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El PP,
artífex
dels Països
Catalans

Isabel-Clara
Simó

Em passa com a Desclot ahir:
que estic estupefacta. Per-
què els peperos valencià i ca-
talà s’han fet pancatalanis-
tes, i no sols això, sinó que
han detectat que si Catalu-
nya va malament, el País
Valencià anirà malament
(recordeu allò tan genial
que deia que si Catalunya
va bé, Espanya va bé, cosa
certíssima, però incerta a
l’inrevés). Reunits Daniel
Sirera, president del PP de
Catalunya, i Ricardo
Costa, portaveu parlamen-
tari dels populars valenci-
ans, van fer un acte d’amor
mutu i van declarar-se
“unidos para siempre”. I
això té mèrit, perquè el PP
del País Valencià va sobra-
do, sobretot de vots, i el PP
català va esquifit i alacai-
gut. Doncs quan ara el sud
es podia venjar dels bàr-
bars del nord que els han
furtat la paella, es declaren
el seu amor etern. És fàcil
endevinar que no hi ha res
que no faria el PP valencià
per denigrar, humiliar, de-
nunciar i fer la llesca a Za-
patero, però a mi tant se
me’n dóna, quan sento que
la dreta més cavernícola de
la terra (diuen que hi ha
algun país africà on també
es gastarien el deute públic
a rebre el Papa o algú de
semblant) diu que la faça-
na mediterrània és “l’eix
vertebrador” del que sigui
(aquí poseu Espanya, o Pa-
ïsos Catalans, o Euràsia),
em tremolen els fona-
ments dels meus esque-
mes mentals. I no sols
això, sinó que diuen, ofe-
sos, que el PSOE està fent
una lletja labor de “vetar
el front Catalunya-Valèn-
cia”. Jesusmariaijosep! Hi
ha qui diu que han dit que
si ells, “els catalans”,
aconsegueixen recursos,
nosaltres també volem
sucar, i que si hi ha una
nova política financera,
l’odi anticatalà haurà d’es-
perar, i si s’ha de ser inde-
pendentista, doncs, bé;
total, per quatre dies que
hem de viure, almenys
que hi hagi llagosta per
sopar, no?

�Comenta l’article a
www.avui.cat/31828

Quants anys a Amèrica?
17. Vaig anar-hi per primera vegada el 86 i m’hi
vaig estar tres anys. Vaig tornar a Catalunya i
des del 1991 he estat de nou als Estats Units.

S’ha habituat al model de vida americana?
No [riu]. Als EUA es treballa molt bé, però es viu
malament. A la feina, la burocràcia funciona,
les biblioteques tenen els llibres que demanes,
però la vida social i vital és una mica més dura.

I com es fa la resistència?
Bé, és una societat de guetos, tot i que tinc un
gueto confortable de companys i amics. Tracto
més amb europeus, àrabs i sud-americans.

Què recorda de l’època en què va ser professor al
mític college per a senyoretes de Wellesley?
La recordo com una molt bona experiència. Al
començament va ser un xoc cultural, una
mena de túnel del temps. Malgrat que vaig es-
tudiar amb els capellans, ja havia assumit la
coeducació.

Per què l’èxit i el prestigi d’aquesta escola?
És una institució fundada el 1875 i una univer-
sitat d’alt nivell, on la selectivitat funciona molt
bé, no tant per raons econòmiques com pels co-
eficients de les notes. També pels mitjans de
què disposen. És un centre que és a prop de Bos-
ton i del campus de Harvard. Molts dels millors
treballs que he fet, com a hispanista o catalanò-
fil, estan relacionats amb els increïbles arxius
que hi ha a Harvard i a Boston.

Quina mena d’arxius?
Des dels de Sert fins als d’una infinitat d’escrip-
tors, com Pedro Salinas i Jorge Guillén. Fins i
tot tenen els de Trotski!

A part de Guillén i Salinas que hi van durant
l’exili, també va ser professor del Wellesley el
gran Nabokov.
Això et fa rellegir o veure-ho tot d’una altra ma-
nera. Hi ha fragments de Lolita que són des-
cripcions hiperrealistes dels carrers que envol-
ten el campus del college. O poemes de Jorge
Guillén que representen la problemàtica de
viure en un món que no és el teu, en un marc
acadèmic anglosaxó. Hi ha aquesta aura, però
també t’identifiques amb les neures. Jo era allà
quan va sortir la biografia de Boyd sobre Nabo-
kov i vaig entendre molt millor l’estrès, les dèri-
es i les crisis que va patir en aquell àmbit.

