
de més alt nivell que igualment l’afec-
ta, com són les comunitats econòmi-
ques supranacionals.

IMAGINACIÓ FÈRTIL
Bis experts tindran força feina per a 
aconseguir l’elaboració de tots els tre-
balls que porta implícits aquesta doc-
trina. Correspon als empresaris el deu-
re de patrocinar el desenrotllament i 
d’acréixer aquestes orientacions, de fo-
mentar els treballs sobre aquest tema i 
d’intervenir en les investigacions sobre

l’empresa i la societat, encara que pu-
guin ésser mal interpretades llurs ac-
tuals concepcions.
Cal que els empresaris donin proves 
d’una fèrtil imaginació i que promo-
guin positures més enllà de les vigents, 
especialment a Catalunya, on és tan 
estesa l’empresa familiar, puix que en-
cara que aquestes idees són més prò-
pies de la gran empresa, la familiar, 
davant el caire que prenen els esdeve-
niments, no pot pas quedar anacrònica,

essent com és l’element moderador d 
profund contingut social.
Hom fa poc per a rejovenir l’empresa- 
al nostre país, i en l’àmbit local, queda 
per fer, encara, un gran treball El 
nostre seny hauria de cristal·litzar en 
aquesta matèria, en una actitud, oberta 
de cara cil futur. Aquesta actitud se 
gons Robert Schnider von Wartensee' 
és la que, essencialment, estableix una 
distinció entre una positura de previsió 
i una planificació imposada.

J. VIDAL GIRONELLA.

sobre els croats 
i la cultura de "mel i mato

per Esíanislau Torres

Ès curiós de comprovar com persones 
que semblen tocar molt de peus a terra 
es comporten, molt sovint, amb una lleu-
geresa sorprenent. Tant és així, que 
moltes d’altres persones que, almenys 
aparentment, no hi toquen tant, de peus 
a terra, no tenen altre remei que inter-
venir per intentar, fins allà on sigui pos-
sible, d’atenuar el mal que aquelles per-
sones, potser amb una gran dosi de bona 
fe, fan a la causa que pretenen defensar...

Aquest comportament s’ha manifestat 
aquests darrers temps en diversos arti-
cles apareguts en diferents publicacions, 
però jo em voldria referir, concretament, 
als comentaris apareguts al número de 
juny de «Serra d’Or» i que duen per tí-
tol «Els croats de la causa» i «Contra la 
cultura de mel i mató», escrits, respec-
tivament, per Joaquim Molas i Terenci 
Moix.
En aquests articles podem trobar —- és 
evident— encerts, veritats... però hi ha, 
també, tantes ingenuïtats, tantes afir-
macions gratuïtes, que ens obliguen a 
pensar si, tant l’un autor com l’altre, 
tot i els seus mèrits — o potser per 
aquests mèrits —, no han arribat a obli-
dar totalment la realitat, la «nostra» rea-
litat...
Molas, per exemple, ens parla de l’es-
criptor no professional amb tant de des- 
menjament, que arriba a desconcertar... 
Molas, d’aquest escriptor en diu «croat», 
i admet, amb una generositat ( ?) que 
cal agrair, «que en èpoques d’excepció 
(...) pot contribuir a formar una certa 
idea de dinamisme literari i pot comptar 
amb l’anuència d’un equip de crítics i 
lectors que fan els ulls grossos». O sigui 
que, sempre segons Molas, aquest 
«croat» és aprofitable si les coses no van 
prou llises, però cal que sigui bandejat 
totalment quan «en èpoques de disten-
sió quotidiana, ha d’enfrontar-se amb les 
exigències que planteja, alhora, una 
competència professional que posa en 
joc tots els recursos possibles i un lec-
torat lliure de compromisos que no està 
per brocs».
Lectorat lliure que no està per brocs i 
que, si hem de fer cas de les afirmacions 
de Molas, ja pot començar a tirar pilotes

