
EL GRUP «LA CAZUELA» D'ALCOl 
O EL POSSIBILISME INTEL LIGENT

Sr. Director de SERRA D’OR:

No podría dormir tranquil si no 
escrivís aquesta carta per aclarir 
el comentari que en Rodolf Sirera 
fa a la representació d'El retaule 
del flautista de Jordi Teixidor, pel 
grup «La Cazuela», d'Aicoi («Serra 
d'Or», octubre 1974, págs. 107-108).

El senyor Sirera divideix el seu 
comentari en peccata minuta I en 
«un fet inacceptable» que jo de
nominaré peccatum mortale. Si 
en la meva interpretació no vaig 
per mal camí, entre eis peccata 
minuta tenim: el poc grau en qué 
han canviat les coses al grup de 
l'Alcoià, l'aportació que ofereix ara 
«La Cazuela» és ben migrada, hom 
condemna voluntàriament el bilin
güisme, hi ha una deterioració, no 
hi ha cap intent de reflexió sobre 
l'obra mateixa, no hi ha el sentit 
de mesura, li falta ritme, li manca 
creativitat i també no té lógica 
interna del repartiment. Del pecca
tum mortale en tenen la culpa els 
castellanismes que hi sovintegen, 
les formes incorrectes i els vicis 
de construcció.

Jo no vaig veure la representació 
que tingué lloc el dia 14 de setem
bre de 1974 al teatre de la S. C. 
«El Micalet» de la ciutat de Valèn
cia, però, pel que diu el senyor 
Sirera, els membres de «La Ca
zuela» devien estar ebris, perquè 
la mateixa representació la vaig 
poder veure a Alcoi el mes de juny 
de 1974, i pot caracteritzar-se com 
una aportació valuosa on el bilin
güisme no mostra ni les puntes de 
les orelles i la reflexió sobre l'obra 
és evident, amb un gran respecte 
a la mesura i al ritme adequat i 
amb molta creativitat i una excel
lent lògica interna del repartiment. 
Tant és així, que després de tor
nar als Estats Units he traduït 
El retaule del flautista a l'anglès 
amb la col·laboració de Mike Fre- 
mont, col·lega meu de la Universitat 
de Bucknell. Si en Jordi Teixidor, 
a qui ja hem escrit, ens dóna per
mís, prompte veurem la seva aplau
dida obra en un teatre universitari 
nord-americà.

Pel que fa al peccatum mortale poc 
tinc a dir. Tan sols vull constatar 
que vaig adonar-me'n que formava 
part de l'àrea cultural catalana 
quan estudiava a l’«Instituto Na
cional de Enseñanza Media Luis 
Vives» de València, ciutat en la 
qual les noies em deien que no

parlés valencià «porque eso es de 
pueblo-, i on encara em miren as
torats quan als magatzems els par
lo català o valencià, i si vostès 
volen mallorquí. Els membres de 
«La Cazuela» saben ben bé que 
hi ha castellanismes, formes dife
rents, no incorrectes, i vicis (?) 
de construcció, però malgrat tot 
aquest és el català que parlem en 
Alcoi. Una mentalitat partidària del 
«poc a poc» i contrària a les «ca
pelletes» hauria de dur-nos al po
ble i educar-lo; després ja parla
rem de purificar el que en realitat 
no és més que un problema lin
güístic d'idiomes en contacte. 
I una vegada purificats esperem 
que ens perdonen els peccata mi
nuta i mortalia. — FRANCESC GA- 
DEA-OLTRA (Bucknell University, 
Pennsylvania, USA).

UNES PREGUNTES 
A «PREMSA CATALANA»

Sr. Director de SERRA D'OR:

Davant l'actitud dels consellers de 
Premsa Catalana, S. A. de promoure 
un diari en català considerant-ne 
com a zones de difusió tan sols 
la Catalunya estricta i les Illes Ba
lears, és a dir, bandejant-ne el País 
Valencià, no puc estar-me, com a 
valencià (és a dir, com a català 
del País Valencià), de demanar-los 
que em contesten públicament una 
sèrie de preguntes que, com Jo 
mateix, es deuen haver fet molts 
valencians (i vull creure que també 
d’altres catalans del Principat i de 
les Illes):

Potser no parlem català, els valen
cians?

Potser nosaltres els valencians no 
formem part dels Països Catalans?

Potser vostès estan d’acord amb la 
política de TVE, i per això volen un 
diari en circuit tancat per al Prin
cipat I les Illes?

Potser no són veus valencianes 
(com, per exemple, la meua: ve
geu «Gorg», núm. 23, set. 1971, I 
«Oriflama», núm. 112, oct. 1971) 
les que s’han alçat moltes vegades 
demanant aquest diari per al nos
tre poble: el poble català?
Potser...

Els faria tantes preguntes sobre 
aqueixa, per a mi incomprensible, 
actitud seua, que no acabaria mai. 
Espere una resposta pública de 
Premsa Catalana, S. A. Nosaltres 
els valencians tenim dret a aqueixa 
resposta.

Confie que l’exemple de Premsa 
Catalana, S. A. no s'escampi, I que 
la unitat entre totes les terres ca
talanes siga cada dia que passe 
una realitat més fecunda. Com si 
els catalans poguéssem perme
tre’ns el luxe de dividir-nos!

Per acabar, tan sols recordar allò 
d'«Entre tots ho farem tot». — JO
SEP ARTOLA (València).


