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SOBRE L'ESCRIPTGR PERIFERIC

i

M'han aS�gnat un tema,i 'quan dic que me l' han assignat vull dir

que me'l van proposar amb una certa urgencia • Tenia tota la lli

vertat d'acceptar 0 no,pero pesava arr mi, a mes a mes,aquella cons

c t enc t- que, 1 encar-r-ec s
'

originava en una entesa previa segons la
",l· \ oSr'

qual aquell \a'qui s'qssigna no es nagar-a a l'assignaci6. I es qu.�,

en aquest cas,el tema era prou suggestiu per induir-me a provar
de 1�a.(-�· els limits, resseguir-ne ,rri. que fos irregularment i a

salt�,�e:f perfil,i ajudar-me jb mateix,en un marc 1ntim,a veure'l

una mica clar.

�obem�tica de l'escriptor periferic. Si periferic vol dir del

vlltant,en certa mesura periferic significar� el mateix que extra-

vaga�t en la seva primera accepci6, aquell que circula per fm�a



e

del circuit. Es ben c br : hom presuposa que hi ha un circuit

interior,dins el qual cal circular: qui no es dins,hi es pe

rif�ric,li correspon una 6rbita exterior,es,doncs, un extra

-vagant.

Jo podria prendre el terme escriptor perif�ric com aplicable als

inconformistes radicals, els de � ba�f���vrabpresa com ruptura,
-

� �

artesans de l'esoterisme, l'escriptura automatica, ( el text-c�n_
cer de Pedrolo ); els incompresos i els tothora considerats pro�

vocadors :un Josep Espunes, un Carles Reig,no poca producci6 de

Guillem Viladot,de Josep-Lluis Segui. He esmentat,no sabria dir

ji inconscientment 0 no,tres ponentins i un valenci�,gent tambe

perif�rica geogr�ficament.

En una literatura ,conjunt de producci6 literaria col.lectiva

que es correspon a una llengua, no hi hauria d'haver altra peri

fericitat que la derivada de les actituds,la invenci�, els nous
'-/

eamins ji aixb temporalIDBnt,transitoriament,perqu� allb que es

novetat i xiscle esdeve amb el temps eami fressat i murmurL in-



tida esta muntada dluna altra manera cal oferir una promoci6 ,si

_ Un autor amb poca obra, no vincu

lat als centres de difusi6 del llibre,poc �ssidu � les continuades

J- culturals del Cap i Casal, ser� perif�ric nom�s en

un grau denotaJiu--: un f;)utor amb molta obra publicada,allunyat dels

grans centres de difusi6 i publicitaris, esdev� perif�ric per defini

ci6,com l'altre,pero la perifericitat Ii �s molt m�s feixuga i con

traproduent,se Ii gira mes en conn�a que no a l'anteriorment dit.

Avui dia la producci6 literqria,ho volguem 0 no, no s'acaba amb

l'edici6 del llibre iamb un parell de cr..},tiques -si les obt� -a

les publicacions periodiques: ni tan sols no s'acaba amb una satis-

factoria sortida comercial del llibre. Hi ha m�s elements, la bas-

pot ser pr�via del titol,i una s�rie d'escaires de l'autor en mi

nientrevistes,gasetilles ;despr�s encara vindran els recordatoris

de. l'esdeveniment en forma de articles dlan�lisi. Cal posar
,.

cada llibre en rela,ci6 amb algun espectacle,cal dur-lo a una sala

de festes,un drug-store de moda, unes galeries d'art,un escorxador



marginaci6,extra-vagancia i circulaci6 estrictament comarcal

creix mes com mes gruix te la producci6 del referit escr> t1p or.

IJ' �ofensiu. Pero resulta que ens fan perif�rics als que no vivim

al Cap i Casal,que no eixim cada dia als car�ers de la capital,

que no tenim acces als seus diaris. Som tinguts per provincials,
i f�cilment de la denotaci6 geografica pot passar-se a la comota

ci6 rebaixadora. Per quins sets sous escriptors plenaments respon

sables ran d'esser, a partir de dades geografiques, "provincians n?

dO voldria realment poder �� la problematica de l'escriptor

perif�ric d'una manera desapassionada, al mes objectivament possible.

