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OPINIÓ

i va haver un temps que els cata-
lans, em refereixo als catalans del
Principat, teníem una admiració

enlluernada per tot allò que tenia regust
francès. París va ser durant dècades la meca
dels nostres artistes. La Revolució Francesa
va ser idealitzada pel republicanisme. La
França geogràficament propera, en contra-
posició a l’aridesa general espanyola, era
un model de civilització i llibertat i porta
d’entrada de noves idees. La nostra litera-
tura, sense anar més lluny, va renéixer a fi-
nals de segle XIX inspirada en el naturalis-
me francès. Oller i Víctor Català són fills de
Zola, sens dubte. Josep Pla, un altre afran-
cesat, en les seves Cartes a Sílvia fa referèn-
cia a aquesta particularitat cultural nostra-
da: «Hi ha un nombre determinat de perso-
nes fascinades per la lectura de la produc-
ció literària francesa. Potser no n’hi ha tan-
tes com trenta o quaranta anys enrere, pe-
rò encara n’hi ha algunes. La glòria
d’aquesta literatura ha consistit a crear una
claredat que encanta la gent.»

Des que el savi de Llofriu va escriure
aquestes ratlles han passat uns altres trenta
o quaranta anys, i la influència de la llen-
gua de Montaigne i Voltaire, de Sartre i Ca-

H mus, ha anat de capa caiguda fruit, sobre-
tot, d’un gir anglosaxó mundial.

França també hi ha ajudat, a aquesta
desconnexió sentimental. Un cop els hem
deixat d’envejar la democràcia i la llibertat
perquè hem aconseguit alguna cosa simi-
lar, ens hem adonat que teníem excessiva-

ment idealitzada una nació menys perfecta
del que sembla i amb tendència malaltissa
a no veure-hi més enllà del melic. Posats a
mirar melics, ja tenim el nostre.

Si pregunteu a un lector català que us di-
gui quatre o cinc noms d’autors francesos
actuals, tindrà dificultats per citar-ne gaires
de rellevants i ho tindrà molt difícil per
dir-vos-en algun de bo. Houellebecq, Beig-
beder, Notomb, i encara. Des del meu sim-
ple criteri de lector mitjà, la literatura cata-
lana no té res a envejar-los, a banda de les

vendes. Tanmateix, periòdicament la lite-
ratura francesa produeix alguna novel·la
important que demostra que una cultura
sòlida té un nivell mitjà considerablement
alt més enllà de les seves figures. En els úl-
tims dos anys haig d’admetre que dels mi-
llors llibres que han arribat a les meves
mans, dos o tres de destacables vénen de
França. L’últim és L’art francès de la guerra,
amb el qual un autor debutant que es diu
Alexis Jenni va guanyar el Goncourt l’any
passat. Un llibre èpic que esbudella la Fran-
ça actual resseguint misèries colonials i
bèl·liques dels foscos anys quaranta, cin-
quanta i seixanta. Una novel·la que transi-
ta dels patètics cops de cua terminals de la
grandeur francesa fins a la devastació social
i moral interna actual. Obra lúcida, pu-
nyent, d’una amoralitat exposada des del
moralisme, amb un viatge extraordinari
per la història recent i una descripció des-
coratjadora, però alhora devota, de la fran-
cesitat. «L’observació de la realitat humana
produeix un pessimisme inenarrable.» Ho
va escriure Pla en el mateix text on glossa-
va la literatura francesa. Probablement ho
afirmaria de L’art francès de la guerra. En tot
cas, l’hi manllevo.
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L’art francès de la guerra

Hi va haver un temps
que els catalans teníem
una admiració
enlluernada per França

l nucli urbà de Tarragona tornarà a tenir sales de cinema. Des
de fa tres anys, quan va tancar Lauren Tarragona, l’últim

multicinema que quedava dempeus al centre de la ciutat –al com-
plex comercial Parc Central–, els tarragonins que volien anar al
cine havien de sortir a la carretera i desplaçar-se fins al polígon
comercial Les Gavarres, on hi ha les setze sales de l’Ocine. Ara,
Parc Central inverteix vint milions d’euros en un projecte d’am-
pliació comercial però també cultural. Construeix una nova plan-
ta en la qual, a més d’una trentena de locals comercials i de res-
tauració, s’hi instal·laran sis sales de cinema, amb capacitat per a
1.250 persones, que gestionarà l’operadora Yelmo Cines.
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Tarragona tornarà a tenir cinemes
i avui sé el que sé ho he d’agrair a Blas Piñar.» «Que ningú
posi en dubte la meva espanyolitat, és cert que estimo Vic i

Catalunya, però també ho és que sóc un enamorat d’Espanya».
«Quan jo tenia 18 anys ja exhibia la bandera espanyola a Vic davant
de 300 perroflautes, que és com jo dic a aquests independentistes». «A
Catalunya també hi ha molt bona gent, no tots són independentis-
tes, a Catalunya hi ha gent que estima Espanya». «Que quedi molt
clar: sóc català per la gràcia de Déu i espanyol fins a la mort». Són
frases que Josep Anglada, líder de PxC, va dir a Madrid, en una
reunió amb simpatitzants. Res de nou, són coses que ja se sabien, pe-
rò sempre va bé que les digui el mateix interessat.
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Coses que ja se sabien
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«No freqüentis les males companyies, no fos cas que n’augmenti el nombre.» George Herbert (1593-1633). Poeta anglès

 milions d’euros seria el PIB d’Espanya sense Catalunya. El PIB espanyol actual és d’1.051.000 milions d’euros. O sigui que
convé no portar-se a engany, si els espanyols bramen a Intereconomía i a llocs com aquest que no ens poden deixar

marxar no és perquè ens estimin, és perquè saben que ells s’empobririen. Qui sortiria perdent? Ells, sens dubte, no pas nosaltres.
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