Guillamon, David Castillo,
Francesc Calafat, etc., que s'han embrancat en discussions fructíferes amb els
crítics de més edat i entre ells mateixos.
Quant als llibres, esmentaré La rateta encara escombra l'escaleta (1982),
assaig de crítica feminista de Patrícia Gabancho que va alear ampolla; Retórica
i poética (1982), de Josep M. Llompart; El gest poétic (1984) de Vicent Salvador, intent volenterós de bastir una poética general admissiblement científica;
Literatura catalana, balanp de futur (1985) i Literatura catalana dels 80 (1991)
d'Alex Broch, enraonats i una mica previsibles estats de la qüestió literária a
cárrec del crític oficial de la denominada generació del 70; La construcció del
sentit (1986), de Dolors 011er, un dels llibres més intel•igents i suggestius que
s'han escrit en catalá sobre la materia, que inclou una exce•lent análisi dels
objectius de la poesia universal i de la catalana del segle XX, amb valuoses (i
valeroses) observacions sobre la crisi que la lírica hi ha viscut i de les temptatives d'eixir-ne que s'ataüllen. Enric Bou, a més de competents estudis sobre
poesia simbolista, ens ha sorprés amb un assaig notable, Papers privats, on
prova de definir qué és aixó de la literatura del jo (diaris, memóries, epistolaris, etc.), que tant ha proliferat darrerament en catalá, com a tot arreu. Entre
els reculls d'anides més o menys extensos, recorde ara L'agulla en el fil
(1988), de Josep M. Sala-Valldaura, per l'atenció que dispensa a les avantguardes; L'objecte immedia t (1991) de Francesc Parcerisas, que inclou un remarcable estudi sobre Estellés, i Subverszons (1990) de Jaume Pérez Montaner,
llibre on destaca l'aproximació a Harold Bloom i la seua angoixosa teoria de
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la influéncia. L'assaig d'história literária ha produit també obres de pes.
Citarem, almenys, els noms de Martí de Riquer, Lola Badia, Joan Ferraté i
Albert Rossich, per a la literatura antiga, i, per a époques més recents, els de
Joaquim Molas, Enric Jardí, Jordi Castellanos i Joan Triadú. Encara que
deriven cap a la monografia, vull recordar els treballs sobre Espriu i la
literatura deis anys trenta de Rosa M. Delor, enormement rics de suggeriments. Un llibre difícil d'encabir, pera molt recomanable, és Descriure escriure
(1987) de Daniel Cassany: un comentara ciar i amé sobre els procediments
més efectius d'escriptura, amarat d'una suau ironia estudiosa.
Tot i que, en la práctica, la distinció entre assaig literari i d'idees no és
gaire rígida (i en alguns casos, com els de Fuster i Ferraté, és decididament
improcedent), no deixa de resultar útil per situar els assajos de tema filosófic
o científic, que, en la majoria de les literatures, solen informar el gros del
génere. En catalá, la producció més o menys filosófica no ha tingut mai un
gruix notable, i durant la postguerra arriba a ser quasi inexistent. Ara, el
panorama ha canviat, i a banda dels sempiterns i una mica estérils debats
sobre si hi ha o no una escola filosófica catalana amb perfil propi, el que és
evident és que hi ha un seguit de llibres i uns autors que els escriuen. El
fenomen es congriá al voltant de la Universitat de Barcelona i del Collegi de
Filosofia, entitat fundada per un petit nucli d'addictes al pensament l'any
1977. En aquesta florida reflexiva conflueixen de manera passablement
harmónica dues tradicions, la que ve del pensament cristiá progressista,
amarat del personalisme de Mounier i Lubac i, posteriorment, del cristianomarxisme que representó Alfons Comín, d'una banda; de l'altra, la que aprén
en la facultat amb Emilio Lledó, Sacristán o Valverde (sense oblidar, fora de
les aules, l'exemple de Josep Calsamiglia) i passa la pallola de l'activisme
polític en organitzacions de l'esquerra més radical durant la transició.
En aquest velos escrutini, i limitant-me als autors que he pogut seguir,
voldria destacar alguns noms: Xavier Rubert de Ventós —Per qué filosofía.
