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La participació catalana a la Fira de Frank-
furt ha començat amb un fracàs que es-
pero que no sigui irreversible: haver situ-
at una llista en el centre del debat. Quan

la llista és el tema, malament rai. Quan les dis-
cussions apassionades se centren en el qui i no en
el què, quan és més important qui hi va que què
s’hi va a dir, hem begut oli. Hem permès o hem
provocat que la gran notícia sobre Catalunya a
Frankfurt sigui una llista de noms i, gràcies a
això, el que hauria de ser accessori ha esdevingut
essencial i el que havia de ser essencial simple-
ment ha desaparegut. Certament, la responsabi-
litat d’aquest primer fracàs –repeteixo: espero
que reversible– no és íntegrament del govern ca-
talà i de les seves institucions culturals. Tothom
hi ha contribuït una mica, en desenfocar el debat.
També els mitjans i el gremi i els editors. Però sí
que és evident que les institucions governamen-
tals catalanes no han tingut capacitat per impul-
sar un discurs prou clar, prou coherent i prou
constant per deixar en segon terme el debat
sobre la llista. Al contrari, fins i tot la dramatúr-
gia de la presentació de la llista de convidats ofi-
cials, l’aire de secret d’Estat, la petició als benefi-
ciaris de no fer-ho públic, l’esdeveniment amb
data prefixada de divulgació del gran misteri, han
ajudat a aquesta operació nefasta de centrar-ho
tot en la llista i d’oblidar el relat i el contingut. Si
sabéssim què anem a explicar a Frankfurt, qui hi
va seria secundari. Si no sabem ben bé què hi
anem a explicar, si trametem vacil·lacions, ana-
des i vingudes, canvis de posició, tacticismes de
partit, etcètera, etcètera, llavors l’única cosa con-
creta que es pot debatre és la llista.

DEBATRE SOBRE LLISTES SEMPRE ÉS UNA MANERA segura
de prendre mal. Aquesta vegada encara més. Una
llista tan publicitada i tan subratllada esdevé no
tant sols un aparador exterior, sinó també una
mena de cànon interior, una selecció institucio-
nal de valors literaris, una jerarquia estètica. I
això és impossible de fer amb un criteri objectiu.
Més enllà d’uns quants noms inqüestionables,
qualsevol llista, tant en les presències com en les
absències, esdevé l’expressió d’una decisió dis-
crecional de l’administració. Per què aquests i no
uns altres? Les possibilitats que una llista sigui
percebuda com l’expressió d’un gust literari res-
tringit, d’una dinàmica d’amistats i de capelletes,
d’uns prejudicis personals o polítics o fins i tot
d’una actitud sectària i excloent són immenses.
Si la llista es posa al centre del debat, tothom en

surt perjudicat, qui surt a la llista, qui no surt a la
llista i, sobretot, qui fa la llista.

NO ERA NI ÉS EN LA SELECCIÓ DELS NOMS on es devien es-
criure els missatges que la cultura catalana llen-
ça al món a través de la Fira de Frankfurt. Primer
s’ha d’escriure el relat, després trobar els millors
protagonistes per encarnar-lo. Aquí ho hem fet al
revés: els protagonistes són el relat. La presència
o absència d’escriptors en llengua castellana s’ha
convertit en un tema dramàtic, perquè a través
de la llista s’ha volgut articular un discurs sobre
què és i què no és literatura catalana. I això no
s’havia de fer en cap cas en una discussió sobre
noms. De fet, no s’havia de discutir en cap cas. A
tot el món, les literatures es defineixen per la seva
llengua, no per la seva geografia ni per la ciuta-
dania dels seus autors. Però una discussió que és
clara i perfectament definida, quan se substitu-
eix o s’encarna en una llista, aquests hi van i
aquests no hi van, queda absolutament desnatu-
ralitzada i enverinada.

JO SEMPRE HE CREGUT QUE EL RELAT QUE HAVÍEM d’anar a
explicar a Frankfurt és que a Europa hi ha una li-
teratura poc coneguda i poc valorada, la catalana,
perquè ha hagut de saltar la barrera afegida de la
llengua. Però que un cop coneguda té un nivell més
que notable. I que a més és cosina germana de tot
d’expressionsculturalsquenotenenla llenguacom
a instrument –l’arquitectura, la pintura, la músi-
ca– o d’expressions literàries en altres llengües que
sí que tenen aquest reconeixement, perquè no
tenen la dificultat afegida de la traducció des del ca-
talà. Miró, Picasso, Gaudí, Dalí, estan emparentats
culturalment amb escriptors en llengua catalana.
Gil de Biedma, Graves, Mendoza o Vargas Llosa es-
criuen damunt d’un paisatge literari en el que és
present la literatura escrita en català. Si uns són
bons, valuosos i reconeguts, és molt probable que
també ho siguin els seus parents. A través d’aquells
qui coneixen i valoren, anem-los a presentar els qui
no coneixen, perquè sabem que els valoraran, que
hi ha valor. L’objectiu és descobrir l’existència de la
literatura en català. Aquest és el relat. Els instru-
ments, els que més convingui per complir més efi-
caçment l’objectiu. No ho hem fet bé, tots plegats,
i el resultat ha estat ja dolent. Que no vol dir que ha-
guem de llençar el barret al foc. No hem estat ca-
paços d’articular un discurs i hem convertit una
llista en tot el nostre discurs. I si la llista és discuti-
ble, el nostre discurs s’ha convertit també en dis-
cutible. Aquest ha estat el nostre primer fracàs.

