
lacoiguntura
Darrerament sembla que un cert nombre 
de cantants s’hagin posat d’acord per de-
dicar-se, sense deixar la catalana, a la cançó 
castellana. El primer cas que es produí 
en aquest sentit, ja fa molt de temps, va 
ser el de Núria Feliu. Potser per això, 
pel fet de ser el «primer», el cas va resul-
tar més escandalós...
Un dels darrers,, de casos, ha estat la «de- 
fecció» de Guillermina Motta. Guillermina 
Motta, de sobte, s’ha passat (si més no par-
cialment) i, segons sembla, sense gaire èxit, 
a la cançó castellana. I ara llegeixo a 
«Presència» que Glòria segueix el mateix 
camí.' Diu, Glòria, quan el periodista li 
pregunta si gravarà discos en castellà: «Sí, 
per què no? Jo crec que és important 
de no tancar-se en un cercle i de poder-se 
dirigir a quanta més gent millor. Tot i ai-
xò —concedeix—, seguiré donant ipolta 
més preferència a la cançó catalana. No 
puc deixar-la.»
¿I no va cantar Maria del Pilar, en cas-
tellà, en el darrer (i misteriós) Festival de 
la Gançó celebrat a Barcelona?
És, aquest conflicte lingüístic que es pro-
dueix entre tants cantants nostres, un fet 
que fa pensar.
I fa pensar per moltes raons. Perquè.... és 
cert el que diu Glòria? És cert que vol 
cantar en castellà perquè «és important

de no tancar-se en un cercle i de poder-
se dirigir a quanta més gent millor?» ¿O és 
que, si es decideix a donar aquest pas, 
ho fa, potser inconscientment, per aconse-
guir uns mitjans de difusió els quals, tot 
i que hi tenim dret, ens són vedats quan 
ens expressem en l’idioma que ens és prop. 
Però, en realitat, aquesta posició, aquest 
deixar-se vèncer o aquest haver-se de dei-
xar vèncer per allò que, per a entendre’ns, 
en direm la «conjuntura», no afecta sola-
ment els cantants. Baltasar Porcel, al dar-
rer número de «Tele|estel», quan Mireia 
Xapelii li pregunta que és més, si escrip-
tor o perodista, contesta: «Per què no 
preguntes el mateix a Ortega i Gasset, a 
Pla, a Maragall, a Mauriac, i a tants com 
vulguis? Existeix el periodisme, existeix l’es-
criptor. L’un pot fer llibres, l’altre escriure 
a la premsa. De fet, quan l’escriptor re-
nuncia als grans mitjans de difusió actuals, 
s’encogeix. Un llibre difícilment abastarà 
el milió de lectors. Un diari o la T.V. ho 
fa cada dia. La teva pregunta, mentalitat 
d’altra banda prou freqüent entre els es-
criptors de diumenge a la tarda, és manda- 
rinista i anacrònica. Jo, filla, sóc fill del 
meu temps.»
Baltasar Porcel, doncs, està condicionat, 
com Glòria, per les circumstàncies. La con-
juntura actual no permet a l’escriptor que 
vol dedicar-se plenament al seu ofici de

desenvolupar-se únicament en la seva prò-
pia llengua. Aquesta conjuntura no permet 
la publicació de diaris en la nostra llen-
gua, limita d’una manera terrible la de 
les revistes, no dóna pas a la ràdio i a la 
televisió...
I... ¿pot professionalitzar-se un actor, fent 
ús únicament de la llengua catalana? Sem-
bla que és molt difícil. En el mateix nú- t 
mero de «Tele|esteb> on es publiquen les 
declaracions de Baltasar Porcel, Jaume Pi-
cas ens explica que Julià Navarro es de-
dicarà al cinema, que «un bon dia, perquè 
les circumstàncies manaven, es convertí en 
el company d’Elena Maria Tejeiro a l’es-
cenari del Windsor, fent una comèdia ame-
ricana en castellà», i també ens explica 
que «l’home que interpretava Espriu, l’ho-
me que té el mar dins les venes, voldria 
tornar als escenaris de casa...»
Ens trobem, per tant, amb una sèrie de 
persones de casa nostra que, obligades 
per la «conjuntura», 0 bé han de fer ús 
d’una llengua forastera o bé han de limi- ij 
tar-se. O sigui que, en realitat, ens enfron-
tem amb un problema greu i que pot ser 
analitzat des de posicions completament 
divergents.
Es pot jutjar des del punt de vista total-
ment negatiu (i malintencionat) què sosté 
«que un escriptor, per exemple, si escrivint
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en castellà pot arribar a un milió de per-
sones, és estúpid que ho faci en català»; 
es pot jutjar des del punt de vista inne-
gable, digníssim, que sosté «que si em veig 
obligat a expresar-me, obligadament, d’una 
manera diferent de la meva, callo»; o bé 
es pot jutjar d’una manera menys radical, 
sostenint que «cal ser català, abans que 
tot, però que, si per a arribar o fins i 
tot per a ser útils a la comunitat a què 
pertanyem ens hem de subjectar a la duali-
tat de llengües, val més donar el braç a 
tòrcer. Que una passivitat continuada ens 
seria, a la llarga, més perjudicial...»
Jo, particularment, segueixo, en certa ma-
nera, el segon punt de vista. I dic «en 
certa manera», perquè no dedicant-me ex-
clusivament a la literatura com no em de-
dico, resulta que, comptat i debatut, en 
la feina administrativa de què visc, també 
m’haig de subjectar a unes normes que no 
em són agradables.
Crec, per altra banda, que jutjar en bloc 
és un error, que més que jutjar posicions 
generals, el que cal, és jutjar la posició 
de cada persona... Guillermina Motta, per 
exemple, «no podia» fer el que ha fet.