(1983), Pensadors catalans (1987), El cortesá i el seu fantasma (1991)—, dedicat,
darrerament, a auscultar l'ofici de polític, que és el seu, amb un cinisme que
cal considerar bastant sincer, o descarat; el prolífic Eugenio Trías ha publicat
en catalá pocs llibres, pera ben interessants, El pensament de Joan Maragall
(1982), La Catalunya-ciutat (1984), i Els habitante de la frontera (1985); en
l'últim iniciava el capbussament metafísic que s'ha ensenyorit de la seua obra
posterior, la seua particular lógica del límit. Amb tot, en Trias, l'especulació
metafísica té sempre un substrat moral exigent i evident. Jaume Lores ho ha
indicat amb agudesa. Contra el present opac, la seua investigació intenta
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mantenir l'esperanca en un «singular sensible» (el ser humá, en aquest argot),
capas de crear un futur per a ell mateix i per als altres. Amb pretensions no
del tot diferente, peró per camins més aviat oposats, Josep Ramoneda ha anat
desplegant la seua arqueologia del saber personal —El sentit íntim (1982),
Mitolagiques (1984), Apología del present (1989)—. Des de la crítica del Tot, la
Veritat, els mites moderns i els sentits comuns, a la recerca d'una forma
substantiva, individual, de racionalitat. En el darrer llibre ha coquetejat amb
el nihilisme, refusant-se, peró, a caure en la radicalitat arrasadora del seu buit.
És obvi que rétols com pensament débil o postmodernitat han fet cena
forrolla a Catalunya. Un dels seus analistes més conspicua és Ángel Castiñeira
—21mbits de la postmodernitat (1986), Societat civil i estat del benestar (1990),
Cultura, pensament, nació (amb S. Cucurella, 1990), L'experiéncza de Déu en la
postmodernitat (1991)—, el qual també ha parlat sobre la societat civil i les
seues no sempre fácils relacions amb el poder. En aixó segueix la petja del
prolífic Jaume Lorés —Catalunya, política i socialisme (1984), Societat, cultura,
pensament (1984), etc.—, que és qui ha popularitzat la noció de societat civil
a Catalunya. Lorés no és un filósof gaire especulatiu, sinó el crític social més
constant i honrat que té en actiu, a hores d'ara, la societat catalana. Els seus
sermons, d'altra banda, demostren molta perspicácia i fan de bon llegir. A
pan d'aixó, és un gran coneixedor de la tradició intellectual del país. Les
págines que ha dedicat a l'evolució del pensament cristiá progressista durant
el franquisme són excellents. En una altra línia, l'estudiós més agut del
pensament i les ideologies a Catalunya ha estat Norbert Bilbeny. En particular el seu Eugeni d'Ors i la ideología del Noucentisme (1988) és un treball
rigorós, d'una claredat expositiva exemplar. M'estranya que no s'haja parlat
més d'un llibre així, tan il•ustratiu com, si se'm permet l'expressió, detergent.
Potser pocs han volgut veure, i menys encara entendre, el que el llibre té
l'audácia de mostrar. D'altra banda, Bilbeny ha escrit págines forra correctes
sobre ética i altres matéries —Papers contra la cinta magnética (1985), Millor
que els grecs? (1987), La ideología nacionalista a Catalunya (1987), El laberint
de la llibertat (1990), L'ombra de Maquuz.vel (1991), Ética i justícia (1991).
Dins el pensament polític, cal assenyalar els noms de Josep Subirós, Lluís
Sala-Molins i Josep M. Colomer. Subirós —Mites i raons de la modernitat
(1984)— ha estat, entre nosaltres, el crític més ácid del nacionalisme. També
ha passat per les baquetes el mite del progrés, amb to sovint nietzscheá. SalaMolins escriu els seus llibres amb una barreja de passió i de sarcasme que
recorda a vegades l'estil incisiu i polémic del millor Aracil. El seu De rege /
De libertate (1988) és el pamflet més intelligent que he llegit en catalá, en
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aquests anys. El silenci que tinc la sensació que envolta la provocativa figura
de Sala-Molins és desconcertant i injustificable, si no és la prova que, efectivament, apunta i toca temes completament tabú. Colomer, que s'ha anat
orientant cap a les ciéncies polítiques, ha publicat tres trebalis importants en
catalá: Nosaltres els catalans (1983), Espanyolisme i catalanisme (1984) i La
ideología de l'antifranquisme (1985). Es caracteritza, com observa Miguel Porta
Perales, per la documentació, el rigor i la transparéncia. Caldria afegir-hi el
mérit, poc comú, del compromís amb la veritat, en la mesura que és possible
endevinar-la. La visió de Colomer sobre els temes que tracta ha anat variant
amb els anys, no el seu esforÇ per no ser enganyós. Miguel Porta Perales fa,
en Camaleons i numantins (1991), observacions ben fines (que ací he aprofitat) sobre alguns intellectuals catalans. Amb tot, cert tic inquisitorial (que se
li ha aguditzat posteriorment) desllueix una mica el seu treball.
En un altre ordre de coses, peró encara dins el món de les idees més o
menys polítiques i socials, hi ha els noms de Josep M. Castellet i de Lluís V.