Tanmateix, em trobo essent un �criptor pe r-Lf'e r-i.c j-c) �ateix-:: i) malgrat
que no tinc dret a atorgar-me caJ representativitat, pel mat e i.x pe�
de la meva producci6 edi tada, em consti t.ue i.xo ,i a i.xo s I que es objec

tivitzat,en una mena d'escriptor�tipus per al col.lectiu dels que

hem volgut anomena� periferics. Ting�� nresent ,qye la, situaci6 de



proporci6 ) ,el cens de lectors habitua1s es pobre : i no ens ha

de fer contents que les concentracions urbanes de Catalunya siguin
les que me s 11egeixen de tot L' Estat : han de repartir e L t em'ps entre

dues 11engUes ,i aixQ minva ,rosega e1 cens esmentat. L1avors, mes

que en d'a1tres 110cs,conve fer soroll, moure gent que parlin del

o un restaurant,i organitzar no una sino diverses trobades al

seu entorn,amb el seu pretext. Aviat veurem -per contrast i subs

tituci6 d'un signe pel seu oposat -que l' originalitat consistir�

a B£ presentar llibres,perque al pas que anem,fins i tot es pre

sentaran en public 10. guia de mercats i fires i la llista de les

farm�cies de torn. I aquesta facecia acabada de dir enclou una

veritat massissa: en qualsevol ciutat, treure un llibre al ca-

rrer ,avUi, requereix de fer-ho amb un cert .soroll. Si hi havia

public
� ?

sentirH}.prou lector,aquella <",�G{,¢.d."�: no se com una nece-

ssitat . ara, tot i haver augmentat ( i ara no se en\ quina real
- - -

,



tens" a.c.eAs_ a� -= I

llibre i del seu a�tor 0 autora. Si
�

-un periodista que pugml

destinar un e s pa i, per par-La r de t'u en un diari ,�ort ara s amb

el ritme i la freqUyncia que fara que el public no t'oblidi del tot,

e1 teu nom quedara com una �purna subliminal dis posada a disparar-se/

talment un resort,tan bon punt l'agent evocador torni a remoure's.
\nlle en . �,guts

Par-que l' interessant l �
� mes). estudls pro funds de la tevo. o or-ar en

revistes de poca difusi6 i destinades a un public culte i estudi6s,

rau en la freqUent aparicio; en breus note� a 10. premso. diario., a 10.

TV, a 10. r�dio ••• I,ni cal dir, a la publicliat. Bl llibre, particulo.r

ment el publicat per editorials de gran difusio,es un objecte de mer-

t, kx��ble
cat,per al �.ual � _/

un llangament publicitari equivalent 81 dels al-

tres productes que volen vendre's massivament. El mecanisme de pro

moci6 consisteix a f:er una publicito.t suficientment contagiosa,repetida,
c�g��l��zar grans masses de lectors,r�al� �fApo�encials. Perb cal

treure'ls del ni�vana anterior, cal�svetllar-los,i posar-los en dis

posici_6 ode "tas!ar, pr-ova r-" aquell producte. Si el llibre ha e�stat
e.LS dlYleT�

_

d' lin---pfem'l gr-oe , '_ e s precis recuperar aquests diners: d' aqui

en perve 10. gran t irada, i cOrI:!eguentmet�/ la gran publici ta t, escandida

r

Ii



a'�: remeses, pe r-Lo da camerrt , estudiada en mitjans, espais,ritme,eslogans.

Tot aixo beneficia qualsevol autor que hagi publicat un llibre((de pre

mi'tTanmateix, els premis poden c omencar- a desvalori t",ar-se avLa t , per-
.,._ , h' h It Ls s i

. .

t t t ern n...el:e...,;..,.., , ,qUI:;: n l a mo s s rrnej a Sl 0 S �re eria en
.

1 atencio del public
en la mateixa mesura que els mes sorollosos.es produiria una s�turaci6
de l' atenci6, que es el cue em s embla que a·€ur�-p�.$ia.f un cop arri bada

la saturac�6 de premis,numericament parlant.

A la darrera reunio de l'Associacio d'Escriptors en Llengua Cata-

lana una de les questions que van posar-se a discussio,o van plan-

tejar-se per a'debats posteriors/fou la de l'exces de premise A

l'ambit de la nostra llengua n'hi ha tamts que en bona doctrina est -

d f st i.ca no e's pr-ev i.s ible que hi hagi prou autors per satisfer-ne la

demanda de textos,amb el risc de descredit de la convocatoria si es

deixa desert 0 de la banalitzacio dels mecanismes de sel�cio i

premi si es dona el guardo de totes passades a obres de merit per

dessota del nivell exigible.



