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FRANKFURT

R edactem aquesta nota editorial quan tot just s’ha clausurat la
Fira Internacional del Llibre de Frankfurt (Alemanya), que s’ha
desenrotllat durant la segona setmana d’octubre del 2007.

Com tothom sap, es tracta de la fira llibrera (sigui’ns permès l’ús d’a-
questa accepció de l’adj. llibrer -a, no recollida pel DIEC2 però sí
pel GDLC i certament necessària) més important del món. Doncs
bé, com molta gent (i entre aquesta gent, sens dubte, els nostres
amables lectors) sap, enguany el convidat d’honor de la fira frank-
furtesa (sigui’ns permès ara aquest adjectiu derivat, útil, si no ne-
cessari; en tot cas, regular) ha estat la cultura catalana.

Això ha representat un fet ben positiu, per les raons que mira-
rem de sintetitzar:

1) perquè els organitzadors de la fira, fent aquesta opció, han vin-
gut a reconèixer que la cultura catalana és una de les cultures
sense Estat –s’entén: sense un Estat, diguem-ne homologable
(per excloure Andorra), que s’hi identifiqui–, i sense suports in-
ternacionals, més destacades;

2)  perquè ha elevat l’autoestima dels catalans, víctimes de tantes
incomprensions i àdhuc hostilitats que ens la fan baixar perillo-
sament;

3) perquè ha fet conèixer la cultura catalana, i especialment la seva
literatura, a través de l’altaveu firal, a agents de la cultura com
són, entre altres, els editors i els escriptors;

4) perquè ha afavorit la traducció d’una cinquantena d’obres del
català a l’alemany;

5) perquè 450 llibreries de tot Alemanya han dedicat els seus apa-
radors a la literatura catalana;

6) perquè la literatura catalana serà, en endavant, una mica més
coneguda, semblantment a com Barcelona fou molt més cone-
guda després dels Jocs Olímpics de 1992;

7) perquè l’Institut Ramon Llull, encarregat de materialitzar la pre-
sència catalana a Frankfurt, ha demostrat una gran capacitat or-
ganitzativa, com també ha aconseguit la presència oficial i uni-
tària d’Andorra, Catalunya, les Illes Balears i d’alguns ajuntaments
valencians (ja se sap que, malauradament, l’actual Govern va-
lencià fa el boicot a la unitat de la llengua), del de Perpinyà i del
de l’Alguer;

8) perquè s’ha aconseguit un to institucional, seriós i unitari al llarg
de tres governs, ben diferents, de la Generalitat de Catalunya;

9) perquè ha donat una empenta a la penetració d’autors catalans
en el circuit de les traduccions a les altres llengües;

10) perquè s’ha vençut la insidiosa temptació de la barreja del cas-
tellà (llengua que, per potència i prestigi, no té res a envejar a
la nostra i, per tant, no necessita pas que nosaltres l’ajudem)
dins el que és pròpiament la cultura catalana, identificada des
de sempre amb la seva llengua pròpia, que és el català.

Una felicitació, doncs, a tots els qui han fet possible aquest èxit.
Ara convé, és clar, que aquest fet que comentem no sigui una flor que
no fa estiu, sinó una baul més en una cadena d’actuacions que acon-
segueixin que la cultura catalana, com deia l’eslògan de Frankfurt,
continuï essent «singular i universal». u

L’hostal millor

M’estic a l’hostal 
de la Providència, 
servit com un rei 
per mà de la reina. 
Ella em dóna el vi 
de la vinya seva: 
ella em dóna el pa 
me’l dóna i me’l llesca. 
Ella em dóna el llit 
i no pas de pedra, 
puix la blana son 
en mos ulls ne vessa. 
Si em veu carregat, 
ella em descarrega, 
i en dolços plaers 
converteix mes penes, 
parlant-me dels goigs 
de la vida eterna. 
És pobre l’hostal,
és nua la celda, 
mes és gran virtut 
la de la pobresa; 
per volar al cel
és una ala immensa.

Pobres que viviu 
a sol i a serena, 
orfes que ploreu 
solers en la terra 
veniu-hi a l’hostal 
de la Providència.

Jacint Verdaguer


