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Dedico aquest article a la noble memò-
ria d’en Bijou, un preciós gos maltès
que, com qualsevol ésser entenimen-
tat, ha trobat insuportable aquesta

onada de calor volcànica que patim i ha mort
aquesta setmana, a l’edat de catorze anys: ha
tingut, doncs, una vida llarga (per a un gos,
vull dir), i la fortuna de viure-la amb una famí-
lia que ha sabut estimar-lo i cuidar-lo, i que ara
es dol de la seva absència amb aquell dolor im-
precís però ben feridor que produeix la mort
dels animals. Descansi, doncs, com a mínim
amb la mateixa pau en què ha viscut, i recor-
din: no es refiïn mai d’algú que els digui que no
li agraden els animals.

PER ALTRA BANDA, ESTIC CONVENÇUT que el mala-
guanyat Bijou, com la majoria dels seus ger-
mans d’espècie, tenia més consideració i res-
pecte per la cultura catalana que els nostres di-
rigents polítics. L’episodi ocorregut la setmana
passada al darrer ple parlamentari de la sete-
na i tan entretinguda legislatura, en què una
moció presentada per CiU i ERC amb la finali-
tat d’aclarir conceptes en relació amb Frank-
furt 2007 no va prosperar per l’absència de 19
diputats de les dues formacions nacionalistes
a l’hora de votar, resulta tan penós com indi-
catiu del nivell de prioritat que ses senyories
concedeixen a les qüestions relatives a la cul-
tura.

COM ÉS NATURAL, EL FET RESULTA ESPECIALMENT ver-
gonyós per a convergents i republicans, no
només perquè ells eren els qui presentaven la
moció, sinó perquè són les dues formacions
que reclamen el catalanisme com a senya
d’identitat específica. Però menció a part me-
reixen PSC i ICV (uns altres catalanistes amb
més perill que una caixa de bombes), que no
van dubtar a votar conjuntament amb el PP
per tombar la moció. Com ens hem de veure,
Tonet: els d’Iniciativa, que sempre han posat
com a condició per a qualsevol pacte que no hi
entri la dreta (paraula que pronuncien com si
parlessin del comte Dràcula), acaben votant al
costat del PP i del Partit Socialista de Cornellà
en contra d’un aclariment en matèria de cul-
tura catalana: collonut i bravo.

PERÒ, VAJA, PER DESCOMPTAT QUE els més coberts
de glòria són CiU i ERC, que han portat la frac-
tura interna del catalanisme fins a l’extrem de

no poder anar plegats ni fins a la cantonada.
Hi ha una part força àmplia de la societat ca-
talana, entre la qual m’he comptat fins fa poc,
que desitja que aquests dos partits siguin ca-
paços de deixar de fer l’imbècil i arribar a un
acord polític que asseguri la solidesa del vec-
tor més important que ha d’atendre qualsevol
acció de govern en aquest país, que no és altre
que el nacional. Però aquesta darrera gota ja
m’ha fet vessar el got de la paciència i arribar
a la trista conclusió que, com més lluny es
mantingui el catalanisme polític de la cultura,
o a l’inrevés, millor.

SEGONS COM, POTSER FINS I TOT ÉS PREFERIBLE que
la moció sobre Frankfurt no tirés endavant:
així ens hem estalviat de contemplar un altre
espectacle depriment de picabaralla política
en què la cultura, els creadors, les seves obres
i la mateixa llengua catalana es converteixen
en infanteria, carn de canó i moneda de canvi
en una confrontació que acaba no tenint res a
veure amb els interessos de la cultura i sí amb
els dels polítics i les formacions a les quals per-
tanyen.

I ÉS QUE AQUEST QUE ACABO DE DESCRIURE és el
paper de passerells que el catalanisme polític
ha reservat habitualment a escriptors, artistes
i pensadors. A l’hora dels sacrificis i de prin-
gar-la (per Catalunya, of course) tots hi som
convocats, però després la necessària corres-
pondència perquè l’invent funcioni acaba sent
inexistent: i quedi clar que la correspondència
no consisteix a repartir càrrecs i subvencions
a uns o a uns altres, sinó en una acció de go-
vern, o d’oposició, que parteixi de la premissa
bàsica que aquest país, abans que cap altra
cosa, és la seva cultura, perquè no té res més
per justificar-se com a realitat nacional.

PERÒ AIXÒ NO HO ENTENEN: no ho va entendre
Pujol i, pel que sembla, tampoc a Mas ni a
Carod no els entra dins el cap. Tot plegat
cansa, i aquest cansament és el motiu pel qual
ja pràcticament ningú s’ha molestat a dir res
sobre aquest enèsim esperpent de la moció
sobre Frankfurt, tret d’algun melancòlic des-
vagat i sense remei com ara un servidor. Una
llàstima, però així estem i així anem. Doncs a
fer punyetes: ja em disculparan, però jo em re-
tiro a parlar de literatura catalana amb el pri-
mer gos bonic i ben educat que trobi.

