
...EIs---'ve n9·ufs'-'~-11il5rea 'unescri ptor:
de diumenge a la tarda
Com si els catalans no en tinguéssim
prou de problernes, deguts a les causes
que tots coneixem (o bauriem de mncil-
xer}, resulta que darrerarncnt alguns es-
criptors a casa riostra s'han posar a rau-
CM bo i pretcncnt de posar bastons a les
rodes per tal d'cntrebancar la rnarxa ja
prou atzarosa de la producció literaria
en llengua catalana. Potser valdr ia mes
no Fer-ne cap cas dels exabruptes dictats
per la senilitat o la histeria (scgons qui
els profereix) d'aquests senyors que no
tencn cap escrúpol -a clavar escopinades
verinoses a aquells cultors de les riostres
lletres el pecar més greu dels quals ht
estat el de mantenir-se tothora, a desgrat
de les dificultats, fidels a la llengua ca-
talana. Pero UITa memo damor per la jus-
ricia ens ernpcny a cxpressar la nostra
revolta enfront d'aqucsts fets.· 1 a1\0 que
mes cns revolta és que aqucsts senyors,
per tal de demostrar que els únics escrip-
tcrs que mereixen lhonor d';tquest norn
són cls cscriptors "proff5sion;ds" (o si-
gui ells mateixos}; palesartt una manca
d'imazinació ¡ una ni<:sql.1im:sa extraer-
¿inari-e.s, basteixin llurs atacs mitjancant
cxpressíons própies de porte res xafarck-.
res. O sigui que, en lloc de fonarnentar
la crítica .arnb argumenta;,:ions íntel-li-
gents, previa una análisi valorativa de
l'obra dels escri ptors ataca ts, els etzibcn
qualíficatius que res no tenen a veure
arnb la professió (no h~m d'oblídar que
orofessió és "acció de professar", segons
Fahra, i Ul"1;\. de !e~ accepc.ons de prcfes-
sar es "excrcir (una ciencia, art, ctc.) D

ro" rt d'escriurc. Aixi, hom els ha titllat,
per exernple, <.1' "escriptors de·d'iumenge
a la tarda". No som pas tan ingenus per
prendre 'ns una frase corn aquesta al peU
de la llctra. Al contrari, som conscients
de la mala baya que l'ha engindr<l¡da,
aixi CQm de rotes les imri\jl:~.ncies que
amaga en relació arnb aquesta carnpanya
igllominiosa dísfressadz d'intericions ..,re·
vis.onictes" . .L~t1devineH: un af.iny- .lesmc-
surat de justificar-se Jarrera aquesta fal-
lera de penjar etiquetes de "professiona-
litar'. Hem de ten ir en compte que a-
quests senyors, desvergonyidament; han
practicar i practiquen el bilingüisme; que
alguns d'ells han estar "col-laboradors"
en el sentit més menyspreador .del moto
(En l'estudi de la psicologia del col, la-

borador fet per Sartre (Situacions IlI)
a part de considerar-lo un traidor, li atri-
bueix rendéncies masoquistes i hornose-
xuals). Coro no han d'envejar aquesta
senyors els escriptors que han mantingut
una conducta? Com no han de sentlr un
rosee en algun racó de la conscieqcia?
Aleshores és lícit de su posar que actúen
guiats per un instint d'autodefensa,' bé
que aixó no sigui un motiu prou válid
per a justificar llur acció. L3. "reben-
rada" no pot ésser justificada en cap cir- -
curnstáncia, pero menys en les circurns- .
tancies actuals de les quals ells matcixos
també e~ són víctimes.
Tot aquest prearnbu] ve a tornb per tal
corn volem comentar un !libre dun "es-
cri ptor de diumenge a la tarda", un es-
criptor que d'en~;l del 1929 no ha pnrat
d'escriure en la seva llengua, que ha co-
negut els carnins de l'cxili, que en tornar
a la terra ha continuat fidelment adscrit
a la seva cultura, que no s'ha venut la
ploma per un plat de llentics, que silcn-
ciosarnent prosscguex la. seva tasc~ tot
contribuint des del seu lioc a la recons-
truccíó del· '''país''. Aquest escriptor és
Xavíer Bp-nguerel i el llibre que ens. ocu-
pa és EIs vell~uts, suara editat a I~col-
lecció "Ara i Ací"· de l'Editorial Alfa-

