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CATALANISTES BRITÀNICS

Pel juny de 1968 vaig rebre a Mèxic una 
carta del professor Robert Brian Tate, 
de la Universitat de Nottingham, que m'a-
nunciava la seva pròxima visita en aque-
lla ciutat per tal d'assistir a un congrés 
d’hispanistes, i de seguida una altra del 
professor Robert Pring-Mill, d'Oxford, 
amb la mateixa finalitat. En aquell con-
grés assistirien una quinzena d'hispanis- 
tes britànics, alguns dels quals eren lusi- 
tanistes, al mateix temps, i deu, catalanis-
tes. Pring-Mill m’havia promès, en una 
visita de l’any anterior, que ens donaria 
una conferència a l’Orfeó Català. D'acord. 
amb l’amic Francesc Salvat —factòtum 
permanent de l’Orfeó Català— vam pre-
parar la conferència de Pring-Mill i un 
sopar dedicat als britànics catalanistes 
del congrés. Quan el professor Tate es 
va assabentar que el seu col·lega Pring-Mill 
donaria una conferència es va oferir a do- 
nar-ne una ell també. I així va ser com 
el 22 d'agost Robert B. Tate ens donava 
una conferència sobre Catalans i arago-
nesos —en una situació medieval— i el 
4 de desembre Robert Pring-Mill ho feia 
sobre Ramon Llull. Va fer la presentació 
de Pring-Mill el doctor Bosch-Gimpera, 
com s’esqueia, perquè el professor d’Ox- 
ford és membre corresponent de l’Institut 
d’Estudis Catalans; la de Tate, va fer-la 
Joan Rovira, que era president de l’Orfeó. 
Aquestes conferències van produir en una 
part del públic l’agradable sorpresa d’en- 
frontar-se amb uns professors britànics 
que els parlaven en un català correcte 
—Pring-Mill amb accent mallorquí, per-
què va passar la infantesa a Mallorca. 
Entre la colònia britànica a Mèxic hi ha 
diverses persones que parlen correntment 
català perquè han residit temporades llar-
gues a Catalunya i perquè hi vénen sovint 
a passar-hi les vacances. Moltes d'elles 
van venir a les conferències. L’estada 
dels catalanistes britànics a Mèxic va mo-
tivar diversos àpats i xerrades amb ells, 
a més del sopar de comiat que es va 
dedicar a tot el grup. I va resultar curiós 
que, aquells dies, els catalanistes brità-
nics dediquessin més temps als amics 
catalans —fora de les seves tasques del 
congrés— que als seus compatriotes i que 
als amics mexicans. Es va escaure que el 
professor Tate, en adonar-se —en el curs 
d’una gestió que feia amb Fergus Demp-
ster— que feia tard a un sopar per al qual 
l’esperàvem, va telefonar per explicar el 
retard. En sentir-lo parlar en català, Fer-
gus Dempster —que també el parla per-
què era amic del pintor Alfred Sisquella 
i de l’escriptor Maurici Serrahima i té 
una finca a Eivissa— va dir: «Un sopar 
amb amics catalans! M’hi apunto. Que 
em preparin botifarra amb mongetes!» 
Va haver-hi excuses i queixes. Tate es va 
creure obligat a excusar-se —dissimulada-
ment— perquè duia un acompanyant que 
no havia estat invitat, i Dempster, que és 
amic meu, a queixar-se —no gens dissimu-
ladament— perquè no l’havia avisat. Va 
ser un sopar dels que deixen un record 
agradable. Com el van deixar tants d’al-
tres contactes amb els britànics catala-
nistes. En dir-li, a Tommy Amoore, que 
berrahima el citava a propòsit d’unes ges-
tions per a salvar el doctor Vidal i Bar- 
raquer, exclamava: «Oh, quins temps, 
aquells!», en un to melangiós. Un home 
Que ha recorregut tot el món.
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MOLTA FEINA PER FER

Encara ens costarà molt fer entendre a 
una certa gent que la nostra cultura 
és una cultura complexa, rica, amb im-
mensos espais per explorar, amb unes ca-
racterístiques pròpies. Encara ens costarà 
molt fer entendre als observadors, tant 
els que ens miren condescendents des dels 
cims d’unes cultures promocionades per 
un estat de dret com els indígenes que 
ens miren de reüll i disposats a riure per 
sota el nas, ens costarà fer entendre, dic, 
que la cultura catalana (la literatura, la 
historiografia, les lleis, les institucions, 
la pedagogia...) tot just mostra, com els 
icebergs, una petita part d’ella mateixa. 
Fins i tot m’atreveixo a dir que alguns 
dels protectors de la nostra cultura se 
sentiran defraudats. Els agradava prote-
gir-nos mentre podien creure o fer veure 
que creien que la Literatura catalana era 
composta de dos poetes i un urbanista. 
Una Literatura catalana dins la qual hi 
ha de tot és una càrrega molt superior 
a la que poden suportar. Aquests enamo-
rats d'estil calderonià, que volien la dona 
estimada amb crosses i ben tancada a 
casa, són temibles; coven un ressentiment 
profund que es manifesta amb exabruptes 
histèrics, garrotades de cec, o planys so-
bre la perduda puresa d'una Literatura, 
pura i excelsa com una princesa de Mae- 
terling. Si s'atrevissin a ser sincers, 
aquests apassionats amadors de la nostra 
maltractada llengua dirien, sense embuts, 
que enyoren aquells anys de trànsit, cap 
al final de la dècada dels cinquanta, quan 
havies d'agrair, amb llàgrimes als ulls, un 
articlet espars, condescendent i tendre, 
dins l’ample mar de la lletra castellana.
Podríem dir, malgrat tot, a aquests pro-
tectors nostres, que no defalleixin. Si bé 
la nostra cultura i la nostra literatura en 
particular presenten símptomes de norma-
lització, la nostra pobresa de mitjans con-
tinua essent exemplar i pot incitar prou 
t>é a la protecció més desinteressada. En-
cara no tenim normalitzada la relació pro- 
ducció-consumidor, encara aquesta expres-
siva normalització és fruit de molts sacri-
ficis, de feina acumulada, d’hores de son, 
de viatges en les restes dels «SEAT 600» 
i a tot estirar dels «Renault 5». Si algú 
ens vol protegir, encara hi és a temps. 
Pot comentar amb entusiasme, sense que 
li ho hagin de demanar, els llibres que s’e-
diten, les obres de teatre que s’estrenen, 
les conferències, les taules rodones, les 
exposicions... Només una molt mínima 
part d’aquesta xarxa prodigiosa que s’es-
tén per les terres catalanes queda reflec-
tida als papers, perquè els anuncis són 
cars i cal buscar-los amb dedicació als 
diaris, de tan petits com són.
També els diria, si per cas els protectors 
de la cultura catalana fossin rics, que el 
que més falta a la cultura catalana són 
diners. Però no ens fem il·lusions. Ja ho 
deia Robert Musil: els rics menyspreen 
tant el diner, que si els en demanes s’ofe-
nen; en canvi se senten generosos imme-
diatament si els demanes un consell.
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CENTRALISME IL· LUSTRAT

