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LA COL·LECCIÓ «ARGUMENTA»: AVALUAR CRÍTICAMENT
LA CULTURA CATALANA DES DEL 1975

Josep Camps i Arbós
Universitat Oberta de Catalunya

Nascuda el 2002 a Vilanova i la Geltrú, la col·lecció «Argumenta», publicada per
l’editorial El Cep i la Nansa, amb Francesc Mestres al capdavant, i coordinada per Fran-
cesc Foguet, professor de literatura catalana a la Universitat Autònoma de Barcelona, i
Mireia Sopena, editora, és una ambiciosa col·lecció de dotze monografies que plantegen
un doble objectiu: revitalitzar el gènere de l’assaig, francament deficitari en el panorama
de l’actual edició en català i, alhora, abordar les problemàtiques culturals que té la socie-
tat catalana com a marc de referència. La col·lecció ofereix, per tant, una tribuna d’opinió
i d’anàlisi que dialogui amb el passat i que incideixi en el present. La confecció de cada
monografia parteix d’un debat intern entre els membres de l’equip Argumenta que, en
diverses sessions de treball, en defineixen conjuntament l’orientació i debaten el guió
previ elaborat pels coordinadors, com també en valoren el resultat final perquè el projec-
te tingui la màxima cohesió i coherència; tanmateix la tasca de l’equip no es limita a
aquestes reunions sinó que, amb voluntat d’incidència pública, ha organitzat i organitza
presentacions de llibres, taules rodones, lectures, jornades de debat, etc, ja que un dels
seus objectius és, precisament, incentivar la reflexió i la discussió al voltant dels volums.
Pel que fa a les monografies cal dir, d’entrada, que mostren una idèntica estructura: una
presentació, a càrrec d’uns coordinadors, diferents en cadascuna però pertanyents sem-
pre a l’equip Argumenta, que plantegen el tema a tractar i duen a terme una sinopsi dels
treballs; diversos articles de reflexió (normalment entre vuit i dotze) a càrrec de recone-
guts especialistes; i un diàleg final, a manera d’epíleg, amb experts en la matèria. De les
temàtiques que es comenten, se’n planteja una visió diacrònica (sobretot des de 1975,
l’inici d’aquell període que s’ha acabat anomenant Transició), l’estat de la qüestió i les
possibles perspectives i propostes; quant al contingut dels textos es compagina el rigor,
l’alta divulgació i un esperit crític, sense voluntat de defugir, en cap moment, la polèmi-
ca. Els títols dels dotze volums de què consta la col·lecció «Argumenta» són els següents:
El (des)crèdit de la cultura (2005), La gran desil·lusió. Una revisió crítica de la Transi-
ció als Països Catalans (2005), Societat catalana, societat limitada? (2007), Embolicats
amb el periodisme. Reptes dels mitjans de comunicació catalans (1975-2006) (2007),
Mutacions d’una crisi. Mirada crítica a l’edició catalana (1975-2005) (2007), L’escena
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del futur. Memòria de les arts escèniques als Països Catalans (1975-2005) (2006), Arts
sòlides o líquides. Les arts visuals als Països Catalans (1975-2008) (2008), La literatu-
ra catalana en la cruïlla (1975-2008) (2008), (Des)acords. Música i músiques als Països
Catalans (1975-2009) (2009), Una impossibilitat possible. Trenta anys de traducció als
Països Catalans (1975-2009) (2010), Pensament i ciència als Països Catalans (1975-
2005) (2010) i Testimonis del segle xx (2010). No és la intenció d’aquest article dur a
terme un estudi exhaustiu de la col·lecció, per la qual cosa el nostre comentari se centra-
rà únicament en les línies mestres dels volums en què la filologia i la literatura, en major
o menor grau, hi fan acte de presència; de la resta, ens limitarem, en canvi, a donar-ne
una succinta nota del contingut.

UNA CULTURA EN CRISI?

