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Quan es polemitza sobre qui hi va i no sobre què hi anem a fer

Una narració per a Frankfurt

Q
V i c e n ç V i l l a t o r o

uan et conviden a
trepitjar un esce-
nari important,
amb tots els focus
encesos i els mi-
cròfons oberts, la
primera pregunta
que t’has de fer és

què vols explicar, des d’aquest escenari.
La Fira del Llibre de Frankfurt és un es-
cenari magnífic. La cultura catalana hi
ha estat convidada. Per uns instants,
tindrem damunt d’aquesta cultura tots
els focus i tots els micròfons. Hem de
començar a pensar què volem dir, quin
serà el nostre missatge, quina serà la
nostra narració. Sabem algunes coses.
Que ha de ser una narració senzilla i
contundent. Que ha de ser una narració
certa, demostrable, perquè seria desas-
trós generar expectatives que després no
complíssim. Que ha de ser una narració
útil per al futur. Ara ens hem de posar
d’acord quina és aquesta narració.

Prematurament, sens dubte, hem po-
lemitzat sobre qui va a Frankfurt, abans
de decidir què hi anem a fer. El més
natural seria decidir primer quina és la
nostra narració i després veure quina és
la millor manera d’explicar-la: qui hi ha
d’anar, quines exposicions s’han de fer,
quins actes paral·lels, amb quines per-
sones. L’experiència de la Fira de Gua-
dalajara –valorada desigualment des
d’àmbits diversos, modèlica per al go-
vern, criticada per molts escriptors en
llengua catalana que s’hi van sentir
marginats– va crear la sensació que a
través de dir qui hi aniria se’ns estava
predeterminant el com. Algunes decla-
racions governamentals –com la del
conseller primer Josep Bargalló–, dient
que a Frankfurt s’hi havia d’anar amb
escriptors en català i en castellà, altres
de la consellera Mieras que parlaven de
discriminacions positives, etcètera, etcè-
tera, van generar la sensació que s’estava
decidint el qui, perquè algú ja havia de-
cidit en algun lloc el què, presentar a
Frankfurt la idea que a Catalunya haví-

em fet un descobriment de trans-
cendència històrica: que hi pot
haver una literatura en dues llen-
gües a la vegada.

De vegades, en la polèmica sobre
Frankfurt, s’oblida què és Frank-
furt. Frankfurt és una fira de lli-
bres, on de fet no es venen llibres,
sinó drets. Hi van les editorials de
tot el món a vendre i comprar drets
d’edició. Per tant, les editorials ca-
talanes hi aniran aquest any, com
hi ha anat sempre –i si pot ser,
millor que hi han anat mai–, amb
els seus textos, per buscar comprar
i vendre drets. Sabent que el mer-
cat mundial dels drets funciona
per llengües: no compres els drets
d’edició per al Canadà, sinó els
drets d’edició per a l’anglès o fran-
cès. No compres els drets d’edició
per a Catalunya, sinó els drets del
castellà o del català, que són pa-
quets diferents. Frankfurt és una
fira que s’estructura per llengües,
perquè allò que s’hi compra i que s’hi
ven està classificat per llengües, no pas
per Estats o per territoris.

Cada any, Frankfurt convida un país o
una cultura. Això vol dir que en un racó
de la Fira, que rarament visiten tots els
editors que hi van, hi ha un espai dedi-
cat a aquesta cultura. La cultura espa-
nyola ja hi va ser convidada, i va muntar
un estand en forma de plaça de toros i
va fer servir per anunciar-se una bande-
rola amb la lletra Ñ. Això és al marge del
que fan o deixen de fer les editorials
amb els seus llibres o els seus autors. Ser
país o cultura convidats significa tenir
un espai institucional i la possibilitat
d’organitzar una sèrie d’activitats pa-
ral·leles, algunes fora de la mateixa fira,
dintre la ciutat. Com deia, sovint els
editors que van per feina no tenen
temps de veure aquest espai i aquest
programa, però en qualsevol cas els
mitjans de comunicació de tot el món,
que desplacen informadors a Frankfurt,
solen dedicar la seva atenció en un mo-

ment o altre al país convidat, que té així
un escenari mediàtic important.

Recordo que vaig anar a cobrir com a
periodista la Fira de Frankfurt l’any que
era convidada la literatura en llengua
portuguesa. Hi havia exposicions –per
exemple, una de dedicada a Pessoa– fora
de la fira, i vam fer-ne un reportatge per
a la televisió. Portugal va anar a la fira
amb una narració ben clara: nosaltres
som una de les literatures grans del
món. El missatge era de centralitat, de
potència. La literatura en llengua por-
tuguesa, gràcies a Portugal i al Brasil,
però també als països lusòfons de l’Àfri-
ca, és una literatura equiparable a la
francesa, l’espanyola o l’alemanya. Van
fer servir tot el que tenien a mà per il-
lustrar aquesta narració: des dels es-
criptors en portuguès a qualsevol lloc
del món fins a la tradició de Pessoa o fins
i tot a la temàtica portuguesa d’alguns
llibres –naturalment en italià– de Ta-
bucchi. Com que ho van fer molt bé, la
literatura en portuguès va adquirir una

gran visibilitat, de la qual avui
gaudeix. No ho va aconseguir no-
més a Frankfurt, però Frankfurt hi
va ajudar, perquè sabien què voli-
en explicar.

