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NOTES D’UNA PESTA
S’ha tornat a morir. L’“Oriflama”, és 
clar. Com l’“Arreu”, un carrer cec. I “El 
Baix Llobregat”, que ja panteixa, diu. 
L”‘Avui”, si caic no caic, la passa molt 
prima. “Canigó” i “Presència” van fent 
perquè es peixen com els anacoretes de 
la Tebaida. "El Poble Andorrà” féu un 
vol esparverat i fugaç. Només "Treball” 
i "L’hora socialista” s’arrisquen a tram-
pejar el naufragi. El Països Catalans 
porten dol. Ara com ara, la premsa ca-
talana presenta un balanç agre. Un alè 
de fracàs, com una boira baixa, s’ajeu 
sobre aquest país malfadat a avortar 
tota quanta premsa periòdica concep. 
El sentiment de naufragi toca el viu 
de l’ànima catalana tota. La dels Països 
Catalans. Però en aquestes ratlles, per 
pura qüestió de contacte pròxim, el fe-
nomen s'examina reduït al Cap i Casal 
dels uns, l’estel tramuntanal d’alguns 
altres, la Sodoma de tants, el símbol 
de força més, l’ai al cor de tots. Arreu 
del país les coses són, tanmateix, si fa 
no fa.
Idò! Al costat de la desferra de l’escas- 
sa i escarransida ¡premsa catalana, Bar-
celona segrega onze diaris en espanyol 
(dos del "moïmientu” —un difunt ben 
tronera, com veieu—, i dos tenen l'es- 
port per fusell i senyera), més un fum 
de revistes de tota casta i salivera: de 
"Por favor” a "Interviu”, passant per 
“Destino” i “El caso". Amb entusiasme 
divers, però amb salut envejable. D'es- 
creix, un fotimener de patufets (això 
que ara, valga’m déu, els tècnics anome-
nen “còmics") no paren de devorar-nos 
la quitxalla i els grans que la pasturen. 
Adés, amb tot, deixarem els patufets 
de racó.
Bé. Contra aquest exèrcit pul·lulant, un 
únic diari català, xaruquejant d'ofec 
—tan ben agombolat que va néixer, qui 
ho havia de dir’ I un escamot de revis- 
tones que es baden a la vida glatint per 
no perdre la tanda de morir-se. Ben de 
presseta, si pot esser.

CÀBALES
Per què? Què ha fet el poble català 
que perdi tots els fills impresos, o que 
li surtin subnormals? L’"Oriflama”, un 
mes abans de tornar a estirar els po- 
tons, baladrejava: “Catalunya, país de 
romàntics i 'analfabets'.” L’apuntador 
d’aquest escàndol era Josep M. Puigja- 
ner. Això, rai, no es descuidava pas de 
dir que hauríem de portar el franquis-

me genocida a un tribunal internacio-
nal —amb l’amnistia assegurada per 
endavant. Santa bàrbara, res de car- 
natges, ara! Al capdavall, però, “nosal-
tres serem responsables autèntics da-
vant el tribunal justíssim de la nostra 
pròpia història”. La culpa, doncs, és 
dels catalunyers, dels catalans, que no 
llegim, que no fem cap esforç per lle-
gir català. Perquè sense llegir, els ca-
talans no podran pas pagar-se periòdics 
propis, i aquests faran la fi de l’escolà, 
per manca de diners. És una raó cris-
pada pel mal pas de qui comptava 
treure la rifa de la revifalla nacional. 
Rifa d’aiguapoll, ve-t’ho aquí!
En el “Projecte de resolucions de l’àm- 
bit de Mitjans de Comunicació” del 
Congrés de Cultura Catalana també 
s’aborda aquest punt, i la resposta bes- 
soneja amb Tanterior. Tot amb tot, s’hi 
deixa anar un incís més humil, reconei-
xent que una part de culpa és del “llen-
guatge periodístic no plenament rea-
daptat... a les necessitats del lector 
actual”. Que en podríem embullar, de 
fil, amb aquest "llenguatge no readap-
tat”! Au, no ens encantem!
D'alguna forma, la floreta suara trans-
crita ens introdueix en una altra mena 
de resposta. La que, tot i admetent que 
la nostra comunitat no llegeix en cata-
là, es decanta a atribuir-ho al fet que 
el contingut dels periòdics catalans és 
inhibidor, per fat o sectorial. Revistes 
mal plantejades, del tot o en part. Con-
tinguts desorientats, ara a la dreta, sua-
ra a l’esquerra. Mas sempre del mal 
costat. Productes periodísticament mal 
engiponats. Ras i curt, les publicacions 
catalanes no saben fermar un públic. 
O no el saben trobar, tant se val.

