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SANT JORDI 1976,
A BARCELONA:
LLIBRES, ROSES I PAÍS
—Sant Jordi va matar el Drac, 
perquè tirava fum a la Princesa; 
i, amb una llança, el va pescar. 
Ens ho ha explicat la senyoreta.
El nen, un argentviu, era petit, 
i ha dit ei que va entendre. Cer-
tament, la història que, ahir, a 
l'escola, els va contar la mes-
tra, no anava més enllà.
Uns xicots, que han pujat al 
tren a Sant Andreu de la Barca, 
comenten si els pagaran o no 
els sous endarrerits. Un ha dit 
que a un company l’han tornat 
a penjar (a l'examen de conduc-
ció —cal precisar-ho: aquesta 
vegada, era un terme figurat].

Tres homes grans parlaven de 
política, i, al compartiment del 
meu darrera, dues dones s’ex-
clamen:
—Avui m'han cobrat les patates 
a trenta-cinc pessetes el quilo. 
I el més fotut és que al pagès 
les hi paguen a duro.
—Oh!, i espereu-vos —replica 
l'altra, que també està esvera-
da—. M'han assegurat que, molt 
aviat, un pa valdrà quaranta pe-
les!
—No sé pas on anirem a parar! 
El Carrilet s'atura. Ja som a Bar-
celona. He baixat del vagó, i em 
dirigeixo cap a la plaça de Cata-
lunya: a la fira de llibres i de 
flors. 23 d’abril de 1976.
És ben veritat que, per Sant

Jordi, a Barcelona sempre sem-
bla que sigui festa. La Rambla 
de les Flors l'han transformada, 
i el Passeig de Gràcia també, i 
la Rambla de Catalunya; a Sants, 
a Hostafrancs, a la Bordeta... 
tots s’havien preparat per in-
tentar la reivindicació cultural. 
Enguany, el fet més important, 
potser, era l'aparició del diari 
«Avui». A les nou del matí 
era difícil de poder-ne comprar 
un exemplar. El venedor d’un 
quiosc del pla de la Boqueria 
ens va assegurar que a dos 
quarts de quatre de la matinada 
ja havia venut els cinc-cents nú-
meros que li n'havien distribuït. 
A la redacció del diari català, 
a la tarda, comentaven que, en 
el trajecte des de l’editorial ais

quioscs, n’havien desaparegut 
paquets sencers, i alguns subs-
criptors només van rebre la faí- 
xeta amb l’adreça: el diari havia 
volat, com per art d’encanta-
ment. L'èxit va sorprendre, de 
molt, l’empresa.
Pensem, ara més que mai, que 
cal que el diari estigui molt ben 
fet. Aquesta eina, ho sap tot-
hom, és una de les coses que 
necessitem. Ara ja podem estar 
segurs que, si l’«Avui» arriba a 
tenir la categoria suficient, i si 
tots els mecanismes professio-
nals funcionen amb intel·ligència 
i modernitat, el públic respon-
drà de manera definitiva. És real-
ment molt important el fet que, 
tothom qui necessiti el diari ca-
talà, el pugui trobar al carrer,
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amb naturalitat, al mateix preu 
dels altres, amb tota la Informa-
ció Important del món, I és ne-
cessari de poder-hl llegir amb 
la llengua popular I amb bona 
gramàtica la situació exacta dels 
Països Catalans. Certament, si 
l’.Avul» s'ho proposa, pot ser-
vir per avançar amb el pas més 
llarg. No pot fallar. Cal que no 
l’errln. Costaria de tornar a 
reprendre una empresa com 
aquesta.
A primera hora del matí, a la 
Rambla, anaven arribant les 
noles I els nois de les escoles, 
acompanyats pels mestres. Por-
taven signes reivindicatius al 
pit o al front, en forma de vi-
sera, o els cantaven sense ma-
nies.
Aleshores, encara podies mirar 
amb una certa tranquil·litat els 
llibres exposats a les parades 
I olorar les roses que prepara-
ven els venedors. HI eren a mi-
lers, vermelles com la sang, I 
fresques.
SI parem atenció, notarem que 
un dels llibres acabats de pre-
sentar adverteix ben clarament 
que una flor no fa estiu; nl mil 
roses, així com així. Natura, 
ús o abús és una obra que un 
grup de persones havia anat 
elaborant des de l'any 1972. Ra-
mon Folch ha estat el coordina-
dor d'aquest «Llibre blanc de la 
gestió de la natura als Països 
Catalans», I avisa tothom: «La 
situació de la natura s’ha tor-
nat conflictiva, i ens obliga a 
plantejar-nos-la com un proble-
ma: un greu problema de sub-
sistència». (...) És necessari 
que mesurem l’ús de la natura. 
SI no ho fem així, sapiguem que 
destruïm el futur. Pensem-hi. 
(...) El fenomen és conseqüèn-
cia d’una mena de ceguesa col- 
lectiva, I d'un obtús afany de 
lucre, sense Imaginació. (...) 
Sembla com si als qui progra-
men l'economia del país no els 
calgués menjar ni respirar. (...) 
Només sobreviurem sl som In-
tel·ligents. Cal que ho siguem 
veritablement, d’Intel·ligents, per 
salvar la natura, que és el medi 
natural I Insubstituïble del ser 
humà».
La Rambla era el centre de la 
gran festa. HI havia arribat una 
gran gentada. Caminem amunt 
I avall. Era una borratxera de 
gent amb ulls rlents. Quasi sen-
se adonar-me’n, sl em trobava 
a una punta de la Rambla, en 
un moment em trobava a l’altra 
punta I no sabia ben bé com hl 
havia arribat.
De passada, topaves amb cares 
conegudes, I veles grups d'a-
mics que també feien el recor-
regut.
A les parades, havien escrit a 
unes pissarres: «Aquí, ara ma-
teix, l'autor signa els seus lli-
bres». Els escriptors més mati-
ners, em penso que van ser