Guillermina Motta s’havia «compromès». 
És, en un altre nivell, el que pensaria 
si Joan Triadú es dediqués, ara, a escriu-
re —en castellà— a «La Vanguardia», 
posem per cas, o bé si Manuel de Pedrolo 
ho fes a «Destino»... No pot, tampoc, Glò-
ria justificar-se amb allò que «és impor-
tant de no tancar-se en un cercle, etc., etc.» 
Els cantants que s’expressen en francès, en 
alemany o en anglès, si de debò són gent 
de vàlua, quan canten en països on en-
tenen aquests idiomes, no canvien pas... 
¿Canten en danès, en turc, en grec, en 
italià, en portuguès o en castellà, aquests 
cantants, quan surten de l’àmbit lingüístic 
que els és propi?
Tampoc Baltasar Porcel, quan defensa la 
seva posició, no hauria de referir-se ne-
cessàriament (com ara ja és norma) «als 
escriptors de diumenge a la tarda». Crec 
que, obligats per aquesta «conjuntura», 
hem d’acceptar, sempre que la persona si-
gui fidel, en la mesura que això és pos-
sible, al seu idioma i al seu país, una 
posició com la de Baltasar Porcel. És in-
negable que ell, com Robert Sa idrigas i 
com molts d’altres que senten la íecessitat

del periodisme, no poden recloure’s eter-
nament i deixar de banda la seva vocació. 
Però llavors el que han de fer, el que 
ha de fer Baltasar Porcel, és acceptar el 
joc clarament, no amagar cap carta. La 
posició (que ell qualifica de «mandarinis- 
ta i anacrònica») dels «escriptors de diu-
menge a la tarda» és, com a mínim, tan 
respectable com la seva. Baltasar Porcel 
no ha de parlar amb menyspreu d’aquests 
escriptors per justificar-se, Porcel ha de 
reconèixer que, «com que és fill del seu 
temps», ha d’acceptar unes condicions que 
li imposen i que jo mateix, si em trobava 
en el seu cas, potser hauria de suportar 
i que, en un altre aspecte, accepto, perquè 
haig de viure.
Però cal no caure en posicions poc cla-
res com va ser la de Salomé, que no fa 
pas gaire, en unes declaracions que publi-
cà la premsa diària, acusava de poc recte 
un home tan digne com és Raimon, tan 
sols pel desig de justificar-se a si mateixa. 
I, sobretot, no hem d’oblidar que tot, que 
la nostra posició, la seva, la de tothom, obe-
eixen, bàsicament, a una determinada «con-
juntura». — ESTANISLAU TORRES

literatura catalana 
o literatura bable ?

L’edició, tan acurada i ben il·lustrada de 
Tres siglos de literatura infantil europea 
(Editorial Joventut, Barcelona 1968), de 
Bettina Hürlimann, ha estat favorablement 
comentada per Carmen Bravo-Villasante 
des de les planes de la revista de Madrid 
«El Libro Español» (julio-agosto 1969, pp. 
494-497). La nota és correcta perquè re-
marca la importància de l’autora d’aquesta 
gran història de la literatura infantil, la 
qual assaja, de vegades, la literatura com-
parada i abasta des de la tradició popular 
als grans contistes clàssics fins arribar als 
«còmics». Però la senyora Bravo, a l’hora 
de fer el balanç dels quatre apèndixs, que 
tant enriqueixen l’edició: literatura castella-
na, per María Montserrat Sarto (pp. 293- 
313), literatura catalana, per Teresa Rovira 
(pp. 314-331), literatura gallega, per Ra-
mon Pineiro (pp. 332-333) i literatura 
basca, per Fr. Luis Villasante (pp. 334- 
337), fa una afirmació abracadabrant: «Los 
apéndices al libro, que no lo enriquecen 
Y son algo así como las plantas parásitas 
de un gran árbol, en su mayor parte ten-
denciosos!...) Consideramos desproporciona-
do el espacio concedido a estas literaturas 
—per les quals diu que té un gran respec-
te (?)—, ya que no corresponde a su pro-
pia existencia, que es mínima.» El sarcas-
me final delata tota una mentalitat i una 
indocumentació que faria venir esgarrifan-
ces a un néófit, que no conegués l’exis-
tència de persones, de formació intellec-
tual, que pensen així: «Puestos a comple-
tar habría que añadir la literatura bable, 
la que hablan los castuos, la literatura 
infantil valenciana, que ostenta el magní-
fico libro Tomba Tossals.» Observem, de 
Passada, que ultra no saber que la litera-

