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La Revista de Catalunya va ser fundada per Antoni Rovira i Virgili l’any 1924.  Poc temps abans havia 

començat la dictadura de Primo de Rivera. La Revista en volia ser una mena de resposta intel·lectual; 

una reafirmació de la solidesa de la cultura catalana enfront dels intents de silenciar-la o de convertir-

la en un fenomen local. De periodicitat mensual, la Revista alternava els articles de reflexió o 

investigació sobre un determinat personatge, tema o episodi amb cròniques específicament 

periodístiques. Després, la dictadura franquista va impedir-ne la continuïtat, tot i que entre 1939  i 1967 

van poder-se publicar alguns números. Restaurada la democràcia, la Revista va reaparèixer de la mà 

de Max Cahner i Albert Manent com a publicació mensual si bé, finalment, a partir d’una nova etapa 

encetada el 2012, es va adoptar la fórmula de l’aparició trimestral combinada amb la publicació de dos 

volums monogràfics. En total, doncs, sis números per any.   

 

En aquests moments, la Revista està dirigida per un Consell de Redacció integrat per Agustí Pons 
(director); Jordi Manent (subdirector); Joan Garcia Codina (gerent); Júlia Martínez (secretària de 

redacció) i  Xènia Bussé, Lluís Duran, Frederic Ribas, Joan Safont i Queralt Solé. Dins les seves 

possibilitats, la voluntat de l’equip és la d’adequar els continguts de la Revista als neguits de la societat 

actual. És per això que, al costat dels temes més pròpiament històrics, en aquests darrers números 

s’està fent un esforç per reflexionar sobre qüestions  molt actuals relacionades amb l’art, la literatura o 

el cinema. A la nòmina habitual de col·laboradors s’hi han afegit, en números que ja han sortit o en els 

de publicació imminent, noms com els de Mercè Ibarz, Montserrat Frisach, Valèria Gaillard o Adolf 
Beltran que han escrit sobre Stanley Kubrick, Jaume Plensa o han entrevistat personatges com 

Mònika Zgustova i Josep Maria Cadena. 

 

La República de les Lletres és un número monogràfic que concorda plenament amb aquesta voluntat 

de renovació de la Revista de Catalunya. Ha estat concebut i realitzat per Xènia Bussé, periodista 

de llarga trajectòria, i membre, com ja s’ha dit, del Consell de Redacció.  El volum recull 25 narracions 

i poemes que 25 autors han escrit inspirats per un autor, viu o mort, de la nostra literatura. 

 

La majoria dels escriptors convocats es troben en aquella meitat de la seva trajectòria on ja poden 

presentar una obra notable però on encara, probablement, els queden moltes coses per dir. Escriure 

professionalment en una societat digitalitzada com la nostra no és una feina fàcil; fer-ho en català, 

encara menys. Per això des de la Revista de Catalunya ens ha semblat oportú donar carta de 

naturalesa col·lectiva a aquest grup d’escriptors. Potser no formen ben bé una generació. O potser la 

formen a partir d’ara. El temps ho dirà. De moment, els escrits de Xènia Bussé i de Borja Bagunyà que 

acompanyen el present volum donen cobertura teòrica a la incontestable realitat literària del grup. 

 

Agustí Pons, director de Revista de Catalunya 
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La República de les Lletres, posada sobre el moment actual, és  

una idea que, segurament, molts tenim al cap: un espai obert on tots els 

autors diuen i escriuen el que volen, amb llibertat, des del seu particular 

punt de vista. I qui ho vol, llegeix i hi participa. Qui ho vol, en fa crítica.  

Proclamem-la, aquesta República literària. 

 
Fragment del Pròleg 

 

“Per què aquests autors i no uns altres? Perquè tots ells, cadascun decantat al seu estil, 

les seves preocupacions, les seves ambicions i les seves temàtiques, representen no una 

generació —les edats ballen dècades amunt i avall, tot i que predominen els “joves”—, 

sinó un ventall que actualment projecta les nostres lletres cap al món amb una potència i 

determinació que, per a qui signa aquestes línies, resulta digna de ser esmentada i 

recollida, subratllada i tinguda en compte. Perquè treballen amb rigor, perquè no guarden 

la roba quan neden, perquè gosen. Els que no apareixen en aquest volum, no vol dir que 

no comparteixin aquest tarannà ni tinguin el mateix valor. Però qualsevol retrat d’una 

època fa que la tria sigui imprescindible. I, per això, la prologuista i triadora és l’única que 

haurà de recollir els plats trencats, en cas d’haver-n’hi. 