Fa una cinquantena d'anys, el 1927, Lluís 
Nicolau d’Olwer donava el que anomenà 
«abandó del contuberni lingüístic» com 
una de les adquisicions que la seva ge-
neració deixava com a herència als joves. 
De l'acció cultural iniciada per Prat de la 
Riba amb la fundació de l'Institut d’Es-
tudis Catalans, deia l'autor d'EZ pont de 
la mar blava que n’havia sorgit el fruit 
de la creació i la intensificació de l'ús 
d’una prosa històrica i científica, junta-
ment amb les traduccions, els assaigs i la 
crítica artística. Tot repassant el panora-
ma literari, com corresponia a un «resum» 
dedicat al tema, Nicolau d’Olwer s’entre-
tenia especialment a remarcar que allò 
que de debò caracteritza aquells anys és 
l'ús creixent de la prosa amb finalitat no 
literària: multiplicació de revistes, conso-
lidació de la premsa diària; la vida aca-
dèmica, guanyada ja per a la nostra llen-
gua des del discurs presidencial de Gui-
merà a l’Ateneu; la prosa religiosa, moral 
i filosòfica; l'oratòria acadèmica i polí-
tica i la crítica literària... Eren els anys 
de la Dictadura; en concret, el 1927 era 
l’any de dos fets: l'acció de Prats de Molló 
i l’exposició del Llibre Català a Madrid. 
No se sap quin dels dos fets provocà més 
alarma a la capital del Regne. Jo crec que 
el segon.
Pel que escrivia anys després (exactament 
el 1942) Giménez Caballero, l’expansió del 
català com a llengua de cultura i de tota 
una cultura provocava desassossec i an-
goixa. Hom pressentia que, quan es po-
dria fer política, l’alçaprem de la cultura 
podria ésser decisiu. Riba, en la conferèn-
cia que donà a Madrid amb motiu de l'ex- 
posició, ja digué, en efecte, que tota pre-
gunta sobre l’esdevenidor del català, de-
fensat amb tants d'afanys, havia d’ésser 
resposta no pas per un cicle de conferèn-
cies, sinó per una assemblea constituent. 
Hom corregué a fundar una revista bilin-
güe a Barcelona. Hom cercava el «contu-
berni», segons l’expressió de Nicolau, és 
a dir la cohabitació. Calia aturar i sobre-
tot desnaturalitzar el procés cultural per 
tal de poder fer això mateix després amb 
el procés polític. I allò que podríem ano-
menar el «centralisme il·lustrat» comen-
çava de bellugar. La seva tasca arriba fins 
als nostres dies i no farà sinó acréixer-se 
a mesura que la política no pugui deixar 
de tenir en compte les exigències de la 
cultura. Llavors foren, entre d’altres, un 
Unamuno i un Ortega y Gasset els qui, 
posats al «servicio de la República», uti-
litzaren els recursos seductors de llur 
prestigi intel·lectual per tal de retallar l’Es-
tatut. Sembla, fins i tot, que Ortega y Gas-
set assolí de fer desaparèixer de la redac-
ció definitiva de l’article l.r de la Consti-
tució de la República, que s’havia de pre-
sentar a la Cambra, tot reconeixement 
explícit de la «tendència federativa» del 
nou règim. I així es configuraren els anys 
que possibilitaren la gran caiguda. Les 
reflexions d’un exiliat liberal il·lustre, Ma- 
dariaga, són exemple posterior del centra-
lisme il·lustrat, el principal representant 
del qual, avui, és Julián Marías, amb les 
seves daurades i suficients consideracions 
sobre Catalunya, en les quals ens diu el 
que hem/de fer, el que hem d’ésser i com 
hem de/parlar si ens volem entendre, és 
a dir,.;<cén una lengua española común y 
generat». Serrahima en un llibre i Fuster 
en un pamflet ja li contestaren fa anys. 
Però: el fet és que el franquisme ni tan 
sols ha resolt aquest problema als «libe-
ráis» del centralisme d’oposició!
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