La més gran, la més alegre novetat del dia: el diari «Avui» 
a Ies mans de la gent. (Foto: Barceló.)

Manuel de Pedrolo I Teresa Pà-
mies.
Una de les vegades, em vaig 
desviar d’aquest camí per anar 
a la plaça de Sant Jaume. Vaig 
voler fer marrada I em vaig en-
tretenir a la llibreria Documen-
ta. Casualment, hl havia en Jau-
me Fabre I en Josep M. Huertas 
Claverla que signaven exem-
plars de Tots els barris de Bar-
celona.
—Huertas —vaig dlr-ll—, em 
pots contestar unes preguntes?

Josep M. Huertas Claveria.

—Al, que se m'emporten (a una 
altra llibreria).
—Només tres preguntes —vaig 
Insistir.
—Digues, digues.
—Què representa per a tu 
aquesta Festa del Llibre?
—La llibertat —I ha respirat 
profundament.

—Què faràs ara?
—Encara treballem en aquesta 
obra. Són sis volums, i prepa-
rem els darrers. Això ens por-
tarà molta feina, encara.
—¿I com a periodista...
—Penso tornar a "Tele-exprés* 
—s'afanya a contestar—. La me-
va idea és continuar treballant 
en aquesta professió. Després 
d'acabar l'obra Tots els barris 
de Barcelona, però, voldríem 
descansar, perquè això ha estat 
una mena de summa teològica 
en petit. Estem morts, eh?, tots 
dos.
Penso: és ben veritat que els 
cansats fan la feina. La dita po-
pular gairebé sempre l'encerta. 
A la plaça de Sant Jaume I al 
carrer del Bisbe també hl ha 
concurrència, llibres I flors. Uns, 
fins I tot, pretenen vendre fla-
biols I espanta-sogres emboli-
cats amb cintes de les quatre 
barres. Molta gent volia entrar 
a visitar el palau de la Genera-
litat, que, cada any, també l'om-
plen de roses. Hl havia massa 
cua. Feia recordar els dies del 
racionament. Els mossos de l’es-
quadra no deixaven entrar, en-
cara, I volien posar ordre. No 
em vaig pas esperar.
Al cap de pocs dies, en aquell 
Palau es reuniria la Comissió 
del règim especial per a Cata-
lunya. Hom pensa que entendre 
els catalans, no costa pas tant 
com, al llarg del temps, han pre-
tès demostrar alguns polítics. 
El que volem, ho pot saber tot-
hom. Necessitem ser ben bé