Aracil. En Per un debat sobre la cultura a Catalunya (1983), Castellet intentó
proposar un pacte cultural vigoritzador, realista i sense exclusions, des deis
postulats d'un humanisme actualitzat. La proposta no ha rebut l'atenció que
potser mereixia. Aracil és un cas a banda. Impulsor de la Sociolingüística en
l'área catalana, va publicar, el 1983, Dir la realitat, assaig sobre la construcció
social del sentit, a partir d'estudis dedicats a les relacions entre llengües, idees
i societats, que potser siga l'assaig de més ampla volada, més punyent i
illuminador de qué hem gaudit. Per un altre costat, el seu verb, ple de
digressions i implícits, entre la rauxa i la ironia, exerceix sobre el lector una
fascinació quasi hipnótica. Potser aquest estil, tan poc académic, sumat a
l'ambició mateixa de l'intent, n'ha perjudicat la recepció. O potser és que,
també ací, el que assenyalava era incómode de veure.
Entre els joven pensadors, subratllaré especialment l'obra de Gerard Vilar
—Discurs sobre el senderi (1986) i Les cuites de l'home actiu (1990)—, el qual
intenta fonamentar una ética ajustada a les limitacions de l'home. Reconeix
la pluralitat de valors, no la seua indistinció. Els seus llibres van plens
cions fondes com aquesta: l'experiéncia moral és el nom que donem als
nostres errors, o als nostres dolors. El saber del dolor moral és, de fet, el
motor del seu segon llibre, a la recerca de nous camins per a la dignitat de
l'home. Un altre jove pensador, Joan Alcoberro, ha escrit un sol llibre, El
desordre cívic (1983), i alguns prólegs. El llibre va ser un dels primers textos
que reflectiren el postmodernisme del moment. Alcoberro hi propugnava un
civisme modest, peró eficient, temptatiu, on els dogmes no tindrien cabuda.
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Encara caldria anomenar Josep Terricabras, bon coneixedor de Wittgenstein
i autor d' Ética i llibertat (1983), Fer filosofía.avui (1988) i Recerca filosófica
(1989).
El pensament cristiá, a més de transparentar-se en les págines de Lorés i
Castiñeira, es manté ben viu en l'obra d'autors com Josep M. Rovira, Jordi
Llimona, Joan Gomis, etc., que no estic, i ho lamente, en condicions de
comentar.
Un camp que l'assaig catalá fa temps que cultiva és el de la reflexió
estética. En aquesta década ha produit diversos llibres importants. N'assenyalaré quatre: El sentit i la forma (1990) de Jordi Llovet, autor que coneix bé
l'estética i la psicologia del Romanticisme alemany; La voluntat expressiva
(1987) d'Antoni Marí, llibre de bellesa poc comuna, on la reflexió sobre el
fenomen estétic, del classicisme a la crisi moderna, aspira per moments al
saber de la lírica. De la meditació sobre l'art passem, doncs, imperceptiblement, a la poetització del pensament, a l'obra que es crea reflexionant-se. En
aquest trajecte hi ha un guany profund de sentit. Eros i art (1990) de Gerard
Vergés és també un llibre admirablement escrit, que ens recorda amb savia
suavitat erudita que la passió de la carn és una branca més de l'arbre frondosíssim de la vida. Finalment, Jocs sense temps (1992) de Joan F. Yvars, qui
observa, en l'art actual, un moderat retorn a la virtut grega de l'excelléncia.
L'amplitud dels coneixements d'Yvars és astoradora: história, sociologia,
estética, bibliologia, art antic i modern. L'autor ens parla de tot aixó amb
aquella saviesa displicent en qué endevinem un veritable mestre de l'assaig,
moderadament addicte, com l'art que estima, a l'antiga virtut de l'exce•léncia.
Les ciéncies pures, per contra, estan molt pobrament representades en
catalá. A banda d'alguns textos de David Jou, hi ha un llibre de Josep Giner
Sorolla, Un nou génesi (1983), on exposa de forma entenedora i ágil les teories
actuals sobre l'evolució del cosmos i de l'home. Entre complexes investigacions bioquímiques, Giner Sorolla ha tingut esma d'escriure també un assaig
bell i breu sobre l'existencialisme, L'ombra i els somnis (1988), on manifesta
una vigorosa arrel humanista que el seu anterior assaig ja delatava.
