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Els francesos sostenen que Alsàcia és un 
país ric i a molts d'ells no els costa gaire 
de creure que si ho és, és en virtut d'al-
guns privilegis. Els alsacians creuen, al 
contrari, que el centralisme de París no 
els dóna la llibertat ni els mitjans d’or-
ganitzar la seva economia i la seva vida 
en general. Si els parisencs diuen que 
Alsàcia és molt rica per comparació amb 
altres zones de l’Estat francès, com Bre-
tanya i el Rosselló, els alsacians poden 
dir —i ho diuen— que la seva riquesa 
relativa no la tenen a costa dels bretons 
o dels catalans. Els parisencs —i altres 
francesos— pensen que Alsàcia hauria de 
considerar-se satisfeta de ser una de les 
zones més riques de l'Estat francès; però 
els alsacians tenen raons de pes per fer 
comparacions entre el seu país i el cantó 
suís de Basilea i el Land alemany de 
Bade-Wurtemberg. Al llarg de la seva his-
tòria, Alsàcia ha passat períodes llargs 
formant part de l’Estat francès i d’altres 
formant part dels Estàts alemanys. Lluís 
Nicolau d’Olwer, a Caliu, referint-se a un 
oficial alemany que conegué durant el seu 
empresonament a Fresnes, diu: «... potser 
era un alsacià com tants n'hi ha, que no 
solidaritzant-se ni amb els alemanys ni 
amb els francesos, sota el règim de París 
enyoren l'autonomia i la llengua alema-
nya i sota el de Berlín la llibertat espiri-
tual i el sentit humà de la cultura fran-
cesa. Tragèdia dels pobles fronterers, que 
podrien ésser llaç d’unió i són poma dc 
la discòrdia». Alsàcia, ens diu algun periò-
dic francès, és rica en comparació amb 
la mitjana francesa; però els alsacians 
senten afinitat amb el cantó suís de Ba-
silea i amb el Land alemany de Baden- 
Wurtemberg i creuen que el seu nivell 
de vida hauria de ser com els dels pobles 
afins. En esclatar la segona guerra mun-
dial vaig anar a raure a Bordeus, on hi 
havia un grup nombrós d'alsacians eva-
cuats del seu país que, a desgrat que feia 
vint-i-un anys que Alsàcia havia estat ane-
xionada a França, no parlaven francès, 
tot i que la darrera anexió a Alemanya 
havia durat només trenta-vuit anys. Hi 
havia entre ells molta gent d’edat, que 
havien nascut francesos, havien esdevin-
gut alemanys després de la guerra de 1870- 
1871 i altre cop francesos acabada la guer-
ra de 1914-1918; que podien ser els nens 
de «la darrera lliçó» del famós conte de 
Daudet. En plena guerra contra Alema-
nya hom distribuïa a Bordeus, per als 
refugiats alsacians, dos periòdics en ale-
many, a un dels quals l’«Elz», i a «La Pe-
tite Gironde», un Walter Thomas s’esfor-
çava a convèncer els bordelesos que eren 
tan francesos com poguessin ser-ho ells, 
«a desgrat de les diferències de llengua 
i de religió». Actualment, un cinc per 
cent de la població activa alsaciana agafa 
cada dia l’autocar per anar a treballar a 
fàbriques i tallers d'Alemanya i de Suïs-
sa, i un onze per cent de la mà d’obra 
d’Alsàcia és d’immigrants. Els alsacians, 
descontents de mena, es queixen del mal 
estat de les seves carreteres, la qual cosa 
fa que, tot i que la línia recta més curta 
entre Estrasburg i Mülhausen sigui dins el 
territori de l’Estat francès, puguin fer 
el trajecte més de pressa fent marrada 
per territori alemany. Després de París, 
Alsàcia és la zona de França que paga més 
impostos per cap i és una de les menys 
afavorides pel pressupost de l’Estat fran-
cès. Curiós, oi?

