
de l’actual procés industrialitzador 
i, sobretot, presentades d’una ma-
nera directa però raonada, les po-
tencialitats de l’economia i de la 
societat valencianes que es troben 
a les arrels més pregones del país 
i damunt les quals passa la verita-
ble, Túnica possible, «via valen-
ciana».
Des d’aquesta perspectiva, Lluch no 
deixa d’insistir en la denúncia del 
model d’industrialització que la 
classe dominant valenciana, en con-
nexió amb la burocràcia franquista, 
ha sostingut; model que, al capda-
vall, reprodueix els esquemes clàs-
sics de la industrialització del se-
gle xix als països avançats, els 
quals giren al voltant del concepte 
d’«indústries bàsiques o de capça-
lera». Tot plegat ha portat a la 
manca de qualsevol possible caràc-
ter específic del País Valencià i, 
més encara, a prescindir d’una in-
dústria autòctona que ja s’hi des-
envolupava. El resultat d’aquesta 
visió ha estat, sobretot, la campa-
nya per la IV Planta Siderúrgica 
de Sagunt o la instal·lació de la 
Ford a Almussafes.
Ara bé, no oblidem que, durant el 
segle xx, cap indústria siderúrgica 
no ha actuat mai enlloc per ella 
sola com a causa d’industrialització. 
En són uns exemples alliçonadors: 
Sagunt (des de 1922), Avilés, Fos 
(Marsella) i Tavanto (al sud d’Ità- 
lia).
Pel que fa als efectes multiplicadors 
de la Ford, tampoc no és de pre-
veure que siguin gaire importants, 
com no ho han estat els de la Ci-
troen a Vigo o els de la Renault 
a Valladolid. El fet que la indústria 
auxiliar de Tautomòbil es concentri 
en un 38 % a Barcelona, un 34 % 
al País Basc i un 11 % a Madrid 
fa pensar que són aquestes tres 
zones les que absorbeixen, com ha 
passat als dos casos citats, la de-
manda induïda. Això no vol dir que 
no hi hagi alguns efectes multipli-
cadors, però allò de què hom pot 
estar segur és que la indústria mo-
triu serà la de béns de consum, que 
ja ha crescut aquests darrers anys 
malgrat Tabandó en què l’ha man-
tinguda l’Administració (vegeu, per 
exemple, el calçat). Tanmateix, els 
efectes de la Ford segurament seran 
molt superiors als de la IV Planta 
o als d’Endasa, d’Alacant.

Fins a quin punt la vella classe 
dominant valenciana no cerca de 
continuar al seu lloc donant una 
sortida a la «decadència econòmi- 
■ca» del País Valencià amb Tentrada 
del capital estranger —bo i inten-
tant d’ésser-ne l’administradora—, 
la qual cosa li podria permetre de 
mantenir-se a les àrees del poder 
local i frenar la nova indústria i 
una possible nova burgesia?

És, doncs, a partir d’aquesta pe-
núria d’enfocaments semblants, i 
ultra el reconeixement dels extra-
ordinaris valors que aplega l’estudi 
d’Emest Lluch, que goso recoma-
nar la lectura atenta de La via va-
lenciana. És un dels llibres de més 
interès per la seva suggestiva inten-
ció en aquests moments particular-
ment plens de confusió i alhora 
d esperança, els quals exigeixen un 
esforç col·lectiu de clarificació dins 
!a reconstrucció de la nostra mal-
mesa i a voltes encara discutida 
identitat nacional.

FREDERIC RIBAS

una bibliografia 
plaent i útil

Antoni M. Badia 
i Margarit.

VINT-I-CINC ANYS D’ESTUDIS 
SOBRE LA LLENGUA I LA LI-
TERATURA CATALANES (1950- 
1975). I. La llengua, per Anto-
ni M. Badia i Margarit. Intro-
ducció de Josep Massot i Mun-
taner. Publicacions de l'Abadia 
de Montserrat, Barcelona, 1976.

