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AMSTERDAM 1974 ELS QUATRE 
CANTONS

%
PRIORITATS

De l’onze al tretze d’octubre, Amsterdam va 
ésser la seu dels Jocs Florals de la Llengua 
Catalana. El 1974 ha tocat a Holanda, a 
través dels catalans allí residents, d’exercir 
el dret d’asil, i ho ha fet de manera acolli
dora i agradable.
La recepció oficial tingué lloc al Museu his
tòric de la ciutat, on el tinent d’alcalde, 
Huub Riethof, donà la benvinguda als assis
tents, arribats de diversos punts d’Europa 
i d’Amèrica. Josep M. Batista i Roca li donà 
les gràcies en nom dels organitzadors i de 
tots els presents.
Tota festa té la seva petita anècdota i aquests 
Jocs no podien ésser menys. En aquest cas, 
la constituí la indumentària del tinent d’al
calde, que no s’adeia gaire a la idea que hom 
té, en general, de com ha d’anar vestit un 
representant oficial en una recepció. Penso 
que sorprengué la majoria, com hauria sor
près veure’l amb el barret de copa que ell 
indicà que no es volia posar, ja que no era 
el més adient per a un representant d’un 
país democràtic i de marcat sentit socialista. 
L’acte es va cloure amb un vi d’honor men
tre la cobla Principal de Collblanc, vinguda 
especialment de Barcelona per a la Gaia Fes
ta, oferia un petit concert de sardanes.
El dia 13 al matí, els assistents es reuniren 
per a donar un tomb en barca pels canals 
i el port d’Amsterdam, i al migdia pogueren 
ballar sardanes a la famosa plaça Dam.
A les cinc de la tarda, a l’Aula Magna del 
Cartesiuslyceum va tenir lloc la celebració 
dels Jocs, que foren inaugurats amb l’himne 
nacional holandès. Roser Missiego va decla
rar oberta la Festa en nom de la Comissió 
organitzadora. A continuació Josep M. Ba
tista i Roca, president del Consistori, es di
rigí als assistents per a glossar la festa poè
tica sense oblidar, però, allò que representa 
per al sosteniment d’una cultura i d’un ideal. 
Abans de començar el seu parlament, va 
dedicar un record al doctor Pere Bosch Gim- 
pera, membre del Comitè d’honor, que aca
bava de morir a la ciutat de Mèxic. El doc
tor Bosch, a més d’ésser membre d’aquest 
Comitè, havia estat un dels impulsors direc
tes dels Jocs Florals de la Llengua Catalana 
a l’exili. La memòria del secretari del Con
sistori, senyor Roig i Querol, que no pogué 
assistir a l’acte per malaltia, fou llegida per 
Albert Junyent.

En acabar, hom procedí a donar compte del 
veredicte del jurat: Flor natural a Miquel de 
Palol (Barcelona), amb un accèssit a Emili 
Solé i Pujol (Caracas); Englantina d’or a 
Josep Colet i Giralt (Barcelona), amb un 
accèssit a Jaume Terrades (Barcelona); Viola 
d’or a Josep M. Murià (Mèxic), amb un 
accèssit a Ramona Via (el Prat de Llobre
gat). Els altres premis quedaren repartits en
tre Sardenya, Barcelona, Caracas, USA i Ciu
tat de Mallorca. En nom del poeta guardo
nat, fou declarada reina de la Festa Tine 
Barrass, holandesa casada amb un gal·lès que, 
en català perfecte —n’és professora a Ox
ford—, es dirigí als assistents fent un estudi 
comparatiu dels idiomes gal·lès i català. El 
discurs de gràcies va ésser pronunciat pel 
mantenidor, Bob de Nijs. L’acte es va cloure 
amb els Segadors, que interpretà al piano 
Andries Lenstra.

