
AVUI
DIMECRES, 2 DE NOVEMBRE DEL 2005 5Opinió

Joc nou

L’excepció cultural

La UNESCO, a la Confe-
rència General, s’ha
declarat a favor de l’ex-
cepció cultural, o sigui

de permetre als Estats mem-
bres de portar una política d’a-
juts a la creació. Així esperen
lluitar contra el que en diuen “la
cultura dominant”, que traduït
vol dir els productes culturals
nord-americans. Els Estats
Units i Israel han votat en con-
tra. Sembla que hi ha directius
nord-americans que creuen que
és millor no atacar frontalment
l’excepció cultural, que perjudi-
ca sobretot el cinema de Holly-
wood, perquè en aquests mo-
ments el perill més fort és la pi-
rateria –un director deia que
l’endemà de l’estrena del seu
darrer film ja hi havia còpies pi-
rates al carrer, ¡i tot el que es
pot baixar d’Internet!–, i per
això volen que tots els països
tinguin una indústria audiovi-
sual per protegir.

Quan es parla d’excepció cultural
es parla de l’audiovisual, que
és on hi ha els diners. A vega-
des es fan concessions i diuen
que els beneficis també arri-
baran al llibre i a la pintura,
però tots entenem que això
són propines. El mateix dia
que la UNESCO parlava
d’aquestes excepcions, al Par-
lament es parlava de literatu-
ra. Carod-Rovira parlava de
Frankfurt i de la delimitació
de la literatura catalana, i
Josep Piqué citava Kafka, pot-
ser com a metàfora de les
transformacions o metamor-
fosis que aquests límits geo-

que els castellans o, ja no di-
guem, que els europeus. Aquí,
està penalitzat publicar en ca-
talà en diaris, revistes, ràdios,
televisions, conferències, et-
cètera. No solament les tira-
des de les edicions són molt
més curtes, sinó que les opor-
tunitats que s’ofereixen als es-
criptors són molt més petites.

Aquí qualsevol llibre en català ha
de competir a les llibreries al
costat dels autors de fora, aquí
es tradueix tot, i això és bo,
però no és el que passa a Euro-
pa, on les traduccions repre-
senten menys de la meitat de
la producció. Aquí, els catàlegs
de moltes editorials, i la pro-
gramació de molts teatres, i no
parlem dels cinemes, són plens
de noms de fora, de manera
que les direccions literàries i
artístiques corren el perill de
convertir-se en agències de
contractació exterior. ¿Quan-
tes òperes de músics i autors
del país ha estrenat el Liceu en
trenta anys de democràcia?
¿Com és que tot un Palau i
Fabre es lamenta que els tea-
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Terenci Moix
escrivia en
castellà i
català, Milan
Kundera en
txec i francès,
Samuel
Beckett en
francès i
anglès i
Vladimir
Nabokov en
rus i anglès

Hi ha un acudit que
il·lustra perfectament
la futilesa del llenguat-

ge com a sistema amb preten-
sions de fiabilitat universal.
Un negre camina perdut pel
desert, a punt de morir de
set, i es troba la làmpada del
geni. La frega, li apareix l’es-
perit i li ofereix els tres desit-
jos. L’home, primer li demana
disposar de tota l’aigua que
vulgui, segon, ser blanc, ter-

cer, veure culs de dona sense
parar, i el geni el converteix
en un bidet.

Passat el primer impuls, un
no pot deixar de preguntar-se
si el món intel·lectual més prò-
xim no és ple de bidets, la ma-
joria dels quals no se n’ha ni
adonat. L’aspiració a l’efecte
sense passar per la formació
intrínseca que permet d’arri-
bar-hi, sumat a una preocu-
pant confusió de valors –no

tan sols dels valors en si, sinó
de la dimensió dels termes–
porten sense remei a la bide-
tització. A més del racisme de
l’acudit, que tan sols il·lustra
sobre l’estupidesa de veure’s
un mateix millor i desitjable,
tampoc el masclisme no és
gens lluny de la dura realitat.
Queda l’aigua com a única ma-
tèria tangible, i potser ja és
prou? El desig sense procedi-
ment només porta a la buidor.

El món
intel·lectual
més prò-
xim potser
està ple de
bidets...

Illes perdudes

Miquel
de Palol

Delícies de
la literalitat

tres oficials no li hagin progra-
mat mai una obra? ¿Quins
plans i criteris tenen per fer
aquesta feina les institucions
subvencionades amb els diners
de tots? ¿Han de fer públic,
com ja fa la iniciativa privada,
o han de fer autors i obres?
¿Per què hem de pagar les sè-
ries de televisió comprades als
nord-americans que emeten
les televisions públiques?

En moltes teles públiques, com
a estirabot cultural, donen al
final dels telenotícies un petit
reportatge sobre l’estrena de
pel·lícules nord-americanes o
l’arribada d’un actor o escrip-
tor a la ciutat per promocio-
nar les seves obres. ¿Com és
possible que admetem aques-
ta propaganda descarada i gra-
tuïta de productes estrangers
que fan la competència direc-
ta en espais pagats pel públic?
Una cosa és que la gent pugui
triar lliurement al mercat, i
una altra que unes instituci-
ons pagades pels ciutadans
contribueixin sense cap ver-
gonya a cantar els mèrits i a
riure les gràcies dels noms que
es dignen visitar-nos, com si
tots fossin premis Nobel o Os-
cars, quan es tracta només
d’una submissió provinciana a
productes descaradament co-
mercials. Sense esperar l’ex-
cepció cultural, que com mol-
tes bones intencions pot que-
dar ofegada per la realitat del
mercat, aquí ja es podrien fer
moltes coses que no es fan. I
d’això no en tenen cap culpa
els Estats Units.

gràfics i lingüístics sovint pre-
senten. Ramon Llull escrivia
en llatí, català i àrab, Joan
Boscà i Gil Vicente, en dues
llengües, igual que Terenci
Moix i Eduardo Mendoza amb
el seu teatre en català, Nabo-
kov i Brodsky, en rus i anglès,
i Samuel Beckett en francès i
anglès, Kundera en txec i fran-
cès, etcètera. Les circumstàn-
cies compliquen les coses. I si
parlem de la circumstància
econòmica, i Carod va deixar
anar en un moment del seu
discurs l’expressió patriotis-
me econòmic, la primera ex-
cepció negativa és que els cre-
adors catalans cobren molt
menys, en tots els aspectes,
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