nosaltres, a plena llum I sense 
embuts. Volem plantejar-nos I 
resoldre’ns els problemes. Vo-
lem viure la nostra pròpia cultu-
ra. Entès en termes ben sen-
zills: tant volem fer servir les 
olles, les cassoles I la paella a 
la nostra manera, com volem 
parlar, escriure I llegir de la 
manera que podem fer-ho, com 
volem practicar tots els oficis 
que ens corresponen, I volem 
administrar-nos I governar-nos 
segons les nostres pròpies lleis. 
Aleshores, la nostra cultura, 
respectada I polida, la podrem 
oferir —com deia no fa gaires 
mesos un dels nostres poetes— 
a un món d’homes que necessi-
ten viure justos I en pau.
Els moments més moguts de la 
jornada foren aquells durant els 
quals es produïren manifesta-
cions.
El Consell havia fet públic un 
comunicat cridant tothom a rei-
vindicar la llibertat, l'amnlstla 
I l’estatut d'autonomia. El dia-
ri del dia 24 —l'utilitzo per-
què en aquella estona jo no hl 
era— feia constar que «per a 
celebrar una jornada d’aflrmacló 
popular, a Barcelona es va ob-
servar, cap a les vuit del ves-
pre, una circulació Important de 
manifestants des del capdamunt 
de la Rambla fins a la Plaça de 
Sant Jaume. Van deixar penjada 
una pancarta, amb bandera ca-
talana estelada I frases subver-
sives, en un dels arbres de Ca-
naletes, I una altra prop del pla 
de la Boquerla. La plaça de Sant 
Jaume quedà plena de gom a 
gom fins que els manifestants 
foren durament dispersats per 
les nombroses forces de policia 
armada que hl havia estaciona-
des. Hom cridava: "Viola, dimis-
sió" I "Llibertat, amnistia. Esta-
tut d’Autonomia"».
Alguns manifestants portaven 
samarretes amb l'emblema de 
la projectada Marxa de ,a Lli-
bertat I la Inscripció «Poble ca-
talà, posa’t a caminar».
Uns contracu Itura Is també es 
volgueren fer sentir, I corrien 
I cridaven: "Fuera las rosas, vi-
van las alcachofas*. Diuen que 
alguns d’aquests nois van plxar- 
se al cancell del Liceu.

UN LLIBRETER FA LA PARADA
La vigília, al migdia, davant ma-
teix de la font de Canaletes, en 
Joan Ballester, ajupit, colla un 
cargol, entre ferros I fustes, 
cartrons I cordills. Vaig pensar 
que, enguany, el faria parlar del 
tripijoc que s’organitza.
—Senyor Ballester —finalment 
li vaig poder parlar—, per què 
anomenen la vostra tendeta de 
la Festa del Llibre, la «Parada 
del Diccionari»?
—Ja us ho explicaré. L’any 1950 
feia poc que havíem començat 
la campanya del Diccionari Ca- 
talà-Valenclà-Balear. Em preocu-
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Joan Ballester i Canals.

pava d'arribar al carrer i portar 
tot el que representava com a 
símbol dels Països Catalans a 
una difusió de gran abast popu-
lar. Aquell any, vam aprofitar el 
Dia del Llibre per posar una pa-
rada al començament del Pas-
seig de Gràcia. Vam muntar 
grans plafons que anunciaven el 
Diccionari i vam lligar una pan-
carta de roba d'un arbre a l'al-
tre. Hi figuraven el nom de la 
gran obra d'en Moll, un escut 
i el mapa dels Països Catalans. 
És per això que, malgrat tenir-hi 
tota mena de llibres en català, 
des d'aleshores, la nostra, és 
coneguda per la «Parada del Dic-
cionari».
—Quants títols nous hi heu tin-
gut exposats, enguany?
—Serà difícil recordar totes les 
novetats.
—Ho comprenc. Tampoc no us 
demano ben bé això.
—En xifres, puc calcular més 
de seixanta títols nous.
—Podeu dir-nos el nombre que, 
de nous i de vells, n'heu ofert 
als compradors?
—De quatre-cents a cinc-cents. 
—I les vendes, com han anat?

