
OT B1WNTRE DESCRIETOHS
GALLEOS, BASCOS 

I CATALANS
per Jaume Fuster Recepció al saló Torres García del palau de la Generalltat. 

Al mícrófon, Margarita Ledo, de l'Associació d'Escriptors en Llengua 
Gallega. Darrera, d'esquerra a dreta: Albert Manent, director dActivitats 

Culturáis del Departament de Cultura de la Generalitat; Joan Rigol, 
conseller de Cultura; Angel Letxundi, de l'Associació d'Escriptors 

en Llengua Basca, i Josep M. Llompart, president de l'Associació 
d'Escriptors en Llengua Catalana.

ANTECEDENTS
Els dies 22, 23 i 24 de juny a Barcelona 
i a Poblet un centenar llarg d’escriptors 
en llengua catalana, gallega i basca 
s’aplegaren per posar en comú problemas 
i buscar solucions conjuntes. Els reunits 
érem conscients de ser els hereus d’una 
vella —i bella— tradició: el Galeusca (Ga
licia, Euskadi i Catalunya) que impulsat 
per Castelao havia reunit escriptors de 
les tres llengües no castellanas de la 
península els anys de la República i que, 
durant l'exili americá, es convertí en una 
publicació efímera.
Albert Manent, director general en fun- 
cions del Patrimoni Escrit i Documental, 
en una allocució erudita ais assistents, 
va fer un repás de les relacions culturáis 
i polítiques de les tres nacions: més bo- 
na voluntat que no pas resultáis palpa
bles. D'encá de la creació o de la repre
sa deis organismes associatius deis es
criptors catalans, aqüestes relacions han 
augmentat. El Centre Catalá del PEN, a 
través d’Avellí Artís-Gener i d’Álex Broch 
—primer i segon secretari de la nova 
época de la institució—, va establir con
tactes amb escriptors gallees i bascos 
per tal d’impulsar la creació de sengles 
centres del PEN a Galicia i a Euskalerria. 
Pressions internacionals i dificultáis eco- 
nómiques impediren que naixessin aquests 
dos nous centres del PEN, pero posaven 
les bases deis contactes. L’Associació 
d Escriptors en Llengua Catalana, a tra
vés de Guillem-Jordi Graells, va ajudar 
decisivament a la formado de l'Associa- 
ció d'Escriptors en Llengua Gallega. Fins 
1 tot es va organitzar una presentado 
d aquesta entitat a Barcelona i uns quants 
escriptors catalans van participar al pri
mer encontré d’escriptors gallees, cele- 
brat l’any 1982 a Pontevedra. I va ser pre- 
cisament a instáncies deis companys ga
llees que l'Associació d’Escriptors en 
Llengua Catalana va organitzar, amb el 
suport de la Generalitat de Catalunya i 
amb la collaboració de l’Ajuntament de 
Barcelona, del de Sitges, de la Diputado 
de Tarragona i del monestir de Poblet, el 
Primer Encontré d’Escriptors Gallees, Bas
cos i Catalans.

