
ció històrica i sociològica. És a partir 
d’aquí que hem d’expansionar-nos en 
lloc de donar voltes, massa voltes, en-
torn de cercles tancats. Si fa quinze 
anys aquesta actitud merament inte-
riorista va ésser la primera i més pe-
remptòria necessitat, ara el que cal és 
fer-nos conèixer, i reconèixer, més en-
llà de fronteres lingüístiques. Que la 
necessitat d’un temps no se’ns conver-
teixi en costum acomodatici. En voca-
ció maçònica.
Cara a aquesta problemàtica, en defi-
nitiva, és com s’ha de jutjar el reci-
tal de Raimon. La nova cançó catala-
na ha estat massa sovint un joc en 
família. I no em refereixo ara als pri-
mers moments, ineludiblement tan 
coixos com diguem-ne heroics. Fou en 
la seva segona etapa, l’expansiva, 
quan el gat per llebre fou lliurat amb 
relativa freqüència a un públic àvid 
que aplaudia mentre fos dit en ca-
talà. Com, deu anys abans, adquiria 
tot llibre autòcton. El fenomen artís-
tic i literari va indissolublement lligat 
al vehicle lingüístic, d’acord, però no 
en tant que aquest vehicle sigui una 
categoria absoluta, una pedra màgica, 
sinó signes de coneixement, claus per 
a obrir les portes de la creació. Rai-
mon va ésser el primer cas, i fins avui 
el d’una qualitat superior, pel que diu 
i com ho diu, del moviment de la can-
çó catalana. Els seus recitals a Europa 
i a l’Amèrica llatina, fets en ambients 
juvenils, exigents, ho proven a basta-
ment. Raimon es troba, ara, en un 
moment potser delicat de la seva car-
rera, precisament per la inqüestiona-
ble alçària del seu art i pel nivell ja 
assolit. Un problema de creixença, en 
suma.
Raimon ja no és simplement el can-
tant que es dirigeix a un públic fi-
del, el català, ni a un altre de mino-
ritari, l’obrer. Inicia una projecció in-
ternacional que l’obliga, em sembla, a 
una sèrie de retocs. Sobre l’escenari 
nu de l’Olympia, Raimon s’empetitia 
voluntàriament en sortir només recol-
zat en la seva veu i en les seves can-
çons. Li mancava l’acompanyament 
d’una guitarra ben tocada i no ras-
cada amb precarietat. Li mancava 
potser un cert farciment orquestral i 
sens dubte un muntatge decoratiu. 
També, que alguns dels poemes de Sal-
vador Espriu que canta siguin formal-
ment simplificáis. Espargir l’obra de 
TEspriu, recalcar la seva vàlua cabdal, 
és una necessitat i una realitat òbvies. 
La sintaxi espriuana és de vegades, 
però, entortolligada, i els sobreente- 
sos serpentegen dins els seus versos, 
cosa que els fa en ocasions difícil-
ment intel·ligibles si no és per mitjà 
d’una lectura atenta. Un públic no 
condicionat literàriament i política-
ment pot quedar, queda en blanc da-
vant segons quines audicions. L’addi-
ció damunt del Raimon estrictament 
català, del Raimon enfilat a escena-
ris com el de l’Olympia requerirà re-
plantejaments.
I això sense abjurar de la seva cata-
lanitat radical ni del seu honest con-
tingut ideològic. La seva riquesa vo-
cal és una arma magnífica amb la qual 
Raimon pot fer pràcticament el que 
vol. — BALTASAR PORCEL.