El volum inicial, El (des)crèdit de la cultura, serveix, des d’una reflexió general, de
pòrtic a la resta de monografies de la col·lecció. Les diverses contribucions que l’integren
giren al voltant de la idea de si la banalització i la decadència del món de la cultura és
una percepció errònia o una realitat. En altres paraules: la democratització de la cultura
implica renunciar, definitivament, a l’elit? La proposta dels coordinadors, Albert Mestres
i Trinitat Gilbert, és la de donar resposta a aquesta qüestió, tot fent un diagnòstic de l’es-
tat de la cultura des de diferents camps: filosofia, creació, literatura, política... Es tracta,
de tota manera, no tant de fer una dissecció des de cada camp sinó d’aportar una visió
general des de cada àmbit d’acció cultural. Pel que fa referència als articles, Bernat Puig-
tobella, a «La realitat adjectivada», indaga els possibles significats del substantiu cultu-
ra, un mot que «ja no vol dir res, ni serveix com a punt de partida per abordar el proble-
ma de la cultura» (p. 22) i que només té sentit quan va acompanyat d’un adjectiu que el
defineixi. Semblantment, a «El descrèdit de la cultura», Joan Borja i Sanz analitza els
diversos contextos i significats en què apareix el mot cultura per tal d’esbrinar les reper-
cussions que l’eclosió del coneixement, el principal fenomen del segle xx, ha tingut so-
bre les formes que tradicionalment s’han qualificat de culturals: entre d’altres, la crisi
dels intel·lectuals emblemàtics i de l’imaginari tradicionalment compartit, la devaluació
de les formes de cultura considerades com a improductives o el triomf de l’eclecticisme.
A «Una posició pròpia», Magí Sunyer delimita el terreny de la cultura amb el de les
humanitats; d’antuvi defensa la democratització de la cultura en tant que ha permès que
arribi a més persones que mai (té un consum i una acceptació importants) encara que
hauria de plantejar-se unes fites més ambicioses per tal d’evitar l’excessiu consumisme;
també comenta el vessant polític de la cultura, progressista per a les mentalitats d’es-
querres, de tall per a les conservadores, i d’altres aspectes com la necessitat de no con-
fondre cultura amb divulgació (la gran temptació dels polítics i dels programadors) o la
crisi d’un model determinat, el de la renovació contínua, que ha convertit artistes i espec-
tadors en víctimes d’un consumisme frenètic. Com indica el títol de l’article, «La litera-
tura no és matèria, sinó energia: sobre el (des)prestigi de la literatura avui dia», Josep
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Murgades se cenyeix a l’àmbit de la creació literària: remarca que no es tracta d’un ob-
jecte prescindible sinó que és inherent a la mateixa naturalesa humana ja que és simultà-
nia amb el sorgiment i el desenvolupament del llenguatge; l’autor també repassa la tra-
jectòria de la literatura al llarg de la història i la seva funció aglutinadora i identitària i en
reclama el paper capdavanter a l’hora de desentrellar el sentit de les imatges a què ens
aboca la nova cultura audiovisual.

Els altres textos de què consta el volum són els següents: «Notes sense tonalitats
apocalíptiques», de Fina Birulés, indaga sobre la responsabilitat dels canvis culturals (el
procés de globalització, les noves tècniques de comunicació...) en relació amb la sensa-
ció de crisi que envolta el concepte de cultura; «Cap a la fi de la cultura, entre el lament
i la inexistència d’(auto)crítica en la dictadura invisible», d’Oriol Pérez Treviño, en què,
entre d’altres qüestions, es comenta la pèrdua d’autoritat pública de la música clàssica en
tant que herència del passat; i «Una cultura de l’equivalència», de Carles Llinàs i Puente,
sobre la batalla dialèctica entre l’herència il·lustrada, de caire progressista, i la manca
d’herència que es proposa des de la desconstrucció. En el diàleg, presentat amb el títol
de «Cultura en crisi: vida i renovació», el sociòleg, Salvador Cardús, i la professora de
grec, Eulàlia Vintró, tracten temes com la definició de la cultura, el desprestigi que pa-
teix, les polítiques culturals o el paper dels mitjans de comunicació.

L’EVOLUCIÓ DEL LLIBRE CATALÀ

Mutacions d’una crisi. Mirada crítica a l’edició catalana (1975-2005), coordinat per
Josep Lluch i Mireia Sopena, té el seu origen en les crisis que van afectar el sector edi-
torial durant els primers anys del segle xxi. En efecte: es va passar del voluntarisme,
sorgit en plena repressió franquista, a la professionalització i a la concentració; un procés
que editorials fundades als anys seixanta i setanta no van poder resistir. Factors polítics,
culturals i editorials expliquen aquest esdeveniment, segons els coordinadors: la conver-
sió de les editorials en un negoci cultural, la crisi de temàtiques com la religió o la polí-
tica, l’escassa aposta dels mitjans de comunicació pel llibre en català, la uniformització
de l’oferta (autors i temes), la inflació de títols, l’abús de les innovacions tecnològiques
(que si bé han accelerat el ritme de producció han acabat per perjudicar la qualitat del
producte), el fet d’anar a remolc d’un món editorial que depèn d’altres literatures, o el
nou perfil dels editors, més uns gestors amb coneixements culturals que no pas uns intel-
lectuals de prestigi. Per tal d’apropar-se a la complexitat del tema, els coordinadors van
cercar la col·laboració de persones que, si bé eren coneixedores del sector, no tinguessin
vincles amb cap editorial. El volum s’articula entorn de tres eixos: la història de l’edició,
els agents editorials i la publicació d’obres minoritàries.

