
r EL1
LEC

L

noR
DIU... ,

la lluita per la nostra llengua. Tots 
ens hem d'unir fermament sota 
una sola torxa i procurar que la 
flama mai no s’apagui. — JOAN 
COSTA 1 FERRER, «El sereno de 
Sallent» (Barcelona).

UN OBLIT LAMENTABLE
Sr. Director de SERRA D’OR: 
Després d'haver llegit el número 
de febrer de «Serra d'Or» m'adono 
que us ha passat per alt de noti
ficar, a la secció «Una mica de 
tot», el veredicte del premi de tea
tre Carles Arniches, concedit a Ala
cant.
Doncs bé, el dia 21 de desembre 
fou fallat aquest premi, per part 
d'un jurat tan competent com el 
que formaven en Monleon, en San- 
chis Sinisterra i en Ricard Salvat. 
Fou premiada la meva obra Pano
ràmica entre reixes.
Podeu ben creure que si us escric 
per esmenar el vostre oblit, no és 
pas per un afany presumptuós de

fer sonar el meu nom; ben sincera
ment, només m'hi ha mogut el de
sig, per un cantó, que les activi
tats que hom porta a terme a Ala
cant no quedin marginades, i d’al
tra banda l'orgull d'haver aconse
guit que un poble de la Plana de 
Vic, Centelles, fos una mica més 
conegut més enllà de la ratlla de 
l'Ebre. — RAMON BADOSA SAL
VANS (Centelles, Osona).

GRANIER-BARRERA RESPON 
A RIERA LLORCA 
Sr. Director de SERRA D’OR: 
Llegeixo, amb molt de retard, al 
vostre número d’octubre de 1974, 
un article de Vicenç Riera Llorca 
sobre les traduccions catalanes del 
Manifest del partit comunista de 
Marx i Engels. Riera rectifica una 
versió meva, a «Xaloc» de Mèxic, 
sobre les noves traduccions i edi
cions d’aquell document que van 
seguir la que vaig publicar primer. 
Precisa que la segona, directa de 
l’alemany i a càrrec de Pau Cirera, 
aparegué a Barcelona el 1936 i fou 
editada per la Unió Socialista de 
Catalunya. Igualment puntualitza 
altres detalls sobre una edició pos
terior, en traducció d’Amadeu Ber- 
nadó.
Em fa l’efecte que l’amic Riera 
té tota la raó. La meva confusió 
pot provenir del fet d’haver apare
gut a França la tercera, que jo 
prenia per la segona. Valgui d’ex

plicació —no de pretext— la meva 
manca absoluta de documents an
teriors a l’expatriació, carència a 
la qual ja m'he referit alguna ve
gada, i felicito Riera Llorca per la 
seva memòria, més exacta que 
la meva. Només em queda pregar 
que hom m'excusi per haver induït 
involuntàriament a un possible error 
bibliogràfic, no transcendental cer
tament però sí digne d’esmena.

No recordo en absolut la reunió 
que evoca Riera. No dubto de les 
seves afirmacions, oi més -si les hi 
van confirmar Bernadó i Cirera, que 
eren parts interessades. La data de 
la conversa —primavera de 1936— 
ja indica que era època de reunions 
febroses i freqüents. Sé que, efec
tivament, en vam sostenir moltes 
amb e|s amics que esmenta, molts 
d'ells desapareguts —Serra i Mo
ret, Comorera, Josep Miret, potser 
també Folch i Capdevila—; igual
ment guardo el record de les dis
cussions, que duraren d’ençà de 
1928, respecte a una frase cabdal 
del Manifest sobre el socialisme 
«per la democràcia» o no.

