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Lluís Solà

H

dors de Reduccions, Sarrate i Torrents.
i ha qui troba exagerada aquesta
frase de Hölderlin: «Tot el que per«No hi ha raons per imposar una llengua
dura ho funden els poetes.» En tot
damunt la pròpia d’un país o territori. Una
cas, les fundin o no, els poetes ens ajuden a
imposició d’aquesta mena comporta la desfer perdurables coses molt importants.
trucció conscient del passat, del present i
Com la llengua.
del futur d’un poble i l’eliminació del patriMiquel Martí i Pol, Antoni Pous, Jordi
moni intel·lectual i espiritual de les persoSarrate, Segimon Serrallonga, Lluís Solà
nes que el conformen. Un acte així és un
(Vic, 1940) i Ricard Torrents van crear el
acte de menyspreu de la realitat humana»,
1977 a Vic la revista de poesia Reduccions. Ara Reduccions acaba
d’arribar al número 100 i ho ha
celebrat publicant una memorable Declaració sobre la llengua, que
hauria de ser notícia important a
tots els mitjans informatius del
país. S’intueix el treball de la ploma fina de Solà, el director de la
revista, darrere el redactat
d’aquesta declaració, en el qual
també deu haver intervingut
Francesc Codina, un altre dels pilars de la publicació. Codina forma part del consell de redacció de
la revista amb Marc Granell, Anton Granero, Joan Mas, Víctor
Obiols, Víctor Sunyol, Miquel Tuneu, Montse Caralt i dos fundaLluís Solà. / JOSEP LOSADA.

es pot llegir a la declaració.
Els atacs d’Espanya contra el català mereixen aquesta reflexió: «Un poder que durant segles s’ha proposat d’exterminar una
llengua i que imposa sistemàticament el bilingüisme per continuar marginant-la és un
poder il·legal, il·legítim, fraudulent.»
La declaració diu les coses pel seu nom:
«Un pensament i una acció que es proposen trencar els lligams humans,
culturals i lingüístics entre els diversos territoris d’una llengua són
un pensament i una acció abjectes,
criminals. El que es proposen és un
genocidi cultural.»
Conscients que la poesia es forja a
l’arrel de la llengua i que cada llengua és una part indispensable de la
humanitat, els editors irreductibles
de Reduccions assumeixen aquesta
declaració com un compromís de
qui estima la poesia. Sense llengua,
no hi ha poesia, ja que, com apunta la declaració, tota llengua conté,
manté i transporta la substància
humana que cadascuna de les persones que formen una comunitat
lingüística hi ha dipositat.
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No en vull saber res més!

E

n el moment que escric s’està desplegant
la crisi de Bankia amb tota la seva anunciada virulència i amb tota la seva previsible
complexitat. Ara es veu ben clar que l’invent
financer destinat a ser la punta de llança del
lobby polític i econòmic madrileny naufraga
espectacularment. I no cau sol sinó que s’enfonsa juntament amb un altre lobby bessó: el
valencià, encapçalats tots dos per les patums
respectives del PP, que estan implicades a
fons en la gestió disbauxada i partidista de les
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respectives caixes. Van fer-ne el que van voler i com van voler i pel que sembla ningú no
és capaç de demanar-los responsabilitats. Alguns ja han caigut políticament en desgràcia,
com Camps i companyia, mentre d’altres intenten de treure’s el mort de sobre, com la inaguantable Esperanza Aguirre, fent servir el
vell recurs, sempre rendible a les espanyes,
d’atacar catalans i bascos. Però tant se val. Pel
que es veu ningú no ha tingut la culpa de res.
Pel que diuen tothom ha actuat pensant no-

més en el bé comú. Res de decisions arbitràries ni de projectes faraònics. Res de mesquins interessos polítics. Tot s’ha fet amb absoluta transparència, honestedat i justícia.
Com que això no s’ho creu ningú i com que
per pagar la festa encara voldran espoliar més
el meu país, declaro que no vull saber res més
d’aquesta gent tan ufana i tan superba i em
refermo en el convenciment quasi general:
l’única bandera que podem aixecar és la que
porta quatre barres i una estrella.

amas@presencia.cat

Pedro Morenés (ministre espanyol de Defensa) «S’ha de respectar el protocol de l’himne nacional, quan les persones que el respecten el
senten es posen dretes i fan el que qualsevol espanyol ben nascut faria.»

«L’home ha nascut lliure i pertot arreu es troba subjecte amb cadenes.»
Jean Jacques Rousseau (1712-1778). Escriptor i filòsof
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