El primer eix consta d’un únic article, «La dignificació del llibre en català», de Lluís
Bonada, una aproximació als segells editorials catalans al llarg dels darrers quaranta
anys. L’autor se circumscriu als tres aspectes que considera que han caracteritzat el sec-
tor editorial en llengua catalana: la concentració editorial, l’expansió del que es coneix
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com a llibre popular i la relació entre l’oferta i la demanda; també fa palès el grau de
dependència de la literatura en català respecte a la castellana —que implica una desper-
sonalització de la cultura en llengua catalana— malgrat la professionalitat de bona part
dels editors. El segon eix l’obre el text de Manel Ollé, «La mida (i la llengua) sí que im-
porten», en què es denuncien les mancances que pateix l’edició en català i s’ofereixen
propostes d’acció. Un dels problemes, segons l’autor, és que les noves polítiques editori-
als es basen en el principi de rendibilitat per sobre del que hauria de ser habitual, el pres-
tigi cultural, cosa que ha comportat la renúncia a editar gèneres com la poesia (excepte
els títols subvencionats per premis), autors clàssics universals o bé estrangers (només es
tradueixen valors segurs i comercials) i remarca, igual que Bonada, la subsidiarietat del
mercat català respecte al castellà; la renovació del mercat (amb productes ambiciosos)
hauria de venir de part de les editorials petites i mitjanes —sovint no barcelonines— i no
pas dels grans grups editorials. «El sector llibreter a Catalunya. Particularitats d’un món
que mira al futur», d’Àlvar Masllorens, tracta de les sempre complexes relacions entre els
editors i els llibreters, tasques que l’autor ha exercit: de fet, es plany que els editors no
posin la mateixa cura a l’hora d’editar un llibre que de promocionar-lo; caldria, des del
punt de vista de Masllorens, un intercanvi fluid entre editors i llibreters per tal de llançar
degudament els nous llibres, informar dels productes o posar fre a les devolucions (que
s’aconseguiria disminuint el nivell de producció i augmentant el d’exigència). La darrera
contribució, «Carta del traductor literari emprenyat», signada per Joan Casas, se centra
en els problemes que tenen els traductors per a poder subsistir i viure professionalment
de la traducció literària al català: n’indica les pèssimes condicions laborals, tot i que la
seva tasca esdevé una aportació imprescindible a la tradició literària pròpia; finalment
reclama traduccions de clàssics universals (alguns dels títols, però, han estat traduïts in-
necessàriament diverses vegades) i reedicions del nostre patrimoni literari.

El tercer bloc de la monografia consta de tres articles. «L’edició de la literatura infan-
til i juvenil catalana ahir, avui... i demà?», de Joan Portell Rifà, ens apropa al món de la
literatura per a infants i adolescents: se’n descriu la situació (editorials, premis, difusió...)
i se n’assenyalen les mancances (la necessitat d’impulsar estudis destinats a analitzar-la,
l’absència d’una crítica professional, d’unes polítiques de promoció de la lectura i d’unes
campanyes publicitàries de novetats), alhora que es defensa la necessitat de fixar-ne uns
clàssics. «University Press a la catalana, una quimera?», de Carlota Torrents, ens introdu-
eix, des de la seva experiència a Eumo editorial, a un altre tipus de publicació que ocupa
un espai reduït en els mitjans de comunicació: l’edició universitària; l’autora suggereix
propostes per a fer rendibles els títols del catàleg ja que una editorial universitària pot ser
comercial i alhora elevada i, per tant, ha de poder donar a conèixer no només llibres per
a especialistes. Per últim, Oriol Izquierdo, a «L’edició electrònica», se centra en el paper
de les tecnologies de la informació i de la comunicació i, sobretot, en les possibilitats de
promoció i distribució, i en la modificació del procés editorial (des de l’autoria fins a la
difusió tot passant per l’edició i la producció, amb el significatiu abaratiment de costos).
El volum es clou amb el diàleg «L’edició en català: balanç i perspectives» entre l’editor
Miquel Alzueta i la llibretera Imma Bellafont: s’hi debaten temes com el paper de la bur-
gesia en l’edició catalana, el bilingüisme, la professionalització dels escriptors, la crisi de
la indústria editorial, la relació editors-llibreters o les concentracions editorials.
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A PROPòSIT DE LES ARTS ESCÈNIQUES

Les aportacions de L’escena del futur. Memòria de les arts escèniques als Països
Catalans (1975-2005) basteixen, per primera vegada, un documentat punt de partida per
a començar a estudiar i a valorar les arts de l’espectacle dels darrers trenta anys, ben car-
regades encara de tòpics i de complexos. El llibre s’obre amb una introducció al tema a
càrrec dels coordinadors, Francesc Foguet i Pep Martorell, en què valoren críticament el
paper de les arts escèniques en la societat catalana contemporània: la irrupció de la tecno-
logia i de les experiències innovadores, els dèficits de la política teatral, la incidència de
la crítica, l’evolució de la dramatúrgia i de la dansa o els reptes amb què aquestes arts han
d’acarar el futur. Tot plegat ha donat lloc a un fenomen, tant estètic com ideològic, que
Foguet i Martorell han batejat amb l’expressió canvi de paradigma, que ve marcat pel
disseny d’una política teatral condicionada per interessos partidistes —i no pas culturals,
com hauria de ser— i per la priorització de la vessant econòmica dels espectacles.