Segurament no em vaig explicar 
prou bé, per altra banda, quan es
crivia, a l'article esmentat de «Xa
loc», que «una altra traducció me
va, d’Engels i del francès, es per
dé...» No em referia a una altra 
traducció del Manifest. Per què 
l’hauria traduït dues vegades? L’o
bra que es perdé, si no la retroben

entre els papers de González Alba, 
fou Principis del comunisme d'En- 
gels, a menys que fos Socialisme 
utòpic i socialisme científic. Si al
gun dia hom la retroba no em des
plauria publicar-la, encara que sem
pre siguin preferibles les traduc
cions directes, sense passar per la 
segona mà d’un tercer idioma. El 
Manifest mateix podia haver estat 
encarregat directament a Cirera 
perquè el traduís de l'alemany; no 
se'ns va acudir, i per altra banda 
va influir en la decisió editorial el 
fet que la primera edició fou l’an
glesa, encara que lògicament els 
autors l’escriviren en alemany. El 
pròleg dels autors del 1872 diu, 
tanmateix, el contrari: que primer 
aparegué en alemany.
En canvi he de rectificar categòri
cament Riera quan, al número d'oc
tubre, en una sentida nota necro
lògica d’Amadeu Bernadó, diu que 
fou expulsat del PSUC. No. No fou 
«expulsat» del PSUC ni d'enlloc, 
ans al contrari, continuà militant-hi 
quan molts afiliats a aquell par
tit proclamaren llur adhesió al Partit 
Comunista d’Espanya, la disciplina 
del qual ja seguien per endavant. — 
GRANIER-BARRERA (Caracas).

ARBONÈS RESPON
Sr. Director de SERRA D'OR:
La carta del senyor Jaume Melen- 
dres, apareguda al número de 
desembre de la revista, m’obliga
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a escriure les ratlles següents amb 
l'ànim de posar punt final, per la 
meva banda, a aquesta lamentable 
qüestió.
El senyor Melendres és lliure de 
creure el que vulgui respecte als 
motius pels quals vaig adreçar a 
«Serra d'Or» la meva rèplica al 
seu libel, de la mateixa manera 
que jo sóc lliure de no creure que 
ell utilitza contra la seva voluntat 
la llengua amb l’ús de la qual, se
gons ell, jo tenia por de contami
nar la meva puresa política. Conec 
molts escriptors i crítics que, en 
les actuals circumstàncies —i en 
d'altres de pitjors— mai no l’han 
utilitzada ni l’utilitzen, aquella llen
gua, en el quefer professional. És 
evident que si tots ells haguessin 
oposat la resistència que sembla 
oposar-hi el senyor Melendres a 
expressar-se en la dita llengua, 
avui ningú no escriuria en català.

Després el senyor Melendres diu 
que no té «costum d'entrar en dis
cussió amb les persones que es 
lliuren a la pràctica públiéa de l’in
sult». Això deu ser perquè, si el 
tingués, aqueix costum, amb qui 
primer discutiria fóra amb ell ma
teix, car el senyor Melendres s’hi 
dedica àdhuc a nivell professional, 
a aquesta pràctica. Insultant era la 
seva nota sobre el meu llibre, a 
partir del títol mateix, que feia: 
Bienvenido al teatro, Míster Arbo- 
nès; insultant i infamant és, ara,

la seva lletra. Mai no m’he dedicat 
a la pràctica pública de l'insult 
—altra feina tinc a caçar papallo
nes—, i tampoc no he insultat el 
senyor Melendres en cap punt de 
la meva carta. Vaig dir que havia 
jugat, brut i ho vaig demostrar amb 
raons, les quals ell no sols no ha 
refutat, sinó que les ha corrobora
des. En subratllar el text de Molas 
i el meu, el senyor Melendres ha 
posat en relleu que, tal com vaig 
reconèixer d'una manera franca, jo 
n’havia extret fets concrets, fets 
que qualsevol assagista o historia
dor que s’hi vulgui referir haurà de 
consignar amb mots similars als 
de Molas o meus i no farà cap 
plagi. Deia a la meva carta que 
havia omès involuntàriament de 
consignar el títol del llibre d'on 
havia tret part de les dades sobre 
Josep Romeu (fet que posava com 
a exemple) i, evidentment, queda
va implícit que també havia extret 
de la mateixa font part de les que 
feien referència a Esteve Albert 
(malgrat no dir-ho explícitament 
per raons d’espai i per tal com ja 
havia reproduït textualment el pa
ràgraf del senyor Melendres on 
«denunciava el plagi»). El senyor 
Melendres, però, ignora aquesta 
explicació i rebla el clau tot dient 
que la meva impugnació és falla
ciosa! Més: diu que el plagi que 
denunciava «no té en si mateix 
massa importància» i assenyala 
que en cap cas no el feia extensiu