•

Fora dels premis ''-k.� _-",.:..� _'"
" la norrral producci6 d' u� escripl.-

tor, apareixerh m�s facilment divulgada d'entrada si ell viu i es

mou per Barcelona. He dit Barcelona ,i no Manresa, Matar6,Sabadell

o Vic. 'Com dins de Franga ocorre amb Paris, i a qualsevol al tre pais

amb la capital politica, aquesta ho xucla tot. Des de els grans mit-

jans de producci6 als grans espills d'amplificaci6 i la pirot�cnia

de llangament. La normal producci6 d'un autor que visqui a Figueres,

La Seu d'Urgell,Berga, Tortosa 0 Lleida,no es veura mai tan afavori

da pels mit �ns de difusi6. Hi ha diverses raons : des del fet que

molts autors, aixi que es coaencen a veure les orelles emigren a

Barcelona i, en certa manera,deixen de fer cestat als provincians,

esborren fins a cert punt els seus trets originaris,fins al fet qe

a l'autor que viu a Barcelona el "veuen" sovint, "va" als llocs,

( fora d'alguna singular excepci6 ,c0m Pedrolo ), es deixa caure



� en aquella exposici6,sessi6 4e teatre, .presentaci6, tau�a rodona,
�

I'

::. inauguraci6, c(bl.1oqui, visita col.1ectiva, "panellt de televisi6 •••

Ai-xi la seva pres?;ncia t� una mena d'efecte multiplicador, "era"

aqui i alli,OO. aparegut,ni que sigui un xic de gairell,a les fotos

de premsa 0 ,un instant,en el video 4el reportatge. La rendaque treu

de tQt aquest,diguemne espectacle,�s minsa,pero �s com la gota
!

que cau i forada : pel cap ba i.x dona . repetida fe de formar part de

l'escena. El novel.lista, poeta 0 dramaturg de la perif?;ria,en rro

apar�ixer m�s que de cent a mil a la TV,la r�dio i la premsa,�s com

si estigu�s mancat d'un cert ingredient de ciutad8nia. Ni que sigui

respectat i �dhuc popular en el seu �mbit de resid?;neia,no arriba en

imatge a tot el public,encara que la seva obra,posem en el MQllor

dels casos,si que hi arribi. Avui dia la imatge visual de l'autor,

el seu moviment corporal,el seu estar visible,el seu perfil, s6n

.. curiosament atots per afermar una existeneia liter�rial

Aixi �s,i no cal donarld tombs. Queden per a les histories de la

literatura els retrats al daguerrotip de Verne, Hugo i Turgu�niev,

on aquells autors romanien immobils,com petrificats,i eneara a
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benefici dels lectors actuals, que s6n e]Js qui veuen repro

dulda l'efigie de l'escriptor historic; els contemporanis

rarament sabien ni la cara que feia aquell autor, tal volta el

=,

predilecte •

Avui la imatge, la limatge en moviment i fins un cert muntatge

publici t"ri ( La I1posa" La Lndo Le nc i.a fingida, I' oi'iginali tat

d'un angle � s6n imprescindibles. La validesa maxima la t�

l'impacte,i l'impacte �s,com he dit abans,la pres�ncia tradulda

_

en imatge. La civilitzaci6 de la imatge,se n'ha dit.

�Precisament, en aguest mateix volum incloc un estudi sobre

aquest tema,que de tan prop toea l'home d'avui,i que fa referen

cia no tan sols al reforg Lnf'o rraat Lu i cient{fic "els eLemen ts

grafics _,sin6 al testimoni d'existencia, quasi certificaci6, que

la imatge fa necessariament d'una persona. Si no tens imatge,no

ets.



Quan a la gran ciutat els mitjans han de servir-se d'escriptors,

no estrictament de periodistes de plantilla, recorren a aquells que

tenen m�s prop, que viuen en un radi f�cilment abastable. Tot enca

rrec editorial, tota col.laboraci6 escrita 0 oral/�s demanada a

qui m�s rapidament es localitzable iamb qui l'intercanvi �s pla

nerament fac�ble. El temps mana. Perfecte,fins aqui. L'escriptor

perif�ric es convidat a col.laborar en mitjans de gran difusi6 en

el cas d'efem�rides personals - l'han fet acad�mic,o Ii han donat

un premi ,ha publicat l'obra numero cinquanta - 0 quan cal tractar

un tema especific de la seva cormrada 0 del seu context espiritual

geogr�ficament ac�tat. Per no fer-ho massa dram�tic,afegir� que tam

b� ') hi recorren per a temes que coneix molt mill�r que els que te

nen a m� a Barcelona. � he rebut darrerament dues invitacions a

col.laho�ar en revistes culturals :la primera em plantejava d'es,
criure sobre "Qu� es el lleidatanisme" ; la segoHa, mes recent,



•

em demana d'escriure sobre Jaume Agelet i Garriga. No em proposen
�
.c

d'escriure sobre Josep Carner, Anselm Turmeda, els poetes actuals

o la erisi liter�ria del segle XWI : ni els passa pel cap. Als peri

f�rics seHls encarreguen temes periferics. No podem negar Que ,en

principi (perb no en exclusiva) devem ser els qui mes documentada

ment podem fer-ho,perb tenim interessos generals a mes ames dels

particulars. Ara, co m deia, si saben que coneixem un tema a fons,

recorren a nosaltres,amb un sentit ben definit de la utilitat del

nostre concurs: en voler evocar la figura d'Evelyn Waugh, autor

angles que jo conec de primera m�, el diari "Avui" va encarregar

me'n l'article. El mateix va passar amb el centenari de la publica

ci6 de L'Illa del Tresor, de R.L.�tevenson.