Entrant en el contingut dels articles, Núria Santamaria, a «Buscant la pedra filosofal:
entre la institucionalització i el mercat teatrals», qüestiona uns del tòpics més estesos
sobre l’evolució del teatre català des de 1975: la configuració de l’escena contemporània
com a producte del teatre independent; l’autora, tot i atorgar una certa importància a
aquest fet, hi atribueix una sèrie de variables i arguments que el matisen: no totes les fi-
gures de relleu en aquest procés de transformació procedeixen del teatre independent, les
divergències internes que van sorgir a l’hora de dur a terme les propostes, una cronologia
difusa o el paper jugat per la crítica (que permetria fugir d’una lectura de la tradició que
tendeix al reduccionisme o al victimisme). El teatre cultural és l’eix sobre el qual Manu-
el Molins vertebra el seu article, «Resistència i riurecràcia (per Galileu i Sísif)»: es tracta
d’una concepció teatral que no és pròpia de temps passats sinó «una forma d’aprofundir
en la llibertat del present, tractar de millorar la qualitat democràtica del nostre dia a dia i
obrir-nos a un futur més ple i solidari» (p. 52); una manera de fer que exemplifica a través
de les metàfores de Galileu (la necessitat d’una fermesa productiva que continuï creant i
assumint tota mena de riscos) i de Sísif (que reflecteix la complexitat del món contempo-
rani i el seu procés d’adaptació i autoorganització). L’article de Carles Batlle, «Drama
català contemporani: entre el desert i la terra promesa», és un recorregut pel teatre de text
des de 1975; l’autor hi dibuixa tres etapes: la primera, la dècada dels vuitanta i la prime-
ra meitat dels noranta, significa la revifalla del teatre de text i l’aparició d’un jove drama-
turg, Sergi Belbel mentre que els autors sorgits durant la dècada dels seixanta i setanta
(amb Josep M. Benet i Jornet al capdavant) es deixen influir pels més joves; cap a meitat
dels noranta s’inicia una segona fase amb la irrupció d’una nova generació de dramaturgs
(Enric Nolla, Gerard Vázquez, Jordi Sánchez, Carles Alberola o Joan Guasp) que adop-
ten una dramatúrgia que tendeix a eludir tant els referents concrets com els problemes
ideològics i socials; amb l’inici d’un nou segle, s’entra en un nou cicle que presenta una
gran diversificació de propostes i, a diferència d’etapes anteriors, les peces presenten un
context definit i una nítida voluntat ideològica (serien els casos de les estrenes de Sala-
mandra, de Benet i Jornet; o Forasters, de Belbel). Per la seva banda, Josep R. Cerdà
tracta a «Ni perifèrics ni alternatius: aïllats» de la marginació que sofreix el món teatral
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ubicat fora de la ciutat de Barcelona i que particularitza en el teatre insular; a més formu-
la la suggerent hipòtesi que els autors (i els directors, les companyies i els actors) illencs
només han estat valorats quan s’han integrat dins el sistema de producció barceloní.

La monografia no deixa de banda la dramatúrgia que no és stricto sensu textual. N’és
la prova el treball de Mercè Saumell, «Els grups o l’altre teatre català», que ens apropa a
la tasca que han realitzat durant la Transició grups tan heterogenis com Sèmola Teatre,
El Tricicle, Els Joglars, La Fura dels Baus, La Cubana o Teatre de Guerrilla. Altrament,
el text de Bàrbara Raubert, «La dansa des de la democràcia: moviment en expansió», és
un documentat treball, amb informació de primera mà, sobre les raons que expliquen la
precària normalització d’aquest gènere, de les dificultats i de la incomprensió pel qual ha
travessat des de 1975 i que l’han abocat, tot i les associacions, festivals, mostres o con-
cursos, a una situació gairebé marginal. «El teatre sota control» és, en canvi, la transcrip-
ció de la llarga conversa que van mantenir els coordinadors amb el pintor, escenògraf i
director Iago Pericot, que hi expressa el seu punt de vista sobre la situació present del
teatre català, sovint a partir de les experiències dels propis muntatges. El darrer article de
la monografia, «Entre la crònica i la crítica. Notes per a un estudi de la crítica teatral
(1975-2000)», de Gabriel Sansano, evidencia la inexistència de treballs sobre l’àmbit de
la crítica dels darrers trenta anys; l’autor hi apunta algunes dades que haurien de servir
per a iniciar-ne l’estudi: les tenses relacions entre creadors i crítics; l’evolució dels parà-
metres de la crítica o la importància de les publicacions periòdiques des d’on es realitza-
rà l’activitat crítica.

