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va?) a tocar

escrit ara) i de Jaume Serra
Hunter, al número 28, a les
acaballes de tot (Pensament i
emoció de la guerra) que, com
a filòsof, retreu la tran-
quil·litat del deure acomplert
i la conducta exemplar.

D’acord, però és l’existència ma-
teixa del magazín, “fet per un
grup de periodistes enamorats
de la nostra professió” –escri-
uen en una nota del número
28, pàg. 24, de finals de no-
vembre del 1938, tot excu-
sant-se per haver hagut d’apu-
jar fins al preu de 3 pessetes
l’exemplar de la publicació–, “i
amb el sol ideal de Pàtria i Cul-
tura”. Dir això hauria estat
subversiu (de cap a una txeca
o al camp de treball i de mort
dels Omells de Na Gaia) poc
temps abans; o bé censurat i
amb l’afegit del risc de deixar-
hi la pell, abans dels Fets de
Maig del 1937. Perquè, com
l’esmentat programa de Car-
les Riba, però amb unes altres
paraules, reivindicaven la idea.
I prou.

És a dir, sabien ben bé, com
tothom, que tenien la fi a

tocar; però ja aleshores sabi-
en que, per a allò de què par-
laven, la fi no seria definitiva.
La senyera per a una diàspo-
ra de la qual molts no tornari-
en havia arribat just a temps
per a l’enllaç amb l’esdeveni-
dor. La mentida, la inèpcia
cruel i sagnant, havien hagut
de plegar veles; encara que
morissin matant i fent matar.
Tot això no que no tornaria.
Perquè, tant de fals hi havia
hagut! L’anarquisme, el co-
munisme, la comèdia ignomi-
niosa del republicanisme es-
panyol! Les sigles més visto-
ses i més poderoses, mai més
no tornarien al poder, ni al po-
lític ni al sindical. Només la
idea de Catalunya restava
dempeus. Amb “els perses”
(com anomenà Malraux les
tropes espanyoles franquis-
tes) acampats al pla de Bar-
celona, Catalans! dedicava el
dors de la seva darrera pàgina
a una reproducció de la insíg-
nia que amb l’escut de la Ge-
neralitat portava el lema “Per
Catalunya” i exhortava a llui-
tar –“Ara més que mai”,
deia– a la solapa.

El pollastre

Parlem-ne

Eugeni S. Reig em comenta, indignat,
que ara i adés sent en diferents pro-
grames de ràdio l’expressió muntar
un pollastre, i hi afegeix que “em ba-

daria de riure si no fos perquè la ràbia i la
pena m’estrenyen el cor i em quede desmo-
ralitzat de veure com nosaltres mateixos
estem destruint la nostra pròpia llengua”.
En efecte, en valencià és ben viva l’expressió
equivalent armar un (o el) canyaret, i al seu
diccionari Valencià en perill d’extinció (co-
mentat en aquesta columna fa uns mesos)
ens en dóna exemples: “Es va armar un ca-
nyaret, que els crits es sentien des de l’altra
punta del carrer”, “Si quan arriba a casa veu
que no té el dinar en taula, immediatament
arma el canyaret”. Hi podríem afegir armar
o moure o muntar un escàndol o un para-
ment o un sagramental o bé fer-la grossa,
armar-ne una de grossa i segurament etcè-
tera, perquè avui això de les frases fetes es fa
i desfà més de pressa que abans, i algun lec-
tor potser trobarà “antiquat” o incomprensi-
ble això d’un sagramental, que per a mi és
prou viu i expressiu.

Més que les solucions, ara m’interessa la
continuació del correu electrònic de Reig:
“Pense que hauríem de fer alguna cosa per
a intentar aturar aquesta moda de muntar
pollastres”. Li contesto que aquest cas és
un de tants i tants i tants que n’observem a
la vida diària. Jo no crec que cap dels “peca-
dors” esmentats per ell (suprimits aquí) en
sigui “culpable”; com a molt en seria “res-
ponsable”. Cal tenir en compte que les per-
sones tenim en general una competència
lingüística molt feble: no tothom té la me-
mòria i la rapidesa de reacció de les perso-
nes privilegiades, per connectar ràpida-
ment amb un interior seu que doni l’equiva-
lent d’això o d’allò. Precisament la
contaminació entre les llengües es produ-
eix en gran mesura per aquesta dificultat
de reacció: la gent calca les expressions de
l’ambient, se les fa “seves” al segon cop que
les sent. Com ell, jo tampoc no puc deixar
de prendre nota de moltes coses que sento
o veig al carrer, en un diari, en un llibre, a
la ràdio, a la TV. Però no sempre tinc les
coses prou clares per convertir una obser-
vació en un article, i sobretot jo no he fet
mai gaire aquesta feina d’esmena des
d’aquesta columna: no acabaríem mai.
Considero més positiu parlar de coses, de
fets, d’aspectes que siguin neutres o posi-
tius, perquè la gent que es dedica a propa-
gar la llengua continuï animada, encoratja-
da. Al cap i a la fi, ¿què és més eficaç, anar
corregint contínuament els lectors o bé
donar-los notícia, posem per cas, del dicci-
onari de Reig, d’una bona traducció, etc.?
Crec que és això segon: així, qui tingui vo-
luntat de millorar tindrà també els ajuts
necessaris al seu abast.

