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Com que és possible que no se n’hagin as-
sabentat, aprofito l’avinentesa per in-
formar-los que aquests dies, a la ciutat
de Frankfurt, s’hi està celebrant una

fira internacional del llibre que té la cultura ca-
talana com a convidada d’honor. No cal que
m’ho agraeixin, aquí estem sempre al servei
dels lectors amables. I encara els diré més:
demà diumenge és l’últim dia de la Fira, i l’únic
en què s’obren les portes al públic en general,
de manera que, si estan cansats del Parc de la
Ciutadella i del Maremàgnum, ja tenen una
opció per sortir demà a passejar amb els nens:
un bitllet d’avió i cap a la ciutat del Main falta
gent. Això sí, una vegada a la Fira vagin en
compte, que allò és tot ple de llibres i els podria
passar algun denou, com que els en caigui un
damunt un peu o que fins i tot els agafi la temp-
tació de llegir-lo. Ah, i no s’oblidin que també hi
pul·lula una munió d’editors, escriptors, perio-
distes i altres gents de mal viure: a mi, una ve-
gada m’hi van robar la cartera, però si estan
vostès avesats a transitar per la Rambla de Bar-
celona, això tampoc no els espantarà gaire.

EN FI, EN TOT L’EMBOLIC QUE HA COMPORTAT la pre-
sència catalana a tal esdeveniment, potser un
dels equívocs més repetits ha estat el de supo-
sar, suggerir, donar per fet o directament afir-
mar que la llista dels autors escollits per formar
la delegació literària podia o havia de tenir
algun tipus de valor canònic: és a dir, que l’es-
criptor que no anava a Frankfurt era un no
ningú i un patata (tot i que també hi ha qui
sosté el contrari, a saber: que els no ningú, els
patates i els moniatos som els que hi hem anat).
Ni una cosa ni l’altra: aquesta mena de llistes
–deixant ara de banda si la dels catalans és llar-
ga o curta, amb perdó, si hi sobren els uns o hi
falten els altres– no aspiren a constituir cap re-
ferència, sinó a ser representatives del pano-
rama vigent en la literatura de torn, i prou. I en
aquest sentit, tan representativa de les catala-
nesques lletres actuals és la llista que s’ha con-
fegit com tantes altres que haurien estat possi-
bles. El problema és que aquí potser estem una
mica massa avesats a anar a l’engròs, i, per una
vegada que s’ha de fer una tria, ens sembla qui
sap què.

PENSAVA EN AQUESTES COSES A EXPENSES d’una de les
millors novel·les en català que he llegit en els úl-
tims anys, L’home manuscrit de Manuel Bai-

xauli. L’autor és de Sueca, vila certament pri-
vilegiada pel que fa a planter literari: a més de
Baixauli –que no ha estat convidat a Frank-
furt– en són fills, com sap tothom, l’enorme
Joan Fuster –que no sé si l’han portat a Frank-
furt, perquè ja m’he perdut– i el també
excel·lent Josep Palàcios, que no hauria anat a
Frankfurt ni que l’hi haguessin demanat per-
què és un escriptor ocult: alguns encara ens
morim de gust només de recordar el seu Alfa-
bet, l’únic llibre que ha consentit a publicar en
edició comercial ordinària. Palàcios precisa-
ment esdevé personatge literari a L’home ma-
nuscrit de Baixauli, una d’aquestes novel·les
tan meravellosament literàries que resulta
molt més fàcil i recomanable llegir-la que pro-
var de fer-ne la sinopsi. Així mateix diré que es
tracta d’una història que té a veure amb uns
missatges enigmàtics que es troben a llocs in-
sospitats, amb una casa abandonada amb les
parets completament cobertes de paraules es-
crites, amb un nen que es refugia en una bibli-
oteca municipal tot fugint d’un pagès iracund
al qual li ha furtat un meló d’Alger (que és com
en diuen al País Valencià de la síndria), i amb
unes curioses connexions entre aquest món i
l’altre, on ens hi trobem Déu en persona –si es
pot dir així– i ens assabentem de la seva passió
pels refrescos curiosos. Amb aquestes senyes,
és possible que el lector amable pensi que li
parlo d’una història rocambolesca i abstrusa,
només apta per a iniciats: error. Ben al contra-
ri, el millor de L’home manuscrit és el plaer que
proporciona la seva lectura, gràcies a una per-
fecta construcció narrativa i a un estil òptima-
ment i llargament elaborat perquè no tan sols
no molesti sinó que satisfaci, i que confirma la
meva teoria que bona part de la millor prosa en
català s’està escrivint ara com ara al País Va-
lencià. És tracta, en definitiva, d’una magnífi-
ca novel·la, que fins i tot ha posat d’acord la to-
talitat de la crítica a qualificar-la d’excepcional.