nota per a persuadir
DE COM L’ECONOMIA I D’ALTRES 
DISCIPLINES FAN PARAULES

«M,a : ma. / M,a : ma. / Ma / ma. / P,a : 
pa. / Ma / ma. / Pa / pa. / Ger /
ma / na. / Ca / sa. / ...» El poeta Joan 
Argenté començava així el seu «Home-
natge a Pompeu Fabra, 1968». Entre 
d'altres coses, volia evidenciar el nai-
xement espontani i instrumental de la 
llengua. És a dir, feia la constatació que 
la llengua neix perquè serveix i neix 
arran del poble. En l’evolució d'una llen-
gua, el fenomen, és clar, no és tan sen-
zill. I ens trobem amb els literats —poe-
tes, novel·listes, etc.—, que són uns dels 
qui més qualificadament creen nous 
mots. En un món en què la ciència 
i la tècnica permeten de dominar la na-
tura i de posar-la al servei de l’home, 
és natural que l'home també intervingui 
en la creació de nous mots, de noves 
accepcions, o de nous mots per a ano-
menar aquestes noves accepcions.
Els filòlegs, naturalment, hi juguen tam-
bé un paper important amb un sentit 
creador, però també, i específicament, 
de «limpiar, fijar y dar esplendor». Ma-
lauradament, però, hi ha, entre nosaltres, 
filòlegs involutius que transformen llur 
especialitat en un gran espai on ells 
sols fan i desfan. I el que és pitjor és 
que sovint tenen pes en l'adopció al 
català de nous termes. Una caracterís-
tica d'aquest grup —que compta amb 
algun càrrec Il·lustre— és que intenta 
de cercar ell sol mots de l’època me-
dieval per designar els nous conceptes 
científics. Ben entès que en aquest pro-
cés d’adaptació hom procura parlar poc 
amb els qui no són filòlegs, i, d’entre 
aquests, en tot cas, amb els involutius.
De tot això podem esmentar alguns ca-
sos, que fan referència a l’economia. El 
primer és el de l'eliminació del mot 
«inversió», substituït per «esmerç»; 
substitució que ha estat feta sense 
consultar cap economista. Aquest can-
vi, que va doldre especialment al meu 
amic Joaquim Nadal, no és pas l’únic. 
Un segon cas és el d'eliminar el mot 
«atur», el qual, com suara em recordava 
Josep M. Bricall, fins i tot donà nom a 
un Servei de la Generalitat. El substitut 
és «vaga». És cert que aquest mot ha-
via significat el que ara en diem «atur»; 
però també ho és que en castellà i en 
francès els antics mots «huelga» i «grè-
ve» han estat respectivament substi-
tuïts per «paro» i «chomâge». ¿Haurem 
d’eliminar l’evolució paral·lela que s'ha 
produït dins el català? ¿Hem de corregir 
les traces del més recent període en 
què el Principat ha tingut organismes 
econòmics autòctons? Filòlegs no his- 
toricistes ni involutius, ajudeu-nos!

ERNEST LLUCH.

gent jove, pa lou
LA DESAPARICIÓ DE «TELE-ESTEL»; 
PARLEM-NE!
Un migdia de juny, plàcidament asse-
guts a Via Veneto, dos estimats amics 
barcelonins, Pere Ignasi Fages i Jaume 
Figueres, m’han confirmat allò que fa un 
parell de mesos algú m’havia anunciat 
(top secret): «Tele-stel» deixava de 
sortir durant dos o tres mesos en cerca 
de millores i, probablement, d'un públic 
perdut. En rebre el número del comiat, 
llegeixo la nota explicatòria i faig vots 
per tal que allò de convertir-se en «el 
gran periòdic que Catalunya necessita» 
arribi a ser veritat. He de fer, abans de 
continuar endavant, una declaració d’a-
mor; ningú no ha estimat «Tele-Estel» 
més que jo (sempre recordaré que a la 
«Presència» de Carme Alcalde i Maria- 
Rosa Prats i al «T. E.» de Sempronio 
vaig fer els meus debuts en lletra ca-
talana), però és possible que ningú no 
hagi engegat tantes malediccions, a ca-
da número, de veure com hom perdia 
les possibilitats de fer que el públic 
(no els típics casolans de la vora de la 
llar de foc) sentís que «Tele-Estel» era 
un element necessari de lligam entre 
Catalunya i el món. Ai las! 0, almenys, 
que lligava, si fa no fa, amb una Cata-
lunya d’ara, engegada cap a l'esdevenl- 
dor. No sé fins a quin punt tinc dret 
de fer retrets, però de tota manera 
me'l prenc, el dret, i passo a recordar 
aquella etapa primerenca de «T. E.» en 
què complia una tasca, amb un tiratge 
satisfactori, per a un abast que havia 
comprès molts joves i tot. Deixar-se per-
dre aquest públic ha estat la falta que 
no podrem perdonar mai a una revista 
que hauria d'haver sabut no caure allà 
on alguns esperaven que calgués; és a 
dir: en la Catalunya que més pot re-
pel·lir la joventut, i que jo sintetitzo en 
el mel i mató. I era una llàstima. Era 
penós de veure articles de cinc fulls so-
bre totes les barbes de la Catalunya 
de l’any de la picor, mentre tants noms 
perfectament afaitats haurien pogut fer 
un setmanari digne, sense que calgués 
espantar ningú. N’hi ha tants, d’aquests 
noms! Diguem-ne uns quants: Caste-
llet, Molas, Maria-Aurèlia Capmany, Joa-
quim Marco, Solé-Tura, Joan de Sagarra, 
Gabriel Ferrater i tots aquells que for-
men part d’una cultura catalana viva. 
Però parlar de cultura catalana viva 
potser fa massa basarda. Potser els fan-
tasmes són més tranquil·litzadors. I «Tele- 
Estel» va ser la contribució més inapre-
ciable que cap poble del món hagi fet 
mai a una antologia de la necrofília. Jo. 
particularment, no en culpo ningú. Pero 
em dol que el nostre primer setmanari 
l’hagi dinyada sense haver estat ni re-
motament nostre. Perquè, escollint un 
exemple a l’atzar, un servidor, que es 
prea de ser més català que la dallonses, 
entre un poster dels Xiquets de VaHs 
i un altre de l'Ursula Andress es queda 
amb l’Ursula, mal que sigui suïssa, es-
perem que «Tele-Estel» aprengui algu-
na cosa de l'experiència present i en-
tengui d'una vegada que Catalunya ser 
un fet dinàmic o no ens interessa.

TERENCI mo ix .
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