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una definició que ens._pot servir per a
nous esmicolaments. ‘filera defineix
“ithra literaria” com “un missatge ungüistic transmés per la paraula o PescripLara, caractentiat per ser una comunicacié gratuita i intemporal centrada sobre L~
fundó estetica”. Molt hé! l’eró analitzem
detingudament cadascuna de les parts:
a) “cornunicació gratuita”: Ni ha hagut i se trohen encara obres que responen
a inotius i necessitats concretes com per
exemple “Lo Smni” de BernaL Metge. els
sjrventesos de creuada deis trobadors del
segle Xli, sonets de Quevedo. obres per
encárrec... etc.
bi “intemporal”: La major pan de les
obres p~nen el sea valor de l’época i la’
situació en qué han estat fetes. Com diu
Menendez Pelayo: “Separar un autor de
la seva época ¡ del seu mcdi sempre será la
•m&ñera inés segura de no entendrei-lo”.
e) “centrada sobre la ftinció estética”:
Lintent per part de l’autor és, cree, escriure, més o menys hé. rompeni o adhednt-se a uqes normes. peró aixó no vol dir
que sempre el resultat sigui pareil a la intenció. Ss mateixos Baroja i Unamuno (i
que me perdonin ambdos) no són prccis~rnent models quani a estil considera! brillant.
Respecte a la qüestió “trasmés per la
paraula”. la literatura oral és un tema que
:queniria comentan a banda,
La literatura és un art afirmen alguns.
l’artint de la diMinció de Kant entre una
percepció suhjectiva (determinació dun
sentirnent) i Lina ~ercepcfó ohjectiva (representació duna cosa). autors com Fiedlcr &rmen que el doniini de l’art és
aquest darrer, reduint-io a un problema
de coneixement de la forma, de la “visuahtat pura”.
Sigui con sigui. potser inconscientment i degut al tipus ded~ació rebuda. a
levolució de la societat, una persona en
escrure, és sempre conscient que lii ha
iectors. i encara que alló que escriu no sigui per aplagar el seu gust o la moda vigent. la comunicació és el coniit denomi-
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nador, la darrera conseqúéncia del seu ac
te.
ResLlmint un poe, i a partir de les fra
ses dAnderson lmbert que jo agafaria a
principi duna posterior maduració, rha
passat per lflfudi més- o menys rigurós i
cintific de l’expressió, de la forma con
creta on se manifesta ¡ s’ha vingut mani
festani aquest “mode dintuir les coses”.
kra, després de les aportacions de Vestiiistica. (agafant nornés de la seva Jico
tomia fons forma, perpetuada pels co
mentaris de text francesos, aquesta dt
rrera. i aprofitant els e.studis de gent com
Dámaso Alonso, Amado Alonso, etc.),
passan per tina estilística ja estructural
amb les aportacions d’un Spitzer. Guiraud. etc, i els seus estudis sobre Pestil.
cls formalistes rusos, el (‘ende Lingüistic
de Praga, el New (‘riticism. el post-forma
lisme soviétic. el formalisme francis de
Barthes i Genette amb la inflLiéncia deis
eslaus exilats Tzvetan Todorov i Julia
knisteva que parteix d-una concepció de
lohra com “sistema autónom destructura” construit en el llenguatgeç els elenents constituents del qual. el critic ha
de descifrar i reestructurar, fins arribar a
la semiótica i el seus estudi de Vobra dart
com sistema de ¿omunicació o sistema
significant. ens trobam amb els postulats
¡ Leones marxistes en torn a la literatura i
la crítica interessant per qaant més que fi
car-se exclussivament amb els elements
formals estudien el “fet literari” des dun
punt de viste social i fiiosófic sense caure
ni en la sociología ni en ia filosofia.
Després de criticar lestilisticd per par
tir d’una série de definicions que es que
den sense ser tals i per crear métodes que
es justifiquen a elIs mateixos sense estar
basats en una teoria coherent. France
Vernier amplia el terma (concepte) “literatura” a “el literari” que estará format
pels texts, producció, edició, difusió. premis... etc, conjunt que ella denominará
“fenomen literari” arribant a dues conclussions:
a) l’erqué aquesta crítica de “el literarl” sigui científica. I’objecte d’estudi se
rá el “fenomen literari” del qual hem par
lat.
b) “el literari” és quelconi heterogeni,
No hi ha ni pot haver-hi una definició única de la literatura,
Com es pot veure, al marxisme, inés
que una definició teórica sobre lesséncia
literaria linteressa el fet d’acceptar el fenomen, explicar-lo i atenir-se al seu fu-n
cionament. Vernier se nadona que els
seas elements són de carácter histónic ¡
per tant la delimitació daquest domini ha
de ser estudiada en el. seu funcionament socio-históric i no en la seva esséncia. Peró ciar, després d’haver deljmitat un domini destudi cal definir un objeete i ci
materialisine Ii proporciona eis instruments necessanis:
a) 1 1 fenomen literari és un fe! social.
b) Sta de situar entre les superestructures.
e) Mantó retacions amb eis altres elements
de la infraestructura i la superestructura.
1-ns seguirem quedant igual. Aprofundiments, teonitzacions, aportacions valuosissimes... i aixó no obstant. la literatura
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defuig un enmarcament. tina detinició

