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"Països de paper", de Francesc Calafat

No voldrill plIs encetllr (de nou) el (vell)
del>llt de què és I per" què serveix III

crític.. literilrlll, però III fl<¡ur.. de FnlnCRSC

CII"flIt (BellregUllrd, 1960) em servir'; per

exempliflclIr el que " ml em semblll que
Muri.. de ser Ull bon crític IlterllrL Parsos

tH paper (Afers) és U"" lIlltologlll de textos
crítics I lISSlIgístlcs sobre Ilterllturll ellt.. I..""

-UmI concepció 9101>111 I generoSll, ben

enteSll per CI'''fat, lluny de qUlllsevol
distorsió polític.. I dins el cor>cepte d'un

filòleg, d'un científic de III lIengUll I III

Ilterllturll: "III nlIrrlltlvlI vlIlencl.."" és UnlI

plIrt de III nlIrrlltlvlI clIt1IllI"". perquè U""

Ilterllturll és U"" lIengUll, U"" lIengUll

literilrill per ser més precisos. Per umt, és
difícil d'entendre III nlIrrlltlvlI vlIlencl.."" .. I mllrge de III Ilterllturll Clltlllll""'- (JlI

sé que el meu comentllrl pot pecllr d'obvi. però en els temps que vivim cre<: que
cili remllrclIr-ho.)

Així. P"isos de pi'lpl!r és. d'u"" blIndll. el testimoni de III fel"" Ingent que ClIIl1fllt

hil desenvolupllt III lIl1rg dels lInys des de c"rad.rs. El País (III secció

"QUlIdern" de l'edició vlllenclll"") o El T.mps. De l'lIltrll. SUpoSll un

reorde""ment del seu dlseurs crític d'entendre III literllturll I III lIengUll. un

recorregut pels lIspectes més destllcllbles de III seVll fel"" I U"" ClItlllogllcló de

les lectures que conformen el més prellble de les llOstres lletres. I ho fil en

qUlltre blocs: els d;,sslcs unlverSllls (Shllk.spellre. DlInt•• JOllnot MlIrtorell.

Montlllg..... ClImus. BlIud.llIlre ... ). III ""rrlltlvlI vlIlenclll"" contemporilnlll. III

poeslll Clltlllll"" en present I U"" evocllcló de JOlln Fust•• (que li serveix per

plIrlllr de III crítlclI). lli selecció 110 és plIS lIrbltr;'rlll. sillÓ que estil supeditlldll li

U"" Interrelllcló textUllI I dlseurslvlI. en què fins I tot els dilsslcs trlllts

esdevenen objectlvlIts des d'un punt de vlstll "modern". és li dir. trlldlcló

rellOvlIdorll que des de III IlOstrll perspectlvlI hil gUllny"t IlOves lectures.

complementilrles I villides per III llOstre context. Així. sl Montlllg.... I els seus

Assaigs "i""u.guren III literllturll del jo I III d'Idees". BlIud.llIlre "és conslderllt

un dels primers eserlptors que dó"" clltegorlll lIrtístlcll li III metròpoli I li III

mllSSll lIllÒnlmll que hi cllmpll'-

Però potser lIquestll prlmerll plIrt del llibre és molt més còmodll d'eserlure per li

un filòleg. perquè es trllctll d'obres de les qUllls jlI existeixen diversos corrents

vlIlorlltlus que es poden consultllr I ponderllr. Possiblement. 1'lIctlvltlIt més

complexll és III crítlcll o resseny" contemporilnlll. jlI que l'obrll que lI""litzll 110

té encllrll el recorregut temporlll suficient com per lIferrllr-se li U"" visió molt

plIrclllL És on ClIllIfat demostrll els vlIlors que m'lIgrlldll resSllltllr com li villids

per 110 cllure en III crueltllt grlltuitll o el ridícul III Clip d'un temps (que és qui. li

CllpdllVlIlI. esdevé el millor crític). per esdevenir equilnlme I entregllr III lector

U"" vlIlorllcló III més objectlvlI possible. sense oblidllr que rere el llibre hi hil un

esforç 110 del tot blIlder. I rere el crític hi hil un lector 11mb filies I fòbies. A
blIndll d'hIIver-llOs demostrllt 11mb eserelx que dispoSll d'un gruix de lectures ben

plIJdes (sobretot de lectures dilsslques per 110 cllure en tòpics o Ingenuitllts).

demostrll U"" voluntllt rellltlvltzllnt. que té en compte tlInt lIspectes positius com

neglltlus. un sentit senzill I directe de III contextUlllitzllcló en U"" relllitllt I U""

trlldlcló compreSll I lIsslmlllldll 11mb eserelx. Així. de III mlltelxll mllnerll que pot

plcllr el crostó d'un lIutor de IIl1rgll trlljectòrlll que 110 dó"" el millor en

determl""des obres per mllndrll o delxlldeSll. 11mb els lIutors joves de villUll
estlmllble però mllncll de temps esdevé temperllt I encorlltjlldor. El que és cert

és que sigui l'un o l'lIltre. ClIllIfat SlIp veure encerts I errors en el tlInt per cent

lIdeqUllt: U"" obrll mili ser;' esplèndldll o eSpllntoSll en un cent per cent

En l'lIpl1rtl1t dedlcllt li III ""rrlltlvll vlllenclll"". un dels grllns encerts representll

l'estllbliment d'un corpus literllrl I U"" revlllorltzllcló d'lIquest corpus. tenint en

compte les dificultllts per lIrrlbllr li estllblir-se. Així. llis llOms evidents de JOlln

F....ne.sc MI..... Jos.p Ple.... I F,uT...n TOlT1lnt. hi sumll el pes d'obres jlI

dilsslques I de representllnts d'u"" modernltzllcló qUlllitlltlvlI de III proSll

vlIlenclll"" 11mb III repreSll democriltlclI: Jos.p LozlIno (11mb III puntll de lIl1çll

que slgnlflcll Cr1m de goormanla). Vicent Usó. F....ne.sc BodÍ¡ MlIrtí

Domínguez o MlInuel BlIlxllull. entre lIltres.

Però el que més m'hil sorprès de F....ne.sc ClIllIfat és III cllpllcltllt

d'esquemlltltzllr èpoques. corrents I gèneres. Ho demostrll li III plIrt dediclldll li

III poeslll. Potser lIlgú crltlcllr;, l'lIspecte reducclonlstll que tenen els esquemes.

però en un plIllOrllmll tlIn denslflcllt I voluble com és III poeslll clltlllll"" s'lIgrllelx

l'esforç que hi fil. que potser quedll U"" mlcll lIl1uny"t en el temps (l'obrll més

properll que s'hi resseny" és del 2004. "'agrana. de JOlln NlIvlIrT'O). però que

té III virtut de 110 delxllr-se Clip d'lIquells llOms en lIctlu que. qui més qui menys.

lICOrdll que representen els millors vlIlors de III poeslll clltlllll"" dels dllrrers

trentllllnys.

No voldrlll estendre'm 11mb més conslderllclons. que 110 sigui lIgrlllr l'lIpl1rlcló

d'lIquest llibre. que ens presentll l'esforç d'unll""listll de III literllturll fi. esforçllt

per fer-se entendre I fer-llOs-Ili entendre. que potser IlOmés InteresSllril li gent

del rllm. però que per llis necessltllts d'un cert gUllltge li l'horll de trlllr lectures

estlmllbles esdevlndril un dels millors referents. sobretot per III fluJdeSll I

dllredllt 11mb què ClIllIfat eserlu I deserlu
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