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Ara fa un mes que el poeta Ted Kooser va
començar el seu segon mandat com a
Poeta Nacional dels Estats Units. El
poeta es tria en funció de la seva obra i

rep l’encàrrec de trobar noves maneres de pro-
mocionar la poesia. Normalment s’hi està un
any, però si ha desenvolupat la seva funció amb
eficàcia, gust i originalitat es renova el nomena-
ment. La Biblioteca del Congrés és molt rigoro-
sa i escrupolosa amb el procés d’avaluació del
Poeta Nacional. Poden ser grans poetes com Jo-
seph Brodsky o Louise Glück, però si no se’n sur-
ten els responsables no gasten compliments.

TROBO QUE FRANCAMENT ESTÀ MOLT BÉ que el govern
exerceixi un control sobre la qualitat de les seves
inversions en matèria cultural tal com fa en el
cas del Poeta Nacional. De fet, tots els governs
s’haurien de reservar el dret d’exercir un control
crític sobre les despeses que efectuen en pro-
duccions culturals. Tenim la immensa sort de
viure en països com els Estats Units o Catalunya,
que poden dedicar una part del seu pressupost a
subvencionar iniciatives culturals. Però justa-
ment en nom d’aquesta immensa fortuna tenim
l’obligació de vigilar de prop els resultats. No ens
podem permetre el luxe de caure en el vici d’abai-
xar la guàrdia.

I EL QUE NO POT SER, EN CAP CAS, és l’absència de me-
canismes d’avaluació, crítica i rectificació. Ni els
ciutadans són mecenes amb recursos inacaba-
bles ni l’administració pública és una alegre re-
partidora que no ha de donar explicacions a
ningú. Hi ha una clara i inalterable cadena de
responsabilitats. Els contribuents són respon-
sables davant ells mateixos perquè han d’exigir
que els seus diners s’usin correctament. Qui rep
diners públics per a una activitat cultural és res-
ponsable davant l’administració i davant la so-
cietat. Qui reparteix els diners públics és res-
ponsable davant la societat i davant la comuni-
tat cultural. Si no és així estem a la mercè de
l’atzar i la bona voluntat, i portem massa anys
de democràcia al món occidental per confiar en
la sort i l’honorabilitat com a criteris per justifi-
car accions dins l’esfera pública.

SI MIREM DE PROP DOS PROJECTES RECENTS de l’Insti-
tut Ramon Llull veurem les dues cares, la llumi-
nosa i la fosca, de no comptar amb mecanismes
de control de qualitat. La cara lluminosa és l’ajut
a la traducció que es va concedir a La raíz de la
mandrágora (2005), en una bella i acurada edi-
ció de La Poesía Señor Hidalgo, que recull l’obra
lírica completa de Gerard Vergés. És un llibre im-
portant des de molts punts de vista. Per la qua-
litat i la divulgació de les obres que configuren el
catàleg d’aquest segell editorial dirigit per Juan
Ramon Ortega. Per l’excel·lència artística de
l’obra poètica de Gerard Vergés. I aquí deixeu-
me dir que Juan Ramon Ortega s’ha atrevit a fer
un llibre que no existeix en edició catalana! Pel
refinat treball de poeta-traductor que ha dut a
terme Ramón García Mateos. Per l’encertadís-
sim estudi global sobre la producció de Vergés
que el traductor ha escrit per encapçalar l’edició.
L’editor i el traductor ha apostat de manera ra-
dical per la qualitat de l’original, de la versió i de
l’edició i l’Institut Ramon Llull ha fet santament

de participar en l’aventura. I tot ha acabat bé no
perquè l’Institut Ramon Llull hi hagi intervingut
sinó perquè Ortega i Mateos han fet molt bé la
seva feina.

UN ANY ABANS, EL MATEIX INSTITUT RAMON LLULL va
donar un altre ajut a la traducció a De miel y di-
amante, una antologia panoràmica de la narra-
tiva catalana entre 1903 i 2001, a cura de Jordi
Galves i publicada per la prestigiosa editorial
Fondo de Cultura Económica. La impressionant
nòmina de traductors és massa llarga per in-
cloure-la aquí. Aquesta antologia va ser una de
les iniciatives de l’Institut Ramon Llull per di-
vulgar el coneixement de la literatura catalana
a la famosa Fira de Guadalajara, a Mèxic, ara fa
un any.

