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El dia 21 d’octubre de l’any 2005
Catalunya va signar l’acord segons el
qual la cultura catalana serà la convi-
dada d’honor de la Fira Internacional
del Llibre de Frankfurt 2007. Va for-
malitzar el conveni, per part catala-
na, la consellera de Cultura de la
Generalitat, Caterina Mieras, que
anava acompanyada de Xavier Folch,
director de l’Institut Ramon Llull, la
màxima entitat responsable d’elabo-
rar i articular una estratègia i un pro-
grama per a la futura cita. Just des-
prés de segellar l’acord, ja es va
anunciar quin era l’objectiu primor-
dial que s’havia de complir a la Fira:
millorar la projecció exterior de la cul-
tura i, molt especialment, de la litera-
tura catalana. Més clar, l’aigua: els
editors hi han d’anar a vendre les
obres de tants autors catalans com
puguin i, paral·lelament, les institu-
cions públiques s’han d’encarregar
de donar a conèixer, a un nivell més
global, la potència cultural i literària
del país. Un any i mig després que es
fes públic l’acord entre la Generalitat
i els organitzadors de la Fira, però, ni
Xavier Folch continua al capdavant
de l’Institut Ramon Llull (va dimitir,
segons va declarar ell mateix al diari
Avui, perquè «no va trobar complici-
tat al Govern»), ni Caterina Mieras
segueix ocupant el càrrec de conse-
llera (fou cessada poc després de
Folch, al rebre crítiques perllongades

ver fet, abans de cap altra cosa, era
tancar-nos per decidir quin relat de la
literatura catalana volíem explicar.
Sens dubte, un aspecte central d’a-
quest relat era dir que, a Catalunya,
hi ha una literatura que, a l’exterior,
es desconeix, bàsicament perquè té
els obstacles de la llengua i la traduc-
ció, però que, a pesar de tot, té un
nivell semblant al d’altres literatures
europees. El que jo he fet, de vega-
des, quan he hagut de parlar sobre la
cultura i la literatura catalana a l’es-
tranger, era dir que els noms de Miró,
Dalí, Picasso i Gaudí, coneguts arreu
del món, són la part d’arts plàstiques
d’una cultura que té una altra part
escrita, que és igual d’excel·lent». Per
a Sebastià Alzamora, els problemes
en la preparació per al desembarca-
ment català a la Fira de Frankfurt
vénen encara de més lluny, concreta-
ment de «quan hi va haver un desen-
contre polític entre la Generalitat de
Catalunya i el Govern Balear que va
conduir al trencament de l’Institut
Ramon Llull i, paral·lelament, a una
situació política que avui encara con-
tinua encallada. No hi ha diàleg, ara,
entre els representants polítics de les
diferents parts de la cultura catala-
na», sentencia Alzamora.

Què és el que s’hauria d’haver fet,
doncs? O, molt més important, què és
el que s’hauria de fer a partir d’ara?
Joan Francesc Mira ho té clar: «A par-

i gairebé unànimes des del món cultu-
ral). Han estat substituïts per Emilio
Manzano i Ferran Mascarell, respec-
tivament. Sense entrar a valorar la
qualitat i l’eficàcia de cada una de
les persones esmentades, el que és
indubtable és que ambdós canvis evi-
dencien que, en tot aquest temps,
alguna cosa d’essencial no ha rutllat
en la planificació i la programació de
la presència catalana a la Fira de
Frankfurt 2007.

Segons Baltasar Porcel, «la prepara-
ció per al desembarcament català a la
Fira de Frankfurt ha estat, fins al
moment, un seguit de despropòsits:
s’ha fet tot malament». Per a Porcel,
«Frankfurt té un únic objectiu, que és
vendre llibres catalans a editors
estrangers. Per aconseguir-ho, doncs,
el que s’havia de fer era preparar
una acció ben reflexionada amb edi-
tors i agents literaris, i, a la vegada,
anar planificant algunes trobades
entre autors catalans i premsa ale-
manya, així com algunes visites d’es-
criptors d’aquí a universitats d’allà. I,
sobretot, es tractava d’aconseguir,
per a cada acte, la màxima repercus-
sió possible». Per la seva banda,
Vicenç Villatoro, que explica que «la
Fira és, en un 90%, un mercat de
compra-venda de drets d’autor, però
l’altre 10% és per als poders públics,
que han d’anar allà a explicar un
relat», creu que «el que hauríem d’ha-
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tir d’ara, cal que es veja cla-
rament el projecte (que ha
de ser substancialment litera-
ri, ja que es tracta d’una fira
de llibres). La resta d’ele-
ments culturals (arts plàsti-
ques, música, etc.) ha de ser
només d’acompanyament.
També cal deixar clar d’una
vegada quina és la llengua i
la literatura central i substan-
cial de la presència catala-
na. Finalment, cal implicar
també autors i editors, impul-
sar decisivament i de fet (no
de paraula ni de papers de
bones intencions) les traduc-
cions que puguen servir de
mitjà i de vehicle de la
presència dels llibres i
a u t o r s » .
Complementàriament, Vicent Alonso
exposa que «cal elaborar estratègies,
establir enllaços i contactes, planificar
programes... El que haurien d’haver
fet les institucions (el que haurien de fer
a partir d’ara) era posar en marxa
mecanismes perquè els màxims inte-
ressats, els editors i els escriptors, pen-
saren les millors fórmules. Tenim asso-
ciacions que podrien perfectament
jugar aquest paper de col·laboració
amb l’IRL. Però, en aquests casos, sem-
pre és més efectiu el treball callat que
el debat a bombo i platerets». 

