
polític democristià M. Carrasco i For- 
miguera (assassinat per Franco a Bur-
gos el 1938) o l’escriptor i editor Max 
Cahner, nascut a Bad Godesberg (Ale-
manya), de pare alemany i mare cas-
tellana.

Vist des d’aquest angle, el problema 
—perquè, de problema, n’hi ha— perd 
l’enverinament que aquells qui l’han fo-
mentat voldrien que tingués. Em sem-
bla que on caldria posar l’èmfasi en el 
cas dels escriptors de llengua materna 
castellana és en l’actitud més que no 
pas en el -fet material d’escriure en cas-
tellà. Alguns dels escriptors que usen 
el castellà perquè no poden usar el ca-
talà com a instrument de creació artís-
tica —un exemple molt clar dels quals 
és Candel— tenen una actitud ideològi-
ca clarament favorable a les reinvidica- 
cions nacionals catalanes, de les quals 
la llengua i la cultura són un element 
molt important, però no l’únic. Uns 
altres escriptors —un exemple també 
molt clar dels quals és Ignasi Agustí—, 
podent escriure en català, han abando-
nat deliberadament la llengua de llur 
poble i, conscientment, han contribuït 
a l’intent de genocidi cultural portat a 
terme pel franquisme al servei dels in-
teressos imperialistes de l’oligarquia 
agràrio-financera espanyola. Entremig, 
hi ha tota una gamma de posicions, 
que ens impedeixen de caure en el ma-
niqueisme.

Tampoc no ens són lícits el derrotisme 
ni la por. A mesura que s’anirà impo-
sant el poder popular català, en el ter-
reny polític, la força de l’imperialisme 
lingüístic i cultural minvarà i la nor-
malització lingüística i cultural conse-
güents aniran produint-se fins que el ca-
talà esdevingui novament «l’únic mitjà 
de comunicació de la nostra societat», 
és a dir, plenament «llengua nacional». 
Llavors ningú no veurà com a problema 
allò que no ho és: el respecte a cadascú 
perquè escrigui en la llengua que lliu-
rement triarà, perquè aleshores l’elcc- 
ció serà absolutament lliure —no com 
avui, que no ho és. En tota la història 
dels Països Catalans, escollir amb lli-
bertat ha volgut dir escollir d’escriure 
en català. I llavors tampoc no tindrà 
cap sentit una enquesta com la que 
«Taula de Canvi» ha portat a terme. 
Els qui estem segurs que aquesta lli-
bertat autèntica arribarà, els qui creiem 
en l'alliberament del nostre poble i llui-
tem per aconseguir-lo, estem conven-
çuts que la millor manera de reeixir és 
d’ésser ferms en la lluita contra l’e- 
nemic, però plenament, democràtica-
ment respectuosos amb la llibertat d’e- 
lecció dels qui són solidaris d’aquesta 
irrenunciable lluita pels drets totals del 
nostre poble. —JORDI CARBONELL.

COMPRO
LLIBRES ANTICS I MODERNS

LLIBRERIA PUVILL
Boters 1O Palla 29 Tel 318 29B6

Jaume I. 5. Tel 302 69 94 
Barcelona -2.

PASSADA 
LA 

RATLLA

RETRETS INJUSTIFICATS

Als números 88 i 89 de la revista «Xaloc», 
de Mèxic, que publica Ramon Fabregat, 
i de la qual en altres ocasions s'ha parlat 
des de les planes de «Serra d'Or» i d'al-
tres publicacions —revistes i diaris— de 
Catalunya, destaquen dos articles interes-
sants i encertats com són el de Rossend 
Cabrer i Pallàs, que hi evoca records de 
la seva joventut als rengles comunistes, 
i un comentari crític de la Literatura ca-
talana a l’exili, d’Albert Manent, que sig-
na A. Tona i Nadalmai. Justament es 
tracta de dos homes que caldria que es 
decidissin a escriure, en detall, el record 
de les seves vides —sobretot de les seves 
joventuts— dedicades abrandadament al 
servei de Catalunya i de les classes po-
pulars. L’amic Cabrer dispersa, en revis-
tes catalanes de l'exili i en diaris mexi-
cans, esporàdicament, de tard en tard, 
Tevocació d’una militància entusiasta, de 
bona fe, que l'experiència induí a aban-
donar arribat el moment de veure-hi clar 
i de pensar per compte propi. ¿No fóra 
hora que Rossend Cabrer i Pallàs reunís, 
ordenés i completés el text d’aquests re-
cords fins a fer un llibre que tindria un 
gran interès per a les noves generacions 
catalanes, a les quals els totalitaris de 
totes les tendències han disfressat en al-
guns aspectes, i han escamotejat en 
altres, la història? El cas d’A. Tona i 
Nadalmai és diferent. Tona ha publicat 
a Barcelona diversos llibres, que han tin-
gut bona acollida, sobre temes històrics, 
que l’apassionen, en la divulgació dels 
quals es complau. Però es mostra reser-
vat en Tevocació dels seus records per-
sonals, la publicació dels quals fóra igual-
ment interessant. Un treball seu, barreja 
de memòries i de fabulació, està a mans 
d’un editor de Barcelona esperant el mo-
ment propici de donar-lo a conèixer. Si 
no s'ha publicat fins ara ha estat perquè, 
des que s’ha iniciat el període que es 
perfila com a pre-democràtic, s’ha pro-
duït el mateix fenomen que vam obser-
var el 1931, en proclamar-se la República: 
la minva de la venda del llibre català. 
No cal, però, alarmar-se. La crisi va su-
perar-se en els anys següents; al capda-
vall, la lectura del llibre català és allò 
que ha desvetllat aqueixa febre política 
que de moment la fa negligir. Cal espe-
rar que se’n seguirà un procés semblant 
i que no trigarem a poder llegir Qui va 
parlar?, de Tona i Nadalmai, evocaciu 
novel·lada —no gaire, però— del comploí 
de Prats de Molló i aplec de les seves me-
mòries, de les quals hi ha mostres dis-
perses a les moltes revistes catalanes que 
s’han publicat durant l’exili a TAmèrica 
Llatina. La mateixa esperança poso en 
Tedició d’un llibre —l’elaboració del qual 
potser Cabrer Pallàs no s’ha proposat, 
però que caldria que compongués— de 
les seves memòries de vell lluitador. Fan 
contrapès als textos positius de Tona i 
Nadalmai, i de Cabrer Pallàs, unes jere- 
miades —d’altres autors— sobre un oblit 
imaginari de l’exili entre la ciutadania 
catalana, uns retrets injustificats, perquè 
l’exili provocat per la guerra ha estat 
sempre present i honorat a la premsa, 
.! les aules i a les sales de conferències 
de Catalunya; ha estat un dels temes més 
tractats en tots els seus aspectes: polí-
tics, socials, humans, literaris... Sols una 
insuficiència de comunicació pot ser mo-
tiu que això sigui desconegut dels qui 
es mantenen a l’exili. Només caldria una 
repassada a les pàgines de «Serra d'Or» 
per adonar-se de la poca consistència d’a- 
queixos retrets.
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ESCRIURE EN CASTEI.I.À 
A BARCELONA

