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DANIEL BOADA

Per què ens fa por
la literatura?

L
I s i d o r C ò n s u l

“Defenso que l’objectiu
de Frankfurt 2007 ha de
ser la literatura catalana
en exclusiva. Ho faig
comptant que
l’oportunitat és tan
extraordinària que
potser no en tindrem
cap altra en els propers
trenta o quaranta anys”

La confirmació que la
literatura catalana serà
convidada d’honor en
l’edició de la Fira de
Frankfurt de l’any 2007
és la notícia més im-

portant dels darrers anys en el món de
la cultura i, al mateix temps, el repte
més apassionant per a tots els que
formem part de l’entramat de les lle-
tres catalanes. Tenim al davant dos
anys i escaig, exactament trenta me-
sos, i convé posar fil a l’agulla amb les
idees clares per saber què carai hi ani-
rem a fer, a Frankfurt, i quina és la
imatge que hi volem portar. Partim de
l’experiència recent de la Fira de Gua-
dalajara, de la qual s’ha fet, pel cap
baix, tres lectures diferents: a) la que
van esbombar els funcionaris culturals
de vèrbola cofoista, en el sentit que la
cosa ja no podia anar millor; b) la dels
escriptors que en van tornar escaldats
per raons potser menors, com no ha-
ver-hi trobat els seus llibres, o com-
provar que els actes literaris progra-
mats patien una exemplar descoordi-
nació; c) la imatge que va escampar i
potenciar la premsa, on va quedar clar
que hi van brillar noms com Antoni
Tàpies, Lluís Llach, els Goytisolo, Ma-
nuel Vázquez Montalbán i Gabriel
García Márquez, i hi van desaparèixer
els escriptors en llengua catalana, més
enllà de les llistes, polèmiques o no,
dels convidats.

Amb l’experiència, malgrat tot molt
positiva, de Guadalajara, però davant
de l’enorme repte que suposa Frank-
furt, hi ha un tema de debat que no
podem deixar a les mans, només, dels
funcionaris culturals i dels polítics de
torn. Cal insistir que Frankfurt és la
fira del llibre més important del món,
cal remarcar que ser-hi convidats re-
presenta una oportunitat única de
fer-nos visibles en l’aparador mundial
de les literatures i en un moment en
què l’escenari és il·luminat per tots els
focus de l’espectacle literari. No és cap
casualitat que el premi Nobel de lite-
ratura es faci públic durant la setmana
de la Fira. Tenint en compte, doncs,
aquest embolcall, el primer punt per
aclarir consisteix a saber què és allò
que s’hi convida, una cultura o una li-
teratura. En els set anys que hi he anat,
des del 1998, el record em diu que allò
que hi he vist són literatures convida-
des, no pas cultures, i que els protago-
nistes han estat els llibres i autors po-
lonesos, grecs i àrabs que són els con-
vidats que recordo d’aquests anys. Una
literatura és una llengua, aquí i arreu
del món, i la trampa dels nostres polí-

tics és que mai no s’han atrevit a agafar
el toro per les banyes en els quasi
trenta anys de procés autonòmic que
portem a l’esquena. Han optat per di-
luir la literatura catalana en un con-
cepte més ampli i vague de cultura, i
per això es va prioritzar, a Guadalaja-
ra, el segon mot sobre el primer, la
cultura sobre la literatura. Per la ma-
teixa regla de tres, en va sortir perju-
dicada la literatura catalana. Als nos-
tres administradors culturals sembla
que els faci por que la literatura cata-
lana pugui anar sola i em temo que, si
badem, a Frankfurt 2007 les lletres ca-
talanes tornaran a quedar diluïdes en
el marasme d’un programa ampli amb
excedent d’arts plàstiques, música,
gastronomia, arquitectura i disseny.
De torna, solidaris i generosos com
som, la mateixa por d’anar sols farà
que en el programa no hi faltin els
escriptors que escriuen en castellà a
Catalunya.

Aquest és l’eix del debat que s’ha de
plantejar al marge dels noms propis. Si
la literatura és l’art de la paraula i una
literatura és una llengua, l’únic adjec-
tiu que es pot posar rere el nom d’un

escriptor va en funció de la llengua
que utilitza a l’hora de crear. Hi ha
escriptors amb vocació bilingüe, és
cert, però no és el cas de la immensa
majoria, ni aquí ni enlloc. Per aquests
mons de Déu, els escriptors són angle-
sos, alemanys, francesos, catalans o
castellans en atenció, només, a la
llengua d’ús. Per això Kafka, per posar
l’exemple més nítid, va ser un ciutadà

txec, però és un escriptor ale-
many. Aquest és el cas dels es-
criptors que escriuen en castellà
a Catalunya: ciutadans catalans
però escriptors castellans. I per-
què no s’han de barrejar les co-
ses, m’afanyo a fer constar que
sóc un lector devot de Marsé, de
Mendoza, dels Goytisolo, de Vi-
la-Matas i de Vázquez Montalbán.

En el fil de la mateixa argu-
mentació, defenso que l’objectiu
de Frankfurt 2007 ha de ser la li-
teratura catalana en exclusiva. Ho
faig comptant que l’oportunitat
és tan extraordinària que potser
no en tindrem cap altra en els
propers trenta o quaranta anys.
Perdre ara el tren de la pròpia
afirmació com a literatura, ac-
ceptar ser diluïts en un context
cultural més ampli, implicaria
una renúncia que no ens podem
ni hem de permetre. Som gran-
dets, tenim una literatura de pri-
mera divisió i, si podem anar sols,
no cal que anem a remolc: Frank-
furt 2007 és la gran oportunitat
per afirmar-nos i projectar-nos, i
per aconseguir que els primers
espases de la literatura actual, els
Monzó, Margarit, Cabré, Riera,
Teixidor, Moncada, Mira, Porcel o
Sampere tinguin el reconeixe-
ment de prestigi que es mereixen
al costat dels seus homònims
francesos, anglesos, flamencs, ita-
lians, castellans o alemanys.

Obrim, doncs, el debat, i que hi
participin els editors i l’adminis-
tració, però també em sembla
imprescindible que s’hi impliquin

els mateixos escriptors. La conjuntura
marca que en les properes setmanes hi
haurà les assemblees anuals de l’Asso-
ciació d’Escriptors en Llengua Catalana
i del Centre Català del PEN Club. Que
se’n parli, perquè és l’hora de mullar-se.
Hem de recuperar la dignitat de l’orgull
i un cert sentit de la militància. Que no
ens torni a passar el mateix que amb
l’Any del Llibre, on la pobra Víctor Ca-
talà i el centenari de Solitud, una de les
grans novel·les de la literatura catalana
del segle XX, ha quedat quasi esborrada
per l’allau de la celebració dels qua-
tre-cents anys d’El Quixot. Fem pública la
nostra confiança en la literatura cata-
lana perquè ja fa massa anys que els
polítics i els funcionaris culturals s’en-
testen a diluir-la. Amb el convenciment
que tenim escriptors de primera divi-
sió, l’horitzó de Frankfurt 2007 pot ser
la gran oportunitat per sortir del gueto.
Tant de bo que sigui així.

■ Isidor Cònsul. Editor


