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imecres passat,
els expresidents

Mas i Ibarretxe van fer
una conferència con-
junta a l’auditori Kur-
saal de Sant Sebastià.

Tornar a sentir parlar d’Ibarretxe em
transporta als darrers temps de la bas-
quitis, aquella patologia endèmica de
Catalunya que consistia en l’admira-
ció, gairebé acrítica, de l’independen-
tisme basc. El lehendakari, amb el seu
famós pla per decidir l’estatus polític
d’Euskadi, va ser durant molt temps la
bèstia negra de la premsa madrilenya i
la política espanyola. Mentrestant, a
Catalunya era vist com un líder valent i
decidit. Mentre escric aquestes línies,
cantussejo una versió del músic Mi-
quel del Roig que, amb els acords de In
the Navy dels Village People, animava
les festes cantant: “Lehendakari, tu
tens el que s’ha de tenir! Lehendakari,
que n’aprenguin els d’aquí!” Fa un pa-
rell de setmanes vaig ser a Vitòria i
vaig comprovar com les tornes han
canviat. Un jove anomenat Jon, de me-
lena al clatell i arracades a les orelles,

ens parlava engrescat amb el que està
passant a Catalunya i feia comparaci-
ons entre Convergència i el PNB on els
bascos sortien molt malparats. L’ende-
mà, a la portada del Gara hi apareixia
Artur Mas en una foto de gran format.
Cal tenir en compte, però, que la bas-
quitis catalana i la catalanitis basca te-
nen un alt component d’idealització i
que els matisos fan la realitat molt
més complexa. Veient Ibarretxe i Mas
junts, no he pogut evitar pensar que
són dos líders que tenen molt en co-
mú. Tots dos van agafar el camí del
mig, intentant arribar a pactes impos-
sibles amb Madrid i procurant acomo-
dar-se a la legalitat espanyola. Com a
mostra de bona voluntat, van topar
amb el Tribunal Constitucional. Com a
premi al bon comportament, l’un corre
el perill de ser inhabilitat i l’altre va ser
foragitat de la presidència amb mèto-
des antidemocràtics. Mas i Ibarretxe
conformen, plegats, una lliçó que hem
de tenir ben clara: no hi ha camí del
mig, de la mateixa manera que no es
pot ser a missa i repicant.
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Mas i Ibarretxe conformen,
plegats, una lliçó que hem de
tenir ben clara: no hi ha camí
del mig, de la mateixa
manera que no es pot ser a
missa i repicant
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Fer

bans ho teníem clar. Hi havia al
país uns autors que escrivien
les creacions en català i uns al-

tres que ho feien en castellà. Si de cas,
els primers deixaven anar en castellà
alguns productes periodístics que, en
general, mantenien al marge del cor-
pus literari. La convivència entre uns i
altres era pacífica, també entre els lec-
tors, i les discussions només venien
quan s’havia d’anar a la Fira de Frank-
furt en representació de la cultura ca-
talana. Ara ho tenim més confús. Sur-
ten novel·les, i se’n premien, que no
saps en quin dels dos idiomes estan es-
crites. La publicació simultània de les
dues versions afavoreix l’embolic.
Tampoc és tant: d’una hora lluny es
veu que moltes tenen la redacció origi-
nal en castellà, o en un català molt
avariat, i que l’autor i l’editorial han
dipositat la confiança en un traductor
o en un corrector que fan el que poden
perquè l’obra aspiri a un premi en ca-
talà. Parlo de llibres de consum i
d’operacions comercials, ben entès.

Jenn Díaz és una altra cosa. Acaba
de treure Vida familiar, un recull de
contes afavorit amb el premi Mercè
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Rodoreda. Una anterior novel·la, Mare
i filla, també era en català. Les més re-
motes són totes en castellà, com ho se-
rà la pròxima, que ja ha començat.
Vaig assistir a la presentació de Vida
familiar. Jenn Díaz té vint-i-vuit anys.
La seva carrera literària és molt pre-
coç. La seva ambició, també. Vol ser
només escriptora. Carmen Martín Gai-
te i Mercè Rodoreda li han esperonat
la vocació. Una autora en castellà i
una en català. Jenn Díaz, que és de
Sant Feliu de Llobregat, explica: “Els
meus pares són extremenys i a casa
sempre s’ha parlat en castellà. El pare
només diu en català una sola paraula

en forma d’interjecció, “retalla!”, apli-
cada a Messi quan va per fer un gol. El
català era en exclusiva l’idioma de l’es-
cola i de relació amb algunes amigues.
Ara visc en parella, i a casa tota la vida
la faig en català.” Un fruit de la immi-
gració, de la política lingüística escolar
i de la mixtura social. Hi hem de
comptar. En els contes detecto alguna
vacil·lació lingüística, però segur que
en els llibres en castellà també se li es-
capa un “retalla”. Quan Mare i filla va
ser traduïda al castellà, no s’hi va reco-
nèixer. “Especie” o “clase” no substi-
tueixen “mena”. Es diu Jénnifer. Una
de tantes Jénnifers, “però és un nom
que no m’agrada i l’he anat retallant
fins a Jenn”. Jenn Díaz. Li pregunto
per què ha optat pel català en aquest
llibre i amb tota la naturalitat del món
contesta: “Pel premi.” La influència de
Mercè Rodoreda és evident en alguns
passatges. Martín Gaite ho deu ser en
l’obra castellana. Els autors estrangers
que ha anat incorporant a les seves
lectures impregnen l’obra catalana i
castellana. Un bilingüisme juvenil amb
ambició literària inèdit al país. Hi hem
de comptar, hi insisteixo.

“Jenn Díaz escriu
indistintament, i
amb naturalitat,
en català i castellà

Manuel Cuyàs
Vuits i nous

Literatura catalana inèdita