Clou el volum «Canviar de model, teixir relacions», el títol amb què es presenta la
transcripció de la taula rodona «30 anys de transició? Balanç de les arts escèniques de
1975 a 2005», on van participar l’actor i director Hermann Bonnín i els dramaturgs Joan
Cavallé, Jordi Coca i Gerard Vàzquez. Les intervencions van servir per a debatre qüesti-
ons que plantegen les diferents aportacions de la monografia: els guanys i les pèrdues en
l’evolució de les arts escèniques durant el període de la transició i la seva incidència en
la cultura i la societat actuals; les conseqüències de la institucionalització del teatre cata-
là, que ha creat un mercat amb productes efímers, centralitzats a Barcelona, i que ha
impossibilitat el naixement d’una xarxa teatral a les comarques; la proposta de bastir
ponts de diàleg per tal que València, Mallorca i Barcelona, els tres grans focus de la
creació teatral en català, arribin a entendre’s; o la disposició d’obres en funció de la fran-
ja de públic a què s’adrecen (des de les més comercials a les més selectes).

LITERATURA I MODERNITAT

La literatura catalana en la cruïlla (1975-2008), coordinat per Isabel Graña i Teresa
Iribarren, és una remarcable monografia sobre la literatura catalana del 1975 fins avui.
Un sistema literari que, com indiquen les coordinadores, ha passat de ser sostingut pels
poetes i per la poesia a tenir com a carreus els novel·listes i narradors i, en certa manera,
el que es coneix com a «literatura del jo». Obren el volum dues valoracions globals del
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període realitzades per dos exdirectors de la Institució de les Lletres Catalanes. D’una
banda, Jaume Subirana, a «Paraules i futurs. Sis comentaris a tres dècades d’escriptors i
sistema literari», intenta demostrar que la situació actual de les lletres catalanes és posi-
tiva (oficialització de la llengua, creixement del mercat, vitalitat creativa, activitat tra-
ductora, edició de milers de llibres anuals, consolidació de la Diada del Llibre i èxit de
les fires de Guadalajara i Frankfurt...), per la qual cosa convida a abandonar el victimis-
me, tot i que reconeix les dificultats per a fer créixer el públic lector. De l’altra, el pano-
rama que presenta Francesc Parcerisas, a «De l’esquizofrènia i del ‘com si...’», és radi-
calment diferent ja que si bé es podria pensar que les lletres catalanes han superat l’etapa
de la dictadura i viuen un moment àlgid (nombre d’escriptors i llibres publicats, àmplia
nòmina de premis literaris...), s’hi detecta una manca d’implantació social (índexs de
lectura migrats, tirades reduïdes de llibres i manca de distribució, desigual competència
davant la producció en castellà...); a aquesta circumstància s’hi afegeix la pèrdua de
prestigi de l’escriptor, la manca de nexes de continuïtat respecte a la tradició heretada o
la negativa influència del factor mediàtic. «Literatura infantil i juvenil: d’on venim, qui
som i on podem anar», d’Antoni Dalmases, aborda, des de la pròpia experiència, la tra-
jectòria de la literatura destinada a infants i adolescents des de 1975 i, en certa manera,
complementa l’article de Joan Portell Rifà aparegut al volum sobre l’edició: l’autor es
lamenta del fet que el llibre ha deixat de tenir un paper decisiu en la formació del jovent
i reclama, en termes similars a Parcerisas, la necessitat de recuperar els lligams entre la
tradició i l’actualitat (que es fan evidents amb la necessitat de rescatar tant la literatura
infantil de preguerra com la dels grans clàssics); igualment Dalmases és crític amb els
mitjans de comunicació, pel poc interès que dispensen a aquesta literatura, i amb l’escas-
sa qualitat que destil·len algunes obres d’escriptors, tanmateix de reconeguda fama.

