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La convidada de la Fira ha de ser la literatura en llengua catalana

Portarem Graves a Frankfurt?

R
V i c e n ç V i l l a t o r o

obert Graves va viure
més temps a Mallor-
ca i hi va escriure
més poemes, més
novel·les, més llibres
en general –i més

coneguts a tot el món, i més venuts–
que posem per cas Bartomeu Rosse-
lló-Pòrcel. ¿Estaran els seus llibres en
un lloc central de la Fira de Frankfurt,
l’any 2007, quan la cultura catalana
sigui la convidada d’honor de la Fira
del Llibre més prestigiosa del món?
Segons la doctrina Bargalló, expressa-
da en el lliurament dels premis Serra
d’Or i que es correspon –s’ha de creu-
re– amb la doctrina oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya, hi haurien de
ser. Sembla que la doctrina oficial és
que és literatura catalana la que escri-
uen els qui viuen i treballen als Països
Catalans, sigui quina sigui la llengua
en què escriguin. Segons aquesta doc-
trina, el que marca la pertinença a la
literatura catalana és el territori, no
pas la llengua. És un criteri de ciuta-
dania administrativa, no pas de tradi-
ció lingüística. El que s’ha convidat a
Frankfurt no és una llengua, sinó un
territori.

Però, llavors, ¿quin territori? ¿Cata-
lunya? Si la invitació és a la Generalitat
de Catalunya i la Generalitat adopta un
criteri territorial, hi poden anar tots els
escriptors ciutadans de Catalunya,
electors a les eleccions a la Generalitat
catalana, sigui quina sigui la llengua en
què escriguin. Però no hi podran anar
Ferran Torrent, Joan F. Mira, Biel Mes-
quida o Maria de la Pau Janer, que no
pertanyen a aquests territoris. ¿Els Paï-
sos Catalans, doncs? Llavors han de po-
der anar-hi tots els escriptors que es-
criguin als Països Catalans, i per tant els
que escriuen en castellà a Barcelona
–però també a València o a Palma– o
els que hi escriuen o hi han escrit en
anglès, en àrab, en hebreu o en llatí.
Llull, però també Graves. El criteri ter-
ritorial no tan sols és pintoresc, a l’hora
de definir àmbits literaris –¿algú po-

dria entendre Graves fora de la tradició
de la literatura anglesa o García Már-
quez fora de la tradició de la literatura
en espanyol?–, sinó que ens porta a
l’absurd. Si la doctrina és que una lite-
ratura és allò que s’escriu en un terri-
tori, sigui en la llengua que sigui, ma-
lament. Si la doctrina és que Catalunya
és un país amb una cultura única que
s’expressa en dues llengües, més es-
trany encara. Perquè seria, entre altres
coses, una manera peculiar de trossejar
i empetitir la formidable literatura en
castellà que s’escriu en mig món.

Personalment, sempre
m’ha fet una mandra ter-
rible el vell debat sobre si
els escriptors en llengua
castellana a Catalunya
pertanyen a la literatura
catalana. Em sembla un
debat metafísic, un debat
de bibliotecaris –amb tot
el respecte per la professi-
ó–, que s’han de preocu-
par per quin ha de ser el
prestatge adient per a cada
llibre. El debat metafísic
no em sembla interessant.
El que em sembla interes-
sant és el debat físic, tan-
gible, sobre coses pràcti-
ques. M’és igual si els es-
criptors en castellà són
cultura catalana o si els
escriptors en català són
cultura espanyola. Al meu
parer, les preguntes són
unes altres. Per exemple,
¿s’ha de preocupar el go-
vern de la Generalitat de
Catalunya dels escriptors
catalans en llengua caste-
llana? I jo crec que sí.
L’administració és de tots
els seus administrats, i per
tant ha de sentir com a
seus i donar respostes a les
necessitats de tots ells,
tant si escriuen en català,
en castellà o en berber.

¿S’ha de preocupar l’Estat espanyol dels
escriptors en llengua catalana? La res-
posta llavors també ha de ser que sí: són
ciutadans de l’Estat i hi paguen els seus
impostos. No es poden considerar amb
els fets ciutadans de segona categoria. I
ho són. ¿Té dret la Generalitat de Cata-
lunya a tenir una política lingüística de
discriminació positiva i de defensa del
català? La resposta també és que sí. Si
considerem que l’existència del català
és una riquesa per al món –com ho és
la de totes les llengües– i una respon-
sabilitat de les administracions dels on

es parla en català, la Generalitat té dret
a dur a terme mesures que en garan-
teixin la supervivència. Jo diria que no
tan sols hi té dret, sinó que en té l’o-
bligació. Només deixaria de tenir
aquesta obligació si algú considerés que
això del català és una nosa que més val
que enterrem en el passat.

