
Durant un temps es va parlar dc la «lengua 
común». Des que a les esferes oficials s’ha 
reconegut que el català és una llengua d’un 
país, ja no es parla de la común. Es discu
tirà quan s’ha de parlar l'una i quan es 
pot parlar l'altra, però, de moment, allò 
de la común sembla deixat de banda als 
textos procedents d’ens oficials. Però hi ha 
molta gent, a la península, que continua 
no acceptant el fet que el català és una 
llengua o un idioma: des de generacions 
li van ficar al cap que era un dialecte en 
el sentit minimitzador del mot, i ara no 
hi ha qui li ho en tregui. Quedava sobre
entès, encara que no es precisés així, que 
era una varietat regional del castellà. En 
la segona accepció de dialecto al diccio
nari de la «Real Acadèmia», el català és 
dialecte com ho són el castellà i l’italià. 
Jo crec que en molts casos no hi ha mala 
voluntat en els que qualifiquen el català 
de dialecte en el sentit corrent del mot 
—en altres, sí, i tant! A la República Domi
nicana vaig haver d’omplir un qüestionari. 
AI tal qüestionari se’m demanava quina era 
la meva llengua materna i quines altres 
llengües coneixia. A la primera vaig res
pondre cataldn, i a la segona, castellano 
i un discret etcètera. EI funcionari —en 
aquest cas una noia madrilenya—, en trans
criure les preguntes i respostes, em va po
sar él castellà de llengua materna i el ca
talà entre les «altres que coneixia». A aque
lla noia no li cabia al cap que algú amb 
passaport espanyol pogués tenir com a ma
terna una llengua que no fos el castellà 
i que pogués conèixer el castellà com «una 
altra» llengua. A Mèxic, un anglès nas
cut i criat a Múrcia, de mentalitat cas
tellana, es va estranyar en sentir-me parlar 
català —els anglesos purs no se n'estranya
ven; en vaig conèixer diversos que parlaven 
català— i em va preguntar: «Entonces us- 
tedes usan el cataldn como segimda len-
gua?» Allò del «primer piso» i del «segundo 
piso»... Ja hi vam ser! ¿Com pot ser la se
gona llengua, per a una persona, la llengua 
del país on ha nascut i on s’ha criat, la que 
parla amb la família i amb els amics, a casa 
i al carrer i a la feina? «No, no... Ni segona 
ni primera. És la nostra llengua.» «Bueno, 
pero el castellano...» Li vaig explicar que 
el castellà —que era lògic que conegués
sim— era una llengua adquirida. No em 
va entendre i va fer un gest d'escepticisme. 
A Mèxic vaig advertir a una secretària cas
tellana que una expressió que havia usat no 
era correcta, en castellà. Es va picar mode
radament i li vaig dir: «Bé, com vostè vul
gui. No és assumpte meu. Al capdavall és 
la seva llengua.» Aleshores se'm va picar 
d’una manera no gens moderada, molesta 
o dolguda. «¿Cómo que no es asunto sttyo?» 
No havíem arribat encara a allò de la 
«lengua común» i a la qüestió dels pisos, 
però aquella noia tenia la idea que el ca
talà, per a mi, havia de ser una cosa a més 
a més. — VICENÇ RIERA LLORCA.

INFLUÈNCIES I CALCS
Quan els organitzadors de la Conferència 
Internacional del PEN em van demanar 
una breu comunicació per a informar els 
participants estrangers del que ha estat 
i és la cultura catalana, se’m va plantejar 
aquell conflicte que se'ns planteja als cata
lans quan algú ens demana: «La cultura 
catalana? I què és això de la cultura cata
lana?»; és a dir, ¿com ho he de fer per 
exposar amb justícia el contingut d'una 
cultura nacional?
És evident que els francesos de París, o 
els americans de Boston, tindrien molta 
més feina que nosaltres si volien exposar 
la trajectòria i el contingut de les seves 
pròpies cultures a algú que els arribés 
d’una remota galàxia. Si volguessin destriar 
el que hi ha de propi i de forà dins el pò
sit cultural autòcton, tindrien feina llarga. 
No ens equivoquem, però: els francesos 
i els americans tenen l’immens avantatge 
que no han hagut d’explicar mai a ningú 
qui són ni com són. No ho dic per fer cap 
retret, tot al contrari. Estic convençuda 
que la gran força de la cultura francesa 
és que la personalitat administrativa, po
lítica i lingüística de França és tan sò
lida que no s'ha hagut de preocupar mai 
per l'originalitat ni per l’autoctonia. Se
gons París, és francès tot allò que, des de 
París, s’ha decidit que era francès, tant si 
es tracta d'un poema occità, com d’un text 
en el llenguatge deliberadament degradat 
de la Réunion, Observeu la importància 
que els medis intel·lectuals parisencs donen 
al fenomen de degradació de la llengua i, 
per tant, de transformació de la llengua 
feta pels francòfons * ciutadans de les no
ves nacionalitats ex-colonitzades per Fran
ça. Els francesos, com els americans, tenen 
unes idees molt clares i molt confuses 
alhora, és a dir molt útils: per estar per 
casa és la idea d’Estat la que preval; quan 
es tracta de l’àrea forana, ho és la llengua. 
Aquesta fermesa, diguem-li si voleu xovi
nista, els ha permès de prescindir de l’ori
gen immediat o remot d’un calc literari, 
i quan dic prescindir no vull dir ignorar; 
vull dir no donar-hi cap importància. L’exis- 
tència d’un Heidegger no ha obnubilat mai 
la importància d’un Sartre a França. D’al
tra banda, la importància d’un calc especí
fic o d’unes vagues influències augmenta 
o disminueix segons l’interès que qualsevol 
observador voldrà dedicar-hi.
Tot amb tot, podia recordar, per tranquil- 
litzar el meu esperit i posar-me a parlar 
de cultura catalana, que avui les influèn
cies es traslladen dc continent a continent 
amb una freqüència vertiginosa, tant que 
aquesta canviant successió d’estímuls es
devé innòcua. Així com la pluralitat i la 
quantitat de notícies deixen ¡’auditor sense 
informació, així mateix la pluja d’influèn- 
cies determina una resposta personalitzada. 
Sigui com sigui, vaig acabar parlant de 
cultura catalana.

