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SHOZO SOMEKAWA

Cal una reflexió a fons per no desaprofitar aquesta oportunitat única

Frankfurt 2007

A
À l e x S u s a n n a

questa havia de ser
una legislatura clau
pel que fa a les aspi-
racions nacionals
catalanes, però em
temo que després

del penós espectacle que han donat els
nostres polítics acabi essent la legislatu-
ra del desengany i la impotència: el
descrèdit intern i extern, si més no, està
servit, i això ha passat quan la conjun-
tura política difícilment podia ser-nos
més favorable respecte al govern central.
Així doncs, i després d’haver protago-
nitzat un dels episodis més lamentables
d’aquests últims anys, només unes grans
dosis d’humilitat, responsabilitat i dis-
creta eficàcia per part de totes les for-
macions polítiques pot fer possible un
acord global pel que fa al nou Estatut i
sistema de finançament, del tot indis-
pensable per negociar-lo després amb
força a Madrid. En primer lloc, doncs,
cal que els nostres polítics estiguin a
l’alçada de les circumstàncies –després
del que hem vist, m’és permès de dub-
tar-ho–, i després que ho estiguin els de
Madrid, les primeres reaccions dels
quals tampoc no han estat gaire fala-
gueres.

Sigui com sigui, ja és curiós que la
confirmació de la nominació de la cul-
tura catalana com a gran convidada
d’honor a la Fira de Frankfurt 2007
s’hagi produït en ple marasme –anava a
dir harakiri o naufragi– polític nostrat.
És a dir, la millor oportunitat de pro-
jecció internacional de la cultura cata-
lana arriba quan més dubtes covem
respecte al nostre futur nacional. Altra-
ment dit: quan encara no sabem què
volem ser de grans –i menys encara si
ens deixaran un cop ho sapiguem, tot
plegat sembla molt demanar–, la nostra
cultura tindrà l’oportunitat de mos-
trar-se en tota la seva potència i diversi-
tat creadora a l’aparador més vistent de

tots: una caixa de resso-
nància com poques n’hi
ha, on podrem tenir un
grau de visibilitat inter-
nacional màxim, del tot
desproporcionat –val a
dir– respecte a la nostra
situació política tan de-
pauperada.

Per tant, convé recor-
dar que a ulls externs és
com una cultura que
som vistos en primera
instància, una cultura de
la vitalitat i creativitat de
la qual ningú no dubta, i
això resulta sorprenent
després de tants anys de
tenir una classe política
que hi ha cregut tan poc,
en la cultura del seu país.
El que no han aconseguit
ells –assegurar mínima-
ment la pervivència, de-
finició i cohesió d’aquest
país com a tal–, ho estan
aconseguint a un altre
nivell els nostres crea-
dors a base de talent, perseverança i
ambició. Un cop més, ha estat la gent
d’aquest sector qui ha tret les castanyes
del foc als polítics, i diguem que a més
de l’Estatut i el sistema de finançament
el tercer gran objectiu d’aquesta legisla-
tura tindrà Frankfurt i Alemanya com a
escenari del tot privilegiat... Si no en
som conscients, haurem desaprofitat
una ocasió de projecció no sols cultural
sinó política única i gosaria dir que ir-
repetible.

De fet, l’any passat la cultura catalana
ja va ser la convidada d’honor a la Fira
Internacional del Llibre a Guadalajara
(Mèxic), i el que encara no s’ha vist –o ha
transcendit– és cap mena de balanç del
que sens dubte ha de ser considerat un
camp de proves immillorable de cara a

preparar l’aterratge a Frankfurt. Ens hi
juguem massa per improvisar i limi-
tar-nos a cobrir brillantment l’expedi-
ent. El problema, si se’m permet el símil,
és que amb l’equip que tenim és fàcil fer
un bon paper, i això és justament el que
ens pot dur a engany. M’explico: que
certs artistes plàstics, músics, grups de
teatre i dansa, arquitectes, dissenyadors,
directors de cine i gastrònoms tenen
una projecció internacional considera-
ble és una evidència, com ho és que això
mateix pot desvirtuar els autèntics rep-
tes de la nostra presència en una fira del
llibre com la de Frankfurt. N’hi ha un de
genèric i fàcil d’assolir: projectar de
manera sinergètica els nostres creadors
en tots els seus àmbits amb l’objectiu
que el gran públic relacioni uns noms

amb uns altres i prengui consciència de
l’existència i envergadura de la cultura a
la qual pertanyen. Però n’hi ha un altre
de més concret, igualment important i
molt més difícil d’assolir: fer visibles els
nostres autors, posicionar la literatura
catalana en el context de la primera fira
del llibre del món, on fins ara i amb al-
guna excepció sempre hi hem fet un
paper de comparses. No oblidem que és

l’existència d’una llen-
gua i els autors que s’hi
expressen el que dóna
carta de naturalesa no
sols a una literatura sinó
a una cultura: aquesta
llengua és la salsa que
relliga tots els altres in-
gredients, i sense la qual
aquesta cultura no seria
el que és.