Repeteixo: em sembla que les pre-
guntes metafísiques fan sempre de mal
respondre, mentre que en les preguntes
pràctiques acaba sempre arbitrant el
sentit comú. Catalunya té dret a portar
a terme una política lingüística de de-

fensa del català, però no ha
de poder desentendre’s
dels seus ciutadans que es-
criuen en altres llengües.
Espanya té l’obligació
–que no ha complert mai–
de donar suport a totes les
llengües de l’Estat i no pot
considerar els escriptors –i
els lectors, i els editors– en
català ciutadans de tercera.
Llavors, ¿qui ha d’anar a
Frankfurt? Refiem-nos una
altra vegada del sentit co-
mú. El criteri territorial és
una bestiesa que no es pot
aplicar sense caure en
l’absurd. Per tant, el criteri
només pot ser la llengua.
Si ha estat convidada la li-
teratura catalana, el gruix
molt majoritari i sempre
central ha de ser la pro-
ducció en català. La convi-
dada ha de ser, a tots els
efectes, la literatura en
llengua catalana. Sense
ocultar, per descomptat,
que hi ha ciutadans de
Catalunya que escriuen en
castellà. O que Robert
Graves va viure i escriure
més de cinquanta anys a
Mallorca.

■ Vicenç Villatoro. Periodista

i escriptor

Divorci polític perillós
P e r e V e r d a g u e r

E
l que pot remarcar qualsevol
observador imparcial de la
campanya per a l’aprovació de
la Constitució europea és l’a-

bisme que hi ha entre la posició dels
polítics professionals i la dels soldats
rasos que són els ciutadans. Tant a Es-
panya com a França, els partits majori-
taris, que s’alternen al poder, estan
d’acord per dir que sí: a Espanya es
tracta del PP i del PSOE, i a França de
l’UMP i del PS. Per una vegada, les dre-
tes i les esquerres moderades tradicio-
nals opinen el mateix d’un problema
d’una transcendència evident. El pú-
blic, tanmateix, és escèptic. A Espanya,
la gran majoria de la gent es va abstenir
de votar, per bé que també la gran ma-
joria dels que van votar es pronuncies-

sin pel sí. Si fem el balanç, un terç dels
espanyols es van sentir prou concernits
per dipositar una butlleta d’aprovació a
les urnes. A França, en canvi, els deu o
dotze darrers sondeigs són unànimes:
donen la preferència al no, però la
meitat de la gent encara es declara in-
decisa i els pronòstics són que la meitat
de la població, almenys, no votarà. Si
sumem el no i les abstencions, podem
témer que només un quart o menys de
la població es declari pel sí.

Ara bé, hi ha dues diferències im-
portants entre Espanya i França. Mentre
que la primera, aquests darrers anys,
s’ha beneficiat àmpliament dels fons
estructurals europeus per fer emergir
l’economia de certes regions a nivells
continentals, a França les ajudes van ser

durant temps sobretot agrícoles i no
semblen pas haver provocat l’agraï-
ment dels pagesos, ja que els dos terços
declaren voler votar que no al referèn-
dum. Cosa que no priva que Nicolas
Sarkozy declari que sense Europa l’a-
gricultura francesa seria morta. L’altra
diferència és que, a nivell estatal, a Es-
panya només hi ha dos partits suscep-
tibles d’alternar-se al poder, mentre que
a França tant la dreta com l’esquerra
tenen extrems gens negligibles. L’ex-
trema dreta és Le Pen, i a l’extrema es-
querra hi ha els comunistes ortodoxos
i un parell de partits més radicals en-
cara. I els partits extrems ja s’han pro-
nunciat tots a favor del no. Als partits
d’extrema esquerra s’hi ha afegit un
sindicat cabdal: la CGT, de manera que

el PS francès es troba en una situació
molt incòmoda.

Què pot passar si guanya el no al re-
ferèndum? Que el PS de François Ho-
llande, que no haurà convençut el seu
electorat, sigui també castigat a les
eleccions presidencials del 2007, com
ho va ser Jospin el 2002. Si el candidat
socialista arriba tercer, darrere Le Pen, i
si Jacques Chirac (o el seu successor) són
també castigats per la política antisoci-
al de Raffarin, cosa probable, Le Pen pot
perfectament recollir-ne els beneficis. I
la unió sagrada de l’esquerra, al segon
torn, a favor del candidat de la dreta
moderada, com el 2002, és difícil que
torni a funcionar: molta gent d’esquer-
ra es mossega els dits d’haver escoltat
els mots d’ordre d’aleshores. Si la vo-
luntat majoritària del país no ha estat
assumida per cap dels dos partits, mo-
derats, què priva que es decanti a favor
dels extrems? Com que els comunistes
no s’han recuperat encara del fracàs
dels països de l’Est, només queda Le
Pen. Ja cal que els polítics s’hi pensin
bé, perquè de més verdes en maduren!

■ Pere Verdaguer. Escriptor