El gruix principal d’articles de la monografia analitzen, des d’una perspectiva emi-
nentment diacrònica, els diferents gèneres literaris. «Consideracions sobre la difusió i la
recepció de la poesia catalana», de Jaume Aulet, sistematitza la producció poètica dels
darrers trenta anys i en desfà alguns dels tòpics més estesos (la data de 1975 com a canvi
de conjuntura literària, la manca de referents després de la desaparició dels grans mes-
tres...) alhora que destaca els canvis que ha experimentat el món editorial i ofereix una
nòmina de les col·leccions aparegudes, que han dotat d’una singular vitalitat el gènere,
cosa que indica, tanmateix, la anormalitat del sistema literari català. Josep Camps, a
«D’Ítaca al Congo: la novel·la catalana dels anys de la democràcia», du a terme una revi-
sió històrica dels corrents narratius del gènere, des del textualisme d’inicis dels anys
setanta, tot passant per les tendències temàtiques dels vuitanta i noranta (amb el debat
entre novel·la urbana i novel·la rural o la solidesa de la novel·la que explora el component
elegíac) i l’èxit de la novel·la de gènere, bàsicament la històrica, fins arribar al fenomen
de vendes i de crítica que ha representat Albert Sánchez Piñol a inicis del nou segle;
l’autor també ofereix una polèmica proposta de cànon en què singularitza els noms de
Baltasar Porcel, Jaume Cabré, Carme Riera, Joan Francesc Mira, Jesús Moncada, Ra-
mon Solsona i Ferran Torrent. «La invenció del relat», de Maria Dasca, destaca la vita-
litat de la narrativa breu i n’assenyala la continuïtat respecte a la producció del segle xx
iniciada amb el Modernisme; el discurs ens apropa igualment a qüestions com les influ-
ències estrangeres, les plataformes que han provocat l’èxit del gènere, les tendències
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temàtiques i narratives, en bona part comunes a la novel·la (que Dasca emmarca dins el
fenomen de la postmodernitat), la incidència de fenòmens com l’hipertext o la trajectòria
d’alguns autors, entre els quals posa de relleu Quim Monzó i Sergi Pàmies. Anna Esteve,
a «Prosa de no ficció? L’esclat de la literatura autobiogràfica i unes notes sobre perio-
disme literari», ens apropa al que s’ha qualificat de «literatura del jo» i intenta explicar-
ne el seu èxit, que es reflecteix en la recepció i els estudis que se li han dedicat darre-
rament; pel que fa al dietarisme es tracta d’una producció que és deutora dels grans
models catalans del segle passat (Joan Fuster, Marià Manent i Josep Pla) i en remarca
algunes de les aportacions més rellevants (Pere Gimferrer, Enric Sòria, Feliu Formo-
sa...); quant a les memòries i a les autobiografies, malgrat que el panorama no és tan fe-
cund, para esment en la continuïtat del gènere al llarg dels darrers trenta anys, des de
Maria Aurèlia Capmany fins a Fabià Estapé i Moisès Broggi; per últim Esteve efectua un
breu apunt sobre el periodisme literari amb els noms rellevants de Quim Monzó i Joan
Francesc Mira. El darrer article, «Miralls o miratges? (Discursos (meta)crítics en la lite-
ratura catalana dels darrers trenta anys», de Mercè Picornell, és un minuciós recorregut
pels discursos crítics que han predominat a les lletres catalanes des de 1970 fins al nou
segle; el treball es focalitza en quatre àmbits de la crítica literària: les plataformes, la ti-
pologia del crític (des del ressenyista setmanal a l’acadèmic historicista universitari),
l’absència d’un discurs sobre la crítica catalana i els límits de les funcions del crític, i el
debat entorn de la consolidació d’un cànon de la literatura catalana recent.

Finalment, el debat, «El vigor d’un sistema literari desvertebrat», va comptar amb la
presència del crític i professor Pere Ballart, de la poeta i estudiosa de la literatura, Vinyet
Panyella, i del narrador Francesc Serés. A partir de dues premisses —la desvertebració
del sistema literari català i la seva supeditació al sistema literari castellà, i la qualitat in-
trínseca dels escriptors— es reflexiona sobre diferents temes: els gèneres literaris, la
qüestió de la llengua, la progressiva manca de lectors entre el públic infantil i juvenil, el
paper de la classe política, el món editorial, la vitalitat de la poesia, la consolidació de la
narrativa breu o l’èxit de la literatura autobiogràfica (al qual no és aliè l’èxit dels blocs).

DE L’ART DE LA TRADUCCIÓ

El volum Una impossibilitat possible. Trenta anys de traducció als Països Catalans
(1975-2009), coordinat per Montserrat Bacardí i Pilar Godayol, valora les aportacions
dels professionals i teòrics de la traducció fins al tombant del segle xxi i en realitza un
estat de la qüestió des d’àrees i perspectives diverses, complementàries i antagòniques.
El primer bloc de la monografia l’integren articles que plantegen l’àmbit de la traducció
des d’una perspectiva sociològica. Així, «Traducció i ideologia», de Francesc Parceri-
sas, denuncia els problemes que pateix la traducció al català, bàsicament sotmesa a les
pressions del mercat, que comparteix amb un altre sistema més fort (el castellà) i a la
primacia del guany econòmic per sobre de la qualitat. Ricard Torrents, a «Traductologia
versus literatures traduïdes i literatures traductores», després d’esbossar un panorama
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sobre els estudis universitaris de Traducció i Interpretació i d’algunes plataformes de
producció científica, dóna compte de l’intercanvi traductològic entre la llengua catalana
i l’alemanya. Ben diferent és «Traducció i edició», de Manuel Llanas, una documentada
síntesi de les iniciatives editorials més reeixides o significatives en el terreny de la tra-
ducció al català des de 1975.

