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SHOZO SOMEKAWA

Millor un ‘bratwurst’,
sisplau!

P
J u l i à d e J ò d a r

“Doncs bé: si els
catalans ja som prou
repatanis a considerar
amb respecte els
nostres intel·lectuals,
encara ho som més a
l’hora d’admetre que
els escriptors puguin
produir coneixements
significatius sobre el
propi país”

rodueix una vaga an-
goixa veure els nostres
escriptors defensar,
amb una voluntat en-
tendridora, el seu pa-
per de representants

de Catalunya a la Fira del Llibre de
Frankfurt del 2007. No voldria ofendre
ningú, però, pel to que va prenent la
cosa, el nivell de la legítima reivindi-
cació gremial sembla superar l’estricte
marc literari per assolir l’altíssim sím-
bol de la representació pàtriotico-cul-
tural. És clar que sempre hi haurà qui
pensi que una cosa conté de soi l’altra,
però, en un país regit per un sistema
democràtic, la qüestió resulta més de-
licada que no sembla. Per exemple, en
l’àmbit de la cultura, els veritables re-
presentants d’un país són els intel·lec-
tuals, als quals hom reconeix la capa-
citat de produir, des del seu camp es-
pecífic, coneixements significatius per
al conjunt de la societat. Però el poble
català, almenys des dels inicis de la
modernitat, és refractari de mena a
atorgar al pensament el paper capda-
vanter que li pertoca. També, nosal-
tres, com els espanyols, vam fer la
nostra particular guerra a la Raó:
¿d’on, si no, que ens moguem entre la
follia i l’acudit genialoide, o, com diu
Bru de Sala, que ens morim de ganes
de fer el ximple? ¿D’on, si no, que llocs
que han tingut franquistes i opusdeis-
tes a rebentar, a més de poetes de sa-
gristia per un tub, encara gosin consi-
derar-se poc menys que la reserva de la
pàtria?

Doncs bé: si els catalans ja som prou
repatanis a considerar amb respecte
els nostres intel·lectuals, encara ho
som més a l’hora d’admetre que els
escriptors puguin produir coneixe-
ments significatius sobre el propi país.
Consentirem que ens parlin del país
somiejat, no del possible; del país en-
totsolat, no del dinàmic; del país re-
signat, no del rebel. La nostra gent no
vol saber de raó ni de raons; no neces-
sita que els seus escriptors es posin al
nivell de rigor crític que exigeix un
canvi de rumb històric. Ben al contrari,
prefereix politicastres verbosos, reflex
de l’empatollada mental de la pròpia
gent –així ens fan passar bou per bès-
tia grossa amb tanta facilitat. Prefereix
bufons que, mani qui mani, vehiculen
amb crítica fàcil la propaganda oculta
del poder –el cretinisme infantiloide,
la mandra mental, la gracieta buida.
Prefereix la bombolla lleugera que
ajuda a fer el rot havent dinat. En la
construcció nacional moderna d’a-
quest país, la literatura haurà estat, en

distints moments, poc més que una
evanescència, una escaiola, una posa,
un floró. Avui dia és una herència fei-
xuga, portada amb desgana; llàstima
que les Illes i el País Valencià no siguin
més potents per disputar-ne els par-
racs al Principat!

Els editors, una variable lletrada del
seny ordenador del botiguer, entenen
molt millor el país que els nostres va-
lerosos escriptors. De les coses que ha
dit un membre d’aquell gremi sobre
qui hauria de representar-nos a Frank

furt, el més notable és que hagi triat
un publicitari i un prestidigitador
perquè, des del ben castís menfotisme
que practiquen, hi vagin a parlar de la
cultura catalana. Senyal que la capa-
citat reguladora del mercat global ha
menat el nostre editor a pensar com
un venedor a l’engròs –d’altres l’han
precedit en el mercat espanyol i, cer-
tus, sempre és un avenç respecte a la
botigueta.