guara.
El mateix Benguérel no sap si qualificar
aquest llibre de novel· la, de crónica o bé
considerar-lo un capitel de la riostra his-
teria. Més aviat s'estima més de creu,re
q~lr. es trncta d'unn 'mP-I1? de barreja de
j¿-.:- tres coses, eutenent que allo que PUl'

g¡Ji tenir d'história respon ~Jconcepte de
Iaume Vicens i Vives quan deia a N.otí-
~ia de Catalunya: "Per a la gran taser
de coneixer-nos, neccesitern la col-rabo-
ració dels poetes !'dels novel-listes, ciels
esperits que posseeixen el do d'intuir,
sense d.C1cumenta.cié prevía, els mes pro-
funds batees de l'ánirna de! poble ". En
efectc, tambe nosaltres cornpartirn aques-
ta (ID;n;.ó de l'~.~¡~o~·; henl d'aplxudir I~
intenció de Benguere! d'aportar el seu

. testimoni, basar en experiencies própies
i d'un parell d'arnics seus, sobre una part
"rnedul-lar de la historia que encara ens
toca de viure -com diu el; mateix.- i
de seguir arrossegant' a hores d'ara":
L'any 1962 (rev.sta "Catalunya" marc,
Buenos Aires), nosaltres ens dolíem-de
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la manca J'una· literatura de restirnoni L
a ~asa n~s-tr~·b~T;;:tribü¡ñt~ en part, a:- --
questa deficiencia, a "la mordassa de. la
censura. EIs intents que descobríem, rea-
litzats 'per aquells escriptors que més
con s i~ncia tenien del mornent historie
que ens tocaya de viure, venien a ésser
com una mena d'avortarnents per causa
de la censura (era' e! cas de la primera
edició d'Incerta gloria. de joan Sales, per
exemple). Benguerel, ara, ve a confir-
mar aquella observació riestra. En tornar
de l'exili, l'any 1955, escrigué una novel-
la Els fugitius (Biblioteca "Selecta",
203-204), en la qual ja intenta de res-
senyar l'episodi viscut per l'allau de per-
sones que emprengueren el ca mi de la
diáspora, El llibre, pero, bagué de patir
tarnbé una serie de mutilacions i, encara,
sois pogué veure.la llurn rnerces a la
intervenció personal de Jaume Vícens i
Vives -car hom n'objectava ádhuc e!
títol-, el qual assurni la responsabilitat
de la publicació en fer la gestió prop del
cap de la censura d'aquella epoca, a
Madrid.
De .manera, dones, que ara, en haver
de revisar la. seva producció !itera¡-ia per
cama de la publicació de robra comple-
ta, Bengucrel ha considerar ne eessari re-
prendre aquel] terna tant per tal le: do-
nar una -forma s?ti&factori:t a aq·,tella
primitiva novel-la com per cercar una
sortida a la necessitat de refer una épo-
ca de la seva existencia "amb la inútil
esperanca -com diu ell-, (al capdavall,
espcranca) de retrobar-se un rnateix ni
que sigui rnentre dura l'interval en que
un es llenca a l'apassionada aventura de
revíure-la dins una obra literaria". D'al-
tra canda, en aquest cas ha volgut es-
menar "el greu error' que ell rnatcix ccn-
sídera que corneté er; cscriure El, ;v.gi··
tiLl.s de no "entrar" a15 "bominables
Camps de Concentració de Franca.
Així, a la primera part de Els ven~uts,
el lector hi trabara el ressó d'aquella no'
vella, pero) l' estil més trava t, una treba-
llnda sintesi, la dolorosa recerca del qua-
lificanu m~ escaieur, reflecteixen la Hui-
ta de l'escriptor conscient de la seva res'
ponsabilitat per tal -de -superar les h"ilI-
reres alcacles per unes l:ir(l,!u:;t1.brÜ~ at-
ziagues en acomplir el deure d'aportar

