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om el país de les irresolucions. Els
problemes apareixen, se n’esta-
bleixen els termes, es debaten a
més o menys temperatura, s’apa-

guen que cadascú se n’ha quedat la seva
música particular, i al cap d’uns anys re-
apareixen en termes galdosament sem-
blants o exactament els mateixos, i així
un cop i un altre.

TAL ÉS EL CAS DELS ESCRIPTORS, per dir-
ho de manera genèrica, que viuen a Cata-
lunya i escriuen en castellà. Al seu vol-
tant s’han generat al llarg dels anys unes
quantes sentències, algunes quasi lleis,
d’altres més aviat tòpics: “Són catalans
els ciutadans que viuen i treballen a Cata-
lunya”, per exemple. Sembla que s’ha ar-
ribat a un consens acceptablement gene-
ral a l’hora de distingir cultura catalana
–tota manifestació cultural que es fa a
Catalunya, la faci qui la faci i en l’idioma
que sigui– de literatura catalana –la
producció textual en idioma català.

UNA CONVENCIÓ QUE NO RESOL UNA QÜES-
TIÓ –jo no arribaria a dir-ne conflicte–
que apareix un cop i un altre tal com
apuntava al començament. Encara res-
sona en les estomacades meninges del
personal el rebombori que es va muntar
fa sis anys en la Fira del Llibre de Frank-
furt, quan Catalunya va ser el país convi-
dat –o era la literatura catalana, la convi-
dada?– i els nostres responsables hi van
portar només catalanoescrivents.

FA UNS MESOS, hi va haver una invitació
semblant per part del Saló del Llibre de
París a la ciutat de Barcelona, i ens hi
vam trobar tots: la Carme Riera, en Ca-
bré, en Puntí…, però aquest cop també en
Mendoza, en Cercas, la Giménez Bart-
lett, etc., i tot va anar com una seda, no va
prendre mal ningú, no es va esquerdar
res ni es va descolorir la Moreneta. Tots
estàvem tranquils, algú fins i tot merave-
llat que un afer de ressonància immemo-
rial s’hagués resolt, quan, fa tan sols uns
dies, en la Setmana de la Poesia de Barce-
lona, es va tornar a posar el crit al cel per-
què els organitzadors es van descuidar
els poetes que escriuen en castellà.

LA CURIOSITAT DEL CAS  és que aquí la de-
riva ha anat a la inversa, perquè, en edi-

S cions anteriors, hi havien participat Ma-
nolo Vázquez Montalbán, Tono Masoli-
ver, Atxaga i un llarg etcètera. El cas
planteja una qüestió interessant, ja que
sembla que la tria prové de la lliure deci-
sió dels qui l’autoritat municipal ha en-
carregat de triar els participants i els
continguts dels actes. Que no ens sembli
bé per una qüestió no intrínsecament li-
terària vol dir que hauríem aprovat que
l’autoritat municipal hagués intervingut
en l’elecció dels participants? Decidir so-
bre allò que els afecta és una de les reivin-
dicacions dels creadors en totes les disci-
plines, i quan els polítics s’hi fiquen els
dediquem tot un repertori de floretes:
intervencionisme, ingerència intolera-
ble, dirigisme, falta de llibertat, falta de
respecte, menyspreu…

CERTAMENT, ES POT RE-
TREURE L’ABSÈNCIA de
castellanoescrivents, pe-
rò els responsables també
poden invocar la llibertat
d’elecció: poden dir que
han atès la simple afini-
tat poètica, i presentar
com un signe de norma-
litat que la tria s’hagi fet
al marge de l’idioma uti-
litzat pels convidats; un
signe que comporta la
possibilitat que, en una
altra ocasió, els tècnics
no hi convidin catala-
noescrivents. Cosa que
no ens allibera de tornar
a l’altra banda del cercle,
i que un col·lectiu se senti
discriminat.