A PRIORI SEMBLA UNA OPERACIÓ TAN DIGNA de confi-
ança com la de Gerard Vergés: una bona editori-
al, un curador espavilat, traductors de luxe en
alguns casos, bona matèria primera original, etc.
Però en baixar al detall es comprova que és un
treball mal enfocat, inacabat, desigual i altament
tendenciós. Mal enfocat perquè no està fet pen-
sant en els lectors mexicans sinó en el lluïment
personal de l’antòleg a casa seva entre els col·le-
gues. Inacabat perquè no té ni una trista nota
bio-bibliogràfica sobre els autors. Desigual per-
què les traduccions varien substancialment de
qualitat entre elles. I tendenciós perquè figures
històriques inqüestionables com Prudenci Ber-
trana, Joan Puig i Ferreter, Sebastià Juan Arbó,
Agustí Bartra o Maria Àngels Anglada no hi són,
i també brillen per la seva absència primeres es-
pases de la literatura d’ara com Jaume Cabré,
Jordi Coca, Julià de Jodar, Biel Mesquida, Miquel
de Palol, Josep Piera o Valentí Puig. L’antòleg in-
tenta fer una pirueta original en triar passatges
de prosa de no-ficció però exclou Joan Maragall,
Gabriel Ferrater, Antoni Tàpies, Joan Oliver,
Marià Villangómez i Joan Teixidor. Això sí, el
grandíssim Carner prosista presideix el conjunt
i tampoc falten Toni Sala i Empar Moliner i al-
tres membres de la colla pessigolla. Si l’Institut
Ramon Llull hagués controlat de prop la seva in-
versió aquest llibre no s’hauria publicat i punt.

ÉS CLAR QUE NO ES PODEN DONAR ELS DINERS i prou.
Per al bé de tots calen mecanismes per garan-
tir la qualitat del producte. I tampoc és tan
complicat.

AJUTS INSTITUCIONALS EN
MATÈRIA CULTURAL

D. Sam Abrams Escriptor

Poesia i impostos

“Qui rep diners públics per a
una activitat cultural és
responsable davant
l’administració i davant la
societat. Qui reparteix els diners
públics és responsable davant la
societat i davant la comunitat
cultural”

EN SÍNTESI

Els
Mossos a
Barcelona

Marçal
Sintes

Quan Pujol i Aznar van pac-
tar potenciar els Mossos i
donar-los a més a més les
competències del trànsit,
Mayor Oreja treia foc pels
queixals. Estava literal-
ment esgarrifat per la con-
cessió que els seus havien
fet a CiU. Fins al punt que,
quan va arribar el moment
de posar en marxa l’acord,
qui aleshores era ministre
de l’Interior va sentir la ne-
cessitat de dir a un diputat
català: “Si fos per mi, no ho
faria. Ho faig només per-
què m’ho ordena el presi-
dent”. Per Mayor Oreja, un
espanyolista tribal que
tenia Euskadi sempre molt
present, resultava clarís-
sim que l’Estat no havia de
retirar-se d’una altra part
del seu territori, i encara
menys de Catalunya.
Aquell va ser indubtable-
ment un dels grans peixos
al cove. Em ve al cap
aquest episodi arran del
desplegament a Barcelona
dels Mossos, que han arri-
bat a la capital juntament
amb els panellets. Avui tin-
dran la seva primera prova
de foc, amb el partit Barça-
Panathinaikòs i a finals de
mes la segona, amb la Ci-
mera Euromediterrània.
Pocs països tenen l’oportu-
nitat, com està tenint Ca-
talunya, de construir de
nou en nou una policia. I és
una oportunitat que no
podem malmetre. Que un
mosso no sigui percebut
com hostil al país, sinó
com algú que s’hi identifica
i que es troba al seu servei,
és molt important, clau,
però no suficient. Cal, so-
bretot, que sigui eficaç i so-
lucioni els problemes que
se suposa que ha de soluci-
onar. Perquè això sigui pos-
sible s’ha de lluitar aferris-
sadament per preservar la
policia de les dues grans in-
feccions que assolen el sec-
tor públic: la politització i
la burocratització. Si es
vol, encara s’hi és a temps.
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