CAVIL·LACIONS

Xe, la gent no llegeix! Ho. podeu ben 
dir, que la raó us vessa per les espat-
lles. L’he sentit tants de pics, aquest 
remoleig! "Veuràs, xicot, costa tant... 
no em vaga...” Els catalans, ja hi som, 
hem estat desescolaritzats. L'escola no 
ens ha pas servit per atènyer un perfaï- 
ment i una integració de cultura har-
mònics. No, ha estat un delírium trè- 
mens de destrucció personal i comuni-
tària. Metzina de liquidació nacional. 
Ara ho toquem. Llegir català, i tantes 
coses més, és per a la nostra gent una 
creu. Mandra? Culpabilitat? Una mun-
tanya impossible. I hom en desisteix, 
amb el rau-rau a dins.

Cert com és, l’espeternec d’“Oriflama” 
poc és or de llei. Algú hi comptava, 
fosca!, amb aquestes seqüeles quan 
decidí de fer de l’escola un manicomi 
invertit: cau d’alienació, d’embogiment. 
Alguna cosa deu voler dir una dificultat 
tan col·lectiva que tot just si uns pocs 
la remunten. Qui ens endogalà, bé devia 
pensar que per resultats precaris, fà-
cilment esbatedors, poc valia la pena 
sembrar tanta tanàtosi.
I això de dolentes, dolentes... Ho són 
les publicacions catalanes? El bo i mi-
llor, ca!, no ho són pas. Com voleu que 
ho siguin? Ara, en espanyol es publi-
quen a Barcelona coses infinitament 
p-itjors, i s'aguanten, per això. I com 
que se suposa que les publicacions es-
panyoles es tenen per mèrits propis, jo 
invertiria la qüestió. Us imagineu “Gar-
bo” en català? Jo, rai, sí, fent malves al 
panteó de les revistes catalanes. I 1'"In-
terviu”? Doncs "Interviu”, pla sé del 
cert que poc tiraria cap milió d’exem- 
plars. Ni cent mil tampoc. I ho voldria 
veure, si en faria més de quinze mil. I 
amb quinze mil, s’hauria de suïcidar ca- 
talanescament, heroicament. No ho sé, 
si el “Papus”, gràcies al devessall de di-
buix, no tindria tan mala pega, si bé 
perdria nombres, ja ho crec que sí. Ah, 
i compto que la qualitat seria la mateixa. 
Que totes aquestes revistes només fa-
rien un "simple” canvi de llengua. I, és 
clar, també suposo que aquestes revistes 
tindrien competència en espanyol. Com 
ara n'hi tenen les pobres revistetes ca-
talanes, a Barcelona mateix. En fi, 
sense perdre altura, els diaris esportius 
de Barcelona fets en català farien una 
figa com una catedral. Que no ho veiem 
prou, que T“Avui", sense esser el diari 
més dolent de Barcelona, està, com 
cap altre, amb l’aigua al coll? Sí, és 
una mala peça, això de voler fer Paï-
sos Catalans, haver d'informar d’Es-
panya (la madrastra dels ous), tot tafa-
nejant pel món, tan solament amb una 
vintena de paginotes. Mala peça, a fe, 
i amb la llançadora esquerdada.

