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A
quest senyor no es
diu com es diu per-
què sí. “Darrere les
filferrades electrifi-
cades de Mauthau-
sen, on va ser de-
portat durant qua-
tre anys i quatre

mesos, el meu pare Joan –a França, on
és enterrat, li deien Jean– es va prome-
tre que, si sortia d’aquell infern i tenia
fills, si elprimereraunanoiaesdiriaLli-
bertat i si era un noi, Llibert”.

L’ha marcat, dur aquest nom?
Moltíssim, i des de molt aviat de ma-
nera conscient. Ha estat un orgull i un
pes a la vegada. Dient-me Llibert, sen-
tia que tenia com un deure a la vida.
M’ho van inculcar els mestres de l’es-
cola republicana, que sortien de la re-
sistència. Mai podré oblidar que em
dic així per la llibertat que va perdre
el meu pare al camp de concentració.
Ser fill de deportat és molt dur. Trobo
esgarrifós que Sarkozy digui que cada
escolar francès ha de conèixer el nom
i la història d’un nen víctima de l’Ho-
locaust. És una irresponsabilitat: no es
pot jugar amb aquestes coses.

Diuquesesent“certamentfrancès,
probablementcatalàivagamentes-
panyol”. Com es menja, això?
Sé que sóc francès perquè he nascut
a França i aquells han estat els meus
paisatges. Però la meva llengua ma-
terna és el català, en català em van
donar el primer biberó. Vaig créixer
enmig d’una catalanitat sentimental
exaltada per la mare. I sóc lleugera-
ment espanyol perquè de petit vaig
viure amb exiliats republicans que
em van permetre conèixer la Babel
espanyola. El català anava lligat a
l’exili de la mare, que va creuar la
frontera a peu el 1946, i el castellà, a
la deportació del pare.

Per què va decidir fer un viatge de
descoberta de Catalunya, plasmat
en forma de llibre?
Per poder passar de la catalanitat sen-
timental de la mare a una catalanitat
conscient. En morir la mare, vaig sen-
tir la necessitat de fer alguna cosa per
la cultura catalana. Som de qui som,
sense retop. El 2003 vaig fundar l’edi-
torial Tinta Blava, per donar a conèi-
xer a França autors catalans.

“La literatura és
l’essència d’una nació”

Entrevista❚

Llibert Tarragó,
que viu entre
França i
Barcelona
d’ençà que va
decidir desfer el
camí de la seva
mare i retrobar
les arrels
familiars, s’ha
mirat Catalunya
amb ulls
francesos en el
llibre ‘El puzle
català’
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Amb la literatura com a bandera.
La literatura és l’essència d’una nació.
Catalunya hauria de concedir als tra-
ductors el títol d’ambaixadors itine-
rants, i podria crear un gran premi na-
cional escolar de narració en català.
Ara, amb dotze títols publicats i l’èxit
espectacular d’Incerta glòria, ja hem
demostrat de sobres que hi ha una li-
teratura catalana normal. El 2009
Tinta Blava entrarà en una segona
etapa, incorporada al grup Autrement.

Com ens veuen els francesos?
Saben que existeix Barcelona però no
saben res de Catalunya. Abans de fer
el llibre vaig enviar un qüestionari
sobre Catalunya a 300 amics i cone-
guts. Només coneixien l’existència de
la llengua catalana, de Miró i de
Gaudí. Hi ha una ignorància fortíssi-
ma. No és menyspreu, és desconeixe-
ment. Per lluitar contra el desconei-
xement he escrit aquest llibre.

Hi diu coses com aquesta: “Cons-
truïda al voltant d’una realitat his-

tòrica antiga, la idea de Països Ca-
talans no és un eslògan festiu per
guarnir samarretes”.
Crec en els Països Catalans com un fet
cultural. El fet català existeix, no es
pot negar. La traducció política dels
Països Catalans és una altra història.

“Catalunya no només em sembla
un país bilingüe, sinó també un
país bicultural”.
Quan et mires el país de prop, t’adones
que hi coexisteixen dues cultures que
es respecten l’una a l’altra. Al carrer hi
ha un respecte del poble espanyol cap
al català. Políticament, aquest respec-
te no existeix. Potser el meu llibre
s’hauria de traduir al castellà per als
espanyols de bona fe, que n’hi ha. No
tots escolten la COPE. El primer que
em va impactar quan vaig venir aquí
va ser posar la COPE a les set del matí:
tenia la sensació d’escoltar transmis-
sions dels anys trenta, en ple auge dels
feixismes. Fins i tot em va fer por.

“La marca Barcelona funciona a
tot ritme. A l’estranger li amaga
l’existència d’altres Catalunyes”.
Això és culpa dels catalans, i de l’afany
de comercialització. Potser perquè
sempre m’ha interessat el món dels
marges, lamento que només es vengui
de cara enfora la marca Barcelona.

“El12dejuliolde1952,ales16hores
i 52 minuts, vaig menjar pa amb to-
màquet per primera vegada”.
Segur que ja n’havia menjat abans,
però aquell dia vaig prendre conscièn-
cia del pa amb tomàquet. La meva ca-
talanitat va molt associada als gustos.
Em vaig criar amb l’escudella barreja-
da i la paella del diumenge: ja era gran
quan vaig tastar el menjar francès.

“Sembla que els fills d’exiliats po-
den o podran demanar la doble na-
cionalitat. Però...”.
...no ho faré: no puc imaginar-me
amb un passaport espanyol. És visce-
ral. No podria pas assumir un rei.

¿El seu viatge a Catalunya és d’a-
nada i tornada?
Crec que m’hi acabaré quedant. Ja visc
a Barcelona el 80% del temps. Però a
França hi tinc dos lligams forts: els
meus fills. I, a pesar de la situació políti-
ca, a França encara hi perviuen els va-
lors republicans.Sarkozynose’lspodrà
carregar tots, el fotrem fora abans.❋
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Lafrustracióde
Lausanaiels
motsdelamare
Llibert Tarragó va néixer a Brive-la-
Gaillarde el 1947, fill d’exiliats
republicans. Avui surt a la venda el
seu llibre ‘El puzle català’ (La
Magrana), publicat el 2007 en
francès per Éditions Autrement.
Editor del segell Tinta Blava, ha fet
de tot i més a la vida. Va ser cap de
premsa dels Jocs Olímpics d’Hivern
d’Albertville del 1992. “Jo era a
Lausana quan Samaranch va dir allò
d’«À la ville de... Barcelona». Me’n
vaig alegrar molt. Em vaig anar a
presentar al grupet de Maragall i
companyia i els vaig dir que era fill
de catalans. No em van fer ni cas”.
Van passar d’ell olímpicament, mai
més ben dit. Ara Tarragó escriu un
llibre sobre l’exili matern: es dirà ‘Els
mots de la mare’.
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