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Especial Fira del Llibre de Frankfurt

S í, estimat lector, no és cap er-
ror. Ho has llegit bé. Empatxats de frankfurts,  hem
cregut que no venia d’aquí parlar d’una fira de lli-
bres anterior, la de Londres d’enguany, celebrada el
passat mes d’abril. És una fira cada cop més im-
portant a nivell mundial. Cada any té més partici-
pants i s’està establint com a la gran trobada lli-
bresca de la primavera per oposició –o com a com-
plement– a Frankfurt, que és la de la tardor. Doncs
bé, a Londres també tenen convidats especials (ells
en diuen market focus). Endevinen qui era el convi-
dat d’enguany? Espanya. No pas la cultura espa-
nyola, senyores i senyors. No: Espanya. Perfecte.
M’agafo el passaport i me’l miro. Hi veig: España.
Olé. Vet aquí un estat de la Unió Europea que té
tres dies per aprofitar el fet de tenir damunt el “fo-
cus” dels britànics.

Comencem per la delegació d’escriptors convi-
dats: Andrés Ibáñez, Eduardo Mendoza, Carmen
Posadas, Javier Sierra, José Carlos Somoza i, en lloc
especial, Enrique de Hériz, ja que va ser nomenat
un dels “autors del dia” del certamen. Tots, com-
panys i companya, destacats i amb tots els mèrits.
Tots actuant amb la més absoluta normalitat, tal
com cal. Tots (incloent-hi els nostres dos
barcelonins, Mendoza i de Hériz) pertanyents a la
literatura espanyola. Torno a mirar el meu passa-

port. Hi veig: España. Olé. Però si Espanya (no pas
la literatura espanyola) era la convidada, on som,
per exemple,  els “espanyols” que escrivim en cata-
là? No hi som. Passa res? No, no passa res. Va ha-
ver-hi actituds col·lectives dels escriptors catalans
que escriuen en català sentint-se ofesos? Cap ni una.

Potser ho hem llegit malament. Ho repassem i
no, ho diu ben clar: España és el market focus (2007).
Olé. Tradueixo literalment de la informació oficial
de la Fira: “Espanya, les credencials literàries de la
qual són ben evidents en els recents èxits de Carlos
Ruis Zafón, La sombra del viento, i La velocidad de
la luz de Javier Cercas entre d’altres, tindrà l’opor-
tunitat d’exhibir la seva indústria editorial en un
variat programa d’actes i seminaris amb la partici-
pació d’alguns dels més importants i apassionants
escriptors espanyols contemporanis…. La cosa aca-
ba de quedar clara quan es veu qui organitza i pa-
trocina els “actes i seminaris” de la delegació oficial
d’Espanya: Biblioteca Nacional Espanyola, Minis-
teri de Cultura, Institut Cervantes, Federació de
Gremis d’Editors d’Espanya i fins i tot l’Oficina
Comercial de l’Ambaixada Espanyola. S’hi van
abocar. Molt especialment va fer-ho la Federació
de Gremis d’Editors d’Espanya. Va crear fins i tot
una revista electrònica per tal de tenir ben infor-
mats els professionals britànics. Entre altres infor-

macions, hi oferien una llista exhaustiva de tots els
premis literaris que es donen a Espanya, tant els
oficials del Ministeri de Cultura com dels privats,
tant si eren d’entitats com d’editorials. Els editors,
amb bon criteri, creien que un llibre premiat pot
resultar, a priori, més fàcil de “vendre” en una fira.
A la llista hi surten tots… menys els catalans. Men-
teixo. Hi apareix el “premio Ramón Llull” (sic). Cap
més. Ni el Sant Jordi, ni el Carlemany, ni el
Bertrana…

Em torno a mirar el passaport? No, no cal. Per
què costa tant que l’administració espanyola ens
faci visibles? La resposta és clara: l’imaginari ad-
ministratiu espanyol és molt lent a l’hora de captar
que la realitat no és la d’una cultura “mare” la qual
genera una literatura important i bàsica i unes
culturetes “filles” secundàries i folklòriques. Hi tro-
bem actituds comprensives, evidentment, de tant
en tant. Fins i tot en trobem de valentes, però en-
cara són minoritàries, puntuals i personals.

Tot plegat ens porta finalment a la raó de ser de
la presència catalana a la Fira del Llibre de Frankfurt
2007. I més que al ’perquè’, al ’com’.  Calia comple-
mentar l’acció tradicional dels editors amb una pre-
sència forta ’política’, de política cultural. Perquè si
no, no pas el 2014, se’ns faria el 3014 i encara esta-
ríem demanant comprensió.  I olé.

Lluís-Anton Baulenas ha centrat la seva crònica
en purgar els excessos de Frankfurts i explicar com Londres

s’està convertint en seriosa alternativa a la fira

editorial alemanya.

La Fira del Llibre
de Londres, 2007
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