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GUILLEM CIFRÉ

Ben lluny i ben a fons

F
S a m A b r a m s

a dies que llegeixo uns
comentaris absoluta-
ment sensacionals en
aquest mateix diari so-
bre la participació de la
cultura catalana com a

convidada d’honor a la Feria Internaci-
onal del Libro de Guadalajara, a Mèxic.

El primer comentari que em va cri-
dar poderosament l’atenció va ser un
d’Enric Casasses. Casasses té una capa-
citat especial per produir frases lapidà-
ries i contundents. Aquesta vegada va
dir que “hem de sortir de la Península,
com més lluny millor, perquè ens trac-
tin amb normalitat”. I té tota la raó del
món. Però jo afegiria un altre matís: la
cultura catalana és prou rica i diversa i
normal per anar on vulgui, i
no cal que es mantingui a la
vora de casa perquè se sent in-
segura o inadequada.

El segon comentari que vull
destacar, el va fer el cap de la
secció de Cultura d’AVUI, Ig-
nasi Aragay, un comentari que
et fa adonar que el senyor en
qüestió és molt més que un
mer periodista cultural. En
resposta al comentari de Ca-
sasses, Aragay va proposar: “¿I
si al pròxim Liber barceloní o
al cervantí Any del Llibre 2005
hi posem la cultura catalana
com a convidada d’honor?”. La
cultura catalana ha d’aconse-
guir el mateix nivell de nor-
malitat que ha demostrat al
certamen de Mèxic sense ni
moure’s de casa. És a dir, ha
d’arrelar ben a fons en la seva
pròpia comunitat al mateix
moment que assoleix la credi-
bilitat internacional que li
pertoca per dret natural.

En aquest sentit, la marxa
diària de la cultura catalana
necessita més cobertura medi-
àtica de part d’absolutament
tots els mitjans (ràdio, televisió
i premsa). La cultura catalana
necessita que els seus poders
públics, els seus polítics i els
seus partits d’àmbit nacional
creguin més en els productes
del país i obrin en estricta
conseqüència. Sense la seva
cultura, Catalunya política-
ment no és res. Cal que la cultura ca-
talana arribi a ser una segona natura
per a tothom, de manera que no cal ni
parlar-ne, com passa a Anglaterra,
França o els Estats Units. La cultura ca-
talana necessita un sistema educatiu
que la fomenti de veritat. La cultura
catalana necessita unes universitats
que participin en la palestra pública del
dia a dia.

I la darrera declaració que vull posar
en relleu és treta d’un dels editorials,
sempre tan ponderats, del director de
l’AVUI. Vicent Sanchis vol que s’aprofiti
el bon clima del consens a l’entorn de la

participació catalana a Guadalajara per
anar més lluny encara: “Tal vegada la
implicació de gairebé totes les forces del
Parlament en aquest projecte serveixi
per generar les bases per a la vertebració
d’un nou pacte cultural que aquesta ve-
gada quedi lluny dels partidismes i que
serveixi per generar un clima propici
per als creadors i per a la indústria, dels
llibres i de la resta d’expressions artísti-
ques que ho necessiten molt més”. Un
projecte ben encertat i ben lloable. I la
clau de volta resideix a arribar a neu-
tralitzar els partidismes i prioritzar el bé
comú en matèria de cultura.

Justament les equivocacions de Gua-
dalajara, i n’hi ha hagut, són fruit del
partidisme de la conselleria de Cultura

i la direcció de l’Institut Ramon Llull. El
partidisme en la tria de sectors del món
literari per anar a Mèxic. A tall d’e-
xemple, recordem que no hi han anat
autors de la literatura infantil i juvenil,
quan aquest tipus de literatura ha en-
capçalat la llista d’èxits de la fira, se-
gons les declaracions dels organitza-
dors. Paral·lelament, no hi han anat ni
il·lustradors ni dibuixants. Tampoc hi
han anat traductors literaris, quan més
de 90 han visitat la fira, començant per
Curt Meyer Clason, el traductor ale-
many de García Márquez.