MARIA-AURÈLIA CAPMANY
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EL DOBLATGE DE PEL·LÍCULES
El dia que hi haurà una programació com
pleta o diverses programacions de televisió 
en català, caldrà que s’hi projectin els ano
menats telefilms i les pel·lícules normals 
corresponents. Aquest material haurà d’és
ser, com a totes les televisions de tots els 
països, en gran part d'importació, almenys 
mentre no se’n faci prou i amb efectivitat 
ací, i no sembla que hi pugui haver dubte 
que s’ha de traduir, per tal de donar-li 
l'accessibilitat indispensable. Ara com ara, 
aquesta operació de traduir consisteix, com 
tots sabem prou bé, en la increïble gosadia 
de fer parlar els personatges en una llen
gua i mitjançant una veu que no són les 
llurs. Hem dc creure que els programadors 
catalans de televisió tampoc no podran 
prescindir d’aquest procediment, molt més 
pràctic per als espectadors que no pas la 
traducció escrita, segons el sistema —d’ús 
minoritari— de posar subtítols. Per tant, 
ens trobarem abocats a la implantació del 
doblatge cinematogràfic. No ens sàpiga 
greu, però. Hem de sotmetre la nostra llen
gua a aquesta prova i que es faci seu tam
bé, com les altres llengües, aquest mitjà 
poderós dc difusió. L’interès dels poders 
públics rio hi pot mancar, perquè la jugada 
és important: caldrà esmerçar-hi «gent i 
argent», per a dir-ho amb la fórmula clàs
sica, i prendre totes les disposicions, legals 
i econòmiques, per tal que les iniciatives 
que hom emprengui en aquest sentit siguin 
les més adequades o fer per manera que 
en sorgeixin i que se n’adeqüin.
Repassem sense pensar-nos-hi gens l’histo- 
rial de la implantació del cinema a casa 
nostra. Qualsevol sensibilitat mitjana se 
sentirà afectada, només que se li mantingui 
un rau-rau de no-res deí català conscient, 
en veure l’estrall que aquest mitjà d'expres- 
sió, que aquest art, espectacle, negoci i tot 
el que sigui, ens ha fet donant l’impuls que 
ha donat a la difusió del castellà. Ja el 
cinema mut ho inicià amb els seus pans 
de lletra (sovint als pobles, als barris po
pulars, els llegia en veu alta una persona 
de cada família o de cada grup). Però vin
gué el sonor, fa prop, ja, de mig segle 
(oh els anuncis del sistema Western Elèc
tric!), primer amb subtítols, però després 
en castellà del tot, juntament amb pel·lícu
les espanyoles o hispanoamericanes, dolen
tes però enormement populars. Ningú o 
gairebé ningú no se n'escapà: totes Ics 
edats, tots els estaments, tots els racons. 
Els anys del 31 al 36 foren cn aquest sentit 
«exemplars»: el cinema valia pocs diners, 
s’hi trobava escalf i companyia, i tota mena 
d’cmocions; però en castellà. No cal que 
parlem de tot el que ha vingut després. 
Sobretot, no cal que en parlem perquè s’hi 
ha afegit, doncs, la televisió. Alguna cosa 
ha estat feta i es fa, com sabem, en tots 
dos mitjans. El doblatge de La Ventafocs 
txeca n’és un exemple. Però s’haurà d'es
tendre, planificar-ho, atacar resoludament 
el problema! — JOAN TRIADÜ.

* Corrector de «Serra d’Or», si us plau, no em 
canvieu la parauleta per francoparlants, com van 
fer a l'«Avui».
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