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Víctor Martínez Gil, professor ti-
tular de Literatura Catalana
Contemporània de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona,
acaba de publicar Uns apartats
germans, en l’editorial Lleonard
Muntaner, reblant un cop més
de manera contundent que Por-
tugal continua essent un dels es-
pais culturals més desconeguts
de la vella Europa, malgrat les
intenses relacions que hi va
haver amb els escriptors cata-
lans i malgrat que a Mallorca hi
hagi un focus ben important de
lusitanisme. Martínez Gil és una
de les persones que està treba-
llant de manera notable per in-
tentar canviar aquesta situació,
ara amb aquesta publicació on
el portuguès i el català conviuen
en un mateix llibre sense cap
mena de problemes.

Com ha estat el procés d’edi-
ció d’aquest llibre amb l’edito-

rial Lleonard Muntaner?
Bé, coneixia Maria Muntaner i

ella va venir a les conferències
de les quals sorgeix el llibre. Li
vaig fer la proposta d’editar-lo i
el Consolat també ho va accep-
tar, i jo crec que ara mateix Lleo-
nard Muntaner és una de les
editorials més interessants del
panorama català. I, a més, pu-
blicar aquest llibre a Mallorca té
tot el sentit del món, perquè Ma-
llorca és ben curiosament un
dels centres de difusió de la cul-
tura portuguesa. La cultura ca-
talana feta a Mallorca i el lusita-
nisme tenen moltes relacions, i
aquest és un llibre l’editor del
qual havia d’estar molt conven-
çut de l’empresa, perquè plante-
ja texts acadèmics, però a l’abast
del públic general.

Sorprèn la inclusió de texts
en català i en portuguès sense
cap mena de mania, dins el
mateix llibre, pel fet de no in-
corporar-hi les traduccions...

No és la primera vegada que
això passa. En un congrés sobre

pels historiadors i estudiosos. I
aquesta empremta es pot veure
des del Tirant lo Blanc fins a l’At-
làntida de Verdaguer.

Aleshores hi ha un camí molt
gran a recórrer...

I tant, hi ha molt per investigar
i estudiar, perquè hi ha prime-
res figures que tingueren relació
amb Portugal, com puguin ser
Pla, Verdaguer i Maragall, que
era iberista. Però des de la tran-
sició això s’ha ocultat. No inte-
ressava gens parlar de literatu-
res ibèriques i això que hi ha
hagut molta relació i que fins i
tot una persona d’importància
mundial com Fernando Pessoa
parlava d’iberisme.

Però sembla com si aquí
s’hagin volgut cercar altres re-
ferents...

Els catalans, des del modernis-
me, han tingut una tendència a
allunyar-se de la idea de la Pe-
nínsula, volen sortir de la Penín-
sula i fixar la mirada cap al nord.
I després, evidentment, l’estat
de les autonomies espanyolit-
zant es carrega qualsevol idea
iberista. És el pujolisme regiona-
lista català, i per això Portugal
no interessa, tot i que hi ha es-
criptors que sí que pensen en
l’iberisme.

És a dir, que hi ha una tradi-
ció de l’iberisme que ens
volen ocultar, i que suposaria
la constitució d’un gran espai
al sud d’Europa amb algunes
de les cultures més fortes?

Sí, es pot dir així; el que és
complicat és veure quina articu-
lació podria tenir tot aquest
espai. Jo el veig més com un gran
espai cultural que englobaria
des de l’Atlàntic fins a la Mediter-
rània i amb una sortida clara cap
a l’Europa del nord. Però Portu-
gal és encara un gran descone-
gut als Països Catalans i els Paï-
sos Catalans també ho són a Por-
tugal; fa falta encara fer molta
pedagogia als dos indrets.

En aquest sentit, us sentiu
una espècie de franctirador?

No, jo som un continuador
d’una tradició que té noms com
els de Ribera i Rovira, Fèlix Cu-
curull o Sala Sanahuja. El que
falta és un discurs global i assu-
mir aquest discurs dins el con-
text català per part dels historia-
dors i dels teòrics de la literatu-
ra. Continua el vell discurs
d’ocultació envers Portugal, i so-
vint mirem més cap a Espanya i
Occitània, tot i que Ibèria no hi
és res oposat, perquè jo la con-
cep com un espai des de Lisboa
fins al Roina.

Cunqueiro que es va fer a Galí-
cia ja es va fer una publicació en
els diferents idiomes a Galícia.
Hi ha llibres en què surten texts
en diferents llengües, però no és
habitual. De tota manera, el por-
tuguès és un idioma proper i no
és difícil de llegir, i manco en un
llibre d’aquesta mena en què
s’empra un registre molt estàn-
dard. Penso que el portuguès ha
de tenir una major presència
idiomàtica en l’àmbit acadèmic,
i així el llibre pot circular als dos
llocs.

L’origen del llibre són les jor-
nades organitzades a l’Ateneu
Barcelonès...

En realitat l’origen són unes
jornades semblants a París a les
quals va assistir el cònsol de
Portugal a Barcelona i va pensar
a fer alguna cosa semblant aquí,
i per tant es pot dir que és un
encàrrec. Tenim la sort que és
una persona amb molta sensibi-
litat cultural. La concepció final
del llibre volia que fos una cosa
diferent, i el que demostra és
que Portugal va tenir un paper
molt important dins de la políti-
ca catalana i també hi va haver
moltes relacions entre escrip-
tors d’aquí i d’allà. Si mires amb
ulls lusitanistes la història de Ca-
talunya la importància és molt
gran, però ha estat ocultada
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Continua el discurs d’ocultació
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