En el cas de col.laboracions de tipus mes general, com sien prb

legs,introduccions,presentacions i,sobretot, traduccions, tambe

l'escriptor periferic (s a la cua. Parlo per experiencia,la Que

em donen dot�enes de llibres traduYts,entre els quaIs m'han estat
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_� escassissims volums d'actualitat, ben poques novel.les

�boniques1 en canvi m'han carregat amb tractats plens de notes al

peu de p�gina, assaigs forga i�digeribles. I-aixo en temps recu

la.ts, quan convenia t
'

esforg de tots i ,':_,.,_ provinent de totes les

bandes del· pais. A Tele-Estel eren benvingudes les col.labora�

cions de fora de Barcelona,i com a traductor els anys seixantes

i primeries dels setantes encara vaig tenir algunes oportunitats

bones. En venir els vui tantes les jbves fornades de traductors

��bitants de Barcelona han bloquejat el camp,un camp que,per al

tra banda,no m'ha estat dolor6s d'abandonar,perque ja havia fet

una carrera per altres senderes.

Aquells maons de llibres estrangers, aquells congres sense es

tovar,jo els traduia pacientment a tant la pagina i a cent -setan

ta quilometres del Cap i Gasal,sen$e posar els peus a 11 editorial.

Mentrestant, els escriptors de Barcelona obtenien,o es buscaven



Barcelona i es deixaven fo:oografiar al costat del traductor,aug- •

en aquells despatxos ,llibes d'actualitat, assaigs de temes

_d'exit en els pa:tsos d'ori�lh novel •.les �gils d'autors VLu;s

anglesos, alemanys, italians i nord-ameri�ana Que visitaven

r- ......

mentant La sensaci6 de persona
-- activa Que cal donar.Amb

aixb no vull insinuar que hi hagues menysteniment- ,sin6 una sit�a

ci6 de treballadors arribats fora d'hora,i allunyats, als quaIs

es reservava el material que abans no s'havia col.locat • Tambe,

doncs, en aquest treball de (ol.laboraci6 la immediatesa fisica,

la comoditat de convocatb ria,la fitxa a m�,jugava a favor dels

autors del Cap i Casal.

Al cap d'un temps la dist�ncia fisica crea una mena d'artorsi,

i ham descobreix que malgrat posseir un cap clar i �peratiu,els

horitzons se Ii ban poc 0 molt escurgat. L 'autor periferic esdeve
r

un autor zonal i l'eco que obte l'obte als mitjans locals,mentre

al Cap i Casal es va difuminant la seva obra ,perque no s'hli solen

prPJ�ctar les noticies culturals de les ciutats "secund�ries ".



de la zona on viu i escriu,s6n poc dot��s economicament per disposar de

redactors 0 critics en literatura. Aleshores, els �
informes que donaran

de l'autor periferic es basa�n en el que ell diu 0 en estudis anteriors,

per-c no pas en una ana.La s i. de La seva obra , Manuel de Pedrolo en el d.e..sot�t-
¥ � J

dietari que va publicant a El Temps es queixa de les e9�evistes Que se Yi

fan 0 se li proposen, en les quals la persona entrevistadora no sap res

o quasi res de la seva obra. Un autor es manifesta per la seva obra,i

A ml�s ames, els directors de cul tura del! Cap i Casal han canaf.at

s6n
amb el temps,i els nous, gent que el'autor periferic molts cops

_ no ccn e ix ,com tampoc ells no el coneixen tota vegada ja quasi

nome s te un eco znnal en tant que pers ma amb n Lma t.ge " (mal

grat que continu! editant a Barcelona ). I aquesta gent nvva que

ell no coneix ignoren cada co� mes la historia cultural recent,

i,paradoxalment s6n els que obren i tanquen les aixetes dels mit

jnss de conunicaci6 i difusi6.Per contra els mitjans de difusi6



Ii cal tenir un entrevistador 0 utLreferidor que (onegui aquella obra.Jb
,

_""
- -- .:;-� - A::�tarp.be he al.ludi t repetidament a la sensaci6 disgustant -d I e-scoiLta��l.'re-" "'"

