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tural. creiin necess-dri insistir i torg-dr
determinats
aspectes
argumentats
pels
definitius peró
si clarificadors
d’aquest
ferenis correnis que puguin resultar
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Ponç Pons,
es un jove
pie deamb
inquietuts,
inmers
en eli que
montfoude ellesguanyaidees.
D’aquestes
inquietutsse
reflexan
‘larticle que
segueix
dor del Premi “Mateu Seguí Puntas” 1979. “Per una desmitificació de fet i la cri
tica literaria” es un trebail serios ¡ ben fet, que es ben merepx, crelm, l’espai del
diari que

co
difeno

la norma peró ens 1 roharn am h escripiors
de demoslrada
categoriasegons
lestil lljelmslev,
deis quals
violació.
Els aspedtes,
no conté de manera comprovada aquesla

Lina
nous
güist
“It

nomen que ha produit els seus fruits i ha

“denotatiu” i “connotatiu” del llenguatge

tura.

diosos. i tristament, de vegades. vividors
traficants.
original tota una série d’interessats. estuQué és la literatura? Qué és la crítica?
No espereu solucions. Anderson lmbert.
critic niexicá caótic peró imprescindible
a ¡‘hora de qualsevol anülisi pretingtida-

i el que segons Pagnini el poétic sigui naés
connotatju
no deixa
fer qtie
poétic es poden
també d trobar
en elexistescomú,
quin mostres considerades corn a literatararies on no predoinina aquest sinó al
contrari, casos de l’ascal, Bossuet. Montaigne, Camus, etc. l’er altra banda, iden-

ítinc
deti
ció
a)
¡uit i
a ni
exen

me desenvolupa la seva racionalitat de
dues
distintes:de la basse que l’laomcm maneres
seriosa, partint
a) intLiitiva o inventora
b) meditativa, que el fa reflexionar sobre
el que existeix defineix la literatura 5oni
“Vexpressió dun mode d’intuir les coses”
i la crítica coru “l’examen intelectual
d’aquest mode d’intuir les coses”. Ara bé,
reforçant el cercle i precisant certs punls
hauriem de matisar que la literatura és
Lina manera (conscient o inconscient)

la definició de Barthesl amh la llengua
quotidiana
plantejaria
greus iero
problenaes
Lit’icar la norma,
el llenguatge
(segoasi
sois seria aplicable a les obres contenaporünies. Desconeixem en gran naesura la
parla del passat, no tenini prou elemenls
de judiciper assenyalar-ne les desviacions.
i el cas d’aulors actuals, arrelats en tina
problemática ¡ en una ¡lengua de carter,
les obres deis quals són niodals vius de
prosa anliretorica i popular. desacrediicn
encara més aquesta stiposició. Pl llengual-

segle
encü
sirve
b
obre
sittia
Nien
la se
man
e)
LinL
criur

d’intuir
expressar
lingüisticament
tina
realitat i ¡ que
la critida,
més que un exa-

ge
antulla una
quin¿ero
s’ha se’ns
de recorrer?
Quinabstracció.
tipus (le dis-A

rint-s5
qe

naen, es un intent de descobrir, comprendre i interpretar aquesta expressió. (‘orn
deia Malraux (L’ecrivain et son ombre), el
crític és 1 ‘ombra inseparable de l’autor.
I’eró atenció! hi ha per a ini el perill, corn

curs cal prendre com a norma? Cohen tria
el de la ciéncia. Apresuradament, podeni
dir que el poétic és desviant front al ciéñtific peró definir la llengua literária coni
desviació front a la llengua no literária és

tcnci
tiiie 1
ment
llani.
R

Vivina Lemps de desgavell i acosttiniats
coni esteiin a no reflexionar o intentar al
menys descobrir el scntit proftind de l~s
coses és ja inevitable el fet de veure utilit-

allá per 1770 quan a través de Gothols F
iessing coinençará a designar el conjunt.
la suma de les obres narratives, poétiques,
filosófiques, retóriques i dramátiques pro-

ha fet Barthes, de limitar aquesta expresió
a alló puranient formal, a aHó que és signc. Per al critic frances la “ciéncia literária” nou invent que els alernanys han

caure de nou en l’evidéncia fácil i ambigüa. Com afirma Rifaterre, l’existéncia
(tun efecte estilístic radica en el joc de
contrasts respecte als elements del sea en-

parau
«que
La
i’arti

zar conceptes sense la més mínima clarificació previa a adoptar postures sense un
inarge de preparacjó. Es lamentable la
gran quantitat de termes donats per cvidents o encorrats en una no-maduració

duades en un determinat país i en una cerLa época Mine, de Stael (Germaine Necker) en
la seva obra “De la littératura considerés
dans ses rapports avec les institucions ~

batejat amb el nom de “Literaturarwissenschaft” no podrá ser una ciéncia deis
continguts ~inó de les condicions daquest
contingut, ésa dir, de les formes: “La tasca crítica és puranaent formal, No és des-

torn. L’efecte estilíctic no está lligat mecanicament a la “anorinalitat” ja que un
procediment normal pot. en un context
deterniinat, convertir-se en efecte estilistic. Tornant a Yllera ¡ als seus seguidors.