tura valenciana no es diferencia de la ca-
talana, la senyora Bravo no s’ha adonat 
que a l’apèndix de Teresa Rovira és es-
mentat Un món per a infants, de Joan 
Fuster, un dels pocs llibres infantils dig-
nes editats en català a València. Desconei-
xem aquest «magnifico» Tomba Tossals.
Evidentment que tots els trets de la dia-
triba de la senyora Bravo-Villasante van 
Contra el treball dedicat a la literatura 
catalana l’existència de la qual —almenys 
én la branca infantil— l’esmentada senyora 
pràcticament desconeixia, com palesa una 
lectura a fons de la seva trompetejada 
Historia de la literatura infantil española 
(Madrid, Revista de Occidente, 1959), que 
ha estat reeditada per «Doncel», de Ma-
drid, el 1965. Tot el que diu de la nostra 
literatura infantil és el següent: «Raimun-
do Lulio(...) pensando en los niños, escribió 
en lenguaje lemosín (sic) un Ars puerils, 
seguramente para enseñanza y utilidad de 
los maestros» (p. 19). Suposem que es re-
fereix a la Doctrina pueril... Heus ací una 
altra perla: «Mientras se imprimía el Re-
gimiento de príncipes (sic) de Francisco 
de Eiximenis (1484), adaptación del Egidio 
Romano o sea de Aegidius Columna, que 
lleva por título Primer llibre del Crestiá...» 
(p. 26). Suposem que es refereix al llibre 
de Francesc Eiximenis Regiment de la cosa 
pública. Finalment, Caries Ribes (sic) ha 
escrit Tres Juanes (p. 205), d’una banda, 
i de l’altra Caries Riba ha publicat, se-
gons l’autora, Historia de los seis Juanes 
(p. 207). Quin embolic per no escriure 
senzillament Sis Joans!
En castellà diuen que «para muestra basta 
un botón». Després de la informació quasi

nulla que dóna sobre la nostra literatura 
infantil, en una extensa obra como és His-
toria de la literatura infantil española, la 
senyora Bravo es permet bescantar l’apèn-
dix sobre literatura infantil catalana de 
Teresa Rovira, que, fins avui, és el més 
complet, rigorós i pouat en fonts de pri-
mera mà. Llegint-lo, queda ben clar l’ar-
relament del gènere infantil en les lletres 
catalanes contemporànies (amb primers 
exemples interessants ja al segle XIX). Re-
cordem l’esplet de revistes —«En Patufet», 
«La Mainada», «Jordi», «Cavall Fort», 
«L’Infantil», etc., etc. —i l’anostrament de 
les grans obres clàssiques de Grimm, An-
dersen, Barrie, Twain, Carroll, Verne, Co- 
llodi, Stevenson, Kaestner, Saint-Exupéry... 
Sense oblidar els il·lustradors: Junceda, Lo-
la Anglada, Cornet, Opisso, Llaverias, 
Obiols, etc. I els autors catalans que han 
escrit literatura infantil, com Carner i Riba 
per dir només dos noms senyalers. Ultrà 
les editorials especialitzades en el gènere... 
En un moment d’auge de la literatura in-
fantil en català —original o traduïda— és 
inexplicable que es puguin escriure nyaps 
com el de la senyora Bravo, la qual, elo-
giant el llibre de Bettina Hürlimann, diu 
que «la autora habla sólo de lo que cono-
ce». L’alèrgia de l’escriptora madrilenya a 
la nostra literatura infantil autònoma, nor-
mal, en puixança, no s’hauria fet tan vis- 
tent si els llibres infantils en català fos-
sin una mena de mirinyac literari, parió 
d’aquell «rico acervo folklórico», com es-
criuria qualsevol gasetiller tronat, d’avui i 
d’ahir. I, marginalment, m’interessa que 
consti el meu profund respecte pel bable i 
pels qui parlen bable. — J. TEGELL.
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