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a polèmica de Frankfurt, el 2007, i
aquest mateix estiu, la generada per
les declaracions del president del

Consell Nacional de la Cultura i les Arts
(Conca), Carles Duarte, defensant la possi-
bilitat de poder premiar amb el Premi Na-
cional de Cultura en Literatura escriptors
catalans que escriuen en castellà, deixa pale-
sa la confusió que genera a escala social, pe-
rò també teòric, l’encaix que han de tenir
aquests escriptors en la literatura catalana,
una situació que pot veure’s transformada, a
més, en cas que s’assoleixi la independència.
Antoni Martí Monterde, professor de litera-
tura comparada a la Universitat de Barcelo-
na, autor entre d’altres assaigs de Poética de
café. Un espacio de la modernitat literaria eu-
ropea (2007) i Un somni europeu. Història
intel·lectual de la Literatura Comparada
(2012), s’enfronta al repte de pensar aques-
tes qüestions i plantejar nous interrogants.

Com quedaria el panorama literari català des-
prés de la independència?
Tindrem un nou context polític administra-
tiu però la realitat literària serà la mateixa, ja
que tindrem els mateixos escriptors treba-
llant que ara. Tanmateix, canviarà perquè
no podrem continuar pensant de manera
tan simple que els escriptors que escriuen en
castellà són escriptors espanyols. De fet, no
ho són. Pensar què passarà demà de la
independència és un imperatiu, però
també hem de reflexionar sobre
què ha passat abans, i examinar
com s’han relacionat les literatu-
res a Catalunya. El que està clar és
que la Catalunya independent tin-
drà diverses literatures i la catalana
ha d’ocupar un lloc central.
Hi ha casos similars a Europa?
Tenim una situació suficientment in-
teressant per pensar que és irrepetible,
però a Europa hi ha contextos similars,
com és el cas de Bèlgica, on hi ha dues tra-
dicions literàries, la valona-francesa i la
flamenca-neerlandesa. Amb la indepen-
dència, alguns dels escriptors espanyols més
importants quedarien situats fora del terri-
tori d’Espanya. La situació dels escriptors
francòfons a Bèlgica permet una compara-
ció molt clara del respecte que han de merèi-
xer aquests autors en la Catalunya indepen-
dent, i la necessitat de garantir la seva difu-
sió a Espanya i a Hispanoamèrica. També
cal pensar què passarà amb els escriptors al
País Valencià o a les Illes, que passaran a per-
tànyer a un altre estat, tot i integrar la litera-
tura catalana. D’altra banda, no hem d’obli-
dar que la literatura en castellà a Catalunya
no és patrimoni exclusiu dels escriptors que
només escriuen en castellà. L’Associació
d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC) va
fer una enquesta fa uns anys entre els seus
socis i la majoria van respondre que també
escrivien en castellà. Per tant, no podem
simplificar.
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Sense anar més lluny la nova novel·la d’Albert
Sánchez Piñol, Victus, escrita en castellà.
I a aquesta novel·la se li ha denegar el Premi
Nacional de Cultura si se’l mereix pel fet
d’estar escrita en castellà? Jo crec que no.
Hauríem d’entendre que és un premi que
atorga la Generalitat a la millor obra escrita
en qualsevol llengua durant l’any anterior al
país. Una altra cosa són els reconeixements i
els espais de legitimació que té la literatura

escrita en castellà i l’escrita en català, que
són diferents i complementaris.
Conclusió: que la cultura catalana també és la
que es fa en castellà.
Això és evident. La realitat és que hi ha es-
criptors que escriuen en castellà al nostre
país i si regalem una literatura que ja no
serà la del nostre estat a la literatura es-
panyola perdrem un gran patrimoni i
tampoc no estarem sent coherents
amb la història dels escriptors cata-
lans en llengua catalana. És a dir,
prescindirem de tot el que va es-
criure Josep Pla, Joan Fuster, Ga-
ziel, en castellà? Això no és litera-

tura espanyola, i els espanyols
tampoc no la veuen com a seva.

Com afecta això el paper de la literatura
catalana?
Tenim a les mans una qüestió molt gran en
què la literatura comparada té un gran paper a
jugar. Tota la literatura catalana s’ha caracte-
ritzat per un europeisme que ha estat progra-
màtic. Baroja deia a principis del segle XX que
si Catalunya s’independitzava en menys de
mig segle esdevindria espiritualment france-
sa. De fet, ja ho era aleshores. Sense la matriu
francesa, la literatura catalana no s’entén. Les
lectures germàniques de Maragall i Eugeni
d’Ors, i el mediterranisme del noucentisme,
es creua amb tot el que és el llegat contradicto-
ri de les avantguardes amb Foix.
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I ara on encaixa?
Ara l’hem de posar al costat de la literatura
danesa, noruega, sueca, hongaresa, i en al-
guns aspectes a la italiana o portuguesa. A
partir d’aquí el que importa és el talent. La
literatura francesa és una de les literatures
més importants que han definit la identitat
cultural europea, però ara mateix és insigni-
ficant. Hi ha una sequera impressionant de
bons escriptors, però tampoc no passa res.
En canvi, han reaparegut literatures com
l’hongaresa, la dels Balcans, que se’ns fan
molt properes, i hem d’estar pendents de les
nòrdiques, que tenen molt per oferir, a ban-
da dels best-sellers de novel·la negra. Comp-
tat i debatut, tot es va complicant, el camp li-
terari, el camp intel·lectual, el camp edito-
rial... cal veure què es tradueix i per què, cal
analitzar per què Jaume Cabré ha venut més
exemplars de la seva novel·la en alemany
que en català, i per què un dels editors més
importants del planeta diu que, per molt bo
que sigui un llibre, si té un nom català a la
portada no es ven de cap de les maneres.
Molts dels escriptors del país que escriuen en
castellà ho fan perquè van tenir una educació en
castellà que ha marcat la seva expressió artísti-
ca. En un estat independent, això canviaria?
Depèn, i sobre aquesta qüestió en parla Fus-