/

".l:7��� demararrt, si t' afai tes amb m.mquina 0 amb ganiveta. Durant anys",
en temps molt mes obscurs que els a'avui, la premsa de Lleida deia d'un

suno s o gueservidor que era un escriptor barceloni que vivia a Lleida,i alXO perque

com que escrivi� en catal� ••• No hi ha,doncs, informaci6. A la llarga, la

repetici6 d'algunes noticies diriem b�si,ues, dibuixa mes be l'esb6s del

escrip'or,encara que el desconeixement de la seva obra persisteix. Ja he

dit que aixQ es imputable a la impossibilitat empresarial de fer una dis

tribuci6 de les tasques de redacci6 per especialitats. Les millors referen

cies ales obres dels escriptors periferics solen venir d' altres autors

periferics,els quaIs han llegit,si ,la�va obra i ames comparteixen els

,

mateixos problemes.



vetats, l'oportunitat d'�er espectador de tants de enriClui-

La dramatica contrapartida rau en el seu tard� descobriment.

Un8 part impo�t dels problemes de l'escrmptor oeriferic orove

de la societat on s'insereix: es una realitat innegable nue les grans

activitAts culturals ,com hem dit abans; e1

marc referencial d'actes acumulatius,la vinguda i presentaci6 de no-

dors. Compartits, i a i.xo es cr'uc i.aLv amb mo L't e's altres persones, 0 si

voleu un nombre considerable de persones,amb inquietuds ,sentit cri
t

tic,informac'o·· cultural en diversos graus, en tot cas que permeten

a l'escriptor que viu a la gran ciutat tenir consciencia renovada a

"'

d'una situaci6 cultural,literaria,i una perspectiva ades reculadq,

ades aproximada,de la valua de la cuina de la cultura i de la crea

ci6 cultural en un ample sentit. Tot aixo manca a les viles i ciutats

mes petites. Darrerament hi ha hagut un esforG per descentralitzar

les creacions culturals, per fer itineran�les ostres culturAls,
"-

pert) continua�sense
existir aquell public. A les viles i ciutats pe-

ele � ..

tites la gent s sempre la mateixa, un cercle redult interesFst 6I'l.

les arts musicals,plsstiques i de la paraula. Aquest cercle redult

de la gran ciutat,on, pero,la reducci6, degut al



volum demografic,no es tan esca �osa. Si en illl cens mil

_-

persones interessades en literatura podem contactar i contrastar opi

nions amb cen�,som rics d'intercanvi critic,i avaluacions. Si dispo-
r�) ;".-(l11

sem d'un cens de �v rarament passarem d'��a dotzena de persones

arnb els nostres interessos i la corda de sintonia de les quals

s'adigui poc 0 mofffi amb la nostra. Aixi, l'escriptor perif�ric so

freix una mena de doble a�llament, el dels grans centres creadors

i difusors i e1 del seu public mes immediat, el qual el desonneix

�4molts cops. Hem vist abans com els mitjans de comunicaci6 no disoo

sen d'�ements especialitzats en lletres i han de valdre's de col.la

boracions.Tot ajuda a rebaixar l'em?enta de l'autor perif�ric. El

qual ha d' encloure' s en el seu marc me s immedia t, pr-ac t i.camerrt el
, )

seu scriptorium,i fer la seva feina mancat d estlmuls altres que el

miracle renovat de la seva voluntat i la .Ie:breta creadora.

Ara be, aixQ en casos d'aut�ntic caracter i temperament 9rou intens,

es transforma en avantatge: les dificultats acreixen la oot�ncia crea

dora, obliguen a mes,el pou genera mes esforQos �r sortir-ne. I

es aixi co� obres realitzades en soledat sorprenen de vegades per

la potencia,la duresa i transparencia combinades,la �ndresa i

humanitat.



L'escriptor periferic ra de sortejar,pero,d'altres riscs per exemple,

les pressions que pot �ebre. El teixit d'amistats i coneixences,la re

ciprocitat de favors que s'han de tornar 0 en certa manera pagar, tot

es com imminent i penja damunt el seu cap un si es no es de faiq6 in

qUietqnt,�i no amena9ador,. Ajuntem-hi l'inevitable �c politic, 61

1 � a d f
.

