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i la premsa catalana al Rosselló

per Xavier Forí i Buíill

Lo premsa en llengua catalana 
publicada a les comarques que, 
per entendre'ns, generalitzem 
com a Rosselló, no té pas una 
història gaire brillant. En tot el 
segle present —i la història, 
pràcticament, comença amb el 
primer any— no és possible d'es-
mentar ni una sola publicació 
periòdica redactada tota sencera 
en català. No cal dir que és ab-
surd d'imaginar-hi cap diari que 
ni tan sols hagi exercit el bi-
lingüisme — català-francès, en 
aquest cas— de manera apre-
ciable. La qualitat de les altres 
publicacions més aviat ha ten-
dit a romandre per sota d'allò 
que hauria calgut. Davant el pa-
norama de conjunt de la premsa 
catalana de totes les èpoques, 
l'aportació rossellonesa és pobra; 
davant els centenars de publica-
cions catalanes dels trenta-sis 
primers anys del segle que som, 
és insignificant.

Les causes d'aquest estat de co-
ses diguem-ne vegetatiu són 
múltiples, i en prescindirem, ara. 
L'alienació política, cultural i cí-
vica del poble rossellonès, el fet 
que les comarques ultrapirlnen- 
ques són una regló acéfala, i, 
en definitiva, l'actitud política-
ment dimissionària de la massa 
de la població hi tenen un bon 
tros a veure. L'acreditat centra-
lisme francès i el tracte defe-
rment segregatlu amb què 
I administració central ha distin-
ct, de sempre, les cultures i les 
llengües perifèriques de l'hexà- 
90n són, és clar, els pares de la 
criatura. Perquè si el panorama 
periodístic català hi és trist, pel 
pue fa a publicacions franceses 
es desolat: la revista més Impor-
tant del moment, «Reflets du 
Roussillon», és perfectament 
anodina i no té cap mena de con-
nexió amb el que promet el títol.

La primera revista bilingüe de 
què hom té esment1 és «La Cla-
vellina», que aparegué a Perpinyà 
el 1900, de la qual suposem que 
devia menar una vida breu. 
D'ençà, les revistes i revlstetes 
que han procurat d'alternar l'ús 
del català i del francès en pro-
porcions variables no arriben a la 
dotzena I mitja. Fixem-nos, per 
un moment, en els vint-i-cinc 
primers anys del segle, i ens ado-
narem que, del 1907 al 1925 
hom registra l'aparició d'onze 
d'aquelles publicacions. El clima 
s'hi prestava, certament. Foren 
els anys que veieren la celebra-
ció dels Jocs Florals de la Llen-
gua Catalana al Canigó ( 1902), 
la restauració del monestir de 
Sant Martí (1903), l'actuació 
del bisbe Carselade du Pont, la 
fundació de la «Société d'Étu- 
des Catalanes» (Joan Amade, 
1906), l'edició de la Grammaire 
Catalane de Lluís Postre (1913), 
la presidència dels Jocs Florals 
de Barcelona pel mariscal Joffre 
(1920), la constitució de l'A-
cadèmia dels Jocs Florals de la 
Ginesta d'Or (1923), la publi-
cació dels tres primers llibres de

1. És possible, segons opinió de 
l’amic Pere Verdaguer, que al 
segle xix hi hagués hagut algu-
na altra publicació periòdica bi-
lingüe. En tot cas, no ens 
n’ha arribat notícia ni referèn-
cia bibliogràfica concreta.
2. A més de les esmentades al 
text, són : “La Veu del Cani-
gó” (1911), “Rialles” (1912), 
“Montanyes Regalades” (1915- 
1918), La “Renaissance Catala-
ne” (1918-1920), “Ahnaane Ca- 
talà-Rossellonês de la Veu del 
Canigó” (1921-1923) i “Revue 
historique et litêraire du dio-
cèse de Perpignan” (1921-1922). 
Entre el 1922 i el 1923 arriba-
ren a aparèixer quatre publi-
cacions, simultàniament : des 
del 1917 fins al 1920, només 
tres.