L’ENCONTRE
Les tres associacions d’escriptors fixa- 
ren les dates i un programa mínim, re
captaren ajuts deis governs autónoms 
respectius i convidaren els seus asso- 
ciats. El pes organitzatiu més gros, lógi- 
cament, va recaure en l’AELC. E-I día 23, 
divendres, comenqava l’Encontre. Pasqual 
Maragall i Maria-Aurélia Capmany dona
ren la benvinguda ais escriptors a la ciu
tat de Barcelona i Josep M. Castellet, ex- 
president de l’Associació d’Escriptors en 
Llengua Catalana, saluda els congressis- 
tes gallees i bascos en nom deis cata
lans. A les vuit del vespre els escriptors 
foren rebuts a| Palau de la Generalitat 
peí Conseller de Cultura Joan Rigol, en 
un deis seus primers actes públics com 
a conseller del ram. Durant la recepció 
oferta per la Generalitat al Pati deis Ta- 
rongers, el president Pujol va voler salu
dar personalment els assistents. Aquell 
mateix vespre, grups de catalans, bascos 
i gallees s'escamparen per la ciutat per 
comencar a lligar els fils d'amistat que 
eren la veritable finalitat de l’Encontre. 
L’endemá, a les deu, al Palau Marc, el 
director general Albert Manent encetava 
les tasques de l’Encontre, amb l’exposi- 
ció que hem comentat abans. Després es 
formaven els grups de treball: Relacions 
institucionals de les associacions d’es
criptors, Projecció exterior de les nostres 
literatures, Literatura i Nació, i Problemá
tica professional deis escriptors de llen
gües d'ámbit restringit, encapqalant An
gel Lertxundi, Margarita Ledo i jo ma
teix el primer, Jaume Pérez Montaner el 
segon, Toni Serra, Xosé Luis Méndez 
Ferrin i J. A. Arrieta el tercer, i Juan 
Mari Torrealday, Oriol P¡ de Cabanyes i 
Guillem-Jordi Graells el quart. En havent 
dinat, les quatre ponéncies elaborades 
foren aprovades pels assistents. Després, 
sota la presidencia del conseller Rigol, es 
presentaren sengles Ilibres: A Illa das 
mulleres loucas d'Alfonso Pexegueiro, pu- 
blicat en versió gallega i catalana pels 
Llibres del Malí, i una Antología de la 
poesía basca, publicada en versió bilin
güe per Reduccions de Vic. En feren les 
presentacions Guillem-Jordi Graells i Al

fonso Pexegueiro i Jon Kortazar i Lluís 
Solá. Cal remarcar la presencia del cap 
del Servei del Llibre del govern base.
Aquest vespre, els congressistes es 
traslladaren a Sitges, on foren rebuts per 
representants de l’Ájuntament, que ofe- 
riren un refrigeri a| Palau de Maricel. 
Després assistiren a una revetlla popu
lar.
L’endemá, a Poblet, mentre el gruix deis 
escriptors eren rebuts per l'abat i visita- 
ven el monestir sota la guia experta i 
erudita del pare Altisent, Ignasi Riera, 
Margarita Ledo, Jon Kortazar, J. A. Arrie
ta, Guillem-Jordi Graells i jo mateix re- 
dactávem l’anomenat Manifest de Poblet, 
llegit i aprovat a la Sala Capitular del 
monestir. A migdia, en un hostal de l'Es- 
pluga de Francolí, el President de la Di- 
putació de Tarragona, senyor Gomis, 
oferia un refrigeri ais escriptors.
I aquell mateix vespre, ja a Barcelona, 
un sopar de comiat, distés i pie d'iro- 
nies, bromes i cansament, cloía l’en- 
contre.

LES CONCLUSIONS
La premsa i els mitjans áudio-visuals 
s’han fet forca ressó de les conclusions 
d’aquest primer encontré: fermesa nacio
nalista, reivindicació de la plena sobira- 
nia nacional... I no han recollit, amb la 
mateixa insistencia, alguns aspectes con- 
crets del projecte de futures relacions: 
compromís per a un proper encontré a 
celebrar a Donostia a fináis de l’any vi- 
nent; creació d’una comissió de refació 
que s'ocupi de preparar una publicació 
anual trilingüe que reculli les activitats 
literáries i culturáis més importants de 
totes tres cultures, impulsió de beques 
de relació per a escriptors, traduccions 
de textos propis a les altres llengües... 
I, sobretot, un clima d’amistat que ha 
trencat l’allunyament i la ignoráncia mú- 
tua. Aquest primer encontré haurá servit, 
básicament, perqué, de la simpatía intan
gible, els escriptors de totes tres llen
gües hagin passat al coneixement real, 
amb noms i cognoms, amb cares, amb 
plantejaments concrets de les tres rea- 
litats literáries.