� 1 t t N· 1 d·
la majoria d'.

tqua no poar e ug1r ae 0 •. 1 ca 1r Que, com
�

escr1p ors,

el periferic maldara per ro�andre deslligat d'adscripcions politiques

concretes, i, en molts casos,fins i tot mantindra una distancia fisi

ca
!
d r�s�-, cle.. p�tl� �

\.A."t-\. --j�O1;./J2--X�) 4e pB--r'sanes
-

dedic'qdes a la poli

tica. L'anomenada independencia de l,escriptor sol resultar sempre

cara, pero dins un context periferic ho resulta.mes,i afegeix un al

tre al.llament als tfUllaments acumulats.��}:\ rn� 'J�u..�'·1\le no l' e sc r'Lp ,

tor de la gran ciuta� el periferic esta vinculat a unes servituds

socials,precisament per La s eva singuLar-I ta.t , Una pomera sola desta-

ca dins un verger, pe r-o no en una pomereda de centenars 0 milers d'!
__�

arbres. El col.lectiu d'escriptors es d,-,ona a la gran ciutat. A la

periferia l'escriptor es molt mes singularitzat,destaca precisament

no nomes per la valaa que pugui tenir, tants cops menystinguda per

simple ignorancia,sin6 tambe perque se l'assimila amb la palanca



-" -

util en determinats _;_ moments"culturals" ,i d l
a i xo se'n volen

servir,fins a cert punt co mpr-e ns ib'Lemerrt ,
els _d.�'Lg�� :{tei-iferics.

Recordo ara que el Rector de Vallfogona, magnific especimen oeri-

t7d� J.-)./ I, 11 _

//
.• .>JVr

f'er i.c , fou 8.Y"'-0r_�\'�- -�% ae." La pe.r-Lf'e r-La , -e.n, nomenat acompanyant
'I·

del Virrei i familia en un viatge 111�r�;t.��..:: de plaer , / � __., i aquesta

�\..L una servi tud, en el :- seu cas quasi en quali tat de buf6. Dins el

marc p�iferic l'escriptor es particularment sol.licitat per autoritats

zonals per fer parlaments,presentacions,assi�tir a �aules rodones 0

decorar,no pas sempre adequadament, un acte acade�ic. I aqui l'es

criptor no te tria, els actes no s6n tants que, com a Barcelona,pu

gui demanar que busquin un altre si a ell creu que no li encaixa l'ac

te ; aqui l'oferta es escassa i les vinculaciorrs d'amistat,de recipro

citat en el servei 0 favD� , mes intens�s. Sense esmentar ara,per obvi

- L���_�1f��d:��trenat fins i tot familiarjni les suspf.ca c i.e s

que els refusos a col.laborar desvetllen ine1itablement En1loc com

a La periferia les acti tuds provincials ,provincianes J lliguen
i condi

cionen.

'i

II



En resum podriem dir) del que portem exposat fin� ara )que el creador

literar: que accepta el seu paper de periferic, �i us pIau per forqa,

es clar)i es com si vas t Ie un hab.i t''1ue a ell el molesta ni�e no a.gui

visible per a molts d'altres. Com aquells unifotmes escolars que en

el fons refusen els qui els han de portar. Pero que serveixen per

distingmr-los per fora.

En el cas de la literatura catalana, l'escriptor " de cO'1larques",

- i aquesta definici6 no correspon,naturalment, a una categoria es

tricta i definida 0 acceptada,pero es un terme per entendre'ns -

es adscripci6 , com si el fet

del- Cap i Casal" fos un

de singularitzar-se

de

peca t 0 una tria ,

n forma derisoria. Malauradament

ha esdevingut a Catalunya
,

que s expressa en llengua propia, equivalent del" de provm.ncias" �uete/lW dr-et-�
el mon cultural castella utilitza. Les comarques tenl.r bons

fruits, born embotits i bona mel, p er-o no bons literats. Hom no drLa

pensar que si les comarques tinguessin una autentica din�mica de con

servaci6 de valors, i poguessin impedir la di�snora de cervells,que



boratori,analisi de laboratori,un cultiu : critic,format per

han d'anar a treballar a fora, a l'area 1}lacrourbana barcelonina,es

podria tenir la pretensi6 de crear un "cultiu" en termes de la-

personas capaces d'avaluar i potenciar la tasca dels escriptors pro

pis,fer-los barrejar amb els residents a la gran conurbaci6. Ni cal

dir que ,un cpp mes exposarem que viure a la gran conurbaci6 es un

avantatge Fer a l'escriptor mediocre 0 menys dotat, perque el fet de

barrejar-se amb tota aquella bullida que es mou entorn dels fets cul

turals li d6na un relleu ,ocasionalment repetit,que n'emmascara

la frontera de la seva valua.

No tenim un cos socia I' ales comarques, que po t enc i.'i 11 escriptor.