Una portada de «Sant Joan i 
Barres».

poesia de Josep-Sebastlà Pons 
(entre el 1911 I el 1921), etc. 
Perd el 1925, nou d'aquelles on-
ze publicacions havien desapa-
regut I sis d'elles havien durat 
un temps no superior als tres 
anys; ! val a remarcar que, so-
vint, l'aparició d'una d'elles om-
plia el buit que deixava una al-
tra.2 La «Revue Catalane», fun-
dada per Amade el 1907, havia 
sobreviscut fins al 1921 ; «L'Évell 
Catalan», apareguda el 1922, 
duraria fins al 1931; la «Tra-
montane», fundada el 1917, en-
cara apareix a hores d'ara i, amb 
les dificultats corresponents que 
II priven una aparició cronològi-
cament exacta, esdevé l'únic re-
presentant d'una voluntat de 
continuïtat ben Interessant.

El segon quart de segle és, de 
bon tros, més desolat. El 1927, 
a Ceret, «Vallespir» fou un in-
tent que només havia de durar 
sis anys; I fou l'úníca temptativa

d'editar una revista en una loca-
litat que no fos Perpinyà. El 
1933, la «Revue du Roussillon», 
que dirigí Josep-Sebastlà Pons, 
menà una existència tan presti-
giosa com efímera. Des d'alesho-
res, el panorama de la nostra 
premsa al Rosselló esdevé un de-
sert absolut, amb la sola excep-
ció de l'esmentada «Tramonta-
ne» que, fins al 1961 en què 
aparegué «Sant Joan i Barres», 
menà una existència solitària i 
exemplar. Deixem deliberada-
ment de banda tota una sèrie de 
publicacions —no menys de set— 
que aparegueren a Perpinyà aca-
bada la Segona Guerra Mundial, 
el 1945, editades per catalans 
exiliats I sovint essent portaveu 
d'associacions polítiques més o 
menys reorganitzades a l'exterior 
(Estat Català, Front Nacional, 
Lliga Catalana, Unió de Rabas- 
saires, etc.), no poden ésser con-
siderades autòctones i, si més 
no, llur esment no fa al cas, ara 
i ací. Fins entrats els anys sei-
xantes no podem parlar de cap 
altra publicació periòdica bilin-
güe al Rosselló.

L'any 1960 és una fita Impor-
tant en el procés de redreçament 
de la cultura catalana al Prin-
cipat. Paral·lelament, un procés 
semblant s'Inlclà al Rosselló. A 
Perpinyà, un grup de persones 
preocupades per l'ensenyament 
de la llengua catalana I per la 
revitalitzacló de la cultura au-
tòctona formà el Grup Rossello-
nès d'Estudis Catalans (GREC), 
que prengué aquelles intencions 
com a programa de base. L'any 
següent, hom s'adonà de la ne-
cessitat de crear un portaveu de 
l'entitat I aparegué, Impresa en 
clclostil, la circular «Sant Joan 
í Barres», com a òrgan del GREC. 
La primera circular del març del
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1961, contenia vuit fulls i la 
portada; al cap d'un any hom 
arribà a multiplicar per quatre 
el nombre de planes i ben aviat 
esdevingué impresa, amb una 
portada llampant i reduïda de 
format; més ençà ha substituït 
les coloraines per un disseny 
més escaient al caràcter de la 
revista. El bilingüisme hi és 
mantingut, però amb una evi-
dent balançada a favor del ca-
talà, que gairebé sempre hi és 
majoritari i, en alguns números, 
el francès hi és reduït a l'expres-
sió mínima. Fa una tirada mitja-
na de mil exemplars, tres-cents 
dels quals són repartits entre 
els membres del GREC, i els al-
tres set-cents venuts als quioscs 
i a les llibreries del Rosselló.