pcrce
sentii
prese
lcr
aques

que circolen diarianwnt en revistes o Ibbres deIs considerats importants, així com
la proliferació de mestres o erudits en ma-

cials” obra és ciar, avui molt desfassada
peró interessantissima, apareguda el 1880
doná sólida cohesió al terme definint-lo

cobrir en Pobra o ¡‘autor analit’zat quelcom amagat (..) sinó només ajustar el
Ilenguatge . “L’objecte de la crítica no és

observam que es centren •massa en les caracteristiques i no caracteristiques d’un
llenguatge del qual dependrá que un pro-

de co
htat
Si

téries que potser no han estat mai domini
de les seves elucubracions i recerques.
La “literatura” paraula que encapçala
o neda entre la infinitat de texts ¡ articles
produits per aquesta nostra tan moderna

coin l’art d’escriure, contrastat a les altres
arts, i qualificant-lo un tant exageradanient coni art de l’expressió intel,lectual.
Ainb el temps, el concepte de “literatura”
sanirá deslligant gradualment deis ele-

el món, és un’ discurs, el discurs d’un altre. La crítica és discurs sobre un discurs.
és un ¡lenguatge que s’exerceis sobre un
llenguatge,” Peró és que Barthes parteix
de. la concepció que la literatura no és

ducte sigui ¡iteran o no. Escoreollant en
el seu llibre “Estilística poética y Semiótica Lietarias” i deixant de banda els nou
apartats que vindnien a ser el total deis
elements que ella considera fonamentals

iiient
l’evol
escnit
lecto
gui p

grafomania del no dir res i el suposat, és
un concepte sobre el qual cal insistir. analitzant una mica dins el reduit espai que
ens ofereixen aquestes págines quina és la
funció del critic, convertit avui en un ri-

ments que el fermaven a una certa aristocrácia apareixent el factor públic, i anirá
evolucionant anlb noves aportacions, peró: Qué fa que un text o un missatge ungüistic sigui considerat literatura?

més que un sistenia de signes i qLIe el seu
sentit no está en el fet d’esser un inissatge
sinó en el seu sistema.
Pagnini, un deis representants del co
rrent que en crítica literária s’ha vingut a

pt’r arribar a tal cateeoria

genl.

dicul ressenyador o sintetitzador d’obres
acabades d’aparéixer.
Si miram eis diccionaris (actitud recomanable i desintoxicant) trobarem definicions com aquestes: Literatura: “Escrita i texts el valor deis quals es fonamenta
en la bellesa de ¡a forma o no en el seu

El problema segueix vigent. El cnitic
americá Northrop i-rye (Anatomy of Crilicism, 1957) reconeix en la introducció
del seu llibre: “No posseim uns criteris segurs, veritabiement sólids, per distinguir
coni a literatura una estructura verbal
d’una altra que no ho sigui, ni tan sois cap

denominar idealista, considera ben al con
trari l’obra literaria com un fenomen de
comunicació lingüistica, peró cal observar
que existeixen bon nombre de signes isistemçs comunicatius que com les senyals
de tráfic o l’expressió mitjançant gestos
no són de cap manera considerats iiteratu

afecte emocional i emotiu” (The Concise
Oxford Dictionary) “Art bell que empra

idea del que s’ha de fer amb la vasta ~
nombre de Hibres que poden declarar-se

ra.

com instrument la paraula. Compren no
sois les produccions poétiques, si no també totes aquelles obres en qué capin ele-

literatura per estar escrits amb estilo perqué són útils en quant a fons o perqué figuren en algun curs universitari amb el

arriben a la categoria d”obra literaria” a
través d’una série de caracteristiqties que
es simplifiquen en la definició d”ob.iecte

ments estétics com les oratónies, históriquis i didáctiques”. (Dic.cionari de la
Llengua Espanyola)... podríem seguir
consultan-nc infinitat per adonar-nos encara més de l’ambigiiitat regnant i de la
poca precisió o rigor que entranyen ca-

qualificatiu le grans llibres”. ¡ aixi seguim. A pesar de les innombrables contribucions i noves teories que han aportat
interessants inatisos per al seu aclariment
no s’ha arribat a una definició global ni
totalijaria pecant potser d’un excessiu fa-

lingüistic , centrant la qüestió, com fan
eis estructuralistes, en torn a les diferén
cies entre el llenguatge que ella denomina
poétic i el no-poétic.
Originalitat no cls nianca en parlar de
“‘.iolació intencional” de la norma o lIen-

dascuna d’ellas, Si ens remontam als origens, podem assegurar que la seva primera
teorització data del segle XVIII, de la 1.lustració, peró sense una idea clara, será

natisme i tancament en cadascuna de les
escoies. Nosaltres, incapaços peró enemics
també de dogmatismes que encasellin O
petrifiquin tota mena de manifestació cul-

gua estandard, peró es continua, fins i Lot
avui, caient en l’error, crecjo, de fer coin
cidir llenguatge poétic amb llenguatge Ii
¡eran. L’estil consistiria en la desviació de
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