Un llibre d’Antoni M. Badia i Mar-
garit és sempre benvingut. La ma-
duresa, competència i autoritat del 
catedràtic de la Universitat de Bar-
celona constitueixen una garantia 
de qualitat. El seu dinamisme l’ha 
menat a abordar gairebé tots els 
aspectes de la lingüística catalana 
sobre un eix tant sincrònic com 
diacrònic, de la dialectologia a la 
sociolingüística, de la fonètica ins-
trumental a la fonologia, de la gra-
màtica històrica a la descriptiva, de 
Tedició de textos a l’estudi compa-
ratiu de traduccions, de l’onomàs- 
tica a l’onomasiologia, de l’obra de 
conjunt a la monografia més espe-
cialitzada. Un investigador com ell, 
que ha desenvolupat dins el camp 
de la recerca lingüística una activi-
tat tan prolífica i multiforme, era 
la persona més idònia per a prepa-
rar aquest llibre que ara ha sortit a 
la llum. El nucli originari de l’obra 
és una ponència que l’autor féu a 
l’Xl Congrés de romanistes de Ma-
drid (1965), amb el títol Ou en sont 
les eludes sur la langue catalane, 
que, traduïda al castellà i ampliada, 
fou publicada —juntament amb un 
treball paral·lel sobre la literatura 
catalana— a la revista Norte (Ams-
terdam), de cara al II Col·loqui In-
ternacional sobre el Català celebrat 
el 1970 en aquella ciutat.

Davant l’interès que desvetllà aques-
ta guia bibliogràfica, ostensible per 
la demanda constant dels estudio-
sos, J. Massot i Muntaner va con-
cebre el projecte de publicar-la, ara 
en català, retocada i posada al dia, 
en forma de llibre i abraçant el 
tercer quart de segle. Massot, a més 
d’un Pròleg, ha redactat una Intro-
ducció a la Història dels Paisos Ca-
talans, amb la mestria a què ens té 
habituats, bon llindar per a aquells 
qui s’acosten al nostre món cultu-
ral. El llibre comprèn els capítols 
següents: Nota preliminar; El ca-
talà en Tactualitat; Gramàtiques i 
diccionaris; Obres de conjunt; Lin-
güística i Història. L’Onomàstica; 
Història de la llengua; Filologia; 
Estudis sincrònics i diacrònics; Le-
xicologia i etimologia; Dialectolo-
gia i geografia lingüística; Aspec-
tes sociològics; La Sociolingüística; 
Conclusió.

Que un llibre bibliogràfic resulti de 
lectura amena, que hom hi experi-
menti el plaer d’un enriquiment 
intel·lectual i que hi trobi les claus 
de nous camins científics, és el mi-

llor elogi que se’n pugui fer. Badia 
ha tingut l’encert de vertebrar dins 
el cos del text les aportacions, els 
corrents i els fets més sobresortints 
a través d’una exposició clara, sin-
tètica, que, sense afeblir-ne el to 
científic, fa entenedor el contingut 
al més profà en la matèria. El 
material, ingent, d’obres, obretes 
i obrasses degudament ordenades 
(n’he fet un recompte i s’acosta a 
les 1.400!), amb comentaris adients, 
ocupa un apartat de notes dens i 
amplíssim; alguna ultrapassa la pla-
na. Aquest material no comprèn 
només «publicacions» (amb nota 
de la darrera edició), sinó que dóna 
compte de treballs en premsa o en-
cara no editats, com tesis de llicen-
ciatura o de doctorat (amb indica-
ció del lloc de consulta), treballs 
en curs o mers projectes. Informa, 
a més, de notícies o d’esdeveniments 
que poden haver passat desaperce-
buts (per exemple, la reunió de to- 
ponimistes catalans a la Sala, Conca 
de Barberà, 1973, o el Col·loqui so-
bre Toponímia Cartogràfica, Ma-
drid, 1969, etc.). Atesa la finalitat 
informativa del llibre, no estranya-
rà una certa parquedat crítica: no 
hi manquen, tanmateix, les degudes 
valoracions, elogioses o negatives, 
que l’autor de vegades s’estalvia 
amb la referència a la ressenya 
d’altri.
Quant a les llacunes, és natural 
que n’hi hagi, si bé són poques 
i referents més tost a àrees peri-
fèriques. Si dic que, entre les pu-
blicacions de textos antics en fac-

RETRATS PARAL LELS/2, per 
Montserrat Roig. «Biblioteca 
Serra d’Or», 8, Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, Barcelo-
na, 1976.