I nosaltres? Sabem què volem
explicar? Per mi, la narració amb
què hem d’anar a Frankfurt és cla-
ra. Hi ha una literatura europea,
central, potent, equiparable a les
seves literatures mitjanes, que està
per descobrir per a la immensa
majoria dels europeus. És una cul-
tura d’una gran tradició que va fins
a Llull i March, que ha estat valo-
rada i reconeguda per gent impor-
tant d’altres literatures que l’han
pogut conèixer –castellans, però
també anglesos o italians– i que és
un correlat de l’obra de grans ar-
tistes plàstics, arquitectes o músics.
Però sobretot que té una enorme
vitalitat de present i una gran força
de futur. Jo crec que el que hem
d’anar a explicar és això. I que a
partir d’això hem de fer l’alineació
dels que hi van i el programa i el
protocol.

Certament, podem anar-hi a explicar
altres coses. Hi ha relats alternatius, però
no sé si són els que ens interessen. Po-
dem anar-hi a explicar que som una
gran potència de la indústria editorial,
però no sé si amb això descobrim res.
Podem anar-hi a explicar que tenim un
país magnífic i que hi fa molt bon
temps, però això em sembla que és per
a una altra mena de fira. No crec que ens
hagi de passar pel cap portar simple-
ment una panoràmica del que tenim i
del que ens manca, una pura radiogra-
fia, sense missatge ni narració. Jo en
qualsevol cas mantinc la proposta de
narració que feia en el paràgraf anterior.
I a partir d’aquí, mirem qui hi ha d’anar
perquè quedi ben explicat. Sabent dues
coses. Que, si els noms i els actes són
escollits en funció d’un disseny, d’un
missatge clar i comprensible, els qui hi
vagin no ho podran presentar com un
privilegi i els que no hi vagin no ho po-
dran presentar com una exclusió.

■ Vicenç Villatoro. Periodista i escriptor

El sí de Paco Martínez Soria
S a l v a d o r C o t

D
ues societats políticament conscients i amb
un bon nivell cultural han analitzat i debatut
el Tractat que se’ls proposava. I francesos i
holandesos han decidit, de forma molt majo-

ritària, que la Constitució de Giscard d’Estaing no els
interessa. A França ha votat un 70 per cent del cens i
als Països Baixos un 62. En aquests dos Estats, uns
mitjans de comunicació lliures i crítics han entrat a
fons en el contingut del text que se’ls proposava. Tant
és així que s’ha popularitzat la figura del lampista po-
lonès, un exemple possible del que ja està passant en
alguns països on, gràcies a les directives europees,
s’estan contractant serveis de treballadors estrangers a
preus molt per sota dels que es paguen als treballadors
autòctons. És el cas de la mateixa France Télécom, que
no ha tingut cap problema per utilitzar un grapat de
treballadors portuguesos, amb sous de Portugal, que
viuen en barracons proporcionats per la mateixa
companyia. És això Europa? Doncs sí, també és això.

És evident que Europa ha funcionat acceleradament

quan s’ha constituït en mercat únic i, també, quan ha
pres decisions supraestructurals. Els dirigents europeus,
per exemple, no han tingut manies (escrúpols?) quan
s’han hagut de sostraure al control democràtic institu-
cions com el Banc Central Europeu, però han estat molt
curosos per no estendre de cap de les maneres el nivell
de protecció social dels països més desenvolupats als
nous membres que anaven ingressant a la Unió.

Cada vegada que és desestimada una ajuda a una
empresa en dificultats o a un col·lectiu desfavorit, l’ex-
cusa és que Brussel·les no ho permet. Però mai no hem
sentit que tal o tal altre servei social s’ha d’estendre o
incrementar per adequar-nos al nivell d’aquells països,
nord enllà, que fa tant de temps que envegem els que
tenim la mala sort de ser massa a prop del Mediterrani
o dels Urals. El lampista polonès no té res de casual i
serveix per pressionar a la baixa, d’una sola tacada, els
sous i les prestacions socials. Per això té tota la lògica
que aquesta Constitució hagi estat votada per les clas-
ses més afavorides i rebutjada pels treballadors i els

pagesos. Els obrers, a França
i Holanda, ja fa molt de
temps que saben llegir. Ma-
la sort.

S’ha intentat presentar
aquests resultats com una
conseqüència de la conjun-
tura política interna d’a-
quests dos països, i això,

bàsicament, és mentida. El que s’ha d’explicar en clau
interna és el sí espanyol, que és el resultat d’un
menysteniment sistemàtic de la consciència crítica de
la societat, d’un nivell cultural mitjà molt allunyat dels
estàndards francès o holandès i d’un sistema de mit-
jans de comunicació amb molt poca autonomia del
poder polític. Amb el PSOE i el PP d’acord en tot no hi
ha possibilitat de debat. Per això, a Espanya, només van
poder fer campanya pel no un radiofonista sonat i una
Esquerra Unida abandonada a la seva sort mediàtica
pel Partit Socialista. Per cert, no hi havia ni un sol di-
putat, alcalde o dirigent socialista que dubtés ni una
mica? És això l’esquerra espanyola? A Catalunya la cosa
tampoc no va anar gaire millor. L’únic debat va ser per
la qüestió nacional i es va basar en la fe o desconfiança
en les promeses del president espanyol. I, a sobre, amb
les campanyes creuades, perquè els aliats de Zapatero
demanaven el no i, per contra, els perjudicats pels so-
cialistes estaven pel sí. Sort que en alguns llocs la gent
és neta i noble, culta, rica, lliure, desvetllada i feliç!


