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LLUÏSA JOVER

Després de les fires internacionals del llibre, l’objectiu és el Nobel

Guadalajara, Frankfurt
i Estocolm

A
À l e x S u s a n n a

conseguides les fites
de ser país o cultura
convidada en dues
de les principals fi-
res internacionals
del llibre com la de

Guadalajara a Mèxic el 2004 –sens
dubte la de més irradiació d’entre les
que es produeixen al continent americà
i la de més pes de tot el món hispà– i
la de Frankfurt el 2006 o 2007 –indis-
cutiblement la més important de to-
tes–, el primer que cal és celebrar-ho
sense reticències de cap mena: la ca-
rambola bé s’ho val. Ja s’ha dit aquests
dies, però val la pena repetir-ho i ex-
plicar-ne el perquè, atès que no tots els
qui ho han dit sabien realment el que es
deien, que el fet de poder encadenar al
llarg d’un parell o tres d’anys aquest
protagonisme editorial, literari i cultu-
ral a nivell internacional és una opor-
tunitat extraordinària per projectar la
literatura i la cultura catalanes com
mai no s’havia pogut fer fins ara. En un
cas fonamentalment a l’àmbit iberoa-
mericà tot partint de Mèxic, i en l’altre
a tot el món des del cor mateix d’Eu-
ropa: està aviat dit, i en canvi són
oportunitats que només es produeixen
un cop i que per això mateix cal valo-
rar-les degudament si en volem treure
tot el rendiment i estar realment a
l’alçada del repte immens que això su-
posa.

Algú pot pensar que entre tots estem
exagerant la importància d’aquests es-
deveniments. Qui així pensi crec que
s’equivoca, i molt: tant en un cas com
en l’altre, haver estat triats “cultura
convidada” suposa poder mostrar, en
primer lloc, tot el potencial d’un dels
nostres sectors més actius i consolidats
com ho és l’editorial, bo i centrant-nos
en la doble capitalitat que ostenta Bar-
celona i que en fa un cas del tot excep-
cional; en segon lloc, una de les litera-
tures fundacionals d’Europa la vitalitat
de la qual pot ser per a molts tota una
sorpresa, i en tercer lloc la creativitat
que impregna tots els àmbits de la cul-
tura catalana contemporània –inclosa,
evidentment, la gran literatura que s’hi
fa en castellà– mitjançant una sugge-
rent programació d’actes, exposicions i
festivals. D’aquests tres punts jo diria
que el segon és el més difícil, laboriós i
necessari: la literatura catalana, man-
cada com està d’un Estat que la recolzi
a tots els efectes com la seva literatura
nacional, pateix des de fa temps un cert
desànim davant les seves poques opci-
ons de projecció nacional i internacio-
nal. Per bé que aquests darrers anys hi
ha hagut un augment considerable del
nombre d’obres traduïdes a altres llen-
gües, cal convenir que només alguns
autors han reeixit a veure degudament
projectada la seva obra, però en canvi
no s’ha produït cap operació de pro-
jecció global que serveixi per situar de
manera definitiva en el mapa l’exis-
tència d’aquesta llengua i aquesta lite-
ratura. És en aquest sentit que tant en
el cas de Guadalajara pel que fa les

traduccions al castellà –bà-
siques per elles mateixes i
sovint també com a pont
cap a posteriors traducci-
ons–, com sobretot en el de
Frankfurt pel que fa a les
altres llengües, es tracta de
dues oportunitats úniques
per dur a terme unes ope-
racions de projecció inter-
nacional global de la litera-
tura catalana com proba-
blement no podran tor-
nar-se a fer. Per tant, és in-
dispensable que totes les
parts concernides –autors,
editors, agents, traductors,
crítics, lectors, universitats i
institucions– actuïn coor-
dinadament per tal d’assolir
uns objectius que haurien de ser molt
més fruit d’anàlisis, planificacions i
apostes que no pas conseqüència de
l’atzar, l’entusiasme escadusser o la
permeabilitat del mercat.

Arran d’aquesta carambola, alguns
mitjans i comentaristes han deixat anar
que Catalunya estava de moda: tot i que
no és descartable que en algun àmbit
ho pugui o ho hagi pogut estar –penso
sobretot en el teatre i també en l’ar-
quitectura i el disseny–, convé recordar
que aquesta doble nominació és fruit
d’una estratègia planificada i negociada
per l’anterior equip directiu de l’Insti-
tut Ramon Llull, quan encara era un
consorci dels governs català i balear, en
total complicitat amb l’Associació d’E-
ditors en Llengua Catalana i el Gremi

d’Editors de Catalunya, i posteriorment
assumida per l’actual direcció de l’IRL.
Un cop consumada la ruptura de l’es-
mentat consorci i creat l’Institut d’Es-
tudis Baleàrics pel govern balear, crec
que s’imposa, però, un curset accelerat
de relacions diplomàtiques per part de
tots dos organismes que faciliti al mà-
xim la seva relació: atès que la petició
inicial es va fer en nom dels dos governs
–i havent-ne assumit la responsabilitat
econòmica tant Jordi Pujol com Jaume
Matas en sengles cartes de recolza-
ment–, crec que seria lògic que totes
dues institucions formalitzessin l’acord
amb la Fira de Frankfurt, com a pas
previ per tirar endavant una progra-
mació conjunta de gran envergadura.