En el camp de les expressions ens falta
un bon diccionari d’equivalències. Potser
avui el web És a dir seria el camí adequat:
una font d’informació oberta i flexible, que
es pogués anar enriquint en totes direcci-
ons i amb la col·laboració de tothom. Cele-
bro la iniciativa i animo tothom a fer-ne ús i
participar-hi.

Joan Solà

hi ha poemes de Ruyra, als
seus vuitanta anys, i de Josep
Lleonart. I encara un conte de
Pere Calders i una peça en un
acte de Ramon Vinyes...

Tanmateix, no es tracta
d’una revista literària (com ho
era molt més Meridià, resultat
del vergonyós tancament de
Mirador), sinó d’un magazín
que, tot i parlar de la guerra
(poc, és clar, en aquella hora
del més heroic sacrifici inútil),
del president Companys i de
membres del govern, com ara
Tarradellas i Serra i Pàmies,
dedica més espai a política in-
ternacional (una portada de-
dicada a la ciutat del Cap!) i a
fets del món que eren novetats
o ho semblaven, amb constant
atenció a tot el que provenia
de l’Amèrica del Nord; sobre-
tot de cinema, amb profusió
de vampiresses i àmplia notí-
cia de films que trigaríem a
veure (amb el rècord en tri-
gança d’El gran dictador). Al-
hora, observem que el tracta-
ment crític cinematogràfic
dels films soviètics que s’exhi-
bien a Barcelona és més aviat
escàs, però molt elogiós.

A Catalans! hi vaig llegir per pri-
mer cop Antoni [sic] Txékhov,
un conte de Huxley traduït per
Rafael Tasis i Marca, una nar-
ració de Duhamel traduïda per
l’inquiet i sempre a punt Fer-
ran Canyameres, una comèdia
en un acte de Bernard Shaw i
com Franz Werfel denuncia
l’abdicació de les democràcies
a Txecoslovàquia, en una breu
i dolorosa nota titulada Bohè-
mia, el meu país, com la com-
posició de Smetana... Al ma-
teix número (27), la gravetat
s’accentua: la revista publica
amb el títol de La pau entre
reixes el que anomena “Frag-
ments d’una lletra arribada
per estranys i arriscats ca-
mins, des d’un camp de con-
centració alemany, al nostre
company FX”.

Catalans!, un breu comiat
a trenc d’alba, com els de la
peça de Ramon Vinyes, deco-
rada per Antoni Clavé i una
hora dels adéus fins al retorn
irrenunciable d’una nova re-
naixença.

Si un dia el venerat canon-
ge Cardó alçava la veu sobre
la “moral de la derrota” de les
dretes catalanes, jo diria que
Catalans!, llegit com li escau,
entre la tasca i l’esperança,
acusa entre silencis la immo-
ralitat de la derrota de les es-
querres.

També és un pont cap a
l’exili de tota una cultura. A
dins i a fora. En un bell article
titulat El rellotge, Francesc Pu-
jols, impassible, recorda, serè,
que el rellotge parat marca
l’hora una vegada cada dia i
cada nit. Amb Pujols (i amb la
seva suite sobre el cant dels
ocells), vaig descobrir també
un Francesc Trabal que porta-
va biblioteques als fronts i una
Anna Murià i una Mercè Ro-
doreda implicades en la lluita.
Vaig poder admirar per prime-
ra vegada l’amplitud cultural i
humana de Sebastià Gasch i
de Ferran Canyameres i hi
vaig retrobar Joan Alavedra
(parlant de prop de Salvat-Pa-
passeit) i C.A. Jordana, que tot
parlant de Henry Ford ho fa
també de Wells, de Huxley i
d’Upton Sinclair. Però també


