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Desembarcament a Bucarest
A

lemanya, Austràlia, Bèlgica, el Canadà, els Estats Units, França, Irlanda, Itàlia, Suïssa, Xile..., cada
vegada l’ona expansiva de la celebració de
Sant Jordi aplega més països. I ara, amb
una excel·lent iniciativa de Bucarest, una
de les capitals culturals d’Europa, Romania acaba d’afegir-se a la nòmina per fer
més extensiva la taca internacional de Sant
Jordi.
Les relacions culturals i literàries entre
Catalunya i Romania daten de la dècada
dels anys vint del segle passat a partir de
l’interès personal i professional de Nicolae
Iorga, Constantin Marinescu, Antoni Rubió i Lluch i Josep Puig i Cadafalch, però
calia esperar la recuperació democràtica a
Catalunya i Romania perquè els lligams
s’estrenyessin i donessin els seus fruits,
gens negligibles: l’establiment d’un lectorat
permanent a la Universitat de Bucarest el
1992 i l’oferiment del grau de filologia catalana des del 2005.
Ara bé, la joia de la corona dels llaços
entre els dos països és, sobretot, l’extraordinari esforç de traducció que ha dut a terme, des de la seva creació, el 1994, la Biblioteca de Cultura Catalana, dirigida i
traduïda per Jana Balacciu Matei i publicada per Meronia Editura. La col·lecció ja
ha arribat al volum número 35, amb un
catàleg que inclou obres de Ramon Llull,
Caterina Albert, Pere Calders, Mercè Rodoreda, Joan Sales, Blai Bonet, Jaume Cabré, Carme Riera i Maria Mercè Marçal,
entre altres.
El 2014 la Universitat Rovira i Virgili va
organitzar les Jornades de Cultura Romanesa a Catalunya, i Romania ha correspost
aquest any amb el muntatge d’Un Sant Jordi a Bucarest, organitzat per la Universitat
de Bucarest, l’Institut Ramon Llull, la Institució de les Lletres Catalanes, les editorials Meronia i Meteor, la llibreria de referència Humanitas i el Conservatori de
Música.
La celebració va durar tres dies i es va
fer a la manera de la cultura d’Europa de
l’est: amb discreció, humanitat, civilitat, rigor i excel·lència. El punt de partida va ser
una taula rodona a la llibreria Humanitas,
arran de la publicació en romanès d’Incerta glòria, de Joan Sales, i La felicitat, de
Lluís-Anton Baulenas, a l’entorn de la
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Bucarest, capital de Romania, aquest any s’ha sumat a la celebració de la diada de Sant Jordi ARXIU

R

Romania, un
dels grans
aliats
culturals de
Catalunya, ha
celebrat Sant
Jordi durant
tres dies

qüestió de l’impacte de les traduccions sobre els diferents sistemes literaris.
El plat fort, però, va ser el col·loqui internacional Llengües i cultures en contacte:
el català a l’Europa d’avui. Diàlegs culturals
mitjançant traduccions literàries, un congrés universitari impecablement organitzat, amb ponències de primera categoria.
Francament, feia anys que no assistia a un
congrés tan interessant i tan vibrant. I el
colofó va ser un concert on vam poder
sentir obres originals i obres de repertori
que reafirmaven l’enriquiment mutu de les
dues cultures en diàleg.
A hores d’ara Romania és un dels grans
aliats culturals de Catalunya i no és cap
broma tenir un nucli estratègic d’aquest

nivell a l’Europa de l’est. Al llarg d’aquests
dies a Bucarest he pogut comprovar que
els dos caps de llança històrics, Xavier
Montoliu i Jana Balacciu Matei, amb el
temps i des de la dedicació, l’exigència i la
generositat, han creat una esplèndida xarxa de complicitats entre institucions, universitats, professors, escriptors, crítics,
editorials, llibreries i lectors, que ha unit
les dues cultures de manera modèlica, sòlida i duradora. Caldrà prioritzar i fomentar aquesta unió de cara al futur.
A més, no és poca cosa que la literatura
catalana es banyi a la llum que projecta
l’èxit internacional d’autors romanesos de
la talla de Norman Manea i Mircea Cartarescu. ❋