VICENÇ RIERA LLORCA

VIURE I ESCRIURE
No he estat mai aficionada a les profuses 
descripcions de paisatges. De petita solia 
saltar els trossos en els quals l’autor atu-
rava l’acció per demostrar que era ben 
capaç de descriure una posta de sol, una 
vall frondosa o un riu majestuós. Després 
vaig aprendre que això és una cosa que 
no s’ha de fer i llegia obedient, amb més 
sentit del deure que no de pura diversió, 
car hem de reconèixer que la capacitat 
de contemplació de la bellesa immòbil 
exigeix un grau elevat de percepció es-
tètica.
Sé prou bé que descriure un paisatge ha 
estat sempre una gran temptació de l'es-
criptor. Convertir aquella cosa llunyana: 
arbres, aigua, claror que embolcalla les 
coses, jocs d'ombres i de llum, convertir- 
ho, dic, en aquesta cosa pròxima que són 
les paraules, vet aquí una alquímia temp-
tadora. Malgrat que, així que es conver-
teix en paraules, el paisatge deixa de ser 
llunyà per esdevenir una experiència ple-
na, farcida, amb el llast del pes immens 
de les idees. Ara, per exemple, he vingut 
del país més literaturitzat paisatgística-
ment ; el país de Heidi, de la versió infan-
til i blanca del nostre abrupte Manelic, 
ens dóna abundant literatura-paisatge. La 
Literatura xopa aquest país d’entreforc 
que és Suïssa. Tot zigzaguejant per les 
carreteres de Berna a Basilea, de Basilea 
a Luzerna, de Luzerna a Lugano, sorgien 
els personatges dels meus records no vis-
cuts. Venint de Luzerna, per les frondes 
del Llac dels Quatre Cantons, podia veure 
el meu Guillem Teli donant un cop de 
peu a la barca dels seus capturadors i 
llançant-los a les ones furioses del llac.
Recordo que m’era especialment difícil 
entendre com es podia congriar una tem-
pesta tan terrible com la que obliga els 
soldats del Governador a desfer els lli-
gams del seu presoner perquè els ajudés 
a guanyar la riba. A mi m'era difícil ima-
ginar-me un llac gaire més gros que el 
llac del Parc de la Ciutadella. Però també 
sabia que si Schiller deia que hi havia 
una terrible tempestat, me l’havia de creu-
re. Veient el Llac dels Quatre Cantons, 
comprens perfectament que els esbirros 
del Governador s'hi submergissin per sem-
pre més.
Vam foradar la muntanya a cavall d’un 
tren, per enfilar-te al qual havies de com-
plir al peu de la lletra una sèrie de res-
triccions com són ara: portar les finestre-
tes del cotxe hermèticament tancades, els 
fars i els llums del cotxe apagats, i el fre, 
fins i tot el fre de mà, armat. Si com-
pleixes tots els manaments, t'esquitlles dc 
les urpes del terrible Sant Gotard, que 
t’ha barrat el pas, i surts a la vall de 
Lugano, la Lugano bella dels anarquistes 
de Pietro Gori. Pietro Gori diu als suïssos 
que foragiten els anarquistes, que insul-
ten la llegenda del seu Guillem Teli. L’es-
plèndida Lugano no feia pas aire de re-
cordar-se dels seus cavallers errants, em-
pesos cap al nord. Vaig enviar una postal 
a cada un dels actors que ara assagen 
el Layret, i a cada postal una paraula: 
Addio Lugano bella oh dolce terra 
mia scacciati sens colpa gli anarchici 
van via...
Realment per a mi els paisatges estan 
impregnats de literatura.