' —Els llibres més venuts a la
nostra parada han estat: Milions 
d'ampolles buides, Història de 
l’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, La revolta de 1936 a Bar-
celona, Evolució del caràcter ca-

> talà, Síntesi d'història dels Paï-
sos Catalans, Xile al cor, La 
mort en punt, Un regne per a 
mi, Tots els barris de Barcelona, 
Llibre blanc de la natura, L'es-
pectacle obsessiu i Història bà-
sica del catalanisme. Tampoc no 
podem oblidar la venda extra-
ordinària de tota mena de llibres 
infantils, ni la dels diversos pòs-
ters entre els quals van merèi-
xer la màxima atenció els dels 
presidents Macià i Companys.
—Ara sigueu altra vegada taxa-
tiu. Torneu a dir xifres, si us és 
possible.

• — És difícil. Mireu, tres mil lli-
bres venuts.
—Com funciona el mecanisme 
d’una parada d’aquestes?

—El muntatge és més complicat 
del que sembla. Cal pensar que 
hi ha d'intervenir gent diversa: 
fusters, pintors, els muntadors 
de l’estructura metàl·lica, la gent 
que instal·la els plafons de fus-
ta. els electricistes. Tot aquest 
enrenou, cal coordinar-lo. El pro-
veïment de llibres és molt deli-
cat, qualsevol oblit sempre serà 
mal interpretat per l'autor del 
llibre que ha passat per alt. La 
col·locació dels llibres als tau-
lells, feta en un marge de temps 
molt escàs, no permet resoldre 
l'impossible de posar tots els 
títols a la primera fila. Si un 
llibre no és tan visible com els 
altres, el fet també serà mal 
vist per l'autor i per l'editor. En 
fi, problemes rai. Cadascú mira 
el seu i a nosaltres ens afecten 
tots alhora.
—Ens voleu dir alguna altra 
cosa?
—Sí. La nostra és la parada 
de tots, del públic comprador, de 
les persones que, d'una manera 
desinteressada, ens vénen a 
ajudar a vendre, dels autors, 
dels editors, dels intel·lectuals, 
i de tot el públic que no hi man-
ca mai, és d'aquella gent que 
travessen mig Barcelona i que 
vénen a la parada com per un 
acte de fe. No és pas fàcil d'ex-
plica r-ho, cal viure-ho de prop 
i considerar-ho. En fi, la nostra 
és una més de les vint-i-set pa-
rades que, si voleu complir, hau-
reu de recórrer. Totes estan, 
sense reserves, al servei dels 
Països Catalans.

EDICIONS LA MAGRANA,
UNA EMPRESA FLAMANT

Jaume Fuster és un membre del 
grup de persones que pensa ti-
rar endavant aquesta trifulga. 
D'entrada li insinuo:

-—Ja és prou bo el moment ac-
tual perquè una empresa par-
ticular iniciï un negoci d'aquest 
tipus?
M’ha respost que ells creuen 
que sí.
—Qui sou els de La Magrana?
—Som —diu en Jaume Fuster— 
un equip format per Francesc 
Vidal i Jordi Moners, professors 
de català de la DEC, Carles-Jor- 
di Guardiola, llicenciat en filolo-
gia catalana i investigador, i jo 
mateix, com a tècnic i com a 
escriptor. Aquest equip vam de-
manar a ITgnasi Ponti, enginyer 
industrial vinculat a totes les 
aventures culturals catalanes, 
que tramités a nom seu un per-
mís editorial, que, per sorpresa 
nostra, ens va ser concedit en 
quinze dies. Cal dir que un grup 
de gent de tots els Països Cata-
lans ha subscrit uns comptes 
en participació, la qual cosa ens 
dóna el capital mínim per a ar-
rencar. Funcionem collegiada- 
ment i procurem que, de mo-

Aquesta Rambla dels Llibres, no és fàcil d’explicar; cal viure-la. 
(Fotos; Barceló.)

ment, les despeses generals si-
guin mínimes.
—Per què vau prendre la deter-
minació de crear una editorial? 
—Atenent a la recuperació I a 
l’efervescència de la cultura ca-
talana arreu dels Països Cata-
lans. Vam creure que seria opor-
tuna una editorial nova. No amb

Jaume Fuster.

