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L’encerta el flamant director de l’Insti-
tut Ramon Llull, Emilio Manzano,
quan declara a The Times que “l’IRL
va ser creat per promocionar la llen-

gua catalana”, que “promocionar la llengua cas-
tellana no és la feina de l’IRL”, i que, si de cas, la
feina d’aquest organisme és anar a la Fira de
Frankfurt “per presentar-hi la singularitat de la
cultura catalana i també per mostrar que exis-
teix una tradició mil·lenària de literatura escri-
ta en català”. Són extrems que cauen dins el ca-
laix de les obvietats més estrepitoses, però, ve-
ient com hem vist els dubtes que encara hi ha
qui manifesta a aquest respecte, és reconfortant
que algú sàpiga com a mínim en què consisteix
la seva feina. (Ara només falta que l’encara més
flamant conseller Mascarell ho tingui igual de
clar –que, per les declaracions que ha fet fins
ara, no ho sembla– i aleshores ja començaríem
a semblar un país no estrictament dement.)

TAMBÉ SE LI HA D’APLAUDIR A MANZANO L’HABILITAT i
mà esquerra quan surt al pas de les insídies del
periodista que redacta l’article (i que, d’acord
amb la seva actitud agressivament hostil a reco-
nèixer la cultura catalana com una realitat dife-
renciada de l’espanyola, surt amb els ja molt
suats exemples de Joyce i Beckett, de qui ningú
discuteix “que fossin irlandesos, encara que es-
crivissin en anglès”), contraargumentant amb
el cas de Kazuo Ishiguro, a qui el món sencer
considera un autor anglès (perquè escriu en
aquesta llengua) per molt japonès que sigui i en
faci cara.

EN CANVI, TOTA LA FERMESA QUE EL DIRECTOR del Llull
arriba a mostrar davant del periodista del Times
per fer-li entendre que això de la literatura cata-
lana no és un invent d’en Jordi Pujol ni dels ac-
tuals diputats al Parlament (arguments que ar-
riba a fer servir l’il·lustre reporter sense ni des-
pentinar-se), patina i trontolla quan arribem, ai
las, al tema de les subvencions. Manzano deixa
anar allò tan agraït del presumpte mal que han
fet les subvencions a l’edició de llibres en català,
perquè han tingut com a conseqüència “que
s’imprimeixin més llibres dels que mai es llegi-
ran, i que es promocionin obres de segona i ter-
cera fila només perquè són escrites en català”.

BÉ: NO CORRESPON AL DIRECTOR D’UN ORGANISME de
promoció internacional anar pel món parlant de
les mediocritats de la cultura que li paguen per

donar a conèixer. Mai no s’ha vist un director del
Cervantes, del Goethe o del Camoes parlant de
“les obres de segona i tercera fila” de la literatu-
ra espanyola, alemanya o portuguesa, per la sen-
zilla raó que això és tirar pedres damunt el propi
teulat. Del que ha de parlar el director d’una ins-
titució d’aquestes característiques és de les ex-
cel·lències de la cultura que representa (que bé
que n’hi ha), no de les seves misèries. Ja n’hi ha
prou d’anar pel món demanant disculpes per
existir.

DE LA MATEIXA MANERA, ÉS HORA D’ACABAR amb
aquesta cançó de la cultura catalana com una
cultura subvencionada que només pot viure a
còpia de subsidis. Ja ens agradaria a molts que
l’edició en català gaudís del volum de subvenci-
ons de què gaudeix, sense anar més lluny, la seva
homòloga espanyola. I no des del ministeri:
molts es conformarien amb l’equivalent dels
ajuts de la Junta de Andalucía, força més rum-
bosa que l’administració catalana a l’hora d’apor-
tar calés a la publicació de llibres. Editats en es-
panyol, naturalment: això que la Generalitat
subvenciona llibres “només perquè són en cata-
là” és una tergiversació del que és la pràctica nor-
mal i sensata arreu del món: el govern francès
ajuda (i molt substancialment) l’edició de llibres
en francès i no en cap altra llengua, igual que el
govern noruec ajuda els llibres editats en noru-
ec i no uns altres. Molts dels quals, per cert, tan
mediocres com els més mediocres dels llibres es-
crits en català. Seguint aquesta lògica –que és la
de tothom–, en quin idioma han de ser redactats
els llibres que subvencioni el govern de Catalu-
nya? De quin color era el cavall blanc de sant
Jaume?

FINALMENT, HI HA AQUESTA COSA DELS ARTICLES deni-
gratoris a la premsa estrangera. Ara ha estat The
Times; fa cosa d’un any, en saber-se que la cul-
tura catalana seria convidada d’honor a Frank-
furt, el setmanari alemany Die Zeit va publicar
un article igualment delirant sobre la literatura
catalana, construït sobre les mateixes intoxica-
cions i fal·làcies.

