
tat d'apropar el fet literari a que alelu- 
díem més amunt, i de buscar les sem- 
blances més que no les diferencies, Tu- 
son ens presenta les formes verbals 
-fbniques, lexiques, sintactiques- del 
llenguatge poetic no pas corn a llunya- 
nes de les del llenguatge quotidia. Da- 
vant el tbpic estes de la distancia en- 
tre tots dos llenguatges, parteix de la 
idea que la terra de ningú que tenen 
als límits és imprecisa i extensa i con- 
cep el llenguatge poktic corn un Ilen- 
guatge marcat que es caracteritza sen- 
zillament pel fet de potenciar o de fer 
més freqüents o específics deteminats 
mecanismes que ja empra el Ilenguat- 
ge estandard, corn per exemple certs 
parallelismes o les construccions me- 
taforiques, fenbmens dels quals analit- 
za amenament les condicions que els 
fan poetics. 

Des d'aquest punt de vista, Tuson d e  
fuig arnb deliberada radicalitat a El 
llenguatge i el plaer el tractament, 
forca desacreditat actualment, del llen- 
guatge poetic corn a desviació -e l1  ma- 
teix havia tingut en compte les tesis 
desviacionistes, per exemple a la seva 
obra Lingiuistica, on tenia molt més 
present la noció de l'allunyament del 
llenguatge poetic-, fet que es fa forca 
evident quan recull una afirmació de 
Jean Cohen sobre el perill de la des- 
viaci6 per a la intetligibilitat, doble- 
ment significativa pel fet que Cohen, 
que concep el llenguatge literari corn 
a transgressió sistematica del codi del 
llenguatge, patologia verbal o antipro- 
sa, és un .deis ciassics de la hiqotesi 
desviacionista. De fet, podríem alinear 
Tuson arnb Lázaro Carreter quan 
aquest afirma que «lo que caractiriza 
a la utilización poética del lenguaje 
no es tanto la transgresión, sino ¡a po- 
sibilidad de las transgresiones», ja que 

al final de l'obra preveu, malgrat tot, 
el rebuig del creador a les imposicions 
estructurals i s'obre a la consideració 
de la literatura corn a violació de la 
gramatica en encarar-se arnb casos 1í- 
mit i excepcionals de l'experimentació 
poetica a les fronteres del Ilenguatge, 
que alhora són les portes de la boge- 
ria. 

Ben altrament, El llenguatge i el 
plaer planteja la qüestió del Ilenguat- 
ge poktic lluny d'una bptica de nega- 
tivitat: el llenguatge poetic és un nou 
sistema de convencions dins el gran 
sistema de convenció que és la llengua, 
i la poesia es basa en unes qpetites 
Ilibertatsn, arnb la idea que la que con- 
cedeix la llengua al poeta és prou ge- 
nerosa. Tuson, doncs, no accentua aquí 
la idea dl«esclavatge lingüísticn del 
poeta, sinó la de la seva Ilibertat. La 
poesia és, des d'aquesta bptica, activi- 
tat positiva, explotació d'una segona 
creativitat -més en115 de la primera, 
de que gaudim corn a simples par- 
lants-, creació difícil, pero plaent, dins 
la llibertat que consisteix a superar les 
dificultats que el poeta es. tria habi- 
tualment dins les convencions de la 
Ilengua. Podríem dir, fent venir a tomb 
Josep Carner, que «no hi ha cap Ili- 
bertat comparable a la creació del 
poema», i que !a llibertat és «la tria 
personal de les traves, autentiques 
~o~laboradores~. D'acord arnb aquest 
model de saber i &exigencia lingüís- 
tics en la creació literaria, ens plau 
llegir El Zlengu~tge i el plaer corn un 
allegat, que no podem pas considerar 
inoportú, per la consciencia lingüística 
dels qui s'expressen verbalment arnb 
pretensió artística. 

ANNE CHARLON: La condició de la dona en la narrativa femenina catalana (1900- 
2983). Barcelona, Edicions 62, 1990. («Llibres a llabast», núm. 256.) 216 ps. 

Quan hom acaba de llegir el llibre 
&Ame Charlon no pot evitar de pen- 
sar que si l'autora no fos estrangera 
aquesta obra no s'hauria publicat mai. 
Potser ja comenca a ésser hora que 
deixem d'enlluernar-nos davant «pas- 
sions i sorpreses» que, tot i que po- 
den arribar, fins i tot, a aafalagar-nos», 

no han de ser mai una justificació ni, 
encara menys, una franquícia editorial. 
1 més quan, en aquest cas, I'autora ni 
tan sols té el detall de demanar una 
captatio benevolentiae, cense la qual 
el llibre no arriba ni tan sols a desper- 
tar el grau necessari de condescenden- 
cia que un producte limitat corn aquest 
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requereix per ésser no ja pres en con- 
sideració, sinó simplement llegit f i n ~  
al final. 