a la resta del llibre. Aleshores, 
què volia dir quan parlava de «re
frito» i de «libro de segunda ma
no»? Què vol insinuar ara, a la 
seva carta, quan diu que «és reve
lador de la forma en què ha estat 
escrit el llibre»? No és jugar brut, 
això? No ho és també dir que en 
la meva carta intento de «minimit
zar el fet d’haver oblidat, en una 
història del teatre català de post
guerra publicada el 1973, El retaule 
del flautista», quan jo no he fet 
tal cosa? I no ho és referir-se al 
meu llibre com a una història del 
teatre català de postguerra, quan 
només cal fullejar-lo per veure que 
no ho és?

Però el senyor Melendres no en té 
prou amb això. Tot seguit em fa 
dir allò que jo no he dit, per tal 
de justificar els insults amb els 
quals acaba la carta. En efecte, 
afirma que jo l'identifico amb els 
qui «amaguen l'ou de cara a les 
noves generacions». D'on ho ha 
tret això? El que dic a la carta és 
que el senyor Melendres ha ata
cat el meu llibre mitjançant tèc
niques semblants a les que utilit
zen aquells qui ens emmascaren la 
realitat, però això no vol dir que 
l'identifiqui amb ells, sinó, només, 
que ha fet ús de tècniques sem
blants a les que empren ells, bé 
que amb una altra finalitat. Per 
ventura el senyor Melendres té 
cua de palla?

I aleshores, el senyor Jaume Me
lendres s’autoerigeix en jutge om
niscient, en inquisidor infal·lible i, 
amb frases lapidàries, en termes 
absoluts, de primer condemna el 
llibre a les flames de l’infern, per 
dolent; tot seguit, es dedica a des
emmascarar, tot proferint insults 
i ofenses, l’incompetent autor que 
s’amaga darrera no sé quines ban
deres.
Podria qüestionar aquest judici so
bre el meu llibre apel·lant a les 
opinions d’altres crítics (ja fetes 
públiques a través de les publica
cions respectives) i fins i tot a les 
d’algunes rellevants figures de les 
nostres lletres (ja expressades en 
forma privada a través de cartes), 
però crec que no paga la pena. 
JORDI ARBONÈS (Buenos Aires, 
República Argentina).

PEL RESSORGIMENT
DEL BALL DE GITANES
Sr. Director de SERRA D’OR:
És engrescador de veure com als 
últims temps han ressorgit aque
lles colles de balls de Gitanes que 
tanta tradició tenien als anys vint, 
als pobles del Vallès Oriental. 
Llegeixo a la premsa que ja hi ha 
colles a Palau Solità, Montcada, 
Rubí, Cerdanyola, l'Ametlla i altres 
pobles.
Que bonic que fóra que es tornes
sin a formar colles per tot el Va
llès, amb aquelles indumentàries

Editorial Laia,

Sant Jordi 1975
Carme RIERA,

TE DEIX, AMOR,
LA MAR COM A PENYORA

«Na Carme Riera no vol redimir ningú del seu estat (....), és 
una escriptora lliure, que deixa llibertat a tothom perquè tot
hom triï lliurement la forma de fer ús de la seva llibertat.»
(Del pròleg de Guillem Frontera.)

Col·lecció «Les eines»/Narrativa
Recordeu els darrers títols d’«EI nus».
Estanislau Torres, Foc a l’albera
Emili Teixidor, Quinze són quinze (antologia de contes catalans) 
Robert Saladrigas, Entre juliol i setembre (2.a edició)
Max Frjsch, Guillem Teli, una història exemplar

Comandes: Distribuciones de Enlace, 
Bailèn, 18 - Barcelona-10
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