contra el grau nombre de ninots de pim- 
pam-pum que fins fa poc eren noms en 
el nostre camp literari... Però, per què? 
Perquè vivim en una època de «disten-
sió quotidiana» ? Perquè els literats de 
casa nostra, desaparegudes totes les di-
ficultats que els condicionaven, ja poden 
ascendir de «croats» a «professionals» ? 
Perquè les possibilitats de realitzar-se 
són ofertes sense cap mena de limitació 
als literats que poden demostrar la seva 
vàlua ?
Ès evident .que, en principi, el que sosté 
Joaquim Molas, si fos veritat, fóra molt 
bonic. Fóra interessantíssim que aquell 
qui té vocació literària pogués escollir 
aquesta activitat sense haver de témer 
tothora una enorme espasa de Damocles, 
sense haver de deixar de banda, molt so-
vint, massa sovint, el seu propi idioma, 
fóra interessantíssim que la nostra li-
teratura no hagués de refiar-se dels «ti-
pus que tenen resolta la vida de mil 
maneres, gairebé sempre administrati-
vament» .
D’altra banda, ¿que és potser un pecat 
tenir la vida resolta de mil maneres, i, 
sobretot, que és potser un pecat mortal 
tenir-la resolta d’una manera adminis-
trativa ?
Perquè aquesta és una de les ingenuï-
tats de Molas : creure que només hom 
pot ser bon literat no exercint cap. més 
activitat que aquesta. Conec, coneixem 
tots, subjectes que es dediquen exclusi-
vament a la literatura i que, en canvi, 
són una veritable nul·litat, i tots conei-
xem subjectes que per a subsistir han 
de caure en la immensa vergonya de re-
soldre la seva vida d’una manera admi-
nistrativa... i, tanmateix, són bons li-
terats.
Seguint la teoria de Molas, Salvador Es- 
priu és un «croat» al marge de la crea-
ció literària... I també ho són Manuel 
de Pedrolo, Calders, Sarsanedas... No-
més se salvarien d’aquesta classificació, 
Folch i Camarasa (sóc un admirador de 
la seva valentia, ja que viu exclusiva-
ment del que li dóna el seu propi idio-
ma, amb el risc que això comporta tot 
i les «distensions» de Molas), Terenci 
Moix, Porcel... i no gaires més. Ès més, 
si donem un cop d’ull a una llista de

literats, als que han aconseguit un pre-
mi Sant Jordi, per exemple, quants en 
trobarem que no caiguin en l’aberració 
de guanyar-se la vida en assumptes 
aliens a la literatura ? Vegem-ho : En-
ric Massó, administratiu ; Espinàs, 
mil dedicacions al marge de la lite-
ratura ; Pedrolo, detectiu privat ; Calders, 
administratiu ; jo mateix, administratiu 
(i corro a entonar un mea culpa) ; 
Rodoreda, en els documents oficials 
de la qual deu figurar una equiva-
lència de "’profesión: sus labores’’ ; An-
tònia Vicens, recepcionista d’hotel... En 
realitat, només se salven del deshonor, 
Folch i Camarasa i Maria-Aurèlia Cap-
many.
Crec que Molas hauria de classificar els 
nostres literats en «bons» i «dolents», se-
gons el seu criteri, i deixar de banda la 
manera particular de guanyar-se la vi-
da. El seu criteri podria ser o no encer-
tat, però seria molt més seriós, menys 
ingenu, més real.
Com més real seria la posició de Teren-
ci Moix si, en comptes de combatre tot 
el que s’aguanta per un fil, es dediques 
a combatre, també, amb el mateix apas-
sionament, amb la mateixa ironia i la 
mateixa subtilesa, aquells obstacles que 
tots coneixem i que són els que ens han 
portat a les situacions delicades que ell, 
precisament, es complau a denunciar: 
patufisme, allunyament de determinada 
joventut, esperit pairalista, melangia 
pre-bèl·lica...
I no és que no estigui d’acord amb m°l- 
tes de les opinions de Terenci Moix. 
Crec, com ell, que el «Patufet» Podria 
ser, hauria de ser, molt diferent del (lu 
és... però també crec que el «Patufet» u 
fa cap nosa i que si hi ha un nucli c 
gent que el compra i el llegeix (gent q 
segurament no llegiria altra cosa), 
tasca és positiva, tot i que podria 
«més positiva». No el crec, per exemp > 
encertat, quan a les pàgines del seu 
bre sobre els còmics deixava de vo 
i mitja «Cavall Fort» (Moix no ha viseu 
de prop, com molts de nosaltres, la ge 
tació d’aquesta revista infantil a crl.® 
meu tan reeixida : va ser una ven a 
ble epopeia) i ho està, d’encertat, e 
canvi, quan sosté que el jovent «coinpra
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. i., Lectura de Marcuse de Castellet, 
W ms perquè estigui escrit en una de-
sainada llengua, sinó perquè implica, 