TOT PLEGAT TÉ UNA DIMENSIÓ
MÉS ÀMPLIA i més de fons. En un
altre moment algú va plantejar la pos-

sibilitat que escriptors en castellà obtin-
guin els premis a obra publicada que
atorguen les institucions públiques cata-
lanes. Des de l’Associació Col·legial d’Es-
criptors de Catalunya fa anys que bre-
guem amb el fet que els autors que escri-
uen en idiomes que no són el català –en
castellà en primer lloc, però també en al-
tres llengües– no tenen accés a beques i
ajudes a la creació literària i altres àm-
bits de concurrència pública, un fet, per
cert, davant del qual les autoritats han
mostrat fins ara una sensibilitat nul·la.

ELS ARGUMENTS D’UNA BANDA I DE L’AL-
TRA són consistents, i es poden resumir
en dos punts que em semblen incontro-
vertibles: primer, tenint en compte la si-
tuació de la cultura i del país en general,
les lletres catalanes sobreviuen en un es-
tat precari i amenaçat d’extinció, i me-
reixen una decidida i inequívoca discri-
minació positiva en les ajudes institucio-
nals. I segon, tenint en compte el fet que
tots els ciutadans tenen els mateixos
drets, tots els escriptors que viuen i es-
criuen a Catalunya han de poder accedir

a les mateixes prerrogatives insti-
tucionals.

QUAN POSEM UNA COSA al cos-
tat de l’altra hi apreciem con-
tradicció? En qualsevol cas,
com es resol? Amb intel·li-
gència, sentit comú i una
mica d’imaginació: entre la
diplomàcia i la justícia. Re-
cordo, en temps en què els
arguments no estaven tan
eriçats com ara, haver dit a
l’enyorat amic Giménez
Frontín que en una Cata-
lunya independent els au-
tors en castellà viurien mi-

llor de com vivien aleshores
–i ara–, perquè les institu-

cions espanyoles tindrien
gran cura de protegir-

los i ajudar-los perquè
no desapareguessin
com a comunitat dins
d’un estat català. I
que, per la seva ban-
da, i per raons diplo-

màtiques però també
per principi ètic i demo-

cràtic, les institucions cata-
lanes s’ocuparien de guardar

les minories, cosa que ara no te-
nen ni temps de fer, que prou feina els

costa subsistir elles mateixes.

LES COSES HAN ARRIBAT A UN PUNT en què
no ens podem permetre estar en espera
de contingències. Cal reduir al màxim els
fronts de possible confrontació, cal posar
sentit comú i harmonia –al cap i a la fi,
eficàcia– a tots els llocs on sigui possible
posar-n’hi. I la qüestió de què hem parlat,
molt clarament, n’és un.

Entre la justícia i
la diplomàcia

DECIDIR SOBRE ALLÒ QUE ELS AFECTA
ÉS UNA DE LES REIVINDICACIONS DELS
CREADORS EN TOTES LES DISCIPLINES

EscriptorMiquel de Palol

Fa tan sols uns dies, en la Setmana de la Poesia de
Barcelona, es va tornar a posar el crit al cel perquè
els organitzadors es van ‘descuidar’ els poetes que
escriuen en castellà

LLUÏSA JO
VER

GRUP HERMES
President: Joaquim Vidal i Perpinyà.
Consell d’Administració: Lídia Vidal i Juventench
(vicepresidenta), Eduard Vidal i Juventench, Esteve Colomer i
Font i Joan Vall i Clara.
Consell Editorial: Xavier Albertí (president), Joan Villarroya
(vicepresident), Joan Ballester, Maria Favà, Lluís Foix, Rosa Font,
Jordi Maluquer, Jaume Oliveras, Vicent Sanchis, Llorenç Soldevila,
Antoni Vila Casas i Pep Collelldemont (defensor del lector).

Direcció Executiva: Joan Vall i Clara
(conseller delegat), Xevi Xirgo (Informació
General), Emili Gispert (Informació
Esportiva), Toni Muñoz (Serveis), Josep
Madrenas (Webs i Sistemes), Albert París
(Comunicació), Anna Maria Ribas (Gerència
Comercial), Miquel Fuentes (Administració i
RH), Lluís Cama (Producció), Concepció
Casals (Distribució) i Ricard Forcat.

Punt de Vista El Punt Avui expressa la
seva opinió únicament en
els editorials. Els articles
firmats exposen les
opinions dels seus autors.