Simultàniament a l’organització de

la presència catalana a
Frankfurt –excel·lent notí-
cia, per cert, la que va do-
nar-nos la consellera Mieras
en anunciar tot un any
d’activitats de cultura cata-
lana a Alemanya–, convin-
dria no desatendre, però,
l’altra gran fita que ens
queda per assolir en matè-
ria de projecció de la nostra
literatura: em refereixo, és
clar, al famós guardó de
l’Acadèmia Sueca. En aquest
cas, podem deixar-ho a l’at-
zar i més o menys despreo-
cupar-nos-en, o bé repren-
dre certes gestions i prepa-
rar el terreny perquè algun
dia això sigui possible per a
algun autor nostrat. En
aquest sentit, res millor que
fer un bon paper a Frank-
furt, és a dir, aconseguir-hi
la màxima projecció dels
nostres escriptors, però
també em semblaria oportú
que des d’ara s’endegués un
seguit d’accions encamina-
des a afavorir un mutu co-
neixement entre autors i
editors suecs i catalans. Cal,
per exemple, que els nostres
editors siguin presents a la
Fira de Göteborg, cal incen-

tivar les traduccions d’autors catalans
–de les quals ja hi ha algun prece-
dent–, cal establir relacions editorials
fèrtils, cal traduir autors suecs, cal que
els uns i els altres viatgin, presentin les
seves obres i participin en trobades i
festivals, sabent alhora que res de tot
això no és garantia de cap guardó, però
que pot facilitar enormement les coses
a curt, mig o llarg termini. Un Nobel
per a un autor català seria sens dubte el
màxim reconeixement internacional
que podria assolir la nostra literatura.
Ara que s’ha aconseguit el difícil objec-
tiu de Frankfurt, ¿per què no tornem a
aplicar un mínim de capacitat estratè-
gica per fer possible el desembarca-
ment a Estocolm?

■ Àlex Susanna. Escriptor

L’ALTRA CARA

Malària
E u l à l i a S o l é

L
a revista The Lancet s’ha fet ressò
d’una excel·lent nova que ja va
avançar l’AVUI: l’obtenció d’una
vacuna contra la malària està

molt a prop. L’equip de l’Hospital Clínic
de Barcelona que coordina les investi-
gacions i els assaigs a Moçambic ha
provat la seva eficàcia en nens d’entre 1
i 4 anys i ha aconseguit evitar en gran
proporció tant la infecció com els epi-
sodis de la malaltia quan ja s’ha declarat.
Amb tot, el fet que es preveu que la va-
cuna no serà patentada i autoritzada
abans de l’any 2010 fa rumiar respecte al
passat, el present i el futur.

Fa anys que els científics cerquen una
vacuna contra la malària. Entre els
metges que s’hi van trencar les banyes hi
havia el sud-americà doctor Patarroyo,
que semblava tenir-la a l’abast però del
qual fa temps que no se’n sent a parlar.
Què se n’ha fet de la seva vacuna, pro-

fusament assajada, i d’ell mateix? No se
sap; els mitjans de comunicació no en
diuen res. Del que sí que es té notícia és
d’un de tants laboratoris farmacèutics,
el GlaxoSmithKline, que després d’uns
anys de col·laboració es va desdir del
projecte de Moçambic per manca de
rendiments econòmics. ¿Se li pot re-
treure? Potser no, atès que les indústries
privades, siguin del ram que siguin, es
munten per fer diners. Els governs ja són
una altra cosa; però, és clar, ¿què poden,
o què estan disposats a fer, els de països
pobres de l’Àfrica, que és on la malària
s’acarnissa més?

Fixant-nos en el present, veiem amb
un cert optimisme com en alguns països
desenvolupats existeixen programes
d’ajut a la investigació sobre la malària,
com és el cas de l’Agència Espanyola de
Cooperació Internacional. Quant al sec-
tor privat, sabem de fundacions com la
de Bill i Melinda Gates que financen els
esmentats assaigs a Moçambic. Que les
pràctiques monopolistes en cibernètica
redundin per descarregar-se la mala
consciència auxiliant els exclosos no es
pot desdenyar.

Pel que fa a l’avenir, el més manifest
a valorar són els milions d’infectats de

malària que es produiran d’aquí al 2010.
Durant els propers sis anys, fins que la
vacuna es patenti, les constatacions de
l’Organització Mundial de la Salut (OMS)
no variaran: una persona morta cada
40 segons, en un 90% dels casos, un
nen; gairebé la meitat dels habitants
del món vivint en regions on hi ha
malària; infectats i difunts que es
compten per milions. I arribats a l’any
màgic, ¿els malalts, o els governs afri-
cans, podran adquirir-la? No sembla
que la població mísera pugui fer-ho.
Quant als governs, potser alguns tam-
poc no podran, potser uns altres no
voldran i preferiran esmerçar l’erari
públic en armament o en sumptuosi-
tats d’oligarques.

Més val no ser pessimistes, però
l’experiència fa dubtar que la indústria
farmacèutica s’avingui a vendre a
preus assequibles. Posar la vacuna an-
timalària a l’abast de persones que no
van en camí de convertir-se en consu-
midors valuosos dintre de l’economia
global no seria negoci, ni en el present
ni en el futur. Tanmateix, cal confiar
que l’OMS prengui mesures que neu-
tralitzin un càlcul comercial tan habi-
tual com inhumà.