criteris competitius amb les al-
tres empreses del ram, sinó per 
cobrir una mena de buit: el dels 
manuals, el de la literatura mar-
ginal I el de l'assaig polític.
—A la Festa del Llibre d'en-
guany heu estrenat l'editorial i 
heu presentat tres treballs: un 
llibre d’un valencià, un altre 
d'un autor del Principat, i un 
tercer (que fou finalista del pre-
mi Víctor Català) d'un home de 
les Illes. És, potser, una de les 
característiques de les vostres 
publicacions, o ha estat una ca-
sualitat?
—No, no, ens interessa servir 
tots els lectors catalans, i vo-
lem publicar obres dels autors 
do les Illes, dels del País Valen-
cià i dels del Principat.
—Posant l'exemple dels tres pri-
mers títols, ja apareguts, par- 
la'ns de les tres branques que 
penseu fer créixer.
—El llibre número 1 és Un país 
sense política de Joan Fuster.
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Es tracta d'un assaig político- 
cultural. De fet, és com una 
mena de continuació de Nos-
altres, els valencians; aquesta 
edició incloïa els articles publi-
cats fins a l'any 1962, I Un país 
sense política l'integren els arti-
cles restants, fins al 1976. Dins 
aquest grup, que podríem dir-ne 
d'assaig socieconòmic cultural, 
aviat editarem un llibre de Jo-
sep M. Llompart: Retòrica i Poè-
tica, que és un treball d'investi-
gació literària. També hi ha en 
projecte alguna traducció de ti-
pus polític. El llibre número 2 
és Síntesi d’història dels Països 
Catalans de Jordi Moners. Pen-
so que el llibre d'en Moners es 
deu haver exhaurit, a les para-
des de Barcelona. Aquests ma-
nuals seran sempre prims (al 
voltant de les cent pàgines), I 
seran llibres de divulgació de 
temes catalans, per a les perso-

nes que estudien llengua cata-
lana i que volen ampliar els co-
neixements; en definitiva, pen-
sem que a la llarga han de ser 
per a tothom. Dins aquest grup, 
hi ha en preparació un Manual 
d'estructura econòmica dels Paï-
sos Catalans, que és un treball 
d'un equip d'economistes del 
País Valencià, el secretari del 
qual és en Vicent Soler Marco. 
També voldríem publicar-hi un 
Manual de geografia dels Països 
Catalans (fóra part d'un dels co-
municats presentats als col·lo-
quis de Perpinyà). El llibre nú-
mero 3, Les denúncies de Toni 
Mus, entra dins el grup o sec-
ció de literatura, on tractarem 
tots els gèneres, i procurarem 
de recuperar els autors clàssics 
catalans. D'entrada procurarem 
editar Preguntes i respostes so-
bre la vida i la mort de Fran-
cesc Layret de Maria-Aurèlia

Capmany i Xavier Romeu, i un 
text de Cèsar-August Jordana, 
publicat a l’exili.
—No cal dir que us desitgem 
una bona collita de la fruita del 
magraner. Jaume, com pagueu 
els autors?
—M'interessa que em preguntis 
sobre aquest assumpte, ja que 
hi ha qui es creu que no com-
pensem com cal el treball dels 
escriptors. Paguem com totes 
les editorials, segons les nor-
mes de l'INLE; però som cons-
cients que l'autor és la peça 
més important de tot el meca-
nisme editorial, i que, per tant, 
se li han de donar els millors 
tractes.

TOT UN POETA
—Tu ja ho saps com m'ha cos-
tat de publicar aquest primer 
llibre —em diu en Jem Caba-

nes—, / ara resulta que no el 
troben tan dolent.
El personatge no és gaire alt, 
escardalenc; té els ulls blaus 
i, a primera vista, es noten da-
munt d’ell un grapat de quilos 
de bona persona. Avui ha entrat 
trempat com un gínjol allí on 
ens trobem. Porta un vestit mar-
ró, camisa blanca, corbata vi-
rolada, dos clavells a la solapa 
(un de blanc i un de rosa) i el 
cigar encès a la boca, llarg i 
gruixut.
—Noi, un dia és un dia —em fa. 
—Mira, Jem, no hi donem més 
voltes. Escriu el que vulguis en 
un full holandès i celebrarem 
així que A festes de pollancs 
i aurores ha sortit al carrer.
«Si els pollets parlessin! Què 
farien, sinó piular-se quantes 
penes no els costà de trencar 
la clova i trobar-se, esverats i