Vostè és cap de departament a la prestigiosa uni-
versitat de Brown. Aquesta zona tan progressis-
ta, no és un reducte a l’Amèrica conservadora?

“Aquíhas
d’estarmort
persermatèria
d’estudi”

Sí, Massachusetts, i tot Nova Anglaterra, és una
excepció. Són la part més progressista social-
ment. Els Kennedy són d’aquesta zona.

Com veu, des del prestigi de les humanitats en
aquest sector d’Amèrica, el que passa a Catalu-
nya amb la decadència de les filologies?
Assistim a un canvi de paradigma, en què als jo-
ves els interessen coses diferents de les que ens
havien interessat a nosaltres. Va haver-hi uns
canvis als plans d’estudis dels 80 cap a una hipe-
respecialització. Vaig ser dels últims a fer filoso-
fia i lletres, on estudiàvem una mica de tot.

La solució és Bolonya?
No ho sé. La solució passarà per recuperar el
vell model. Pel que em diuen els col·legues
d’aquí, hi ha carreres més generalistes que en-
cara funcionen. Funcionen les de comunicació,
cinema, televisió, però també les de literatura
comparada. Suposo que és per la matèria: con-
tenen un mínim de varietat, que les fa més
atractives i útils per als joves.

Ho veu com un drama o com una racionalització?
Ho veig com un reajustament, forçat. El que

segur que no ha funcionat a les filo-
logies és el model d’hiperespecialit-
zació, que ha fracassat:no tenen
perspectives laborals, ni sortida.

Com veu el futur de la catalana?
Tant la catalana com la d’hispàni-
ques ho tenen complicat. El que
passa és que s’han modernitzat,
amb grups de recerca que funcio-
nen, com el banc de dades Traces,
que té una interessant pàgina web.
El gran problema és el públic. No hi
ha gent que s’hi vulgui matricular.

A Amèrica tenen estudiants?
Als EUA no patim aquest problema,
perquè els nois poden estudiar físi-
ca, matemàtiques, sociologia o polí-

tiques i fer assignatures d’introduc-
ció a la literatura catalana o de lite-
ratura espanyola. I en paral·lel,
estudiar grec clàssic o italià.

Quina és la fórmula?
El que em va sorprendre quan vaig
anar a Amèrica, i que aquí no exis-
teix, són les sinergies i uns diàlegs

interessants. Per exemple, el departament
d’anglès té dues seccions: una d’anglès i una
altra d’escriptura creativa. Han creat un diàleg
amb la literatura viva. No toquen únicament
Shakespeare o Nabokov sinó que treballen amb
els escriptors d’ara. Aquí hi ha hagut una mena
de rebuig cap a l’escriptura actual: has d’estar
mort per poder ser considerat matèria d’estudi.

I el català a Amèrica, és viu?
Curiosament, l’esclat de la demografia hispana
ha provocat una difusió del català a les princi-
pals universitats. I gràcies a l’Institut Llull els
professors estem trobant un gran suport.

¿Els americans i els que hi viuen es queixen de la
devaluació del dòlar davant l’euro?
Sí, però el que ens preocupa a tots plegats és el
iuan xinès [riu].

❝El que segur que no ha
funcionat a les carreres
de filologia és el model
d’hiperespecialització,
que ha fracassat

FR
AN

CE
SC

M
EL

CI
O

N

Alguns dels seus alumnes de
la UB encara recorden quan Enric Bou
(1954) demanava un últim minut de silen-
ci “abans de sentir com es disparen les
gomes de les carpetes”. El brillant Bou ha
signat estudis sobre Dalí, Salinas, Guerau
de Liost, Maragall o treballs sobre poesia
visual, Noucentisme i literatura compara-
da. Professor a la Universitat de Brown, és
un activista de la literatura. Aquests dies
participa al simposi ‘La imaginació nou-
centista’, a la Universitat Pompeu Fabra.

L’entrevista
Enric Bou Assagista. Professor de la Brown University DavidCastillo
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