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Per què el llibre valencià passa per Catalunya com un germà pobre?

Milosz com a excusa
(i València al fons)

U
J o a n G a r í

n article en agost
d’Àlex Susanna i un
altre tot just la set-
mana passada a
càrrec de Xavier
Farré, ambdós en

aquesta secció de Diàleg, coincidien a
avaluar la mort de Czelaw Milosz com
una altra ocasió perduda de la cultura
catalana. El premi nobel polonès, en
efecte, a penes ha estat traduït al nostre
idioma. Susanna deplorava que hague-
ra circulat entre nosaltres tan poca
prosa d’un autor tan consistent, mentre
Farré preferia entonar una elegia pels
poemes de Milosz que ens havíem per-
dut. En prosa o en vers, cada gegant de
l’extranjero (per usar una irònica metà-
fora araciliana) que se’n va sense haver
estat integrat en la nostra pròpia tradi-
ció és una petita catàstrofe: és lògic que
provoque un corol·lari de lamentacions.
El cas, però, m’ha fet reflexionar en un
altre sentit. Segons Xavier Farré, les
editorials ara van a remolc del mercat
castellà i, a sobre, no hi ha la més mí-
nima voluntat d’arriscar-se a la recerca
de l’obra de qualitat. Donant per bona
en termes generals aquesta argumen-
tació, el que jo em pregunte és quina
classe d’autisme reflecteix un país
quan, no sent capaç de generar els lli-
bres que necessita, es permet el luxe
d’ignorar o relegar aquells fornits en un
mateix idioma, sense menyscapte de la
qualitat exigible, tan desesperadament
pròxims en la seua insignificant llu-
nyania geogràfica. Em referisc, natu-
ralment, al cas sagnant de la sort de-
parada al llibre editat al País Valencià
als aparadors barcelonins.

Convindrem que Barcelona és el gran
mercat de la llengua catalana –també
és una potència tradicional i expansiva
de l’edició en llengua castellana, però
aquest no és el cas que m’interessa. Per
què, doncs, el llibre valencià –en la
llengua comuna catalana– hi passa
com un germà pobre, com el parent
que ens avergonyeix i a qui fem circu-
lar, amb un colpet a l’esquena, per
l’entrada de servei? Hem perdut l’o-
portunitat de llegir Milosz en català
mentre vivia, però l’any passat, per
exemple, la flamant editorial Brosquil
de València publicava els aforismes
complets d’un altre polonès, Stanislaw
Jerzy Lec, sota el títol ja llegendari de
Pensaments despentinats. No diré que l’o-
bra passà desapercebuda en els mitjans
barcelonins: Enric Sòria, per exemple, li
dedicà unes línies més que amables i
Jordi Llavina, en un enyorat programa
de Catalunya Cultura, es va demostrar
entusiasmat per un llibre que realment
mereix tots els elogis. Però sempre sos-
pitaré que gran part del seu públic na-
tural, si va tenir la sort de conèixer el
volum o fins i tot (cosa més rara) de
contemplar-lo físicament en una llibre-
ria, va arrufar el nas en comprovar que
es tractava d’una publicació valenciana.
En matèria editorial –com potser en
qualsevol altra matèria–, els catalans

continuen catalogant València com un
país perfectament pintoresc, poblat
d’indígenes més o menys sorollosos,
molts dels quals s’entesten, amb una
passió condignament meridional, a ne-
gar la unitat de l’idioma compartit. És
normal, potser, que qualsevol producte
que procedisca d’aquest país siga auto-
màticament qualificat de suspecte. Una
altra cosa, evidentment, és que aquesta
siga una actitud intel·ligent.

No fa molt una innocent pruïja jurí-
dica del ministre espanyol d’Afers Es-
trangers ha destapat la caixa dels trons
amb relació a l’existència d’un suposat
idioma valencià diferent del català. L’Es-
tatut d’Autonomia de la Comunitat
Valenciana es refereix, en efecte, a la
primera denominació en exclusiva, pe-
rò jo no patiria massa per això: sen-
tències inapel·lables (del Tribunal
Constitucional, per exemple) van acla-

rir en el seu moment que valencià i català
són dos termes sinònims i, en tot cas,
no enfrontables. El que seria important
que s’entenguera a Catalunya és que la
majoria dels valencians no estan a favor
de renunciar a la denominació pròpia
de l’idioma. No és un problema jurídic:
és un problema emocional, patriòtic, vi-
vencial, sociolingüístic i pragmàtic. Per
això la solució que alguns proposen, va-
lencià-català o viceversa, no és una mala
solució. Que el Partit Popular valencià
haja amenaçat l’Acadèmia Valenciana
de la Llengua perquè no arribe en
aquesta conclusió és un bon símptoma.
Si el president Camps –o Zaplana i tutti
quanti– hi està en contra, llavors jo hi
estic a favor. És la meua lògica.