Mentrestant, els escriptors vinga
reclamar el paper que el seu poble no
els vol atorgar. ¿Per què ens pensem
que ha caigut tan baix el nivell del
país, quan toca que reflexioni sobre si
mateix? ¿Per què tanta intemperàn-
cia, davant tot allò que sona a discurs

crític? A mesura que desapareixien les
velles glòries –tant més idolatrades
com més se les veia lligades a un pas-
sat sense retorn–, més alleujats ens hi
hem sentit. Quin descans, treure’s de
sobre la murga de les patums per
acontentar-se amb uns quants floreros
que, amb el color dels seus acudits,
ens voldrien fer creure que l’enginy té
alguna cosa a veure amb l’autèntic
pensament!

Els escriptors (“solament en català”)
enviats a la Fira de Madrid per les ins-
titucions hi anem –no ens hi enga-
nyéssim pas– en qualitat de membres
d’una de les “variants regionals” de les
lletres hispàniques, car a la capital ja
s’apleguen totes i cadascuna de les
modalitats locals de la literatura en
castellà (inclosa la catalana). En canvi,
qui vagi a Frankfurt ho farà en nom i a
títol d’exemple –li agradi o no sa-
ber-ho– de la pluralitat, aquest nou pa-
radigma de la relació Espanya-Catalu-

nya: si la nació Estat ha de ser “plural”
(vol dir, “nació de nacions”), també cal-
drà que ho sigui la seva versió nacio-
nalitària, autonòmica, regional, o com
la vulguin gravar als frontispicis esta-
tutaris. Els escriptors en català no ani-
ran a Frankfurt en tant que membres
d’una nació culturalment sobirana; en
l’esquema “plural”, la cultura en català
–i, en el seu terreny específic, la litera-
tura com a part activa fonamental de la
reconstrucció del nostre imaginari col-
lectiu per al tercer mil·lenni–, no hi té
res a pelar, a Frankfurt. Kaput.

La qüestió central és que el nostre
poble no ha encomanat als seus escrip-
tors que s’alcin a cap nivell de repre-
sentació simbòlica de la pàtria; això
pertocava a les avortades seleccions es-
portives, on sí que cabien jugadors del
Barça i de l’Espanyol, catalanistes i es-
panyolistes –ja se sap, en esport, la
qüestió és guanyar. (Mentrestant, ara
mateix, TV3 voldria que ens identifi-
quéssim amb el Liverpool, finalista i
campió de la Champions, per la subor-
dinadíssima raó que té un entrenador i
quatre jugadors d’“aquí” –espanyols, no
cal dir-ho.) Però, ¿què hi pot guanyar, la
pàtria catalana, amb la seva literatura,
si no la vol com a mirall de la realitat?
N’hi ha que diuen que la gent gira l’es-
quena a la nostra literatura perquè no
parla de les “coses d’ara”. S’equivoquen.
La gent no vol literatura: vol descripció de
tangibles. Vol que el mirall li retorni
l’única imatge que pot acceptar de si
mateixa sense desmuntar-se. Una imat-
ge indistinta, globalitzada, anivellado-
ra. La imatge de tothom, o sigui, cap: una
actualització postmoderna d’“el nostre
mal no vol soroll”... I, en el xoc entre el
solipsisme a què han quedat reduïts els
escriptors conscients del paper de la li-
teratura com a productora de coneixe-
ment i el narcisisme de les masses re-
duïdes a consumidores de foteses,
sempre guanyen la partida els que ma-
nen –val a dir, els productors distribu-
ïdors de fotesa cultural.

Si la nostra terra no necessita cap
representació simbòlica a través de la
literatura i, doncs, a través de la llen-
gua, ¿per què haurien de carregar, els
nostres escriptors, amb el fardell que
ells mateixos es posen al damunt, tal-
ment uns esforçats galiots de la cultu-
ra? Millor que ho deixin a mans del
Parlament, instància obligada i legíti-
ma de la representació formal de la na-
ció i que cadascú, començant pel poble
sobirà, dipositari real de la voluntat na-
cional, carregui amb la responsabilitat
històrica i política d’acceptar o rebutjar
el paradigma neoregionalista “plural”
que se’ns proposa.

Comptat i debatut, als especialistes
en màrqueting editorial i als funciona-
ris de la cultura que els fan de corredors
de comerç, sempre els quedaran els
frankfurts. I els escriptors sempre es po-
den consolar –com Hemingway quan
feia veure, suprem hipòcrita amb el
germà lector, que era pobre a París–
triant un símil de bratwurst.

■ Julià de Jòdar. Escriptor