CONCERT DE LA “CORAL SANT JORDI“ PATROCINAT PER “LA CAIXA“

Sota el patrocini de la CAIXA DE PENSIONS PER A LA VELLESA I D’ESTALVIS va tenir lloc, amb un èxit extraordinari, 
a l’església dels Josepets, de Barcelona, el concert que cada 23 d'abril ofereix tradicionalment la «Coral Sant Jordi». 
Aquest any ha estat dedicat a la memòria de mossèn Antoni Batlle, en el vintè aniversari de la seva mort.
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empegueïts, davant madona llo-
, ca, feta un abús de plomes i 

d’escainada atenció. I en aca-
bat? Tot com abans. Com fer- 
s’ho per piular bé, amb uns 
bons registres? I, au!, a tren-
car més cloves, a descrèdit de 
tots els mètodes anticonceptius.
I vés-te demanant infinitament 
si s'ho valia, d’haver esgallat la 
primera. Amb aquella angúnia 
d’arrossegar la pretensió d'ha-
ver fet malbé la perfecta geo-
metria d'una closca d'ou, i con-
templar com hi xala, tota mora-
lista, la lloca, la incontinència 
musical d'un gall de mala cres-
ta. I vet-ho aquí, un primer lli-
bre. Un ou excessivament co-
vat? En tot cas, un pollet in-
feliç, gairebé fet de descuit.

* Pobres autors novells, per què 
acabeu de complicar í’esgarria- 
dissa del galliner? Tanmateix, 
déu n’hi doret, si us heu pogut 
salvar les ales de la mullena 
de la facilitat.
>1 bon pic sóc aquí, torno a la 
meva. Si ets l'autor, només t’ex-
plicaràs els teus poemes amb 
un altre poema; val a dir, esti-
rant-los. I si no, només et res-
tarà el goig de prendre el pèl 
del lector segon, o lector ras. 
Ah lector, si sabies com la im-
premta ens ha trigat, tu que 
tens el nerviós benefici de to-
tes les plus-vàlues; pots llegir 
o no, pots traduir-t’ho i traduir- 
t'hi, o repetir-ho, t'hi pots enlli- 
totxar o fer-t'hi córrer el comp-
tador. Ara, recorda-te'n, un po-
llet només aprofita l'engreixallo- 
ques —si no se li mor, o se li 
gama d'una magresa insupera-
ble. A tu, doncs, un pollet no-
més t’hauria de fer nosa —i no 
et deixis rifar pels estintolaires 
de la cultura. No el planyis, 
doncs. Atia-li al damunt els es-
parvers més fets a l'ofici que 
coneguis. Avicia pollets, i et 
sortiran Hoques descarades i sa- 
gristanes; unes patums mortes, 
ai; gallines mullades, vet-ho

> aquí. I no et recarà pas poc, 
sagalet! Envia’l a pastar d’una 
puntada... mes, si te l'aguanta, 
tots haurem begut oli, com hi 
ha món!»
—Ara que ens hi hem posat,

• parla'm una mica d'un altre lli-
bre que porta un tant per cent 
considerable de feina teva: Ir-
landa, què en fas, dels teus 
fills?
-Sí.
—Era la primera oferta d'una 
traducció literària. No enganya-
va: fóra ruïnosa, parlant en pe-
les. No m'hi faria el jornal, però 
hi podria pastar la llengua. El 
llibre, narrativament simple, ofe-
ria prou deliqüescència lírica 
per a un pòtol del sentimenta-
lisme, que no pot passar dia 
sense veure's als ronyons de

» l'apocalipsi. I prou malignitat 
idiomàtica per escometre-hi el 
català. A part que en duia una 
de cap. Efectivament, sempre
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he cregut en la veritat d'un ca-
talà que ho sigui de debò, i no 
un pelat barceloní cofat amb 
alguna vistosa plometa mallor-
quina. Un català que concentrés, 
enamorada i disparada, la inte-
gritat de la parla dels Països Ca-
talans, entorn d'un pal de paller 
morfològic que, en aquest cas, 
seria un Fabra ben amorosit.
—I doncs, què fem?
—Calia provar-ho, i l'intent se 
m'ha desfogat en aquest llibre. 
Com a punt de referència, em 
vaig dir que no hi utilitzaria cap 
terme que no hagués sentit dir