Encara dins l'apartat de pensament, caldria anomenar Jordi Riera,
L'estructura de la realitat (1984); Ferran Graell, Análi si del fet social (1984),
Nacionalisme i humanització (1986), Filosofia del temps (1987); Salvador Giner,
Comunicació, domini, innovació (1985), La governabilitat (amb Xavier Arbós,
1990), L'interés comú (amb Victória Camps, 1990); Gabriel Maragall, Fragment
de sistema (1986); Alfred Badia, Crítica, somni, projecte, recerca (1987); Llorerw
Prats, El mi te de la tradició (1988); Oriol Pi de Cabanyes, Repensar Catalunya
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(1989); Jordi Sales, Coneixement i situació (1990); Margarida Boladeras, Jocs de
vida: Reflexions sobre la cultura i la condició humana (1990); Josep M. Bech,
La recerca del sentit i l'experiencza.del ternps (1991); Pere Saborit, Introducció al
desconcert (1991), Josep Lluís Font, etc.
L'assaig catalá també ha comenlat a parlar, per fi, d'autors capitals del
pensament, com Bruno, Montaigne, Descartes, Hegel, Nietzsche, Carnap, el
pensament medieval, etc., amb diversos graus d'encert. És un nou camí obert
que esperem que es mantinga i eixample.
Quant a l'aportació valenciana, ja he esmentat alguns noms: Fuster,
Aracil, Yvars, Giner Sorolla. Potser caldria arredonir un panorama poc
conegut recordant les intervencions escadusseres en l'assaig filosófic de Josep
Lluís Blasco, Vicent Raga, Gustau Muñoz i Joan B. Llinares. Dins el camp
més compromes amb la societat, hem d'incloure-hi les reflexions sobre
cultura i nacionalisme de Joan F. Mira i d'Antoni Mollá, a més deis treballs
de caire sociológic de Rafael Lluís Ninyoles i les meditacions polítiques
d'Ernest Garcia o Alfons Cucó.
La bibliografia sobre qüestions de lingüística o história és amplíssima i
fins i tot un repás velos resulta prácticament impossible. En la primera part
d'aquest paper ja n'hem dit alguna cosa. D'altra banda, l'assaig lingüístic, que
en aquests anys ha agafat molta vela, s'ha vist mascarat per tota mena de
messianismes, profecies i persecucions; derivacions més própies de dominicana
que d'astorats lectors laics. Potser siga preferible no acostar-se a una tema que
obsedeix tant les atribolades penses catalanes. Pel que fa a la história, la
distinció entre assaig, monografia i Beitrag és massa borrosa, i la producció
exigiria una análisi especialitzada, que ací está fora de lloc.
Amb tot seria grotescament injust no esmentar alguns llibres que rn'han
semblat especialment valuosos: Occitá, catalá, friülá (1987) de Xavier Lamuela
és un assaig breu que té la virtut de fer ciares i distintes qüestions molt
enfosquides i embullades; Una llengua és un mercat (1991) de Jesús Royo és
un text de rara qualitat, a pesar de certs futurismes finals que hi desdiuen.
Royo, amb humor i lucidesa, escombra una série de mites adherits al catalá i
aposta per una llengua útil per a la societat que la parla. Ens recorda aquesta
senzilla veritat: treballar és dir, aportar un escreix de sentit a la naturalesa per
contruir-hi un món. La llengua és el mercat on aquest sentit dels humans es
pondera i circula. Royo ha tingut, a més, l'extraordinari encert de parlar-nos
de la immigració a Catalunya des d'un angle fins ara inoit, des de l'angle
immigrat, i ho ha fet molt bé, amb passió i amb vivor, en catalá. Ara, aquesta
experiéncia, lacerant, ja és una part constitutiva de la nostra história. En una
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línia relativament semblant a Royo han treballat Joan M. Tresseras i Enric
Marín en El regne del subjecte (1987), un llibret curt i dens on, entre altres
coses audaces, se'ns postula la necessitat de reintroduir el subjecte humá,
socialment i históricament determinat, en la teoria de la comunicació i en
denuncia, de pas, l'escamotejament, que és, en realitat, una ofuscad&
Assajos com aquests, entre altres, ens recorden que alguns subjectes
catalans tenen coses a dir que valen la pena de ser sentides. Aquesta és l'única
recapitulació que ara com ara puc fer. I, al capdavall, és la que més importa.
Ja ens va bé que el catalá siga una llengua en qué va podent-se parlar d'ecologia, de disseny o d'Alemanya (hi ha un assaig curiós sobre aquest tema, Del
jardí estant• calidoscopi d'impressions d'Alemanya (1991), de Maria L. Soler i
Marcet). Molt més decisiu que aixó és que el que s'hi diu hi compte. Bastants
dels llibres que he esmentat mereixen de comptar-hi, al meu modest parer. Si
he aconseguit transmetre aquesta impressió, que demana ser ratificada, o no,
en la lectura, el temps esmerÇat haurá valgut la pena.

