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Una història exemplar

RESUM: Reflexions, a partir d’un cas real, sobre el menyspreu de part del món editorial català
pel coneixement cultural, i sobre la manca de projectes de país que això demostra.
PARAULES CLAU: Història de la cultura, editorials, Albert Garcia Espuche.

ABSTRACT: Some thoughts, suggested by a real case, on Catalan publishers’ contempt for
cultural knowledge and the lack of a national vision this shows.
KEYWORDS: Cultural history, publishers, Albert Garcia Espuche.

En la presentació del llibre Un siglo decisivo. Barcelona y Cataluña 1550-1640, de
l’Albert Garcia Espuche, en Jaume Torres, un historiador de la Pompeu Fabra, abso-
lutament solvent i no gens suspecte de portar barretina, va plantejar un fet que des-
graciadament té molt de simptomàtic. Afirmava, davant del volum, editat per una
editorial de Madrid, que allò que era alarmant no era el fet que un llibre sobre histò-
ria de Catalunya, o sobre el tema que fos, s’edités en una altra llengua, sinó que el
món editorial català no hagués estat capaç de publicar-lo en català, d’absorbir-lo. En
principi, que el llibre, un llibre com aquest, aparegui en una altra llengua pot ser bo,
com a mínim per a la difusió de temes catalans en altres àmbits culturals. També,
probablement, i la bondat d’aquest fet ja és força més discutible, per a la difusió
d’aquest mateix llibre en el nostre propi àmbit. És un fet. En aquest cas concret, el
llibre havia estat escrit en català i va ser ofert a una editorial catalana, la mateixa
que havia editat, dins d’una obra col·lectiva, un extens capítol que en venia a ser el
primer esborrany. A l’autor se li va dir que no interessava. 

L’editorial de la negativa, exponent i síntesi del món editorial català d’avui,
explota tant com pot l’obra de Pierre Vilar, però és incapaç d’assumir l’edició d’un
llibre que revisa a fons les tesis de Vilar. No sembla, doncs, que la negativa tingués
raons ideològiques. Tenia raons comercials? És clar! Aquestes són les úniques raons
que compten avui. No sé si a l’Albert Garcia Espuche li van proposar que cerqués
una subvenció, o que no cobrés ni cinc de drets (drets!) d’autor. Probablement ja ni
van molestar-se a fer contrapropostes. Un llibre d’història de Catalunya editat en
català no es ven. Per tant, no s’edita. Punt. Si fos un llibre de conya sobre història
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de Catalunya i l’autor, per a més senyes, sortís per televisió, o no fos de conya però
l’autor fos capellà i també sortís per televisió, aleshores..., fent un esforç (perquè ha
de quedar clar que les editorials catalanes sempre «fan un favor» quan editen un lli-
bre), potser l’editarien. Si es tractés d’una novel·la... no una novel·la històrica, ai
uix!, sinó una novel·la novel·la, ben fàcil de llegir, aleshores sí, segur. Però res
d’eru dició, ni de notes a peu de pàgina. Això és avorrit i els diaris, els suplements
de cultura dels diaris, no en parlen. Potser si fos un assaig ben lleuger, però ben
lleuger, que fins i tot aquell famós crític que es va carregar un llibre perquè tenia
notes a peu de pàgina s’ho pogués llegir i ho pogués entendre, aleshores...

Són, no en dubteu, els arguments d’un, de dos, de tres, de tots els editors catalans.
I jo no sóc qui, Mare de Déu!, per anar a dir-los que perdin diners. Da cap manera!
Suposo, però, que les editorials madrilenyes també pensen fer diners editant el llibre.
L’Albert Garcia Espuche va explicar, a més, que els madrilenys ni es van queixar de
si hi havia més o menys notes a peu de pàgina. On es vendrà? Potser sí que un llibre
d’història de Catalunya editat en castellà pot tenir un públic ampli més enllà de Cata-
lunya. Sospito, però, que aquest públic serà, bàsicament, públic català, el mateix que
hauria pogut comprar el llibre en català i fins i tot l’hauria pogut llegir. Hauria pogut;
però, probablement, no ho hauria fet. Som el país que som. 