ter, perquè va lligat amb el tema de la profes-
sionalització de l’escriptura. Fuster, per
guanyar-se el pa, havia d’escriure molt, i en
castellà. Però el projecte intel·lectual i cultu-
ral és coherent, escrigui en català o en caste-
llà. Josep Pla considera que el bilingüisme és
fonamental per a l’escriptor i les dues llen-
gües formen part d’un mateix projecte d’es-
criptura autobiogràfica i la complexitat del
discurs. En tota la polèmica de Frankfurt
s’esperaven reaccions per part dels escrip-
tors una mica pujades de to, i realment va
haver-n’hi algunes de molt poc brillants,
com un que va dir que no anava a Frankfurt
perquè no li agradava el menjar alemany
–que, per cert, no crec que estigui a l’altura
de La verdad sobre el caso Savolta. En canvi,
Enrique Vila Matas parlava en un article de
com havia hagut de construir-se una litera-
tura no nacional en castellà a partir d’unes
lectures que desbordaven totes aquestes ca-
tegories. Vila Matas és una de les possibili-
tats de pensar tot això. Quin impacte ha tin-
gut la literatura de Magris, Sebald o de tants
altres escriptors importants dels darrers 25
anys a Catalunya, tant en els escriptors en
català com en castellà? Qui l’ha registrat
d’una manera més potent? Tot això fa pen-
sar que els propers anys la literatura catalana

sigui molt interessant i els que ens dedi-
quem a estudiar-la n’hem d’estar pendents, i
també els editors, que és la baula que ara
mateix em preocupa més.
Quina és la lliçó que cal extreure de Frankfurt?
El problema va ser quan la Moncloa i Mon-
tilla van dir que la literatura catalana no po-
dia anar a Frankfurt sola i va ser un error es-
trepitós. Perquè a fires com aquestes hi van
les literatures, i la literatura catalana no és la
literatura de Catalunya i no són totes les lite-
ratures de Catalunya, però la literatura cata-
lana era inicialment la convidada a Frank-
furt. Al final, després d’un debat molt estèril
però significatiu, hi va anar la literatura ca-
talana i prou. El problema és que va haver-hi
un gran malentès que van provocar els polí-
tics i no els escriptors. Les relacions entre els
escriptors a Catalunya que escriuen en cata-
là com en castellà està molt per sobre de les
intervencions dels polítics. Les relacions en-
tre camp literari, camp intel·lectual i camp
de poder sempre són molt complicades, no
les compliquem més.
Creu, doncs, que existeix una bona relació en-
tre escriptors en llengua catalana i castellana?
Hi ha un problema de falta de reciprocitat.
Diria que els que escriuen en castellà no han
estat suficientment justos amb els que ho
fan en català, que sempre han llegit atenta-
ment la literatura en castellà que es feia a Ca-
talunya. Aquesta curiositat i aquest respecte
jo no l’he vist a l’altre bàndol, com si la lite-
ratura en català fos per natura nacionalista i
oposada a la seva. Jo no veig aquesta separa-
ció. Al contrari, les afinitats són immenses. I
això també passa amb les traduccions. No-
més es comenten els títols quan surten en
castellà, tot i que potser abans ja havien sor-
tit en català.
A més, darrerament, s’està traduint molt...
La política de traduccions al català és de les
més potents d’Europa i ha format part de la
literatura catalana. Un escriptor català és al-
gú que sap bastant de literatura francesa, eu-
ropea i hispanoamericana. En canvi la lite-
ratura espanyola és més tancada.
Com l’anglesa.
El problema de la literatura anglesa i france-
sa és que són impermeables al fet que el món
ha canviat. La literatura francesa ara mateix
té un paper insignificant en el conjunt de la
literatura europea i si no fa algun gir per re-
soldre això acabarà esgotant-se. Hi haurà
escriptors, però totalment irrellevants. La
cultura catalana sap que si no dialoga amb la
resta de la comunitat europea s’exhaurirà,
en canvi l’anglesa o la francesa ni s’ho plan-
tegen, però és simptomàtic el fet que a París,
per exemple, no tenen bones llibreries, és a
dir, llibreries amb llibres en original i de tots
els gèneres. Els francesos poden pecar de
prepotents, però no són autistes com els an-
glosaxons. Milan Kundera ja parla del pro-
vincialisme dels grans que són incapaços de
pensar-se en el gran context perquè és pen-
sen que aquest ja són ells mateixos. ❋
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Per iniciativa
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