Anna Soler-Pont, la comissària per
a la Fira de Frankfurt recentment
nomenada per l’IRL, exposa quin serà
el Projecte Frankfurt 2007, que s’arti-
cularà en dues etapes ben diferencia-
des. La primera etapa començarà a
la Fira del Llibre de Frankfurt 2006,
on es presentarà oficialment el
Programa de la Cultura Catalana com
a convidada d’honor, i durarà fins el
9 d’octubre de 2007, dia de la inau-
guració oficial de la Fira del Llibre del
2007. «Durant aquests dotze mesos»,
explica Pont, «es farà una campanya
mediàtica per explicar a la societat
catalana què significa ser convidat
d’honor a la Fira i, sobretot, es durà
a terme un programa especial de
difusió internacional de la cultura
catalana fent venir periodistes cultu-
rals de tot el món abans de l’octubre
de 2007 i un programa de venda
massiva de drets d’autors catalans
previ a la Fira de 2007 (també por-
tant editors de tot el món aquí).
També es programaran, tant a Cata-

lunya com a Alemanya, congressos i
conferències internacionals que donin
valor a diferents sectors de la cultura
catalana, inauguracions de càtedres
de català a universitats importants,
exposicions i espectacles que aniran
culminant en la inauguració de la Fira
del Llibre.» La segona etapa, segueix
explicant Pont, abastarà «els dies que
dura la Fira del Llibre de Frankfurt:
des del 9 d’octubre fins el 14 d’octu-
bre de 2007. Aquells cinc dies, dins
del recinte firal s’ocuparà un total de
2.500 metres quadrats en l’espai
anomenat Forum, on hi haurà dues o
tres grans exposicions («Mil anys de
llengua i literatura catalana»,
«Barcelona/Catalunya: capital edito-
rial») i s’organitzaran taules rodones
amb escriptors, presentacions d’obres
literàries catalanes amb potencial
cinematogràfic a través del CDA,
etc.). Fora del recinte firal, la ciutat
de Frankfurt estarà inundada d’expo-
sicions, espectacles i esdeveniments
que mostrin la cultura catalana.
També es preveu muntar un espai
after-fira per atreure diàriament gran
part dels professionals del sector edi-
torial internacional acreditats a la
Fira, on hi haurà espectacles en direc-
te cada vespre».

La qüestió que tots els escriptors
emfasitzen és que Frankfurt, eminent-
ment, és una fira de llibres. I això vol
dir que, sobretot, es tracta d’utilitzar-

la per millorar la projecció
exterior de la literatura cata-
lana. «Fer una selecció de lli-
bres, traduir-los i promocio-
nar-los: això és el que s’ha
de fer», diu Baltasar Porcel. I
continua, rotund: «Es parla
que s’hi faran exposicions de
pintura, que s’hi represen-
tarà teatre, que s’hi munta-
ran col·loquis, etc., però
això no és el que s’ha de fer
a una Fira del Llibre. A
Frankfurt no es tracta de ven-
dre Catalunya, sinó de ven-
dre novel·les, llibres de poe-
mes, assaigs...». Sebastià
Alzamora està d’acord amb
la idea de Porcel, però posa
un altre element damunt la
taula: «Hi ha hagut, i encara

hi ha, entre alguns editors i alguns
mitjans de comunicació, un cert des-
coneixement del que és la Fira de
Frankfurt. Que és, bàsicament, un
mercat de drets d’autor. Si ets convi-
dat d’honor, és cert que també fun-
ciona com una plataforma cultural
important. Sobretot, però, és un mer-
cat de drets d’autor. No tenir-ho clar
ha generat unes falses expectatives
que ens poden acabar fent mal».