També hem d’insistir en el partidis-

me de la tria de les tendències estèti-
ques representades, dels gèneres litera-
ris prioritzats, dels grups generacionals
representats i de les zones del territori
representades. Per exemple, els mexi-
cans van organtitzar una activitat que
es deia Turno de relevos: foro de novísimos
narradores, on es van festejar nou pro-
meses joves de la narrativa mexicana
actual, però els joves narradors catalans
no van ser-hi presents. El partidisme de
col·locar Josep Carner com a figura
central de la part més testimonial i
històrica de les activitats de la fira. És
clar que la centralitat de Carner es deu
a la voluntat personal de membres de
l’administració, amb la complicitat de
personalitats del món de la literatura. A

més, han usat Carner per marginar al-
tres figures rellevants de l’exili, com ara
Pere Calders, Ferran de Pol, Tísner, An-
na Murià, Lluís Nicolau d’Olwer, Joan
Sales, Vicenç Riera Llorca, etc. I, en el
cas concret d’Agustí Bartra, Carner ha
servit de pretext per eliminar-lo com-
pletament.

En aquest sentit, fins i tot, es va es-
borrar el record de Bartra de l’home-
natge al poeta catalano-mexicà Ramon
Xirau. Aquí cal cedir paraula als prota-
gonistes. Anna Murià, per exemple, va
dir a la seva Crònica de la vida d’Agustí
Bartra: “Dotze anys abans, quan s’edita-

va Lletres, se li aproparen Manuel Duran
i Ramon Xirau, aleshores xicots de di-
vuit anys, i ell els publicà els primers
poemes”. Murià parlava de l’any 1945.
Més tard, el 1955, en el pròleg de L’espill
soterrat, el segon llibre de Xirau, Bartra,
parlant de la poesia del seu jove amic,
afirmava: “Puc dir que, en certa mesura,
sóc responsable, per haver encoratjat
els seus primers borbolls i cregut en els
seus futurs adollaments”. I Xirau ma-
teix, l’any 1999, en un poema titulat
precisament A Agustí Bartra, amic i mestre,
“Quin ànim d’ànima tot ànim / ens
donaves. / Roca molt forta prop d’oliv-
eres /d’exili.” Però ni una paraula sobre
aquest amic i mestre.

Després, des de l’homenatge a Carner
a la Fira de Guadalajara, ens
expliquen tots els diaris del
país, amb tota mena de detalls,
l’extraordinària edició de les
obres completes que estan
preparant de l’autor de Nabí en
tretze volums, amb 600 poe-
mes inèdits. I és la mateixa
editorial que ha deixat les
obres completes de Bartra in-
completes perquè mai van
trobar ni el temps ni els mate-
rials (en un moment determi-
nat l’excusa que van donar era
que no trobaven el paper ade-
quat) per publicar el cinquè i
darrer volum de la producció
bartriana, els escrits sobre po-
esia, tot i que l’Ajuntament de
Terrassa es feia càrrec de totes
les despeses de l’edició! I és la
mateixa editorial que encara
no ha publicat les obres com-
pletes de Joan Brossa, Blai Bo-
net o Maria Àngels Anglada,
tot i que estan programades
des de fa anys! Però farà un salt
endavant per editar Carner.
Per una altra banda, caldria
preguntar-se per què tanta
atenció a les obres completes
de Carner i cap comentari so-
bre importantíssimes edicions
d’obres completes en curs,
com ara Eugeni d’Ors a Qua-
derns Crema, Jacint Verdaguer
a Proa, Josep Pla a Destino, Jo-
an Fuster a Tres i Quatre o
Costa i Llobera a Lleonard
Muntaner. La resposta a tot

plegat és senzilla i contundent: una
barreja de mala fe, per un costat, i una
manipulació del poder polític per servir
interessos partidistes, per l’altre costat.

Com sempre la perjudicada és la cul-
tura catalana. Es projecta al món de
manera minvada i distorsionada. I res-
pecte a la possibilitat d’un nou pacte
cultural, no arribarà mentre es cometin
aquestes injustícies i abusos del poder
polític. I alts càrrecs de la conselleria i de
l’Institut Ramon Llull i certes personali-
tats literàries a l’ombra confien plena-
ment que no arribi aquest pacte perquè
els obligaria a ser justos i equànimes.