Ni tan sols tenim un cens de lectors prou ampli __ exd.g enc i.a , per be

que darrer8ment el cens lector hagi augmentat. Examinem, perc, que

demana el consumidor corrent de llibres : demana aaueLl.a novetat,

aquell remi, allo de que ha parlat la·televisi6,la rEtdio,la or-emsa ,

-

o e l- llibre anuncLa-t com e s cando l., enca-ra me s •
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Hom diu que l' autor per i.f'ar-Lc exagera el barroquisme 0 .1' expressivisme

del llengtiatge precisament per fer-se notar. No se fins a quin punt

at.xo pot donar-se com axioma, com a t endenc i.a comprovada 0 com a simple

punt de reflexi6 assagistica. Si examinem alguns dels mes famosos autors

literaris,trobem que,almenys en els seus origens geo gr-af i.c s, s6n peri,f��·

rics: apressem-nos a dir, amb tot, que a i.xo no 'f)� ser mai argument per

a res.L'origen,en aquesta discussi6 entorn de la qual ens movem , no

val pas tant com l'adscrici6 en activitat i qu�tidianitat. Oscar Wilde

i s6n perif�rics. en origen,pero la seva brillantor, co r

la de George Ber1\� Shaw,la van desenvolupar dins el rovell de 1 'ou

del medi, a Londres • Sigui com sigui hi ha un punt de certesa en aque-



lla asseveracio : el
"

_ fet de L" erigen pe r-Lf'erLo man+e

la lluenter,el centrast luminic, el coler,que tenien els auters quan,
H

censc(�¢ttns de la seva perifericitat , emigraren per educar-se .0 per...

treballar, al re"'$ell de l'eu. Dins la literatura d'expressio <astellana

es dona encara preu palesament aquesta expressivitat reblada i subratlla

da en el. llenguatge que cernperta la cendicio de periferic, tant mes que

molts dels periferics pre�enen
,

de cultures erigin"ariament ne expressa
<:»

des en castella : seria el cas de Fernandez Flerez, Terrente Ballester

Camilo Cela .0 Ramen del Valle-Inclan per la banda nerd-eccidental del

territeri literari. Unamune,Maeztu,Bareja,Celaya� pel nerd

Gabriel Miro i Azerin pel sud-est �Curiesament cap catala ne ha destacat

en castella, per melt cerrectament que he hagi fet,

entenent per catala aquell qui he as de llengua i s'expressa per esc_rit

en castella. Ni tan sels un Marse ,ni,per descemptat,un
co slfiflnle�1s fills d'immigrats,els barcelenins de parla familiar castella-

na, del tipus dels Geytisele.o



La periferia, dones, de la lite�tura cat4J-ana caldra cercar-1a en el

r 'lli/propi territori. Ara b('!, qui� e.s e1 centre? D'una manera convencional

hem convingut que el centre 4�Barcelnna. I aixb no pas per altra ra6,en

cultural,per la s eva gesti6, capadta:t �EUl.-e-

actes, creacions multiples, �
. aanife sta-

p'�arri-artistiques. En aquest sentit els autors mes periferics

foren els del Rossel16 -generalitzant ara la Catalunya Nord - els de

l'Alguer ••• I, com una mena de peseudo adscripci6, els valencians i els

lleidatans 0 ponentins. Un nu�,amb tot,destorba la linealitat i unifor

mitat del concepte : els ponentins ens diem periferics ,perb fins a quin



punt aixb no es una exageraci6,no sabria formular-ho. Un COnegut meu in

sistia que els lleidatans haviem d'escriure meua i no meva: aixb era

agafar la perifericitat

de Buts�nit equivalents

normes

.Periferics

en tant que conreadors d'una dete�minada manera d'emprar el llenguatge

no gosaria negar-ho del tot,i vaig exposar la questi6 en una

secci6 del meu llibre De Morera i Galicia a Guillem Viladot. D'mna manera,

insisteixo, temptativa i a mig cami del pre�assaig,passi. A�a be, ens

. han fet � pBriferics que no som la distancia ,sobretot pSicolbgica,

i torno ales formulacions del comengament, del rovell de lpou, del

centre poder6s,amb els sens oblits, les seves escales de valors febles

perb sostinguts per !a publicitat i les taifes delc col�istes a la

premsa. Ajudant-hi,es clar, la politica editorial. En aquest sentit

ja seria hora que l'administraci6 reprssentada per l'Associaci6 d'Es-

criptors en Llengua Catalana, 0 la Instituci6 de les Lletres Catalanes;

alguns noms empolsegats, vivents encara llurs portadors, que

han estat reduits a una malaltissa perifericitat. Prenguin exemple del



.. i:

Premi d'Honor de les Lletres Catalana�que ,amb totes les critiques que

�
se li poden fer· i que ,personalment" �'. com tots els altres membres del

Jurat del qual forma part, ha sabut premiar gent--1Jrrm--Einr-i��aior, elf quay
podem considerar escripto� perif�ri� tipus. I agegeixo que si abans he

parlat de pseudo-aelscripci6 a a,a.eixa categoria dels ponentins i valencians

sobre aquests vull parlar ara. Perqu� em sembla que quanla perifericitat

te e1 gruix en exemplars que tenen els autors actuals del Pais Valencia,

ja es constitueix en nucli autbnom i emissor :Cremades, Valor, Andres Es-

tel�s, Fuster, Colon, Valls,Sirera, ••• Els bale'rics ni els esmento,

pe r'que e5tan molt mes units a l'anomenat rovell de l'JOU que no els ponen-



desenvolupar un tema tan ampli. 'En s6c conscient i he mesurat les limita

cions que em sotjaven i s'han fet paleses. Amb tot, vull indicar una po-

tins.

Es prou clar que aquest rep� que estic fent a la situaci6 dels escrip-

tors periferics, hauria hagut d'esser una taula rodona, un debat, �na serie

d' opinions si mes no, que haguessin enfocat des d' angles pr'pu di f'ez-en+s

la problematica que jo tot just si maldestrament he encetada. Una persona

'sola a banda d'involucrar en l'analisi dades i termes que nomes a ell
/

'

afecten, i esbiaixar ,doncs,l'encaminament dels raonaments, es feble per

ssible sortida al.nus d�s escriptors pro iament ponentins.
,

� ::.��:::: �:�. �

,
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,E1S ponenti���',?C����"'�� h��)g�'_.5_d:� �nquerir el rovell

de l'ou. Ho han fet alguns poetes,postumamen
_

'," del propi vivent,com as

el cas recent de Jaume Pont i Jordi Pamias • Hem t!i:ntinejat com campane

;ties intermi tants, ara i adeslalgul;ts pro siste�) pel volum de la nostra 0 bra,

necessari en tot cas en la seva ��agnitud per fer-se escolt� minimament •
.

"

,

I pareu de comptar. El dilema encara as :0 vas a viure a la conurbaci6

o ets considerat un proginci�, algli que escriu des d'un esgla6 segon.
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Ara be, en el cas de Lleida, del Ponent en general, tendim a

rar,l'escriptor d'aquef,3ts rodals, que hi resideix,que no te el papa

lloneig constant a Les planes de les pub.li cacLone de Barce,lona, com

algli abandonat ales pr-opi e s forces. Jo voldria dir qU�: -tal vee-ada

el col.lectiu d'autors periferics d'aqul no ha empres prou accions

o pel cap baix poques fins als nostres dies, per donar-se a coneixer.

I avui dia,donar-se a coneixer cal fer-ho amb els ajuts institucio-

nals. Si repassem dues 0 tres bones actua ions dels darrers temps
--'

ens convencerem d'aquella viabilitat insinuada. Tenim en primer lloc

les edicions de l'I.E.I.,les quailis han establert un inici de tradici6.



Teni� els pactes de la Diputac:LO

en virtut dels quals iamb l'ajut economic de la Instituci6,aquell�
\<:.�S��

-

105� al carrer obres actuals d ' autors lleidatans • Tenim

les edicions dutes a terme darre¥ament ambS�riodicitat,
per dues editorials lleidatanes,les quals}per be que ,

amb cadencia

fe� aV't"\h 9�
.-/

lenta i han contribuit meritoriament a instal�lar una activi-

tat que els nostres historiadors hauien trobat sempre a mancar. Tenim,

doncs,aquestes activitats editorials ales quals podrlem afegir la

que poden generar ,-si els guanyadors fossin gent del Ponent, -les

successives edicions del Premi d'Assaig que convoca anualment la Pae-

ria. Es tot aixo satisfactori ? No del tot,pero innegablement es una

filada positiva del mur. Que manca ? Jo diria que manca la publici tat.

Tal com sona, la publicitat,i a carrec de les institucions. Quan es

publica una obra d'autor d'acl, no pocs cops es ell qui ha de moure's

i remenar racons,accionar palanques i comprometre d'altres voluntats

per donar a coneixer aquell producte. Aixo ja esta be,pero em sem

bla a mi que en actitud de servei a la comunitat i co� una afirmaci6



'.·f

de sumand les institucions locals i zonals haurien de projectar

l'autor i la seva obra sobre el conjunt del pais: fer forat a la

Barcelona tants de cops obtusa en aquest camp,destravar els colzes

que no de Lxen , espai per-que un rerif���c s
' hi encabeixi.

A� com ara als periferics nomes ens resta el tre4all sostingut,
la soledat envoltant,la confianga mes profunda, intima, �allo que

la pena/i el mirall quasi exclusiu de l'autocritica.


