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escriptor Juan Marsé és un
membre destacat del Club dels
Escriptors Enfadats. Una so-
cietat de lletraferits que fan

bandera de llur catalanitat, tot i haver
triat lliurement escriure en castellà, i ai-
xò, pel que llegim, sembla que els causa
un mal humor constant i un disgust que
els trasbalsa profundament.

ÉS EVIDENT QUE, TRET DE QUATRE eixele-
brats, ningú no els retreu la seva tria lin-
güística. Malgrat tot, el Sr. Marsé ha dit
recentment que “està fart” d’explicar
per què no escriu en català. De fet, ho va
aclarir per darrer cop fa poc més de dos
anys i amb un cert to rabiós: “Escric en
castellà en primer lloc perquè em dóna
la gana i, després, pel meu historial des
que era nen i anava al col·legi en època
franquista, en què tot era en castellà.”
Dos arguments mirífics: el primer té un
discurs sòlid i inapel·lable (ho dic iròni-
cament, és clar), i el segon és tan ridícul
que no mereix gran comentari. Si tot el
bé de Déu d’escriptors que van tenir
educació en castellà en ple i postfran-
quisme haguessin tingut el mateix pa-

L’
rer, potser la literatura catalana a ho-
res d’ara seria agònica.

EL SR. JOSEP MARIA CUENCA, que tot just
ara publicarà una biografia de l’escriptor
barceloní, afirma que Marsé i els altres so-
cis del club pateixen una omertà per part
de la cultura catalana oficial que vol pre-
sentar com a opressora i destructora de
qualsevol presumpte heterodox lingüís-
tic. Sembla mentida que no li caigui la cara
de vergonya després de dir això, quan la
cultura dominant segueix sent l’espanyo-
la i la que es fa en espanyol. Només cal en-
trar en una llibreria, passar per davant
d’un quiosc o mirar de trobar una pel·lícu-
la en català a la cartellera. A tall d’exem-

ple, conversa d’un noi i la seva xicota nas-
cuts a casa nostra i que havien entrat en
l’única sala, de les quatre, on feien la ver-
sió en català d’una de les seqüeles de Spi-
derman: “¿No me jodas que es en cata-
lán?” La noia: “Es que en las otras salas
estaba lleno.” Resposta del minyó català:
“Vaya mieeeeerda.” I els autors d’aquest
club ens volen fer creure que pobrets es-
tan marginats i mig perseguits perquè es-
criuen en castellà. Potser algú els hauria
de dir que això és una broma de mal gust
que ja fa massa anys que dura.

EL SR. MARSÉ AFIRMAVA en ocasions que el
castellà no està amenaçat a Catalunya, pe-
rò després signava manifestos del Foro Ba-
bel tot criticant la immersió lingüística. I
acaba de dir en una entrevista recent que
“només hi ha una cultura catalana, la que
es fa en català i en castellà”. Doncs miri, Sr.
Marsé: no. La cultura catalana és la que es
fa en català, encara que un hom es dediqui
al mim. Amb aquest mateix raonament els
escriptors que facin servir el xinès, l’àrab o
el romanès que estiguin entre nosaltres,
també formen part de la nostra cultura?
Tom Sharpe i Robert Graves també han de
formar part de la literatura catalana?

MIRI, SR. MARSÉ: no rondini més sobre
aquestes qüestions. Si no vol escriure en
català, no ho faci. Escrigui com vulgui, pe-
rò als que volem mal guanyar-nos la vida
escrivint en català no ens titlli de gent
que li fem el buit o de nacionalistes embo-
gits (vostè diu que no és nacionalista, pe-
rò cada cop que obre la boca se li veu el
llautó) o que la cultura oficial del país el té
a vostè i als membres del seu club en un
gueto. Prou de mentir i de tergiversar.
Vostè, quan publica, guanya cinc o deu
vegades més que qualsevol escriptor ca-
talà (és a dir, que escriu en català). Vostè
s’ha embutxacat carretades d’euros amb
tot de premis espanyolíssims cap dels
quals no tenen precisament la tristíssi-
ma quantia dels premis literaris cata-
lans. I si té algun trauma infantil contra
qualsevol cosa que li recordi la nostra
llengua, faci-se’l passar d’una altra mane-
ra. Tots plegats estarem més tranquils.
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Sr. Marsé: si no vol
escriure en català, no ho
faci. Però no digui que la
cultura oficial del país el
té a vostè i als membres
del seu club en un gueto

odem ja té la seva secretària general
catalana, després que el passat cap

de setmana va elegir Gemma Ubasart per
donar el toc nacional a un projecte estatal
rupturista. Amb l’elecció, la nova formació
assegura l’organigrama de funcionament,
tot i haver de conviure amb les incerteses
d’una militància poc definida i fins consells
ciutadans de poblacions importants sot-
mesos a impugnacions complicades. Uba-
sart és davant una eina que cal afinar i,
segur, se li gira feina.

La secretària general no és nova en
l’univers polític català, ja que va treballar
en complicitat amb les CUP i va ser regi-
dora per les Candidatures Alternatives del
Vallès al seu poble natal. Ella coneix el ter-
ritori i sap que, ara i aquí, el sobiranisme
ocupa una part importantíssima del debat
del país i que a la seva incipient formació
s’apleguen dues sensibilitats divergents,
fins oposades: la pròpiament independen-
tista i la que no en vol saber res, de l’inde-
pendentisme. Per això els equilibris es
mengen molts discursos, en una volguda
ambigüitat que tots saben a què atribuir.

En l’acte de l’escrutini i en posteriors
declaracions, Ubasart ha afirmat que el
seu partit està a favor del dret a decidir i
que defensarà una consulta feta a Cata-
lunya i pels catalans. És un pas enda-
vant, ja que els dos grans partits estatals
mai no han anat tan lluny, i tot fa preveu-
re que amb una presència important de
Podem a l’Estat, el canvi d’interlocutors
pot significar un avenç molt important
en el projecte nacional. Però Ubasart
també ha dit que la qüestió sobiranista
ha d’anar de bracet del tema social i de
la radicalitat democràtica. Una aportació
important en el debat general català, ja
que molta gent que vol una Catalunya in-
dependent no està a favor de qualsevol
tipus d’independència. Amb tot, la nova
secretària general haurà d’explicar amb
molt detall les diferències del seu dis-
curs del d’Iniciativa i també haurà de co-
hesionar els seus en l’acceptació d’un
programa comú per a Catalunya. I tindrà
el repte de torejar independentistes i uni-
taris, que es troben amb un nou convidat
incòmode i atrevit que no era esperat en
aquest xoc de voluntats. Sort, Gemma.
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