dicio lutura i relegar la imatge del semi

empobridora i hmitant. No espereu solucions. l’er a Antonio (;ramsci, la crítica
era cultura, era lluita per una nova cultura
en ci marc d’una nova societat. un element de reflexió, de la tan necessaria,
reflexió, una guia cultural a una época determinada. 1 vivim temps de soledat. La Iiteratura sta convertit en un refugi de pecadors
i els
van a Vinfern.
fern deIs
qu~pecado~
Iluny d’interrogar-se
pci Liiisentit últim, primordial, humá, per lesencial

deu escriptor a la dhome entregat a un
trehall; Treball constant. doiorós. trehali
digñificador i senrill com el dun artesñ
tItI verb. Cal ser conscients. Un escriptor ~
es fa escrivint no plorant. 1-1 seu (inc gran
nérit és afrontar la seva condició i entre’
gar-se apassionadament. amb veheméncia
al seu otici de trebaliador de la cultura.
Ni
ni menys.
per tant
nihil
me mé~
alienum
puto. Humá.
Daqui i pren
la seva
ima
portant trascendéncia. l’otser la nova van-.

essencia,
lembruten
amb
inútus i ridicules.
Penqué,
no aspiracions
ens enganyem.
tothom aspira a deixar el seu beatific itoni

guárdia,
terme al
l-scarpit ha atribuit
el qualificatiu
de qual
“procediment
de des
cristalització estética. possibilitat de sortir
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mes amunt que el deis altresLa vanitat. el fais orguil. la dignitat,
atrofiada que ens turinents ¡ empeny a la
competició
no
dic res: creemés
queabsurda.”de
ningún estála vanitat
desprovist

duna situació esclerosada” trobi eis seu
fonainents en una literatura-comunicació
escrita a partir duns aitres vaiors i postu
lats
feroçment humans
a la neuróti
ca incomunicació
de la front
moderna
societat

d’aquest notable motor del i’rogrés Huiná
(...) és fácil ser modest quan st celebre,
vulil
dir semblar modest”, (Ernesto Sába-

que tots hem contribuit a parir.
la paraula.
peró agafada
en
totaEsteim
la sevapersenzillesa
i grandiosa
dimen

to). 1 la literatura no és res. Ho és tot. lis

sió dacte natural. estrany a convenctona

essencial. Caldría devallar-la d’una vegada
del seu pedestal de ferro i esbarniarla en
la vida. Deixar de banda “boutades”. ac~
tes irnisoris, per otorgar-Ii la válua que es
mereix i ~udar-la a ocupar el lloc que II
correspon. La literatura és vida i la vida
sta inventat per a tothoin. sense postissos ni exageracions. La literatura és art
art de parauta. berenar de mots,joc d’exigéncia. Lluny de poses o comerç. liuny de
mites ni benes, del recercar entre les seves
entranyes pen intentar retrobar la seva es
sencia eminentment humana, la seva con-
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lismes.
Esteim pel fet literari vaiorat sense
exhihicionisme ni pedanteria. per una crí
tica digna i conseienciosa fruit del trebail
i la reflexió sincera.
Literatura exigent. Compromis sense
Poses.
QLu sap’? Potser a força de coi.locar pa
raules una al eostat de laltra arii”arein a
constnhuir el definitiu condó umbilical
que ens unesqtu a la vida!.
PONÇ PONSG.

Sabado 3 de Febrero de 1979
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