 

El gruix dels autors ronden la quarantena curta i arriben a la cinquantena. N’hi ha un grup, 

però, que són una dècada —o més— més grans que la resta: Casasses, Castillo, Pagès, 

Serra i Cussà. A ells els anomeno, de manera ben poc acadèmica, els “germans grans”. 

La singularitat de la seva obra, el fet de traficar en gairebé tots els gèneres i, en alguns 

casos, la seva tasca d’edició i cura de volums d’autors que es recuperen per als lectors 

presents i futurs, els dona entrada en la present selecció, ja que són referències clares 

per a tots els que han vingut darrere. No és debades que, cadascun a la seva manera, 

han obert camins nous, tant temàtics com formals, en la nostra literatura, i s’han incorporat 

tots al món digital a mesura que aquest s’anava fent quotidià, dels anys noranta del segle 

passat ençà. 

 

La tria dels autors ha volgut, de totes totes, que la diversitat dels paisatges i experiències 

ens donés un retrat més fidel de la realitat: les nostres lletres no són només Barcelona; 

són les Balears, són València, són el Camp de Tarragona, la Ribera d’Ebre, l’Empordà, el 

Berguedà, etc. En un món connectat com el nostre, cada cop és menys important des 

d’on escrivim, però sempre és fonamental d’on venim i què ha vertebrat el nostre punt de 

vista. [...]”  

Xènia Bussé, coordinadora de La República de les Lletres 
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Xènia Bussé (Valls, 1968), va estudiar periodisme a la 

Universitat Autònoma de Barcelona. Després de cinc anys  

treballant al setmanari El Temps, va anar a viure un any a 

Buenos Aires (Argentina), on va començar a treballar per al 

Grup 62. De tornada, va ser cap de premsa del grup editorial 

durant cinc anys i, després, va treballar per al diari Avui des de 

Madrid. Escriu habitualment a Serra d’Or i a Revista de 

Catalunya, del consell de redacció de la qual forma part. El 2018 

ha publicat el recull de relats, De més verdes en maduren (A 

Contra Vent), el seu debut literari. 

  

 

 

 

Fragment de l’Epíleg 

 

“La República de les Lletres és un discurs, sí, però sobretot és una pràctica, de manera 

que provar de fer-ne una photo finish més o menys definitiva, a banda d’acceptar 

tàcitament una analogia atlètica molt discutible, suposa treure-li alguna cosa important, 

adulterar-la. Penso en aquella petita faula de Kafka, on un filòsof, obsedit a entendre el 

moviment d’una baldufa, l’atura d’una manotada i la contempla, perplex, deliciosament 

culpable. Si el retrat es pensa com a part activa del diàleg, en canvi, funciona com un 

catalitzador, que força els escriptors a explicitar una tria tàcita, un principi en marxa. 

Sempre és interessant saber des d’on s’escriu i des d’on es llegeix, no per aspirar a cap 

mena d’objectivitat científica (la tria d’un mestre, o d’un interlocutor literari, pot ser 

honesta, és clar que sí, però sovint es mou entre la inconsciència i l’estratègia), sinó per 

entendre alguna cosa de la trama de debats, morts-del-pare i aspiracions més o menys 

delirants que alimenten un sistema literari. Per això, com en el cas de qualsevol antologia 

que vertaderament antologui, i no es limiti a repertoriar, una selecció d’autors s’ha de llegir 

com una proposta, no com una descripció. Proposta parcial, s’entén; personal. 

Provocativa.” 

Borja Bagunyà 
 

 

 

La qüestió no és tant si tenim o no una crítica solvent,  

sinó quina mena de crítica realitzen els 

autors mateixos quan fan de lectors d’altres. 
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