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ls amics del Centre Català de Lu-
xemburg em van convidar a parti-
cipar en la seva festa de Sant Jordi i

a intervenir en una lectura al seu casal. El
Sant Jordi era el preàmbul del prestigiós
festival Printemps des Poètes, que aplega
setze representants de les llengües i estats
del continent. L’escriptor i traductor vila-
noví Màxim Serranos Soler i l’activista del
Centre Català Julià Xiberta van preparar
algunes de les activitats que van desembo-
car en la vuitena edició de la Printemps,
en aquesta ocasió dedicada a la insurrec-
ció.

Diferents recitals, en espais tan impres-
sionants com l’antiga abadia o a altres ciu-
tats i instituts de secundària, van mostrar
la pluralitat de veus. També va destacar la
participació de joves poetes del país, que,
curiosament, recitaven en anglès, tot i que
la llengua oficial per la Constitució és el
luxemburguès, acompanyat pel francès i
l’alemany, que dominen l’ús quotidià, des
dels senyals de trànsit a la burocràcia.

Un recital inspirat en les dones de la
Beat Generation va obrir la primera jor-
nada del festival. La imatge insurreccional
va ser dedicada al poeta rus Vladimir Ma-
iakovski. La majoria dels països impor-
tants hi eren representats, també molts
dels petits com Letònia i Eslovènia. Les
ambaixades hi van col·laborar i el dia de
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l’acte central van aparèixer els ambaixa-
dors, així com diplomàtics i representants,
per exemple, dels instituts Camões i el
francès. L’absència va ser la de l’ambaixa-
dor espanyol, emprenyat perquè en el tríp-
tic del programa –en lletra petita–, els orga-
nitzadors van col·locar entre parèntesi Es-
pagne/Catalogne. Gran pecat! Cal dir que
l’ambaixada espanyola fa anys que es va
desentendre de l’acte, la Generalitat tam-

poc hi està implicada i totes les despeses les
assumeix el Centre Català. L’ambaixador
espanyol va esgrimir com a motiu que jo
era l’únic poeta dels setze que “sortia amb
el nom de la regió”, malgrat que els organit-
zadors havien col·locat Espanya davant.
Volien mostrar que el poeta recitaria en ca-
talà per no enganyar possibles assistents.
Cap explicació serveix quan l’únic objectiu
sembla ser fer la punyeta. ❋
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