LA PREGUNTA ÉS ÒBVIA (i no va pel Llull ni per Man-
zano; més aviat per alguns periodistes locals):
qui, des d’aquí, prepara informes per a la prem-
sa estrangera amb l’única finalitat de perjudicar
o impedir la projecció internacional de la nostra
literatura?

SI LA LITERATURA CATALANA
VIU DE SUBSIDIS Sebastià
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Cultura isubvencions

“Seguint aquesta lògica –que és
la de tothom–, en quin idioma
han de ser redactats els llibres
que subvencioni el govern de
Catalunya? De quin color era el
cavall blanc de sant Jaume?”

VOLTA D’HORITZÓ

La gran
extinció
animal

J.J. Navarro
Arisa

¿Us imagineu un món sense
tigres ni óssos polars? Un
món on aquests animals i
molts d’altres, com ara els
hipopòtams, siguin records
de criatures desaparegu-
des, igual que els dinosau-
res. Potser no cal gaire ima-
ginació. Tot indica que el
nostre temps assisteix a la
més gran extinció de vida
animal des de fa milers o
desenes de milers d’anys.
No menys de 16.000 espè-
cies animals arreu del pla-
neta es consideren en perill
d’extinció, i aquesta xifra
no inclou les que ja s’han
extingit, cada cop més de
pressa, des que la indife-
rència, la cobdícia o la igno-
rància humanes s’han en-
testat a eliminar-les en una
progressió exponencial.

No és qüestió de culpar
cap catàstrofe natural i, de
moment, no hem xocat
amb cap asteroide com el
que va liquidar, segons es
creu, els dinosaures. Aquest
cop, la gran extinció és un
dels efectes de l’activitat (i
els errors) dels éssers hu-
mans. El ritme d’explotació
i/o destrucció humana de la
vida animal s’ha disparat de
tal manera que la naturale-
sa ja no la pot compensar.
Tampoc no és qüestió de de-
signar culpables, sinó de fre-
nar i invertir el procés.

Es pot pensar que ja és
massa tard. Potser ja són
molts segles de catifes de
tigre, infusions de corn de
rinoceront o mànecs de ga-
nivet fets amb ullals d’hi-
popòtam. O sia, un concep-
te molt arrelat d’ús indife-
rent d’éssers vius per a les
necessitats o el plaer dels
humans. De fet, potser ni
tan sols cal amoïnar-s’hi
gaire. Tal vegada la ciència
podrà reconstruir el que la
incúria ha fet desaparèi-
xer. Possiblement, els nens
del futur disposaran –al
Primer Món o el que en
resti– de parcs temàtics
amb una bonica i variada
fauna de rinoceronts,
óssos polars, hipopòtams,
tigres, dodos i –per què
no?– dinosaures biònics o
cibernètics, o virtuals, que
els faran la impressió de
conviure amb les criatures
d’un món desaparegut.

Elsarticlessentimentals
Va per als teòrics de la comu-
nicació, per als nous teòlegs.
Avui Luter no sortiria d’un
convent sinó d’una facultat de
periodisme, però vaig al gra:
s’haurien de prohibir els ar-
ticles sentimentals? Són
menyspreables o un gènere
menor? És menys periodís-
tic parlar d’un paisatge,
d’un amor o de cardar que
de política internacional?

diuen informar, però n’hau-
rien de dir donar esperança.
El lector compra els diaris
que li faciliten la vida, que li
donen la raó. Per què? Per-
què no vol que li expliquin
com és el món, sinó com és
ell i què hi ha vingut a fer.
Pobre de qui no tingui un
discurs i uns còmplices que
el justifiquin! Per aquí ha de
començar tota teoria dels

mèdia. Primer va ser l’arti-
culisme costumista perquè
la xafarderia era la principal
forma de relació amb el
món. Amb la democràcia,
va venir el periodisme polí-
tic: el lector era feliç votant i
necessitava teca ideològica.
Més tard van venir els avi-
ons i els grans correspon-
sals. El materialisme va por-
tar els articles d’ostres i ca-

viar: no havíem tingut mai
diners i calia gastar-los. La
dèria actual són els senti-
ments: el narcisisme. És
dur ser narcisista, la palla
mental sempre et supera.
Per als casos greus hi ha els
psiquiatres, però per als
lleus van molt bé periodis-
tes que ens justifiquin i ens
representin amb els seus ar-
ticles sentimentals.

EL PERIODISME I EL LECTOR Enric Vila Escriptor

No ho crec. Un diari ha
d’ajudar els lectors a supor-
tar la seva època: donar joc
a la conversa i eines contra
la confusió. El periodista no
és el savi de la caverna de
Plató que il·lumina la Veri-
tat; veritats, per a la filoso-
fia, la ciència i l’Església. El
periodista prou fa si torna la
caverna un lloc més habita-
ble. D’això a les facultats en
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