1 no cal entrar en qüestions de «de- 
tall», corn la manca de contextualitza- 
ció de les obres «analitzades», si se'm 
vermet l'eufemisme -moviments. mo- 
dels noveklístics ...-, la gratuitat de ge- 
neralitzacions «p.eneracionals». les re- 
duccions simplifkadores de temes i mo- 
tius, l'absencia dels problemes especí- 
fics de la practica literaria a Cata- 
lunya, entre d'altres. Com tampoc no 
cal referir-se al plantejament tebrico- 
interpretatiu de la literatura que pro- 
posa l'autora -la narrativa femenina 
corn a conjunt homogeni i objecte 
autbnom d'estudi-; entre altres coses, 
perque seria desvirtuar la possible dis- 
cussió que un tema corn aquest plan- 
teja i que, obviament, s'ha de basar 
en estudis competents, metodologica- 
ment solids i m6s ben documentats que 
el producte que, en aquest moment, 
ens ocupa o, millor dit, ens irrita. 

Només cal que ens aturem en la in- 
troducció, on l'autora ens explica el 
perque i el corn del seu treball, per 
adonar-nos que el seu llibre no té gai- 
res coses a oferir i sí moltes a criti- 
car. 

Després de la descoberta d'un filó 
ric i viu -la narrativa femenina cata- 
lana- i de la constatació de la nos- 
tra marginació corn a literatura nacio- 
nal, Charlon, «encuriosida», intenta fer 
una aproximació a la qüestió: hi deu 
haver una relació causa-efecte? 1, si 
tenim en compte que és francesa, que 
millor que la seva «experiencia perso- 
naln per confirmar-ho? Si les manifes- 
tacions del Primer de Maig a Franca 
relegaven a la cua dones i regionalis- 
tes, era evident que tenien moltes co- 
ses en comú. 1 si les tenien a Franca, 
cosa que desconec, pero que em sem- 
bla que caldria si més no matisar, re- 
sulta obvi que les tenen arreu. Con- 
clusió: dones i catalans poden ser con- 
siderats subjectes de I'opressió -no 
sabem ben bé de qui ni de quina 
cosa-, ja que comparteixen la condi- 
ció de fanalet de cua de les manifes- 
tacions franceses. En va cerquem al 
llibre qualsevol referencia a una con- 
trastació, amb textos historiografics, 
d'aquesta sorprenent i penetrant inter- 
pretació tan -personal:-només el ma- 
nual Historia dels Paisos Cataíans ,d'Al- 
bert Balcells hi apareix de trascantó. 

L'aberració, pero, no s'acaba aquí: 
un cop units els dos subjectes de 
l'opressió, Charlon, «generosa», es pro- 

posa retornar-los un protagonisme his- 
tbric, gairebé «dignificar-los», 1, aixi, 
conclou que «La situació de les dones 
i la de les nacions histbriques evolu- 
cionen paraklelament; de fet, són la 
mateixa epoca i eIs mateixos regims 
que han tingut en compte o han ridi- 
culitzat les reivindicacions tant d'un 
gmp corn de l'altre~ (p. 13). Des d'a- 
questa perspectiva, a primera línia de 
la manifestació, no resulta estrany que, 
per a Charlon, els problemes fonamen- 
tals del franquisme siguin la situació 
de les dones i l'estatut de les Nacions 
Historiques -les majúscules són se- 
ves-, o, fins i tot, que l'oposició al re- 
gim franquista als Paisos Catalans que- 
di reduida a una resistencia lingüisti- 
ca i cultural. No hi ha dubte que som 
a l'estadi més primitiu, prima15 -i 
gairebé reaccionan- de la interpreta- 
ció dels fenbmens histbrics. 

Interpretació que va acompanyada, a 
més, del mecanisme més barroer pel 
que fa al tractament de les novekles 
comentades, ja que, tot i esmentar de 
passada que existeix una cosa que s'a- 
nomena ideologia, converteix les obres 
en documents sociolhgics i, en prendre 
la part pel tot, es permet el luxe de 
les generalitzacions. 

El pas de la ficció a la realitat, sen- 
se cap condicionament ni limitació, és 
el metode emprat per Charlon en el 
seu treball, que, bbviament esdevé, 
corn en el cas específic de la narrativa 
del període de la República, franca- 
ment contradict~ri: cap de les con- 
questes político-socials de les dones no 
queda reflectida a les noveEles del pe- 
node. 

No obstant aixb, Charlon no vacilla 
perque, a part la identificació do- 
nes - Paisos Catalans, li queda encara 
un altre comodí -no sabem si també 
producte de d'experiencia personal»- : 
les diferencies culturals. Així. ver a 
Charlon la nzrrativa femenina'eiistira 
fins que el món es transformi: « P o d a  1 
imaghar que en un m6n on I'educació, 
la ideologia dominant i l'aire que es 
respira abolissin les diferencies entre 
els sexes, ja no hi hauria diferencies 
fonamentals entre els escrits dels uns 
i de les altres.» 1 aquí és on Charlon 
no sols mostra !es seves limitacions pel 
que fa a la literatura i a la realitat 
catalana, sinó que confirma la seva 
feblesa metodologica: la dissociació 
entre educació i ideologia dominant 6s 
només una petita mostra. 