a ells, una explicació del mon en
Jpèviuen i del seu moment històric».
Però Moix cau en la ingenuïtat de creure 
„,,e al nostre país, Catalunya, tot pot 
estar al nivell dels seus articles sobre 
cinematografia, de la seva pròpia obra 
Onades sobre una roca deserta, de les teo-
ries de Marcuse... Its un error : al nostre 

com a totes les comarques de la 
península, almenys de moment, l’escrip-
tor més llegit serà la Corín Tellado, no 
lii ha dubte, cosa que no vol dir que no 
hào-im d’intentar d’apujar els nivells, 
però els nivells no s’apujaran enfonsant 
un «Patufet» o un «Tele-estel» ; els ni-
vells s’apujaran «coexistint», no enfon-
sant. En Capri no «hauria» de ser l’únic 
teatre català, però per aconseguir una 
altra mena de teatre no cal ensorrar ne-
cessàriament Capri, sinó intentar de 
crear una altra mena de teatre, «paral·le-
lament». I això, n’estic segur, ho deu
creure el mateix Capri...
Terenci Moix, perquè el dia de la Festa 
del Llibre va haver de signar exemplars 
a gent jove que possiblement «el recor-
daven a través d’una entrevista feta a 
Fellini al «Nuevo Fotogramas», es va 
creure que havia conquerit la joventut. 
És una ingenuïtat : jo, el dia que vaig 
signareis meus exemplars del «Sant Jor-
di» 1965, també podia creure que m’ha-
via posat a la butxaca l’element excur-
sionista que em coneixia precisament 
per això, perquè jo era, també, excur-
sionista. No vaig ser tan bona fe. En 
Moix, amb una guitarra i un bon mi-
cròfon, cantant cançons — en català — 
insípides, seria més cèlebre i tindria 
més projecció que no pas publicant 
Onades, etc. etc... però, l’hauríem de fer 
callar? No: seria més útil que mentre 
ell cantés cançons per a les seves «fans», 
d’altres Moix escrivissin novel·les capa-
ces de guanyar un «Sant Jordi» o un 
«Josep Pla»...

ESTANISLAU TORRES.
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BARCELONA

llenguatge i gramàtica

SOBRE L’ÚS DE L’APÒSTROF
Produint-se encara certes vacil·lacions en 
el recte ús de l’apòstrof en casos no pre
vistos per les regles generals establertes 
per la Gramàtica normativa, creiem con
venient per al lector de fer les remar
ques següents :
Davant certs mots forasters començats 
en s líquida, com són, per exemple, els 
anglesos smoking, sleeping, stop, etc., con
siderats masculins, no veiem cap raó per 
a escriure al davant seu la forma elidida 
V de l’article definit mentre no siguin ca- 
talanitzats, com ha estat fet amb els mots 
snob, sport, ski, etc., incorporats ja al 
Diccionari General en llur forma catala
na : esnob, esport, esquí, etc., davant els 
quals sí que emprem la forma elidida V : 
l’esnob, l’esport, l’esquí, etcètera, d’acord 
amb la regla de l’article definit masculí 
davant d’un mot començat en vocal. Així, 
doncs, nosaltres escriuríem —més ben 
dit, escrivim— el smoking, el sleeping, el 
stop, etc. I també, consegüentment, escri
vim al smoking, del sleeping, pel scop, 
etc., o sigui que mantenim les contrac
cions al, del, pel, tal com fem davant 
qualsevol mot masculí començat en con
sonant. Altrament, no fem la contracció 
quan l’article forma part d’un títol : una 
pàgina d’«El procés», article publicat a 
«El Matin, article publicat per «El Matin. 
I la fem, per contra, quan l’article acom
panya el nom d’una població : anar al 
Masnou, tornar del Masnou, passar pel 
Masnou.
Davant un mot femení començat en s lí
quida, com és ara Schola Cantorum, Sca- 
la de Milà, emprem la forma plena la : 
la Schola Cantorum, la Scala de Milà.
Tocant a la preposició de davant un mot 
comencat en s líquida, l’escrivim en la 
seva forma plena: la Cartoixa de Scala 
Dei, vestit de smoking, òpera de Strauss. 
Altrament, adoptem la forma elidida d’ da
vant els títols començats en vocal : l’ober-
tura d’«Egmontn, l’autor d’«A l’ombra de 
l’atzavara», una pàgina d’«Un amor 
de Sivann, d’acord amb la pronúncia.
Davant els mots estrangers començats en 
h aspirada emprem la forma plena de: 
«Les Estacions» de Haydn, «El Messies» 
de Haendel.
Pel que concerneix els numerals comen
çats en vocal («, un, una, onze, onzè, on-
zena) expressats amb xifres, emprem l’ar
ticle el i la preposició de com si les ex
pressions numèriques fossin escrites amb 
lletres, o sigui que adoptem les formes 
elidides V, d’, d’acord amb la pronúncia. 
Així, doncs, tindrem: l’l de maig, l’li de 
setembre, l’l %, l’XIè capítol, l’XH cen-
túria, obert d’11 a 1, tancat d’l a 3, de 
l’l a l’li, ciutat d’1.000.000 d’habitants, 
un capital d’11.000.000 de pessetes, etc., de 
la mateixa manera que escrivim l’u 
de maig, l’onze de setembre, l’u per cent, 
l’onzè capítol, l’onzena centúria, obert 
d’onze a una (però de les onze a la una), 
tancat d’una a tres (però de la una a les 
tres), ciutat d’un milió d’habitants, un 
capital d’onze milions de pessetes, etc.