Per fer-ho encara tot més complicat,
tot el procés organitzatiu ha quedat
intoxicat per una polèmica, insospita-
da, terrible i lamentable, sobre qui
ha d’anar a la Fira: només els escrip-
tors que escriuen en català, o també
els que escriuen en castellà? La polè-
mica va començar arran d’unes
declaracions de Jurgen Boos, anterior
director de la Fira, exigint que la lite-
ratura castellana feta a Catalunya
també hi fos present (Boos, eviden-
ciant una desinformació o una
ignorància alarmant i risible, va
posar, com a exemple paradigmàtic
de la literatura castellana feta a
Catalunya, l’escriptor Pablo Tusset i
la seva novel·la Lo mejor que le
puede pasar a un cruasán). Així
mateix, la polèmica ha estat contí-
nuament i premeditadament atiada
per diferents mitjans de comunicació,
tant espanyols com catalans: l’objec-
tiu, per a alguns, és crear tanta con-
fusió com sigui possible. Per a Vicent
Alonso, però, a pesar de tant rebom-
bori, la polèmica no té ni tan sols una
raó de ser: «La literatura catalana és
la que s’escriu en les diferents



7

variants de la llengua catalana. Això
és indiscutible», afirma taxatiu. «A
més, a aquestes alçades ja no ens
hem de posar a discutir el que ens
defineix: si hem d’anar a Frankfurt
d’ací no res a presentar-nos com una
cultura moderna i capaç, ja no és
hora de posar-nos a debatre essèn-
cies i coses per l’estil», rebla Alonso.
Més o menys en la mateixa línia, i
prenent la Fira de Guadalajara de
l’any 2004, en què la cultura catala-
na també va ser convidada d’honor,
com a referència del que no s’hauria

de fer, J.F. Mira argumenta que «allò
que no pot ser és que passe com a
Guadalajara, on entraves a la fira
del llibre i unes grans banderoles
posaven: Escritores catalanes en la
Feria, o alguna cosa així, i els escri-
tores catalanes eren exclusivament en
castellà: Goytisolo, Mendoza, Mar-
sé, etc.». «Ha d’haver-hi escriptors en
castellà com a part de la presència
editorial», argumenta Mira, «no com
a membres i components de la cultu-
ra (literatura) convidada: els escrip-
tors catalans han de tindre el prota-

gonisme central en la promoció, els
cartells, els actes públics, etc.».

Aquesta, a més, és una polèmica
que afecta un tema tan essencial, tan
constitutiu del que som com a literatu-
ra, com a cultura i com a país, que
sembla que deixarà marca. Així ho
creu, almenys, Vicenç Villatoro: «per
culpa d’aquesta polèmica, a partir
d’ara, fem el que fem, ja estarà mal
vist». Porcel és encara més contun-
dent: «Aquesta discussió ha provocat
que els escriptors en català quedem
com uns genocides, com si perseguís-
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sim els escriptors que fan literatura en
castellà. El cert és, però, que aquí la
situació és la contrària. No és que ens
persegueixin, als que escrivim en
català, això no, però per Sant Jordi es
ven un llibre en català per cada deu
que se’n venen en castellà, la qual
cosa demostra que la literatura cata-
lana està en un moment de pura i sim-
ple subsistència». Complementària-
ment, Sebastià Alzamora creu que
«aquesta polèmica evidencia, sobre-
tot, l’absència d’una idea de literatu-
ra nacional catalana entre una gran
part de la classe política dirigent del
país». «És un debat absurd», diu,
«però justament per això mateix és
molt definidor de com estan les
coses». Anant una mica més enllà de
la polèmica estricta, Mira posa el dit
a la nafra en afirmar que «la qüestió
central, la verdaderament important,
és si la presència catalana ha de ser
en termes nacionals propis (i, per
tant, amb una independència cultural
i lingüística, ja que no política), o si
ha de figurar com una variant pecu-
liar de la cultura espanyola. I, per
tant, la qüestió és si el govern de
Catalunya està disposat a posar-hi els
mitjans necessaris o només a fer bona
figura i prou».