Es tracta d'una revista cultural, 
per damunt de tot. Però no pas 
exclusivament literària, com és 
el cas de la «Tramontane». Al 
costat de treballs d'intenció lite-
rària o gramatical de valor molt 
divers, no s'està pas d'inserir 
col·laboracions i comentaris sobre 
la situació cívica, política, so-
cial i cultural de la societat ros-
sellonesa I de totes les minories 
ètniques d'Europa. L'equip de 
redactors de primera hora —Jo-
sep M. Corredor, Gumersind Go- 
mila, Enric Guiter, Elisabet Oli- 
veres-Picó, Josep-Sebastià Pons 
i Pau Roure, entre d'altres — ha 
estat modificat i ampliat. Avui, 
al costat del dinàmic director 
Jordi Costa i del consell de re-
dacció, format per Edmon Bra-
zes, Francesc Català, Jordi-Pere 
Cerdà, Josep M. Corredor, Josep 
Gouzy i Ferran Roure, la revis-
ta compta amb la col·laboració 
dels escriptors més avançats i 
interessants del Rosselló. La 
ideologia del grup s'ha deseixit 
del tot dels tòpics folklòrics, 
històrics i pairals per inserlr-se 
a la problemàtica política, so-
cial i econòmica de l'Europa 
contemporània. El número 36 
(abril del 1969), darrer apare-
gut, n'és un bon exemple. Con-
té 48 pàgines totalment en ca-
talà, I entre d'altres, publica un 
treball de Pere Ponsich sobre «Els 
Països del departament dels Pi-
rineus Orientals», en el qual exa-
mina l'origen administratiu de, 
«departament» i la composició 
de les sis comarques que l'inte-
gren, amb la relació de tots llurs 
municipis; els resultats d'una 
enquesta sobre la pervivència i 
l'ensenyament de la llengua ca-
talana al Rosselló, d'interès ben 
considerable i de la qual són 
transcrits els resultats amb tot 
el rigor estadístic; i un aplec de 
citacions referents a toponímia 
rossellonesa tretes dels Estudis 
de toponímia catalana, I (1965) 
del professor Joan Coromines.

L'esperit actual de la revista sin-
tonitza amb les reiterades inten-
cions, sinceres o no, d'obrir una 
mica l'aixeta a la descentralit-
zació administrativa de França 
per part del govern de París

(pla d'aménagement <JU ti . 
toire. Plan Languedoc-RouJi'"’
etcetera), que ofereixen s¡ ? 
no damunt el paper, |a 
tat d instaurar escoles i fQCU , 
universitàries a Perpinyà- , 
joventut que les haurà de'sov¡n 
tejar es ben deseixida 0 u„ 
d'ara dels grans mites'de 
desa de I estat francès. Tot ' 
gat permet de veure la situ ') 
de la nostra cultura al Rossel 
amb un cert grau d'optimisme 
de cara a un futur més o me» 
proper.

Dins el 1969, a més, ha apare, 
gut la «Revista Catalana» „e 
riodic trimestral de l'I^titut 
Rossellonès d'Estudis Catalans 
que s'anuncia com successora' 
en certa manera, de la ja es' 
mentada «Revue Catalane» dé 
Joan Amade. De format i de ca- 
racterístiques semblants a «Sont 
Joan i Barres», és redactada ín- 
tegrament català, tret de part 
dels anuncis. Als dos números 
apareguts (primer i segon tri-
mestre del 1969) hi ha treballs 
de Lluís Desperamons, Emili Fo- 
xonet — que és el gerent de lo 
publicació—, Enric Guiter, Re- 
nat Llech-Walter i d'altres. A 
remarcar-ne els articles sobre lo 
descentralització i el regionalis-
me pel que fa al Rosselló, d'E. 
Guiter, E. Foxonet i Paróte Den- 
fel, al primer número; la «Lle-
tra oberta a l'Institut d'Estudis 
Catalans» de R. Boix i «Els noms 
dels nostres municipis» d'E. 
Guiter, al segon. Amb aquesta, 
doncs, hom pot registrar tres pu-
blicacions periòdiques catalanes 
al Rosselló, a hores d'ara.

Mentrestant, però, «Sant Joan i 
Barres» no ha arribat a ésser, 
encara, allò que caldria. La di-
fusió de la revista a Perpinyà 
i al «departament» no és pos 
precisament intensa; a Barcelo-
na, pràcticament, hom la des-
coneix. I ben mirat, l'esforç i lo 
intenció dels homes que la sos-
tenen mereix una mica de con-
sideració. La tasca de l'equip de 
professors de català del GRK 
I de la «Société des Professeurs 
de Catalan» (creada el 1965) 
als «lycées» i a d'altres centre> 
docents, bé que gens espectacu-
lar, dóna resultat positiu, 
d'ells depèn, en bona part, £ 
millorament de la conjunturo 
que dèiem abans. Si considerem 
el Rosselló com a part inaliena-
ble de Catalunya, i si volem 
desitgem que la nostra perso 
nalitat col·lectiva hi sigui poe 
sada amb la normalitat que es 
caurà a l'Europa del “em,' 
difícilment ens serà P°®l‘,e . 
defugir-ne la responsabilité . 
col·laboració barcelonina a 
revistes i manifestacions cu 
rals de les comarques es 
deure, dèiem un altre dia, en 
cas present, més que un ® ' 
podria tractar-se d'una v 
ble qüestió de vida o mor.
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