EDUARD ARTELLS.

he
a cura de Joan Colomines
TEMPS DE POESIA
Saludo l’esforç d’Edicions 62 que pre-
senta una antologia poètica de Joan Tei-
xidor: Una veu et crida. És bo de fer 
conèixer valors que, esgotada llur obra, 
semblaven absents. També la Selecta 
ha contribuït a aquests encontres amb 
l’Antologia poètica de Marià Villangó- 
mez. Com ho féu la Barcino amb Obra 
poètica de Jordi-Pere Cerdà. Però a ml 
fa temps que em balla pel cap un major 
consum de la poesia. Sé prou bé de les 
dificultats de l’edició en català i, si la 
gent no compra 1 no fa que els distrets 
comprin, aviat les sabrà tothom. Sé que 
tot ve per la difícil situació que hem 
anat patint: des del problema greu que 
la lectura catalana no s’iniciï a l’escola, 
fins a la manca de periòdics I de revistes 
catalanes, no només ben dirigides, sinó 
gens condicionades. D’una banda, manca 
iniciació, i de l’altra informació. Aquests 
dèficits —no pas fruit de l’atzar— han 
dut el català —tant se val d’on sigui — 
a una situació d’indiferència tal que l’han 
distret de tots aquests problemes, que 
són els de tots. Com que el mal ha es-
tat, en general, més moral que físic, en 
lloc de sortlr-ne un poble adelerat i fe-
rotge, en surt un poble poc àvid. Crec 
que cal despertar l’avidesa, I en aquest 
cas amb una col·lecció de poesia ben 
popular, no pas pel contingut sinó per 
l’abast. Col·lecció distribuïda pels cen-
tres de difusió que remeten més tebeos 
que cavallforts, que vagi als quioscs, 
econòmica (tres duros], lleugera (com 
els quaderns de «Lectura popular» de 
l’any 1925 que sortien cada dijous I va-
lien cinc cèntims), interessant (com els 
antics reculls dels «Poetes d’Ara» o de 
«La Rosa dels Vents»), de gran tiratge 
(a l’estil del llibre de butxaca). D’on 
traurem els poetes? Tenim gent nova, 
tenim gent Important, tenim un fons 
editorial que va de Llull fins ara. Per 
què no fer reedicions? Per què no anto-
logies? Per què un noi s’ha de queixar 
de no poder llegir Salvat-Papasselt?
I Roselló-Pòrcel? Hem de saber fer tre-
ballar el nostre fons de país. Perquè, 
si no:

LA MORT 
Aniré cap avall 
fins a una obscura pàtria. 
M'han dit que no existeix, 
que és un somni dels homes. 
Però jo no puc fer res més. 
Proclamaré la mort, 
allò que no sóc jo, 
l'indesxifrable.
No cal que ningú em cregui, 
només la nit 
camina sense pressa 
i encara m’acompanya.

JOAN TEIXIDOR.

Hem de desvetllar-nos. Hem d’anar a 
¡’encontre del públic. I ens cal l’home 
que tècnicament ho faci possible. El 
tinc. M’espero. — J. C.
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