MARIA-AURÈLIA CAPMANY

«PER LA LLENGUA I PER L’ESCOLA»
Voldria glossar un breu parlament de 
Pau Vila sobre el tema; i no perquè cal-
gui aclarir les seves paraules o treure’n 
un entrellat, sinó perquè ens poden aju-
dar a sortir —des d'uns angles vitals de 
caràcter ideològic i ara ja polític— de la 
confusió creada entorn de la suposada 
condició «bilingüe» del nostre poble. Pau 
Vila pronuncià el seu parlament molt 
lluny —a Caracas—, ja fa molt de temps 
—el 26 d’octubre de l'any passat—, i en 
ocasió dels Jocs Florals de l’exili.
Pau Vila, en la seva activa ancianitat, fou 
breu, combatiu i rigorós: qualificà la 
postguerra d'inhumana i assoladora i 
la culpà de la ruptura en l’evolució cultu-
ral del nostre poble; titllà de «defallença» 
el fet que les noves generacions s'hagin 
«afectat» tant per aquesta situació que 
no sàpiguen escriure (molts) el català, 
n’hi hagi que ni el sàpiguen llegir i que 
només el parlin i no pas bé; i afegí al 
panorama, naturalment, el que anomenà 
«la influència d'onades de forasters atre-
tes per les desmesurades possibilitats de 
treball; gentada sobrevinguda que ha po-
sat el nostre poble en perill de tornar-se 
bilingüe, de descaracteritzar-se per manca 
de mitjans d’assimilació».
Tenim, doncs, segons l'il·lustre pedagog 
i geògraf, tres fets: el desenllaç de la 
guerra, favorable als «promotors de 
la lluita», amb la coherent situació que 
el seguí; la defallença o abandonament 
(pensem en els termes que utilitzà Jordi 
Rubió, parlant de la decadència nacional 
del segle xvx: «afluixaments col·lectius») 
en qüestions de coneixement i ús del ca-
talà que avui encara dura; i la «interfe-
rència massiva» —com diu literalment 
Pau Vila— del castellà dels immigrats. 
Però Pau Vila no és pessimista. Tot se-
guit passa a l'exhortació i a l'exposició 
de les mesures que cal emprendre per tal 
d’evitar la davallada i començar la su-
peració. La seva argumentació és clara 
i precisa: si d’una banda el català «ha 
assolit en el camp de la creació i de la 
investigació, la virtualitat lingüística de 
qualsevol idioma de cultura», per l’altra 
hi ha el risc que la llengua només es 
mantingui en aquests graus entre perso-
nes de cultura o lletraferits i que «la per-
sonalitat del nostre poble es desvirtuï». 
Per tal de sortir d'aquesta divisió mortal, 
tot tenint present que «l’ambient estatal 
mai no ens ha estat propici», cal allò que 
és més efectiu: «disposar de l'escola». 
El català, diu Pau Vila, ha d'ésser el mò-
bil de l’ensenyament. «El que cal, el que 
s’ha d'establir —afegeix—, és l’escola bà-
sicament catalana», i a continuació cita 
dues vegades Alexandre Galí, però també 
els psicolingüistes, «suecs especialment»; 
i qualifica de «delicte» el fet que l’ense-
nyament no es faci plenament en català, 
ja que la manca d’una «escolarització ca-
talana» pot portar, amb les «interferèn-
cies» esmentades, a despersonalitzar-nos, 
i com diu, enèrgicament, «no podem res-
tar passius», sinó disposar-nos a voler 
que l’escola sigui eminentment catalana, 
perquè «en depèn l'expansió de les gene-
racions futures». «Hem d’exigir-ho!», ex-
clama. Però ell mateix —el pedagog i l’ho-
me de ciència—, arribat aquí, es pregunta, 
davant de tothom: «Com fer-ho?». I ell 
mateix respon: «Això que ho considerin 
els polítics». Davant de tothom. Una al-
tra resposta, orientadora per als polítics. 
és a La llengua i el poble de M. Reixach 
fnàgina 111), i diu: «Aprendiéndolo desde 
pequeños no les costaría nada-».
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