Jem Cabanes.

en algun racó o altre del meu 
pelegrinatge descosit per l'am-
pla geografia del país. Que po-
tenciaria semànticament un lè-
xic, diguem-ne rural, esplèndid 
i pistonut, que una literatura 
massa llibresca va obliterant. 
En fi —i ja cal acabar—, a so-
bre hi calien trampes, ves si 
no! L’ideal hauria estat de poder 
trasposar l'experimentació sin-
tàctica de l'original en català. 
Ara, en un indret on la anorma-
litat lingüística es converteix 
fàcilment en cafrenada puritana, 
aquest ideal —i tots els ideals 
privats no passen d'arrencades 
de boig— m'hauria merescut 
una acusació d'analfabet en ca-
talà —mala llampuga qui ho pen-
si!—, i sobretot d’ignorant de 
la llengua original. I bé, mi-
nyons!, que m'hi faig les garro-
fes... i el matxo que somio tenir 
encara!
—Així és que... —dic jo.
—Esperant hores més compren- 
sures i saboroses, vaig optar 
per mudar aquella festa major 
sintàctica amb un voltacarrers 
imaginal, lèxic i d’entusiasme 
semàntic. Fet i fet: un xàfec de 
dubtes, una llampegada de fel-, 
na, i uns trons de por. Això a 
part, /Trisches Tagebuch con-
vertint-se, talment el sol en iris 
—ai vatua la gresca!—, en un 
Irlanda, què en fas, dels teus 
fills?
Ja ha pensat de fer-ne una al-
tra, de traducció.
—Estic il·lusionat —diu—. Em 
portarà un any de feina.
De pessetes rai, poques n’hi 
floriran. Però, ell té raó: val la 
pena.

ALTRES ACTIVITATS DEL DIA 
I QÜESTIONS BREUS 
AL RESPECTE
A l'entrada de l'Ateneu van 
muntar una exposició amb els 
cartells anunciadors, durant cin-
quanta anys, de la Festa del Lli-
bre; també hi havia unes foto-
grafies retrospectives ben signi-
ficatives.
Els escriptors van signar un 
manifest, reclamant el que tanta 
gent reclama.
Ara mateix, diuen els tècnics, 
encara no podem donar xifres 
exactes sobre el volum de l'o-
peració de la Festa del Llibre. 
Els productors (els preus de 
cost, aquests dies pugen tant, 
que ells estan esparverats), els 
impressors, els enquadernadors, 
els distribuïdors, per acabar de 
fer i de col·locar tota la merca-
deria uns dies abans de la Fes-
ta, havien hagut de suar tinta. 
A València i en altres indrets 
dels Països Catalans, la Festa 
del Llibre també ha esdevingut 
un èxit.
Dijous, dia vint-i-dos d’abril, 
Francesc Bofill va sortir de la 
presó Model, en llibertat provi-
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sional sense fiança. Havia estat 
detingut l’agost passat amb mo-
tiu de l'anomenat «sumari Wil- 
son». És un altre escriptor ca-
talà que va poder ésser al car-
rer per la Diada del Llibre. Una 
revista per als nois i noies ha 
publicat recentment la visió que 
Bofill té de sant Jordi. En reco-
llim uns fragments i acabem:
«... a l’Edat mitjana, la llegenda 
el féu un cavaller meravellós, 
exemple de tots els altres, i 
que els protegia en la guerra. 
Fou en aquest temps que sant 
Jordi esdevingué patró, protec-
tor, de Catalunya, aleshores que 
el nostre país es construïa amb 
molt d’esforç i de lluita.
»De fet, de l’home que fou sant 
Jordi, amb prou feines sabem 
que va existir. Però en sabem 
prou per a sentir-lo molt a prop 
nostre: va ser sincer i valent 
per respondre del que ell creia 
davant les autoritats. I això fins 
al punt de merèixer de ser re-
cordat per molts centenars 
d'anys. Homes com ell, de llocs 
i de creences diversos, d'ahir I 
d'avui, encara que no els cone-
guem, poden ser de veritat els 
nostres amics.»

FRANCESC CASTELLS
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