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Joc nou

Un got d’aigua clara

E
ls dies que el pre-
sident Adolfo
Suárez anuncia-
va que volia ele-
var a categoria

legal tot el que era ja real al
carrer, molta gent va arrufar
el nas davant algunes reali-
tats del carrer, com ara l’ús
del català. I una figura repre-
sentativa del règim anterior
com José Maria Pemán va es-
criure un article sobre el ca-
talà i el seu ús, que es titulava
Un vaso de agua clara, dient
que parlar en català era un
acte tan normal com beure’s
un got d’aigua.

Un intel·lectual libanès ha
titulat un article amb un
nom i una visió semblants,
Explicar l’aigua per l’aigua,
en què es lamenta del mani-
fest signat per 44 escriptors
francòfons –i no francesos–
perquè noveu larevolucióco-
pernicana que propugna el
document de matar la fran-
cofonia i passar-se a la litera-
tura-món. Vam parlar
d’aquest manifest en aques-
ta secció fa un parell de set-
manes. El text del libanès és
una de les reaccions que ha
tingut la proclama dels 44.
Els dos noms signifiquen la
mateixa cosa, diu, i el nou no
hi afegeix res, és com expli-
car l’aigua per l’aigua. No vol
dir res. Tot plegat pot ser
degut a un sentiment que
“els escriptors francòfons
que viuen a l’estranger, sen-
ten que els col·legues que
s’instal·len a París, així que
decideixen integrar-se a la

vida francesa, no suporten
que no els assimilin els au-
tors francesos i reivindiquen
la normalitat”. El text revela
un sentiment de preterició
en els artistes forans, i el
desig de sentir-se integrats.

Imaginem que aquí aparegués
un manifest semblant contra
la Hispanidad, un concepte
semblant a la francofonia, o
contra els Països Catalans.
Seria difícil destriar quins
components polítics i cultu-

drid sense cap problema.
La premsa anglosaxona

també s’ha fet ressò del ma-
nifest francès. Observen la
intenció d’acostar-se al seu
món, i deixar de mirar-se el
melic amb l’obsessió del text
–el roman d’ecriture–, i
mirar més allò que es narra,
la història. Diuen que hi ha
escriptors vietnamites en
francès que són catalogats
com a pertanyents la litera-
tura vietnamita. Els sona
aquesta queixa? La francofo-

Diversos autors de tot el món es mostren molestos pel centralisme de diferent
pelatge ● Per al polític Nicolas Sarkozy la francofonia no ha mort ● Per a
l’escriptor Jean Rouaud, en canvi, ja no hi ha pàtria ● Emili Teixidor

De reaparició s’autoqua-
lifica en la solapa el lli-
bre del poeta Urpinell
Naipsnous,bellament

publicat per Labreu Edicions, i
atès que només han passat
dotze anys d’ençà de l’anterior
entrega (el mateix temps que
entre aquesta i la precedent), jo
no diria tant. Tot en la presen-
tació convoca la clàssica retòri-
ca trencadora, i un, que a partir
d’una edat això de la iconoclàs-

tia ja s’ho mira amb una certa
calma, es queda amb les virtuts
d’aquest llibre certament singu-
lar,enquèlaniponització li sem-
bla situada en un context es-
sencialitzador general. Urpinell
ha traspassat la maduresa amb
una energia i unes ganes de
jugar pròpies de la millor joven-
tut, però també del qui alhora
domina els ressorts de l’experi-
ència i la saviesa.

L’orgullós outsider –tot i que,

no ens enganyem, tret d’alguna
excepció, no és outsider ningú
del tot per pròpia decisió– es re-
ferma en el seu terreny: “La Hu-
manitat / ha estat / el resultat /
de: // Homes desesperats / per
cardar, / Dones desesperades /
per sobreviure!», però en la
plana següent el poema es
transforma, i els homes aparei-
xen desesperats per cardar i per
sobreviure, i les dones per
Viure, amb majúscules.

Urpinell ha
traspassat la
maduresa
amb una
energia prò-
pia de la mi-
llor joventut

Illes perdudes

El polític francès conservador Nicolas Sarkozy va esmentar un llibre de Jean Rouaud. PHILIPPE WOJAZER / REUTERS

Miquel
de Palol

L’últim llibre
d’Urpinell

nia, diuen, és la llum d’una
estrella morta. A antigues co-
lònies com ara el Congo, Vi-
etnam, Cambotja, i el Txad,
el francès dóna pas a la pre-
ponderància de l’anglès.

Nicolas Sarkozy ha reaccionat
dientque lafrancofonianoés
morta. Però un dels signants
del manifest, el novelista
Jean Rouaud, li ha adreçat
una carta pública perquè el
polític conservador va parlar
en un discurs de la seva obra
Elscampsd’honor(Proa).La
literatura ja està prou mal-
tractada, li diu, perquè vin-
guinelspolíticsapotinejar-la.
Parla dels intents de conver-
tir-lo en un escriptor regio-
nalista, i que ell no fa cap
elogi de la pàtria en el seu lli-
bre, més aviat al contrari. La
francofonia és un concepte
polític que no cobreix l’ima-
ginari d’una literatura conre-
ada als quatre cantons del
món. Abomina de la tutela
nacionalquetornaidiotesels
artistes i posa exemples d’un
dels millors escriptors algeri-
ans en francès, exclòs del
Saló del Llibre de París per
raons burocràtiques. No creu
que hi hagi identitats nacio-
nals, tots som, diu, un com-
post d’identitats múltiples, i
ja no hi ha pàtria, el que hi ha
és una acumulació de terri-
toris fluïds... I acaba dient
que el millor homenatge que
es pot fer als escriptors és no
deformar les seves paraules.
L’aigua del got no sembla tan
clara com diuen.

canals TV3 i Canal 9, que és
una correspondència entre
iguals que hauria hagut d’es-
tablir-se des de les primeres
emissions. El tema és l’acti-
tud centralista i els ressenti-
ments que a la llarga provo-
ca. Madrid, escaldat amb la
pèrdua de les colònies, ho
han fet millor que els fran-
cesos, i autors hispanoame-
ricans com ara Vargas Llosa
i José Donoso, i una llarga
llista, confessen haver viscut
i treballat a Barcelona o Ma-

rals formen aquestes noci-
ons. Però que hi pot haver
algun punt de veritat en
aquest sentiment de llunya-
nia d’uns i de prepotència
dels altres, ho demostra la
creació espriuenca del Baca-
và com a denominació inte-
gradora de la llengua, o l’es-
cassa difusió de les editorials
valencianes a Catalunya, i
fins i tot les dificultats dels
editors de fora de Barcelona,
o la reciprocitat que sembla
que s’aconseguirà entre els
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