Pròximament Brosquil –i altres a
València, on el panorama editorial és
petit però bigarrat, sorprenent, arriscat
i versàtil–, a pesar dels problemes en-
dèmics al sector, seguirà la senda dels
Pensaments despentinats i traurà més vo-
lums imprescindibles: la Teoria de l’am-
bició, d’Hérault de Séchelles (versió ori-
ginal francesa i traducció catalana) o les
Locucions de la Sibil·la, de Marina Tsvetà-
ieva (versió original russa). Veurem com
les rep el mercat a Catalunya. Hi ha
dues opcions: o els crítics i els lectors
principatins continuen mirant-se el
melic i menyspreant qualsevol cosa que
arribe des del Sud o inaugurem tots
plegats una nova etapa en què ens cre-
iem de debò, i no només de boca, la
unitat lingüística.

València i Catalunya són dos països
condemnats a entendre’s, separats per
un mateix idioma, sempre suspicaços
l’un de l’altre, amb una història mag-
nífica compartida sota un mateix penó.
Seria una pena malbaratar, finalment,
tot això.

■ Joan Garí. Escriptor

L’UCE de Prada i l’actualitat
P e r e V e r d a g u e r

E
ns ha estat dit que el passat
estiu hi ha hagut entre tot
Catalunya uns nou-cents cur-
sets, això per explicar en part

un petit descens de la freqüentació a
l’UCE de Prada, mentre que abans la
manifestació del Liceu Renouvier era
una de les poques ofertes d’aquest
tipus. Potser tenen raó. Ara bé, també
és possible que l’absència d’una part
del públic (enguany sembla el d’una
edat entre vint-i-cinc i quaranta-cinc
anys) sigui deguda al fet que la dèca-
da pradenca no conservi prou viva la
seva especificitat. En tot cas, cal fer
un examen crític. Si, en efecte, Prada
ofereix el que ofereixen ja els altres,
és clar que ha de tenir menys con-
currència. Feu memòria de quina era
la seva especificitat.

N’hi havia diverses, de fet. Primer,
no s’adreçava especialment als uni-
versitaris, sinó que acollia tota mena
de públic. Si no calia mostrar diplo-
mes per tal d’inscriure-s’hi, tampoc
no se’n deslliuraven. Hom venia sim-
plement perquè uns ensenyaments
anunciats li interessaven. Ara són

molts els qui vénen a buscar crèdits.
En segon lloc, no hi havia tabús: s’hi
parlava dels temes més candents,
amb una llibertat de paraula absolu-
ta. D’ençà que hi ha la democràcia a
la Península, i potser per respecte de
les institucions, a Prada els polítics hi
vénen a defensar llurs punts de vista,
i potser no s’hi inviten prou politi-
còlegs per analitzar científicament
els problemes. És una conseqüència
de les subvencions? En tercer lloc,
Prada era un centre que contribuïa a
forjar la idea de Països Catalans, un
lloc on s’acudia des de totes les nos-
tres contrades per tal de fer avançar
la unió. Hom ha remarcat que, els
darrers anys, els valencians hi tenen
poca tirada, i que hi falten nord-ca-
talans.

La quarta especificitat de Prada era
que s’hi explicaven els problemes del
dia: els de les nostres comunitats, els
de les Espanyes, els d’Europa i els del
món. La manifestació volia aportar la
seva pedra a la reflexió i a la com-
prensió de l’actualitat. La primera
UCE, la del 1969, era dedicada a

pensar la futura regionalització
francesa pel que feia al Rosselló. Els
anys següents van ser dedicas a pre-
parar el postfranquisme, que era la
gran incògnita. Després hi va haver el
tema de l’entrada d’Espanya al Mer-
cat Comú. Més tard encara, un estudi
del daltabaix del comunisme al bloc
soviètic. Al final del segle i del mil-
lenni hom va fer un balanç i unes
prospectives. Nosaltres preguntem:
darrerament, s’ha estat prou atent a
l’actualitat? S’ha fet una reflexió se-
riosa sobre els camins de la cons-
trucció europea? Sobre la globalitza-
ció i l’altermundialisme? Sobre els
canvis climàtics capaços de canviar les
condicions de vida sobre la Terra? So-
bre el que representa el terrorisme i
l’actitud dels Estats Units de cara a la
Palestina, a Israel, a l’Afganistan, a
l’Iraq? Aquests esdeveniments tenen
tanmateix tanta transcendència com
la caiguda del Mur de Berlín, i potser
més i tot. Perquè per primera vegada
d’ençà del segon conflicte mundial
perilla l’equilibri internacional, i s’ha
qüestionat (doncs, afeblit) l’autoritat
de l’ONU per part de la primera po-
tència econòmica i militar del món.

■ Pere Verdaguer. Escriptor