I COM ÉS, ES DEU PREGUNTAR VOSTÈ, que una obra tan
valuosa no sigui més coneguda i no se’n parli
pertot arreu? Doncs, com deia, perquè no estem
acostumats a triar, exercici per al qual cal prè-
viament conèixer: i la nostra literatura la des-
coneixem profusament. Per això, si almenys
serveix perquè comencem nosaltres a descobrir
els grans autors que tenim a Sueca, ja haurà val-
gut la pena anar fins a Frankfurt: i a la pròxima
llista, que no hi falti Manuel Baixauli.

SUECA, VILA PRIVILEGIADA PEL
QUE FA A PLANTER LITERARI Sebastià Alzamora Escriptor

DeFrankfurtaSueca

“El millor de ‘L’home manuscrit’
és el plaer que proporciona la
seva lectura, gràcies a una
perfecta construcció narrativa i a
un estil òptimament i llargament
elaborat perquè no tan sols no
molesti sinó que satisfaci”

VOLTA D’HORITZÓ

Poc
oportuna
reflexió
hispànica

J.J. Navarro
Arisa

Com s’ha viscut a Catalunya
la festa suposadament dedi-
cada a la satisfacció patriòti-
ca espanyola? ¿Sortint al
carrer per cridar contra
l’opressió i, de passada,
calar foc a un parell de foto-
còpies? ¿O més aviat amb
la mandrosa indiferència
d’un cap de setmana llarg i
ple de totes les formes de
l’oci? Qualsevol reflexió
sobre Espanya sembla es-
pecialment inoportuna
aquest 12 d’octubre, justa-
ment quan Catalunya sem-
bla gaudir d’un moment de
glòria per l’èxit de la seva
participació estel·lar a la
Fira de Frankfurt, on han
quedat paleses la riquesa,
pluralitat i puixança de la
seva literatura i cultura.

A Frankfurt es poden
sentir fascinats amb la nos-
tra literatura, però encara
no acaben d’entendre una
Catalunya desproveïda de
l’embolcall espanyol que,
bé o malament, sempre l’ha
acompanyada. Els possi-
bles lletraferits catalans
d’Europa central veuen Ca-
talunya com una part d’un
Estat semifederal, o bé
només poden imaginar un
sector més del paradís tu-
rístic del sol, platges i oci a
bon preu. Naturalment,
aquesta és una percepció
que cal canviar, i cal també
demanar-se si això serà
possible presentant-se com
un país complet i acabat de
fer, sense necessitat d’em-
bolcalls espanyols de cap
mena.

El fet és que el consens
majoritari per un possible
patriotisme exclusivament
català encara es troba llu-
nyà a l’horitzó, i no té sen-
tit contrarestar la possible
artificialitat d’un suposat
patriotisme espanyol amb
l’artificialitat d’un patrio-
tisme català que molta
gent encara no té del tot
clar. Potser val més així.
Una societat sense exage-
racions patriòtiques és més
veritable que una altra que
s’entesta a aixecar bande-
res. Que cadascú entengui
el patriotisme com més li
abelleixi, sense imposici-
ons ni simulacres. Si més
no, els moments de satis-
facció seran més autèntics.

Seguretat
El discurs inaugural de Quim
Monzó a Frankfurt ha rebut
molts elogis en la premsa cata-
lana, com és lògic, perquè es
tractava d’una peça brillant,
irònica i divertida (potser
massa i tot, atesa l’ocasió,
com apuntava Alfred Bosch
a l’AVUI de dijous passat).
En canvi, alguns rotatius ale-
manys no n’han captat la iro-
nia i s’han pres el conte de

clau alemanya, i en la majo-
ria d’ocasions els catalans ni
tan sols el capten, com
també passa a l’inrevés.
L’humor en si és universal,
però cada humorada concre-
ta és la cosa més particular
del món; requereix un con-
text en comú entre humoris-
ta i públic, i, com els jocs de
paraules, sol perdre’s en la
traducció. Cal tenir en comp-

te que la majoria del públic
alemany (periodistes inclo-
sos) no tenia la menor idea
de qui és Quim Monzó ni a
què juga i, a més, escoltava
una versió traduïda dels seus
mots. En circumstàncies
així, l’humor és una opció ar-
riscada, eficaç per al consum
intern, però poc exportable.
Això a banda, fa la impressió
de conjunt que, com deia M.

de la Pau Janer, la cultura ca-
talana ha anat a Frankfurt a
reafirmar-se, quan en reali-
tat es tractava d’anar a ofe-
rir-se: no a convèncer-se a
ella mateixa, sinó els altres.
Qui s’ha de reafirmar és que
no se sent gaire segur. Si la
cultura catalana és tan uni-
versal com creu, ha de deixar
de repetir-ho i ha d’aprendre
a parlar a tots els públics.

ELS CATALANS A FRANKFURT Enric Sòria Escriptor

l’escriptor atribolat que ha
d’engiponar un discurset per
primera vegada com si anara
de veritat. Algú podria pen-
sar que els alemanys, tan for-
mals ells, no entenen d’iro-
nia, però aquest no és el cas.
Els alemanys poden ser tan
irònics com qui més. El seu
humor de vegades és molt fi,
i sovint pot ser devastador,
però sempre funciona en
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