Aquesta polèmica també demostra
que, davant els esdeveniments més
importants, com a país no som gaire
capaços d’actuar regint-nos per la
pròpia voluntat, sinó que gairebé
sempre tendim a deixar-nos arrosse-
gar, ja sigui per les circumstàncies
externes i adverses, ja sigui per un
fatalisme que sembla que ens és inhe-
rent i sempre contrari, i el qual no ens
permet ni tan sols d’executar les astú-
cies més senzilles i evidents. Segons
Villatoro, i sense abandonar el cab-
dell de la polèmica, una vegada pen-
sat i elaborat el relat de presentació
per a la presència catalana a la Fira,
aquest es podia explicar «portant-hi
també escriptors castellans, de la
mateixa manera que portant-hi cata-
lans que no escriuen sinó que pinten.
Es tracta, al cap i a la fi, de fer visi-
ble allò que és invisible. I, de vega-
des, una bona manera d’aconseguir-
ho és utilitzant allò que ja és visible:
utilitzar Jaime Gil de Biedma per
donar a conèixer Gabriel Ferrater,
utilitzar Miró per donar a conèixer
Foix...». Diran el que vulguin els que
viuen d’anar fent discursos optimistes

editors i els agents literaris, l’assump-
te encara pot funcionar. Tant el 2007
com el 2006, que és on comença veri-
tablement la nostra participació. A
més a més, i això és el més significa-
tiu, tenim una literatura prou impor-
tant com per aconseguir donar una
imatge de prestigi a nivell mundial. Si
ho volem aconseguir, però, el que no
hem de fer de cap de les maneres és
allò a què tenim tanta tirada, que és
presentar-nos allà plorant. Hauríem
de preparar una presència afirmativa,
per tal de generar entusiasme, no
compassió». Anna Soler-Pont, per la
seva banda, considera que Frankfurt
servirà «per universalitzar la cultura
catalana en la seva totalitat. Per fer
visible la potència i el lideratge de l’e-
dició catalana. Per reforçar la inter-
nacionalització dels escriptors cata-
lans, de les editorials i de les empre-
ses lligades al sector editorial. Per
situar l’estat actual de la cultura cata-
lana en la programació dels equipa-
ments artístics, festivals i plataformes
de difusió més importants de la ciutat
de Frankfurt i d’Alemanya, amb la
possibilitat d’atreure l’atenció de pro-
gramadors d’arreu del món. Per afa-
vorir els processos d’internacionalitza-
ció de la cultura catalana viva». Tant
de bo.

Sens dubte, Alzamora té raó quan
diu que tenim una literatura (i una cul-
tura) prou potent com per guanyar-nos
un prestigi important a l’estranger. Ara
bé, com s’explica que una cultura i una
literatura com la catalana, amb una
tradició important i amb alguns noms
(de pintors, arquitectes, músics...) molt
reconeguts internacionalment, encara
hagi d’enfrontar-se amb uns desconei-
xements i uns prejudicis com els que ha
demostrat certa premsa internacional,
és un fet inconcebible. Encara que, per
a J.F. Mira, no ho és gens: «S’explica
perquè els grans noms sempre aparei-
xen com a espanyols (artistes espan-
yols, músics espanyols, i fins i tot cui-
ners famosos espanyols), o, en tot cas,
com a regionals catalans (com un
andalús o de qualsevol altra regió).
S’explica perquè sense una base políti-
ca (un estat, o una presència equiva-
lent, com Escòcia o Quebec), la reali-
tat catalana passa desapercebuda».
Més clar, l’aigua.

Pere Antoni Pons

sobre l’estat actual del país i de la
llengua, però un dels fets que delaten
d’una manera més crua la nostra
situació desesperada o molt difícil és
que, ni tan sols en els esdeveniments
més transcendentals, som capaços
d’actuar col·lectivament i en fred,
seguint un pla que ens sortirà rendible
o no però que, almenys, es corres-
pondrà a una intel·ligència delibera-
da i a una ambició ben governada.
No hi ha res més estèril i precari que
un país que es passa la història
oscil·lant entre el seny cautelós i la
fatalitat adversa. Segons Villatoro,
«la cosa té molt mala peça al teler».

Poc abans d’un any perquè comen-
ci la Fira de Frankfurt 2007, es pot
dir, doncs, que el sentiment que pre-
domina en el món literari català és un
sentiment de desànim. Segons Porcel,
«la Fira de Frankfurt sols servirà per-
què els escriptors castellans de
Catalunya siguin encara més cone-
guts a l’exterior. Els escriptors en
català, en canvi, seguirem sent igual
de desconeguts». De totes maneres,
les expectatives no s’han gastat del
tot. Encara és possible, segons
Alzamora, de fer un bon paper:
«Encara som a temps d’arreglar les
coses. Si els actuals equips de cultura
de Catalunya i de les Illes i, tant de
bo, del País Valencià, es posen a fer
feina seriosament, i el mateix fan els