En aquest llibre, com al seu prece-
dent —Retrats paral·lels / 1 (Publi-
cacions de l’Abadia de Montserrat, 
Barcelona, 1975)—, Montserrat Roig 
recull una sèrie d’entrevistes publi-
cades ja anteriorment —algunes 
d’elles en castellà— a les revistes 
«Serra d’Or», «Jano», «Mundo» 
i «Triunfo». 

símil, hom hagués pogut esmentar 
la de les Consuetudines Dertosae 
(Tarragona, 1972, amb pròleg de 
J. Massip); entre les dialectològi- 
ques, Un poble, un temps, de 
J. Miralles (Palma de Mallorca, 
1973), el Vocabulario del Ribagor- 
za, de J. Corbella (BDE, 38, 1962) 
i d’altres treballs sobre el mossàrab 
de Veres d’Ocon i de Galmés de 
Fuentes; o entre els homenatges 
tributáis a Fabra, el de la revista 
mallorquina Lluc (abril de 1968), 
ningú no ho ha de prendre com un 
retret, sinó com una prova de l’e- 
norme dificultat amb què es topa 
per assolir Texhaustivitat en un tre-
ball d’aquesta índole que, d’altra 
banda, no s’ha imposat aquest ob-
jectiu i ha hagut d’ésser preparat 
amb moltes limitacions de temps. 
En resum, la lectura del llibre de 
Badia és informativa, orientadora, 
plaent i utilíssima per a estudiants 
i estudiosos; també diria que és 
estimulant i reconfortadora per tal 
com ens fa constatar, d’una banda, 
com s’ha prodigat la investigació 
lingüística sobre el català, incorpo-
rant-hi nous corrents de recerca o 
revitalitzant-ne d’altres que corrien 
el risc de Timmobilisme esterilit-
zant; de l’altra, com el català va 
recobrant dins el camp lingüístic i 
cultural els drets que li foren arra-
bassats. L’esforç del professor Ba-
dia i Margarit té avui el calorós 
acolliment d’una trencafila de lec-
tors que s’acosten al seu llibre: és 
la màxima satisfacció que pot sen-
tir-ne. — JOAN VENY I CLAR.

retrats
dins la crònica

Com ha indicat l’autora mateixa, 
el propòsit d’aquests Retrats és de 
fer «una petita crònica del nostre 
país a través dels seus homes i do-
nes més representatius». En efecte: 
els personatges elegits per a ser en-
trevistats, malgrat les professions i 
les ideologies diverses, tenen una 
característica en comú: tots estan 
vinculats d’alguna manera a Cata-
lunya i participen —o han partici-
pat— a la seva vida col·lectiva.
Les entrevistes d’aquest volum són 
—també com a Tanterior— ordena-
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Montserrat Roig.

des per parelles perquè, efectiva-
ment, els personatges «vistos pa-
ral·lelament poden complementar 
l’aspecte de la vida catalana que 
representen», que, en aquest cas, 
abasta terrenys tan diversos com la 
literatura, l’art, el teatre o la polí-
tica: Josep M. Flotats i Fabià Puig- 
server, tots dos lligats al món tea-
tral —un actor i un escenògraf—; 
Vicent Ventura i Max Cahner, dos 
personatges importants per a la vida 
cultural del país, d’actituds intel·lec-
tuals i personals radicalment dife-
rents; Marià Manent i Joan Bros-
sa, dos poetes de tarannà ben divers 
—l’un conreador d’una poesia de 
caràcter postsimbolista, i l’altre, ex-
perimentador incansable de formes 
avantguardistes—; Alexandre Cirici 
i Oriol Bohigas, el crític i teòric de 
l’art, i el dissenyador i arquitecte; 

J.E 31
Articles amb cua

Una idea responsable del 
moment en què ens trobem

Josep Pla Obra 
completa

Edicions Destino

Miquel Martí i Pol i Rafael Vidic- 
Tla, preocupats pels problemes so-
cials, expressant-ho cadascun d’ells 
des del seu terreny —la poesia i la 
política, respectivament—•; Antoni 
de Senillosa i Andreu Abelló, d’ac-
tituds gairebé irreconciliables da-
vant les qüestions polítiques del 
país; Mercè Rodoreda i Llorenç 
Villalonga, dos novel·listes de post-
guerra de gran talla.

A la confecció de les entrevistes, 
Montserrat Roig combina amb agi-
litat la descripció i el diàleg. Hàbil 
i incisiva, sap apropar-se al món 
del personatge entrevistat, del qual 
li interessa no sols la dimensió pú-
blica —la seva professió—, sinó 
també la dimensió personal, privada 
—especialment què pensa del pre-
sent i del futur, culturals i polítics, 
de Catalunya. El retrat físic i els 
suggeriments sobre el món que en-
volta el personatge col·laboren a ofe-
rir, a la majoria dels casos, una 
visió més completa de la seva per-
sonalitat.