. un docurnent afaiconat amb carn i sang
própíes sobre un deis capítols més pu,
nyents de. Id. riostra historia conternpo-
d ..nía, un capitel que cornencá en l'ins-
tant rnateix de la derrota' i que encare
no s'ha acabar. E; camí· que. em.ilaren
aquests "vencuts' passá a tOC.1.: dels
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camps de concentració ! es perdé per
terres de Franca i dAmérica. En canvi,
a la segona part, ambo un nus a la gorja
prenyat d'íra, de la rná de Fautor anern
a raure a. un camp de concentració [un-
tarnent arnb aquels "vencuts" que no tín-
guererrIa sort d'esquivar-los i ens toca
de viure l'angoixa, la desolació, la im-
potencia, la desesperació, la d.cs~.:;m<l, la
fam, la miseria, e! Fred, les malalties de
que forcn víctirnes fins que [oren allí-
berats per Uf! atzar afortunat o per la
rnort.
Benguerel ha defugit la truculencia la
retorica sentimentaloide aixi com la de-
núncia parnfletñria. Amb un estil direc-
tenconsegueix cl'oferir-nos els fets d'u-
na lnaner<l objectiva, bé que la narra ció
en primera persona li perrnet ele trans-
rnetre'ns les vivencies del personatge arnb
un realisme cru que galvanitza la 11l'S'

tra sensibilitat i 01"O"10C;1 la nostra rt;v:¡!-
ta. L1. .d.e¡;¡únóa '(fum. de les tanres in;
justícies que una bona part de la huma-
nitat ha anat presenciant arnb indiferen-
cia a tr<l.v~!:.dels anys és tacita. El tracte
que: reberen aquells éssers human'; de
part ti'uos al tres ésscrs hurnans ós rnn
incomprensible per a una mento que rao-
llil COItl ho SÚI?- les carnbres de gas, les
bombes que caigueren a Guernica o a
Gi;,nülkcrs .o les més paorG~es ll'H ircshi-
u"a 0 ~l·f;,gaS(lki, 11 +a:TJ ¿~ Bi~f~c1, la
guerra de! Vietnam, els milions d'homcs
que víuen en condicions infrahum.mes
arreu del món o la riquesa inútil d'uns
'pocséssers que no rnereixen el nom d'
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"homes". La denúnciadels causants d'a-
quests episodis que ens narra Benguerel
ve implícita en e! títol del lIibre. Si les
víctimes són els "vencuts', els victimaris
ho són els "vencedora" i cls córn pliccs
dels vencedors.

És notable la ferrnesa arnb que els "ven-
cuts' suportaren el destí que llur quali-
tar de víctimes els imposá, i aquesta' fer-
mesa Benguerel assoleix di posar-lit E.l1

relleu en traduir el sentit de l'hurnor que
els personatges no perder, mai ni en les
situacions rnés desgraciades. És un sen'
tit de l'hurnor de característiques pro-
pies ~pr()pies d'un poble avesat a les
maltempsades->, que s'hn anat Forjant a ,
cops de rnall i que potser sha desenrot-
lIat,prccisament, com a arma de defensa
contra un enernic tenac i despietat que
nc li dóna treva.
Xavier Benguerel acaba el próleg del lli-
bre arnb r.quests mots : "Per poc que el
lector aconsegueixi identificar-se :lnlr. el
que he escrit, i cornprendre la rneva in-
ten ció en reprendre un tema qtJe a causa
de la seva trascendencia em pro poso se-
guir tractant en obres successives,. cm
consideraré ben pagar, i creuré qu? el
sol fet d'haver estat escriptor caralá, qui
~;\P si rn'ha ajudat a cornplir, una vega-
da més, el meu deure",
Sabran aquells senyors que es creuen
posseir l'exclusivitat deí titol d' "escrip-
ter" complir arnb llur deure com aquest
"escriptor de c1iumenge a la tarda"?

Jordi Arbonés
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