L’ESPERPENT DE LA MOCIÓ
SOBRE FRANKFURT Sebastià Alzamora Escriptor

Catalanismeicultura

“Ens hem estalviat de
contemplar un altre espectacle
depriment de picabaralla
política en què la cultura, els
creadors, les seves obres i la
mateixa llengua catalana es
converteixen en infanteria, carn
de canó i moneda de canvi en
una confrontació que acaba no
tenint res a veure amb els
interessos de la cultura i sí amb
els dels polítics”

VOLTA D’HORITZÓ

Estiueig
a ciutat

J.J. Navarro
Arisa

Alguns clixés són tan insis-
tents que acaben per fer-se
realitat. Ara que és a punt de
començar l’èxode estacional
que acostuma a deixar la
ciutat semibuida, endormis-
cada, poc activa i amb una
atmosfera de buidor propí-
cia per a la paràlisi urbana,
comencem a descobrir que
totes aquestes sensacions
són sengles miratges. La
ciutat ja no para mai, ni tan
sols pels volts del mític
agost mediterrani. El famós
ferragosto d’inspiració itali-
ana és cosa del passat, com
ho són els tòpics i carpetove-
tònics Rodríguez que,
temps era temps, eren els
fantasmes que es quedaven
de guàrdia a la ciutat men-
tre les seves famílies es lliu-
raven al luxe mitològic d’un
estiueig “com Déu mana”,
és a dir, com Déu manava en
aquells temps antics. En
aquella època d’estiueig
amb mandat diví, la ciutat
restava tancada per la fuga
dels seus habitants.

Com tantes altres coses i
llocs, aquell món d’estiueig
llarg i universal ha desapa-
regut. Un recentíssim son-
deig d’opinió ha revelat que
més d’un 40% dels barcelo-
nins es queden a la ciutat
tot el mes d’agost, i moltís-
sims d’ells creuen que du-
rant aquests presumptes
dies d’activitat reduïda, a la
ciutat s’hi està millor que
durant la resta de l’any. Per
què s’extingeix l’agost com a
període obligatori de vacan-
ces? Per què un nombre
apreciable de persones deci-
deix restar-hi? La resposta,
si n’hi ha una, és necessària-
ment múltiple. Els savis es-
mentaran moltíssimes
raons, des del canvi de cos-
tums fins a la variació de
comportaments al si de mol-
tes comunitats familiars. Hi
ha més estils de vida, i al-
guns són íntegrament urba-
nites. Una altra explicació
de l’estiueig a ciutat és enca-
ra més simple: necessitat i
seny. Cada cop hi ha més
gent que simplement no es
pot permetre un estiu d’allu-
nyament i oci, i per als qui
viuen al dia i precàriament,
el mes d’agost no esdevé mi-
llor només pel fet de canviar
d’escenari.

Antropologiadelapaella
Del geni mallorquí ja he dit
que és una vedet d’un sol color
cridaner com la sobrassada.
Amb el geni valencià, passa
el contrari. Nèstor Luján
parlava de paelles com un sol
asteca, però es devia referir
a les que fan una mica més al
sud. L’aspecte de les paelles
barcelonines s’adiu molt
amb el geni valencià. No diri-
es mai que és un geni. Té un

Clara-Simó al costat de Pau
Janer, Raimon al costat de
Maria del Mar Bonet. Pensin
en aquell novel·lista valen-
cià, Martínez Ferrando, que
ningú no coneix –tan discret
era. Josep Pla deia que sem-
blava una ombra. Quan vaig
conèixer Enric Sòria, el gran
poeta valencià, vaig pensar
que Martínez Ferrando –que
treballava a l’Arxiu de la Co-

rona d’Aragó–, devia parlar i
caminar igual, com si tin-
gués por de desvetllar la mai-
nada. Si el geni mallorquí ve
a conquerir Barcelona, el va-
lencià ve a refugiar-s’hi com
un gos apallissat. Com que
no li ve d’una bastonada
més, mata els enemics d’es-
gotament. Com que té una
vanitat recargolada, no se’l
pot comprar. Com que parla

poc, és imprevisible. És mi-
llor del que sembla; com el
geni català, que tenint el
sentit del ridícul del valen-
cià, és tan cregut i exhibicio-
nista com el mallorquí. El
tret principal del geni català
és la falsa modèstia. Tot ho
resol posant-se el nas de pa-
llasso. Però aquest seria un
altre article –l’antropologia
de la butifarra.

EL GENI VALENCIÀ Enric Vila Escriptor

aire vulgar, esgrogueït, des-
dibuixat, és una barreja
d’elements desconcertant,
sense glamur. L’escriptor no
sembla escriptor, el cantant
no sembla cantant,
l’intel·lectual no sembla
intel·lectual. Posin una foto
de Joan Fuster al costat
d’una de Joan Estelrich: l’un
gris i desmanegat; l’altre ele-
gant i grandiloqüent. Posin
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