Es llastima que la seva «aguda» per- 
cepció de la manipulació ideol~gica del 



futbol -que per la manca de perspec- 
tiva histbrica resta en el més simple 
i primitiu tbpic- no sigui aplicada al 
concepte mateix de literatura, i ja no 
cal dir al de cultura. 

Així doncs, no ens trobem davant 
d'un «estudi no sols original, sinó tam- 
bé ple d'inter&s», com la contraporta- 
da intenta ,de vendre, sin6 davant d'un 
assaig que més que incitar a arevisar 
els tbpics que s'han anant perpetuant 
des de comencaments de segle sobre la 
literatura escrita per dones al nostre 
país» -continua á la contraportada- 
incita a l'analisi dels metodes de tre- 
ball de certs sectors de la professió, 
els «estudiosos» de la literatura a 
Fransa, i, per que no?, de la política 
editorial del nostre país. 

La discussió sobre els problemes que 
planteja la reivindicació de l'existen- 
cia de la literatura femenina com a 
objecte d'estudi autbnom en la histb 
ria literaria s'ha de fonamentar sobre 
estudis i no sobre divagacions assagís- 
tiques. Les «diferencies culturals» no 

impli,quen ni la manca de rigor profes- 
sional ni l'absencia de fonaments t eb  
rics. 

Quan hom acaba la lectura del llibre 
de Charlon no pot evitar de desitjar 
que l'amenaca implícita que conté -la 
recerca de les característiques d'escrip- 
tura comunes de la narrativa femenina 
catalana-, que arribaria ben segur a 
ser publicada, resti per sempre més 
com a projecte, si ha ,de ser de carac- 
terístiques similars al treball prece- 
dent. De fet, l'esperanca que Charlon 
pugui viure una nova «experiencia per- 
sonal», que l'allunyi de la cua de les 
manifestacions del Primer de Maig a 
Franca, és l'última cosa que hem de 
perdre. Perquk, encara que per a Char- 
Ion la literatura catalana hagi estat 
una xamba, per a nosaltres ni la litera- 
tura ni la historia de la literatura no 
és, ni sera, ni deixarem que sigui, al- 
menys sense protestar, xauxa. 

NARCÍS COMADIRA: EIZ quarantena. Barcelona, Editorial Empúries, 1990. («Mig- 
jorn», núm. 19.) 80 ps. 

En aquestes alcades ja no pot sor- 
prendre ningú la solidesa dels últims 
llibres de Narcís Comadira. Es per 
aixb mateix que el lector d'En quauan- 
tena retrobara aquella solidesa estilís- 
tica i aquella veu personal agreujada 
d'Enigma. Encara més, En quarante- 
na és un plec de poesia «variada, di- 
versa i dispersa», tal com concep el fer 
poetic el seu autor: dispersió, diversi- 
ficació que enrobusteixen, potser para- 
doxalment per al lector desatent, el to 
confessional/conversacional -anglbffil i 
italianitzant alhora- del millor Coma- 
dira. Una primera característica d'a- 
quest llibre que ressenyem, doncs, és 
una més acusada manca d'unitat res- 
pecte a la seva obra anterior. El Ili- 
bre presenta dues parts desproporcio- 
nades en extensió i en procediments 
poktics: la primera part conté vint-i- 
sis poemes que connecten amb una 
bona part dels recursos i els tons emo- 
cional~ de l'obra anterior, i formal- 
ment es va des del classic sonet, ara 
minoritari, fins a la provatura que su- 
posa la tanka; la segona part, forma- 

da per un únic poema que dóna títol 
al volum, representa una decidida re- 
novació formal, disió total dels signes 
de puntuació a la manera d%i ben 
singular monbleg interior, en el con- 
text de la poesia de I'autor i en el 
context de la poesia catalana recent. 
A més a més, aquest «Quarantena» per- 
met al crític de parlar de l'assoliment 
&un discurs conversacional amb una 
clara textura filosbfica. Aixb mena a 
una metafísica i ontologia que es des- 
prenen per forca d'una determinada 
cosmovisió, i a l'inrevés. Arribats en 
aquest punt, o bé contextualitzem 
-traiem ferro, en definitiva- aquests 
conceptes o ja hem caigut en el més 
suat dels lloc comuns. D'acord, sí que 
En quarantena es planteja els grans 
temes de la tradició humanística; tam- 
bé és un llibre que pot Ilegir-se sota 
el prisma de postulats antropolbgics, i 
encara algün crític de parada acciden- 
tal podra insinuar que tenim davant un 
llibre «civil» (?) (que pensa o re-pen- 
sa el concepte de Catalunya). En qua- 
rantena, perb, és primer de tot un bon 