Unint-se a la celebració dels cinc-cents anys 
del primer llibre imprès en català, la Comis
sió organitzadora dels Jocs va preparar tres 
exposicions en diversos punts de la ciutat, 
de les quals la més important va ésser sens 
dubte la del «Spaans Catalaans Seminarium» 
de la Universitat d’Amsterdam, que fou molt 
visitada pels estudiants de romàniques, prin
cipalment els dedicats a l’estudi del català. 
Per acabar aquesta exposició gràfica del que 
foren els Jocs a Amsterdam, voldria incloure 
algunes de les paraules que Lluís Nicolau 
d’Olwer va escriure per als Jocs Florals que 
l’any 1958 se celebraren a la ciutat de Mè
xic: «... són (els Jocs) el llaç d’unió dels de 
dins amb els de fora. Cada any, ara a una 
banda de l’Atlàntic, ara a l’altra, els Jocs 
Florals de la Llengua Catalana llancen un 
crit d’esperança per damunt el mur del des
potisme, de la incomprensió i de la incul
tura... De Mallorca, de València, de Cata
lunya, poetes i prosadors responen, com si 
tots duguessin al fons del cor aquells versos 
de Maragall:

Alceu els ulls al mur que ara ens separa, 
s’acosta el dia que serem tots uns.

(...) El nou prestigi d’haver mantingut en 
els anys adversos el culte de la llengua i la 
solidaritat de tots els qui la parlen, valdrà 
als Jocs Florals la gratitud, cal esperar-ho, 
dels catalans no oblidosos.»

T PEYPOCH.

No sé si els ordenadors poden establir 
quines són certes qüestions prioritàries. 
Si poguessin, m'agradaria de plantejar 
a un ordenador algunes preguntes. Per 
exemple: ¿què és més important, la cur
sa d’armaments o el joc d'en Cruyff? 
Per exemple: ¿què és més important, el 
problema de la fam o l’adquisició d'una 
parcel·la en alguna de les innombrables 
urbanitzacions? Per exemple: ¿què és 
més important, saber, si és possible de 
saber-ho, quin és el sentit de la vida, o 
bé saber quina és la millor manera d’in
vertir estalvis hipotètics?
La llista per a un possible establiment 
de qüestions prioritàries per a l’ésser 
humà podria seguir. Però, com que no 
tinc a mà cap ordenador ni sé si un or
denador és capaç de contestar aquesta 
mena de preguntes, he d'acontentar-me 
veient com la majoria dels éssers hu
mans sembla jutjar que, d'aquelles qües
tions esmentades, les prioritàries són el 
joc d’en Cruyff, la parcel·la i la inversió 
hipotètica. Els mitjans de comunicació 
social, els anuncis, la paperassa que tro
bem a la bústia, les converses semblen 
demostrar-ho. L’espai que els diaris de
diquen al joc d’en Cruyff —joc, d’altra 
banda, admirable— no té comparació 
amb el que esmercen per informar-nos 
sobre els milers de vegades que l’arma
ment dels Estats Units podria matar ca
da ésser humà, els milers de vegades 
que ho podria fer l’armament soviètic, 
les desenes de milions de llits d’hospital 
que hi podria haver amb les despeses 
militars, etc. Pel que fa al problema de 
la fam, crec recordar que durant els dar
rers mesos he trobat a la bústia un im
près sobre aquesta qüestió i dotzenes de 
paperets invitant-me a visitar, admirar, 
comprar una parcel·la a innombrables 
punts de la geografia catalana. Sobre el 
sentit de la vida, per un desconegut i 
simpàtic xicot protestant que en el ma
teix lapse va passar per casa amb llibrets 
evangèlics, he rebut dotzenes de cartes 
d’excel·lent paper en les quals directors 
generals, caps generals de divisió inver
sionista, delegats comercials també gene
rals m’invitaven cordialment a posar en 
les seves mans expertes els meus estal
vis inexistents.
Quines són les prioritats dins la nostra 
societat? Vet aquí un punt de reflexió 
més aviat ombrívol, fins i tot per a per
sones, com jo, de tarannà optimista. 
I, com a demostració d’aquest tarannà, 
afegeixo que potser aquestes prioritats 
només corresponen al sistema de valors 
dels estrats socials dominants.

JOAN GOMIS
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