Aquests Retrats paral·lels, en el seu 
conjunt, aconsegueixen, doncs, d’o-
ferir un testimoni, global i divers, 
de la realitat catalana; constituei-
xen una aportació més al procés 
de recuperació i de normalització de 
la vida cultural i política del país. 
Però, sobretot, és d’agrair a Mont-
serrat Roig la seva actitud, objec-
tiva i realista, i l’absència, als seus 
plantejaments, de nostàlgies afecta-
des i passades de moda, que, malau-
radament, solen abundar tant.

ESTHER CENTELLES

represa 
d’una bella tradició

EL «BU 1 LLETf D'ESCACS» 
DE LA FEDERACIÓ CATALANA

Moltes posicions tornen a ésser 
recuperades. El català fa acte 
de presència, cada dia més, als 
òrgans d'informació general, pe�
rò també a les revistes especia�
litzades. Així, la Federació Ca�
talana d’Escacs ha iniciat la pu�
blicació d’un butlletí bimensual 
que, malgrat la modèstia de la 
seva denominació, és una publi�
cació presentada de manera 
pulcra i, diria, gairebé luxosa: 
portada a tot color, paper tipus 
couché, moltes pàgines a dues 
tintes, profusió de gravats. Una 
comparació del «Butlletí d'Es�
cacs» amb les publicacions 
europees del ram ens donaria 
un balanç francament positiu 
quant a la presentació; un ba�
lanç que, altrament, tampoc no 
seria negatiu quant al contingut.

Diguem abans que res que el 
«Butlletí d’Escacs» reprèn la 
tradició de la nostra premsa 
d’escacs que tingué un gran re�
presentant en «Els Escacs a Ca�
talunya», la revista que fundà 
i dirigí Plàcid Soler. Ara també 
el «Butlletí d’Escacs» presta 
atenció preferent a l’actualitat 
dels escacs al nostre país, cen�
tre incessant d’activitats que 
ja anys enrera féu exclamar a 
una publicació brasilera: «Cata- 
lunha, o paradiso da xadrés!» 
La nòmina de clubs i jugadors 
catalans és avui altíssima, i els 
torneigs, matchs, campionats 
individuals o per equips emple�
nen de cap a cap el calendari 
de la Federació. El «Butlletí 
d'Escacs» recull aquesta activi�
tat i publica les partides més 
interessants que s’hi produei�
xen. A més, dóna també infor�
mació de les proves internacio�
nals, sobretot d’aquelles que 
compten amb la presència dels 
mestres catalans.

Citem encara les seccions de�
dicades a les anàlisis teòriques, 
que als números apareguts han 
iniciat la publicació d’un excel�
lent treball sobre Els sistemes 
catalans, de Francesc Ballbé, al 
qual l’autor estudia amb una 
gran riquesa de variants les 
possibilitats d'aquesta obertura 
que, jugada per primera vegada

el 1929 a Barcelona per Xaviely 
Tartakower, s’ha desenvolupat 
avui dia fins a constituir-se en 
un dels sistemes bàsics de la 
pràctica magistral. A més, el 
«Butlletí» acull la informació de 
l'Institut d’Escacs de Catalunya 
(IEC), organisme que, dirigit 
per Jaume Palau i Albert, en 
aquests moments enllesteix un 
organigrama que planificarà la 
investigació dels escacs al nos�
tre país, i que hi ha de reper�
cutir, sens dubte, en el millora�
ment dels coneixements teòrics 
i de la pràctica. D'altra banda, 
l’associació de problemistes, per 
mitjà del seu president, el nota�
ble compositor Antoni F. Argüe- 
lles, ha iniciat una secció titu�
lada El problema d’escacs a Ca�
talunya, que a la seva primera 
aparició recorda la figura de Jo�
sep Tolosa i Carreras (1846- 
1916) i publica algunes de les 
seves obres.

El «Butlletí d’Escacs» és una 
gran realització de la Federació 
Catalana. La direcció del «But�
lletí» ha estat confiada a Jordi 
Puig i Laborda, periodista d’es�
cacs amb u'ha llarga experièn�
cia, molt relacionat internacio�
nalment, que ha provat ara 
d’una manera incontestable la 
mesura de la seva vàlua. Han 
aparegut quatre números d’a�
quest «Butlletí», al qual desit�
gem l’ampli suport que es me�
reix i, per tant, una vida llarga 
i fructífera.

XAVIER FÀBREGAS
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