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Aquestes paraules són teves: “La cultura
catalana és oberta perquè és culta. És l'espan-
yola, la cultura dels qui no tenen cultura”.

Aquesta frase, treta de context, pot ser difí-
cil d'entendre o mal interpretada. La cultura
catalana és una cultura només culta i la cultura
espanyola, a Catalunya, és una cultura culta i
també una cultura de masses i, per tant, com a
cultura de consum i d'indústria, és la cultura
dels qui no tenen cultura. No estic dient que la
cultura espanyola sigui una cultura inculta. La
gràcia és que la cultura espanyola té tots els
registres, des del més alt fins al més vulgar i
impresentable, mentre que en català tenim des
del registre alt fins a la meitat. [...] Això signi-
fica que si una persona catalanoparlant no té
cultura, tampoc no té accés a la cultura catala-
na perquè és massa culta i es veu obligada a
moure's en la franja de cultura espanyola. Ara,
la cultura catalana és una cultura genèticament
oberta. [...] La primera traducció mundial de

La divina comèdia, per exemple, és la versió
catalana.

..................................
Najat El Hachmi (Marroc)
Quantes vegades t'han preguntat “què t'esti-
mes més, Catalunya o el Marroc”?
És que quan algú em pregunta això prefereixo
no continuar la conversa. És com si algú et
demana “a qui t'estimes més, el teu pare o la
teva mare?” És una pregunta absurda, i qui te la
fa és perquè té la convicció que tu vas néixer a
fora i que seràs sempre de fora. Això sí que m'i-
rrita. Ja no tolero aquesta mena de preguntes.
Encara que siguin fetes amb bona fe.

Em va agradar molt la reacció que vas tenir
l'any 2003 en una universitat que et va convi-
dar a fer una xerrada en qualitat de nouvingu-
da. Un estudiant et va preguntar “Què és el
que més t'agrada d'aquí?” i tu li vas contestar “I
a tu, què és el que més t'agrada d'aquí?”. El vas
desconcertar.

Era un noi de tercer de carrera i ja se li

P

Procedents dels cinc continents, 
els vint personatges d'aquest llibre de

Víctor Alexandre ens demostren que

no cal néixer en un país per estimar-lo.
Cap d'ells no ha nascut als Països
Catalans i, això no obstant, sense renun-
ciar als seus orígens, tots vint hi han
fet arrels, ja sigui al Principat, a la
Catalunya del Nord, al País Valencià o a
les Illes. El cas del senegalès Mbaye
Gaye, per exemple, agredit per la policia
per mantenir-se ferm parlant català, és
corprenedor. A través de l'amor amb què
parlen de la seva terra materna i del
coneixement que tenen de la nostra, tots
ells ens fan comprendre que la limitació
no és mai geogràfica, sinó mental. Les
pàgines d'aquest llibre parlen del dret a
viure a qualsevol lloc del planeta i del
deure de respectar la llengua i la cultura
de la societat d'acollida.

Nosaltres,
els catalans

suposava una certa formació. Però quan li vaig
respondre d'aquella manera, no va saber com
reaccionar. És absurd demanar-li a una perso-
na que fa vint anys que viu a Catalunya què és
el que més li agrada. Digue'm tu, que també fa
vint anys que hi ets, què és el que més t'agrada
del país o del teu poble.

..................................
Sam Abrams (Estats Units)

Tu sempre has estat crític amb la política
que segueixen les editorials i les institucions a
l'hora de traduir obres d'altres llengües. Això
ho vas dir l'any 2000: “Els editors catalans
s'inclinen a afavorir la narrativa contemporà-
nia de les cultures de llengües majoritàries, per
seguir les tendències del mercat, i en detriment
de la poesia, el teatre, l'assaig i el memorialis-
me d'altres temps i/o comunitats lingüísti-
ques”.

Han concedit el Premi Princep d'Astúries
a l'escriptor i periodista israelià Amos Oz.
Amos Oz no ha escrit mai en cap altra llengua