El segon bloc de la monografia presenta estudis sobre les traduccions efectuades al
llarg dels darrers trenta anys des de gèneres diversos. «Els herois de paper. Perspectiva
històrica: narrativa», de Simona Škrabec, s’endinsa en la traducció de narrativa, fent
èmfasi en les llengües i cultures de les quals tradueix l’autora (algunes amb pocs par-
lants) així com en la tipologia dels originals i el model de llengua emprada. Per la seva
banda, Ramon Farrés, a «Les traduccions de poesia. Diversitat i dispersió», fa un balanç
de les nombroses i diverses versions poètiques aplegades en llibre; segons l’autor les
llengües més traduïdes són l’anglès, el francès, el grec clàssic i modern i l’italià (el best-
seller és la traducció de Joan Francesc Mira de la Divina Comèdia de Dante). «Traduir
teatre en el mercat del nou mil·lenni», d’Enric Gallén, presenta la nòmina de dramaturgs
i de textos traduïts els darrers trenta anys i s’assenyalen les característiques de les rees-
criptures (finalitat, problemes, bagatge lingüístic dels traductors...). La prosa de no ficció
té el seu espai a «Un dèficit editorial: les traduccions d’assaig», de Xavier Sierra, en què
es dibuixa un panorama prou exhaustiu de noms i títols de la tradició assagística que
s’han incorporat al mercat català des de 1960 i es proposen clàssics del pensament uni-
versal que cal encara traduir al català. Altrament, Cristina García del Toro i Josep Marco,
a «De clàssics i moderns i altres històries: la traducció de literatura infantil i juvenil»,
examinen i reivindiquen la narrativa per a infants i joves i n’ofereixen una panoràmica
que en mostra l’evolució, les tendències i el model de llengua subjacent a les decisions
preses pels traductors. Per últim, a «La traducció audiovisual: la construcció d’un model
propi», de Laura Santamaria, es comenta la interrelació entre la traducció audiovisual en
català i Televisió de Catalunya i la manca de consolidació del cinema doblat al català,
atribuïble al decalatge entre l’oferta i la demanda.

Tanquen el volum dos capítols, en certa manera, complementaris del que s’ha afir-
mat als articles anteriors. El primer, «Traducció i creació», de Miquel Desclot, tracta de
les relacions entre les dues disciplines a partir de les versions realitzades per Josep Car-
ner, C. A. Jordana, Marià Manent, Josep Maria de Sagarra, Joan Ferraté, Joan Vinyoli i
Salvador Oliva de la cèlebre segona cançó que canta Ariel a la segona escena de l’acte
primer de La tempesta de William Shakespeare. El segon, «Reescriure l’altre: la profes-
sionalització de la traducció», de Dolors Udina, ens acosta a l’ofici del traductor literari
i desplega un memorial de greuges adreçats a editorials i institucions similar al que tro-
bem a «Carta del traductor literari emprenyat», de Joan Casas, en la monografia dedica-
da a l’edició.

Posa el punt i final al volum el diàleg «Dues èpoques: d’un passat mític a un present
tangible» amb l’escriptora Marta Pessarodona i el professor Joaquim Sala-Sanahuja. La
conversa discorre sobre temes d’actualitat com la professionalització de l’ofici de tra-
ductor, la visió que tenen ambdós de la traducció catalana des de 1975, el paper del
mercat a l’hora de reclamar determinats títols o la necessitat de mecenatges.
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ALTRES ÀMBITS

La gran desil·lusió. Una revisió crítica de la Transició als Països Catalans, coordi-
nada per Joel Bagur i Xavier Diez, indaga críticament, des d’òptiques diverses i atenyent
a diversos punts del territori català, alguns dels aspectes més polèmics del període de la
Transició. Signen els textos Manel Aisa, M. Carmen Barragán, Mónica Gatica, Paola Lo
Cascio, Susana Mabel López, Francisco Madrid Santos, Àngel Mifsud, Enric Pujol i
Àlex Villeyra, mentre que protagonitzen el debat el cantautor Raimon i l’historiador Pere
Gabriel.

Societat catalana, societat limitada?, coordinat per Núria Ribas amb la col·laboració
de Xavier Diez i Francesc Foguet, és una reflexió sociològica al voltant de la història,
l’estat actual i els reptes de futur de la identitat catalana. Els articles són obra de Jordi
Argelaguet, Jordi Busquet, Joaquim Capdevila, Xavier Garcia, Robert Gonzàlez, Lliber-
tat Granell i Emili López; el debat té com participants els historiadors Giovanni C. Cat-
tini i Enric Pujol.

Embolicats amb el periodisme. Reptes dels mitjans de comunicació catalans (1975-
2006), coordinat per Joaquim Noguero, aborda aspectes que es relacionen amb el món de
la informació i la comunicació (la ideologia i les mancances de la premsa, els codis de-
ontològics, la situació de l’audiovisual...). Hi col·laboren Francesc Marc Álvaro, Carles
Claret, Daniel E. Jones, Francesc Martínez Sanchís, Jaume Puig, Jaume Risquete, Xavi-
er Sanfulgencio, Jordi Sardans i Enric Xicoy; intervenen en el diàleg el professor Jaume
Comelles, l’escriptor Màrius Serra i les periodistes Rosa Gil i Fina Sitjes.

Arts sòlides o líquides. Les arts visuals als Països Catalans (1975-2008), coordinat
per Rosa M. Isart i Anna Lleó, ofereix un panorama crític entorn de l’art català, que in-
clou disciplines clàssiques (l’arquitectura o la pintura) i d’altres de més modernes (la
fotografia o el cinema). Els textos són obra de Joan Campàs, Teresa Camps, Alberto T.
Estévez, Àlex Mitrani, Gala Pujol, Àngel Quintana, Laura Terré i Gerard Vilar; el debat
té com a membres els artistes visuals Josep Asunción i Gemma Guasch, la gestora cultu-
ral Clara Garí, i el periodista i crític d’art Ricard Planes.