L’esca del pecat, el llibre de l’Albert Garcia Espuche, parla d’un segle, que ano-
mena decisiu, en el qual el territori català s’articula a partir del joc de connexions i
d’interdependències que s’estableixen entre la capital, Barcelona, i el sistema de ciu-
tats que l’envolta. Explica, doncs, el naixement de Catalunya com a territori i so -
cietat cohesionats per una realitat econòmica i social, la base per a la creació, per a
l’aparició, anys més tard, de fets ideològics, supraestructurals (aquesta terminologia
la poso jo, per aclarir ràpidament què vull dir), com és l’aparició del concepte de
Catalunya com a nació. Un país articulat primer econòmicament, després (especifico
que aquesta conclusió també és collita meva), amb penes i treballs, ideològicament. 

Aquest llibre, justament aquest, havia de ser l’esca del pecat! Perquè ja és casua-
litat que un llibre sobre aquest tema em proporcioni els arguments, la constatació,
de la manca de projecte de país d’aquests darrers anys. O de projectes de país! 
No cal anar gaire lluny: ara fa un segle l’editorial catalana més important, la de 
L’Avenç, editava, sense subvencions oficials, des de revistes a llibres d’erudició, 
l’eru dició més pura i dura. El projecte de país existia i molta gent, com l’editor de
L’Avenç Jaume Massó i Torrents, s’hi jugava els quartos i fins i tot era capaç de per-
dre-hi tot el que tenia. Per un projecte de país que s’enfrontava a altres projectes de
país, però que tenien en comú alguna cosa: eren projectes pensats en funció d’una
societat i de la participació d’aquesta societat en la cultura universal. Un Pijoan, un
Ors o un Prat de la Riba; un Fontserè o un Pau Vila o un Pere Bosch Gimpera, pen-
saven en com incidir sobre una societat per tal d’articular-la en la seva pròpia cultu-
ra, en la seva pròpia llengua, en funció de ser allò que sintetitzava Riba en referir-se
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a l’ideal català de ser «nació entre nacions», cosa que volia dir incorporar-se ínte-
grament (íntegrament, deia) a la cultura europea «en paritat de dignitat».

Ara no: aquestes aspiracions no es veuen per enlloc. Tothom s’omple la boca de
declaracions i de principis, però no hi ha cap projecte d’articulació de la vida cultu-
ral que sigui capaç d’integrar, d’absorbir. No de desintegrar i d’excloure, que és la
política dels fets consumats que ens anem trobant. Escriure, investigar sobre temes
catalans obliga a posar-se de genolls per anar demanant perdó. Publicar..., valgui
l’exemple! Fins i tot penso que alguns novel·listes catalans que escriuen en català
s’ho han de fer perdonar envoltant-se de novel·listes catalans de cognoms ben cata-
lans (la pena que els dec fer, amb el cognom que gasto!), que escriuen en castellà.
Potser m’equivoco i sigui una simple qüestió d’amistat. Potser sí. 

Al segle XIX, en la mentalitat provinciana, la poesia i la sàtira es feia en català i
les coses serioses en castellà. Van venir anys i anys de lluita perquè la llengua cata-
lana no fos un residu folklòric sinó la peça clau, capaç d’articular la cultura del país.
Va venir, però, la guerra i la postguerra. Ens van picar els dits perquè n’havíem fet
un gra massa i, per si de cas, apresa la lliçó, hem tornat on érem, al segle XIX. Amb
una ètica que no vol tenir altres raons que les de l’ultraliberalisme més recalcitrant:
tot es mesura pel raser de l’èxit, l’econòmic sobretot. Si no, apa buenas! Tot ben
vuitcentista. Projecte de país? On viu aquest? El país ja corre sol... amb una carcas-
sa cultural cada vegada més prima, cada vegada més transparent, cada vegada més
lleugera, cada vegada més indiferenciada. Cada vegada menys cultural. 


