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La inqüestionable espanyolitat
de Catalunya
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ES 8 DIFERÈNCIES. El 13 de juny s’ha
fet pública la proposta catalana de participació a
Frankfurt. És una proposta original, ben diferencia-
da de les perpetrades per altres països convidats a la
Fira anteriorment. Les diferències, les senyes d’iden-
titat que dibuixen la proposta, ubiquen la firma
Catalunya en un pack europeu ben original i recog-
noscible, anomenat cultura espanyola, tal i com ha
quedat vista per sentència la cultura espanyola en els
últims 30 anys. Si no s’ho creuen, guaitin.

UNA CULTURA DEL DINER PÚBLIC. El
pressupost català per la cosa són 12 milions d’euros.
Una animalada. Una desproporció. Una quantitat
més pròpia d’una Agència Espacial Catalana que
d’una fira d’editors, és a dir, d’una fira on empreses
privades van a treure’n benefici privat. Comprendrí-
em millor l’aberració d’aquesta xifra si imaginéssim
que s’inverteix en una altra fira. No sé. En el pavelló
català de Construmat. O en el Saló de la Filatèlia de
Ranchito, Califòrnia. Aquesta quantitat desorbita-
da explica un país que no entén el diner públic. Ni la
diferència entre el concepte diner-públic i el con-
cepte fira-privada. Un país on el diner públic és de
lliure disposició. Un país on l’estat és un botí. Com
ho és Espanya des de 1939. Aquí, l’estat i el diner
públic són, snif, de qui arriba. En els últims 30 anys,
via eleccions. Iupi.

EL NACIONALISME COM A MESURA DEL
TOT. La Fira de Frankfurt, explicada als nens, és
un recinte on van els editors a comprar i vendre. A
vegades, ni això. Ja has comprat i venut al llarg de
l’any i vas, com em diu un amigatxo editor, a que
vegin que no t’han acomiadat. És, vaja, una fira ad
hoc. Per què un país es gasta 12 quilos en una fira ad
hoc? Per què un país, a més a més, serà el primer en
tenir una programació de 12 mesos, durant els quals
a la RFA hi haurà més bastoners, castellers i sarda-
nistes que a la Zona Zero habitual? Per prestigi na-
cional. Perquè el país dels 12 quilos interpreta aque-
lla fira privada com els països de l’Est interpreten el
festival d’Eurovisió. Com un combat nacional. Emès
per una cultura que es paralitza i fa combats nacio-
nals a la plaça Colón de Madrid quan la Selecció
juga un partit de mundials, per exemple. Definitiva-
ment, el país dels 12 quilos només pot ser espanyol.

L’ESTAT-NACIÓ COM A COSA XAXI. L’any

passat, el convidat a Frankfurt va ser l’Índia. És a dir, 45.345 llengües. Una
d’elles, l’anglès. El país dels 12 quilos sembla ser que només disposi en estoc
una llengua. Una tendència europea. A Europa només hi ha un país on la
seva frontera política coincideix amb la seva llengua: Islàndia. Que no és, per
cert, el país dels 12 quilos. La resta de països europeus parlen el que poden,
tot i que la tendència dels últims 200 anys és de comportar-se en públic com
a estats-nació. Espanya, un estat sense nació, ha invertit, històricament, molts
esforços en assemblar-se més a Islàndia que a l’Índia. Tot i que Espanya,
malgrat Espanya, és l’estat europeu on es parlen les llengues sense estat més
vitals i amb més números de no desaparèixer al segle XXI. Aquesta capacitat
espanyola per estat-nacionalitzar-se deu ser tan gran, però, que fins i tot les
nacions sense estat peninsulars la tenen. I es poden arribar a gastar 12 quilos
en lluir-la.

ÉS L’ESTAT, ESTÚPID. Fa 30 anys a Espanya, per tal de fer una Transi
política determinada, es va desactivar la cultura. Des de llavors, la cultura no
planteja problemes, fabrica cohesió i bon rotllo i col·labora activament i pas-
sivament amb l’estat. El do de pit de la cultura espanyola va ser l’11-M, quan
els nostres intel·lectuals o van callar o van donar la raó a l’estat, dues formes
diferents de donar la raó a l’estat. Espanya és el país europeu on la cultura es
relaciona més amb l’estat. Tant que els artistes convidats pel país dels 12
quilos a la Fira privada de Frankfurt són una selecció de l’estat . O de la Gene,
o del Llull Endowment, o de com collons s’anomeni l’estat al país dels 12
quilos. L’estat a Espanya, un país amb cultura precària –sense crítica, per
exemple–, és qui fa el cànon literari. He vist el llistat de convidats/el cànon
català. Són convidats que tendeixen a no dir res –aquest és l’ofici de l’intel·lec-
tual a Espanya–. Per això, tal vegada, i en el que és una dinàmica cultural
espanyola, el país dels 12 quilos els premia per anar a Frankfurt a explicar el
país dels 12 quilos i la seva cultura. Un país i una cultura absolutament espa-
nyola. És a dir, anecdòtica. La gran notícia de la Fira de Frankfurt és que ni
les esquerres ni els nacionalismes peninsulars tenen un altre model cultural al
cap que el que hi ha. Help.
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