Per mi, la lliçó de
Guadalajara és clara:
l’objectiu primer es va
acomplir amb èxit inne-
gable, però no pas el se-
gon. Si no volem que el
pas dels escriptors que
escriuen en català sigui
fugaç i residual a la Fira
de Frankfurt, s’imposa
una reflexió de fons so-
bre quines estratègies
s’han de seguir per tal
d’aprofitar al màxim
aquesta oportunitat úni-
ca de projecció de la
nostra literatura no sols
a Alemanya sinó al con-

junt de països i mercats que participen
en aquesta fira. Caldrà, doncs, a nivell
intern analitzar de quina manera els
autors catalans que escriuen en una i
altra llengua sumen i no resten –qües-
tió, no cal dir-ho, summament delicada,
però del tot prioritària si no volem que
els uns acabin eclipsant els altres–, i a
nivell extern plantejar-se uns objectius
de traducció i promoció com més defi-
nits i consensuats millor per tal de situ-
ar el conjunt de la literatura catalana al
nivell de difusió que per qualitat es me-
reix. Altrament correm el perill que
aquesta oportunitat s’assembli massa al
títol d’un poema de Bertolt Brecht, Grans
temps, malaguanyats.

■ Àlex Susanna. Escriptor

L’ALTRA CARA

Canvis a la família
E u l à l i a S o l é

L
es relacions de parentiu són tan
antigues com la humanitat, tan
diverses ara com milers d’anys
enrere, i depenen tant com sem-

pre de circumstàncies exògenes com ara
la latitud, les creences, el sistema eco-
nòmic i polític. A la nostra cultura, la
cristiana, durant segles va persistir el
model de família extensa. Sent prepon-
derant a les zones rurals, també a les
cases i pisos de ciutat s’enquibien pares,
fills, avis, oncles i tietes. Gairebé ningú
no traspassava els paràmetres establerts,
que consistien a formar una família he-
terosexual i indissoluble i mantenir a
casa els avis i els germans fadrins. Així

durant generacions, fins que l’individu-
alisme es va anar imposant a remolc
dels canvis en el sistema productiu. Als
països industrialitzats, la societat urba-
na ha guanyat pes a la camperola, la
supeditació monetària dels fills envers el
cap de casa fins que aquest finava s’ha
acabat, i de mica en mica la família ex-
tensa s’ha transformat en família nu-
clear. Una llar composta pel matrimoni,
fills fins que s’emancipen i, poc sovint,
un avi o una àvia.

Amb tot, també les famílies nuclears
han experimentat modificacions d’ençà
que les dones de classe mitjana han en-
trat massivament al mercat de treball.

Fins que això no va succeir, l’home
s’encarregava de les tasques productives,
i la dona, de les reproductives, les quals
no es limiten a propagar l’espècie sinó
que també consisteixen a fer rutllar la
casa, permetent que l’home faci de sus-
tentador econòmic en exclusiva.

Durant segles, les dones sense emolu-
ments propis complien més que ningú
en la indissolubilitat del matrimoni. Pe-
rò així que l’educació i la demanda del
mercat laboral les va situar en l’autono-
mia econòmica, van sorgir com a corol-
lari nous conceptes. Les primeres que
van optar per separar-se perquè no eren
felices amb el seu marit (i segurament

ells tampoc ho eren) van estar mal vis-
tes. Els casaments civils també van
sobtar; i les parelles de fet, encara més.
Fins que tot plegat ha vingut a formar
part de la normalitat, al marge que s’hi
estigui o no d’acord. El riu de la vida no
és mai el mateix, i ningú no pot evitar
que les bodes civils representin a Cata-
lunya el 40%, ni que els fills nascuts
fora del matrimoni siguin un 24%, dada
que ens aproxima a la xifra de parelles
de fet, les quals escapen a les estadísti-
ques oficials. I a tot plegat s’afegeix, des
de fa poc, el reconeixement oficial de
les unions homosexuals i del dret a
adoptar criatures.

¿Es tracta de canvis bons o dolents?
A banda de qüestionar si tenim dret a
jutjar, el cert és que les opinions van
lligades als valors que cadascú susten-
ta i als que la societat en general va
assimilant. Quan els educadors incul-
caven la convicció que el món era una
vall de llàgrimes, els pobres i els emo-
cionalment desgraciats s’hi conforma-
ven. Quan la ideologia dominant difon
que es té dret a ser feliç, a ser lliure i
a triar, la gent fa el que pot per acon-
seguir-ho, encara que a vegades el
propòsit no reïxi del tot.