(Des)acords. Música i músiques als Països Catalans (1975-2009), coordinat per
Joan-Elies Adell i Jaume Radigales, reflexiona sobre el fenomen musical, des d’un punt
de vista plural i interdisciplinar, cosa que permet relacionar art i societat. Signen els ar-
ticles Xavier Cester, Mercedes Conde Pons, Josep Vicent Frechina, Josep Lluís i Falcó,
Rosa Massagué, Víctor Nubla, Mònica Pagès i Jordi Turtós; el diàleg el duen a terme el
musicòleg Benet Casablancas i l’escriptor i cantautor Miquel Pujadó.

Pensament i ciència als Països Catalans (1975-2005), coordinat per Mercè Piqueras
i Cristina Ribas, proposa una valoració crítica de la ciència, tot insistint en la influència
dels canvis polítics en l’evolució de les diverses branques científiques, el paper de les
noves universitats i centres de recerca sorgits a partir de la dècada de 1990, els problemes
ètics originats pels nous coneixements, l’aplicació de modernes tecnologies o la necessi-
tat de fomentar la cultura de la ciència. Els articles van ser encarregats a Xavier Calvó,
Llorenç Argimbau, J. M. Camarasa, Núria Pérez, Margarita Boladeras, Cristina Junyent,
Sergi Cotiñas i Vladimir de Semir; la monografia també inclou entrevistes als científics
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Claudi Alsina, David Jou, Jordi Isern, Mercè Piqueras, Montserrat Vendrell, Jordí Camí
i Claudi Mans.

Testimonis del segle xx, amb què es clou la col·lecció i coordinat per Raül Maigí i
Laia Soldevila, presenta una singular estructura, força diferent de la resta de volums, ja
que el conformen onze entrevistes a personalitats de primer nivell, amb un bagatge in-
contestable, i que aporten una mirada panoràmica —i compromesa— de cadascun dels
àmbits tractats: Joan Francesc Mira (cultura), Eva Serra (història), Xavier Rubert de
Ventós (societat), Josep Gifreu (mitjans de comunicació), Josep Massot (edició), Ricard
Salvat (arts escèniques), Joan Pere Viladecans (arts visuals), Joan Triadú (literatura),
Antoni Ros Marbà (música), Feliu Formosa (traducció) i Anna Veiga (ciència). Especi-
alment significatives són, des de l’àmbit de la filologia i la literatura, les entrevistes a
Mira (reflexiona lúcidament i irònicament sobre el concepte cultura), Massot (comenta
les dificultats de les revistes culturals en català i veu amb preocupació la massificació de
l’oferta en contraposició amb un descens de l’interès pel llibre per part del consumidor),
Salvat (amb tota probabilitat una de les darreres que va concedir, en què remarca nova-
ment el seu desacord amb la política teatral catalana des de la dècada dels noranta del
segle passat i, alhora, ofereix un relat en primera persona del seu recorregut professio-
nal), Triadú (subratlla el gran nivell de les lletres catalanes del segle xx, malgrat les di-
ficultats que han hagut de superar) i Formosa (efectua unes intel·ligents observacions
sobre l’evolució de l’ús de la llengua i la necessitat d’adaptar-hi també les traduccions).

UNA COL·LECCIÓ NECESSÀRIA

Amb la perspectiva que donen els dotze volums publicats, no hi ha dubte que la col-
lecció «Argumenta» és una iniciativa rigorosa i d’una gran utilitat social, en tant que es-
timula la reflexió, tan necessària als nostres dies. És evident que autors i editors saben
que una oferta d’aquesta mena no encapçalarà mai la llista de llibres més venuts —tot i
que hauria de merèixer una atenció preferent per part dels distints mitjans de comunica-
ció— però sí que les aportacions que despleguen aquests volums, en cadascuna de les
temàtiques que es revisen, haurien de ser llegides no només pels especialistes, cosa que
ja les converteix d’entrada en una referència ineludible, sinó també per gent apassiona-
da pel que s’entén per cultura i, fins i tot, pels responsables institucionals. No en va els
textos aborden amb esperit crític, contundent i raonat, i, sobretot, rigorós, els grans reptes
culturals (històrics, identitaris, periodístics i informatius, editorials, escènics, visuals, li-
teraris, músics, traductològics i científics) que, per al nou segle, espera la societat catala-
na —entesa en el sentit de la totalitat dels territoris on es parla la llengua, els avui dia
bescantats Països Catalans. És, en definitiva, un gran mèrit, haver-se arriscat a elaborar
(des de la perifèria, no ho oblidem) aquesta col·lecció (tot el modesta que es vulgui però
d’un alt nivell qualitatiu) sobre el diagnòstic de la cultura catalana dels darrers trenta-cinc
anys. Com és desprèn de les línies precedents, el resultat final és globalment, i malgrat
les inevitables objeccions que sempre s’hi pugin fer, d’una solidesa inqüestionable.
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