NO HEM ESTAT CAPAÇOS
D’ARTICULAR UN DISCURS Vicenç Villatoro Escriptor i periodista

El fracàsdeFrankfurt

“Si no sabem ben bé què hi
anem a explicar, si trametem
vacil·lacions, anades i vingudes,
canvis de posició, tacticismes
de partit, etcètera, etcètera,
llavors l’única cosa concreta
que es pot debatre és la llista”

VOLTA D’HORITZÓ

Anatomia
d’una
desfeta

J.J. Navarro
Arisa

La guerra de l’Iraq s’assem-
bla cada cop més a un antic
conflicte colonial, com per
exemple la Guerra del Viet-
nam. L’exèrcit d’ocupació
emprèn ofensives cons-
tants contra els bastions
presumptament terroris-
tes, i mentrestant entrena
i arma algunes de les facci-
ons que es disputen el con-
trol del país en una guerra
civil anunciada i verifica-
da. La victòria, prematura-
ment proclamada per
Bush i el Pentàgon, sembla
cada cop més inabastable,
i alguns prestigiosos estra-
tegs ja han reconegut que
és impossible. Fa uns dies,
en una de les seves anàlisis
transcendentals i fetes per
a la posteritat, Timothy
Garton Ash profetitzava
que la desfeta nord-ameri-
cana a l’Iraq pot passar a la
història com una humilia-
ció encara més gran que el
Vietnam per a l’imperi
nord-americà, tot i que de
mena diferent. El que
haurà quedat demostrat si
els EUA surten de l’Iraq
precipitadament (tal com
volen gairebé tots els can-
didats a succeir Bush a la
presidència) serà la inca-
pacitat de la superpotèn-
cia imperial per reconstru-
ir políticament zones sen-
ceres del món d’acord amb
els seus interessos. L’ana-
tomia de la desfeta iraqui-
ana es compon de parts
com ara un excés de confi-
ança en les armes i la seva
tecnologia, un conjunt de
lliçons mal apreses del Vi-
etnam, com ara un dirigis-
me excessiu del govern
local, i unes prioritats
equivocades, com ara la de
primar l’acció militar (i el
foment de les faccions)
per damunt de la necessà-
ria reconstrucció física i
social del desventurat
poble iraquià. Mentre so-
vintegen els atemptats i
els enfrontaments de fac-
cions per tot el país, els
brillants estrategs de què
indubtablement disposa
l’imperi faran bé de co-
mençar a demanar-se què
és el que ha fallat. Perquè
a l’Iraq, com fa trenta
anys al Vietnam, ha tor-
nat a fallar gairebé tot.

L’‘autèntica’ revetlla
Nit de revetlla, matí de ressa-
ca. No és així? Avui la gent es
llevarà tard. Els capellans, en
canvi, ens hem llevat d’hora.
Perquè és diumenge. I per-
què –des de ben jovenets–
hem sigut ensinistrats en
l’art de l’autèntica felicitat,
que consisteix –ni més ni
menys– a tancar-se a casa
quan tothom surt al carrer a
celebrar alguna cosa. No sé

al–, tu no t’ho creguis. Pensa
–insistia– que l’autèntica fe-
licitat consisteix a nedar a
contracorrent. Que els altres
van a la disco, tu cap a casa,
on tu mateix escolliràs la
música que més t’agradi”.
En aquest cas l’autèntica
disco era un simple disc. De
música clàssica, per des-
comptat, o de gregorià. És
així com vaig aprendre una

mica de grec: evitant el com-
portament gregari. I és així,
també, que vaig saber que
l’autèntica llibertat consistia
a dir adéu a la llibertat. Per
què havia de voler la llibertat
si al final resulta que ningú
és lliure de fer el que vol? I
aquí em teniu: sense revetlla
però feliç perquè durant tota
la nit m’he mantingut des-
vetllat. Només feia que pen-

sar en Giuseppe Alberigo, el
millor historiador que ha tin-
gut el Concili Vaticà II, que
va morir dijous passat. En la
seva frondosa Història del
Vaticà II s’hi troba l’autèntic
aggiornamento de l’Església
que volia el Papa més autèn-
tic: Joan XXIII. ¿A qui, si no
a ell –i al seu Concili–, podia
dedicar l’autèntica revetlla
de Sant Joan?

NEDAR CONTRA CORRENT Jaume Reixach Capellà i escriptor

què ho fa, però tot el que
prové de les conviccions reli-
gioses sempre sol ser més
autèntic que el seu equiva-
lent en versió no religiosa.
Des de ben jovenet vaig
aprendre a no fiar-me de les
aparences. “Encara que a
primera vista et sembli que
els altres nois de la teva edat
es diverteixen d’allò més
–em deia el director espiritu-
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