Llegeixo i rellegeixo les trenta-vuit pàgi-
nes que, a la revista «Taula de Canvi», 
ocupen les respostes a l'enquesta que un 
comitè de col·laboradors de la publicació 
va plantejar a dinou escriptors sobre el 
let d'escriure en castellà «a Catalunya». 
No em sé estar de furgar-hi, en primer 
lloc, suposo, perquè m'interessa molt 
l'afer (dit en el sentit d'affaire) i a més 
a més perquè essent un dels disset que 
han respost (a part la resposta «oficial» 
de la revista, feta amb coneixement de 
les altres) bé puc posar un epíleg perso-
nal (i imaginari al capdavall!) allí on el 
Consell de Redacció de l’esmentada pu-
blicació ha cregut convenient de posar 
un pròleg. Em fixo, tot d’una, que a la 
nota editorial (pàg. 3) ja n’hi ha per sen-
tir-se al·ludit —agradablement, desagrada-
blement?— quan hom ens parla del «to 
polèmic, a vegades fins i tot visceral, d'al-
gunes respostes», i més avall del caràcter 
«prou relliscós» del tema i d’unes posi-
cions «prou enfrontades com per a que 
(sic) calgui anar amb molt de compte». 
Entremig, hom deixa anar que «només 
el resultat del debat que (l’enquesta) pot 
obrir ens permetrà de saber si era o no 
oportuna». Sortosament, el Consell de-
clara a la fi que fa seu el text de pre-
sentació que segueix; altrament la nota 
ens donaria peu a creure que una revista 
barcelonina tan responsable i autoritzada 
es penedeix d’allò que ha fet perquè, com 
una publicació apolítica i neutra, s’ha 
ficat on no la demanaven i n'ha sortit 
escaldada. M’adono de tot això, i malgrat 
que no me’n sorprenc, em dol.
Escriure en castellà a Barcelona —i cor-
regeixo a gratcient el títol de l'enquesta 
perquè, tal com es presenta, pels noms 
que hi són esmentats, fóra en gran part 
un fenomen barceloní— no és tanma-
teix un fet negligible, avui, ni és una 
mena de «constant» de la nostra histò-
ria. Em sembla. Em pregunto a quines 
reaccions es deu referir el text esmentat 
i a quines respostes deu al·ludir la pre-
sentació quan a tots dos llocs hom parla 
del «to visceral» o de «reaccions visce-
rals». Si calia ésser més olímpic, dic jo, 
per què no ens ho advertien? Tot llegint, 
em confesso a mi mateix, ben baixet, 
que desconfio, en qüestions de vida o 
mort per a un poble, de les posicions 
que pretenen de matisar gaire. Em faig 
la reflexió que en aquestes posicions, tot 
i llur indiscutible equilibri intel·lectual, hi 
ha una claudicació, tan trista com totes 
les claudicacions, però revestida de bons 
mots. D'altra banda, em dic, no deu és-
ser «visceral», potser, tothom qui vol. 
Però no, ep!, perquè ens van estomacar, 
com a poble, o ens van fer emmudir com 
a catalanoparlants, o ens van esclafar, 
com a homes i com a tot, sinó perquè 
avui el fet de promoure cultura castella-
na (o espanyola?) a Barcelona, en nom 
del qui sigui, i com més sigui pitjor, i 
escriure-hi novel·la, teatre, poesia i, doncs, 
literatura que té la seva sortida en ca-
talà, si es vol, és un acte que perjudica 
greument, el faci qui el faci, el treball 
que fem entre tots per dotar-nos dels 
mots catalans, de les institucions catala-
nes i àdhuc de les vísceres correspo-
nents, catalanes i democràtiques, que ens 
permetin d’esperar que la recuperació 
plena de la identitat nacional no és un 
mite.— JOAN TRIADÚ.
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