D’UN PAÍS COM UN COP DE ROC
El meu maginet, pobre, no s’ho acaba 
de beure, que la cosa rodi per aquí. 
I ca! Amb una modèstia enfebrada i 
una convicció fatal, em diu que Tolia 
bull ontccom, no pas en aquests fo-
gons. Em diu que si les publicacions 
catalanes no prosperen, ni prosperaran 
de moment, és perquè dos segles i mig 
d’acorralament, farcits de quaranta
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anys de genocidi cruent, ens contem-
plen. I com pesen, la pàtria que els va 
parir! La gent té peresa de recuperar-
se. Està ensopida. Anestesiada. La gent. 
Tothom. Els qui no llegeixen. Els qui 
no fan per llegir. Públic i professionals. 
I empresaris, maria santíssima de déu! 
Unes mateixes causes, una mateixa 
alienació, fa que els uns no es vegin 
amb cor de llegir periòdics catalans. 
Que els altres no es vegin valents de 
fer-ne. 0 amb fetge per finançar-ne 
—tant que els en sobra segons per a 
què.
Els uns s’emparen humilment en la fa-
tiga cruel, diuen, que l’esforç demana. 
Els altres, més llestos, fugen d’estudi 
amb distinguos entre continguts cata-
lans i la cotilla espanyola amb què es 
presenten. Capitalistes (de pela o doc-
trina, tant se val), fan nombres o sil·lo-
gismes, de rendibilitat. No estan pas 
per perdre-hi.
Mes hi ha tants perqués! Per què un 
nacionalista pot consentir de perdre di-
ners per un diari en espanyol, i no en 
català? Perquè d’altres magnífics, tan 
ebris d’alliberament i tan contraris a 
les discriminacions ens enfloquen una 
pagineta folclórica i diària en català, 
contra quaranta d’engalipament... ai 
no, de contingut català, oi? 0 gonfano- 
ners comarcalistes i de tonalitat més 
kerenskiana ens engaiten continguts 
catalans en espanyol cada dia i —per-
què no malpensem dels continguts ca-
talans?— ens etziben folclore setmanal, 
amb continent català, pobrissó! Per 
què, uns i altres, ens apeixen folclore 
sense cotilles foranes? Per no discrimi-
nar els continguts catalans? Per no dis-
criminar el folclore? Potser per no dis-
criminar la cotilla...
Aquí, aquí, crema, em diu el maginet: 
en l’embrutiment nacional, en el fet de 
viure en un país que encara ens és un 
camp de concentració, amb dos segles 
i mig de d'eshistòria que ens fiten en- 
cantadíssims, botits de quaranta anys 
de treure la freixura per la boca, la 
nostra i, a la bestreta, la dels nostres 
néts i tot. ¿I no' és per això —que con-
verteix en irrisòria inanitat el 15 de 
juny del 1977, per exemple—, que tots 
els diaris, totes les revistes, tots els 
patufets, continuen sallint a Barcelona 
—ja me’n xauto pla bé, dels contin-
guts!— amb un sol continent: la marca 
de l’oipressió nacional, l’estigma de l’es- 
clau? Car mentre tindrem onze diaris 
contra un; mentre hi haurà senallades 
de publicacions en llengua forana con-

tra un manadet d’avortons desesperats, 
tenim la batalla del recobrament llesta. 
A curt terme, rai, perduda del tot. 
A llarg terme (i suposant que la Gene-
ralitat arribi a esser efectiva, i no una 
entelèquia cobejadíssima, déu sap per 
què)... no ho sé pas, a llarg terme. No 
sóc profeta, ni tinc sibil·les a casa, si 
bé la vida m’ha tornat impressionable 
davant els signes de mal averany. (Els 
diaris madrilenys? Són massa de la me-
tròpoli per poder constituir una nosa 
real a una premsa coherentment catala-
na. S’haurien de convertir... Sí, ara hi 
corren!)

TORNEM-NOS EL QUE JA
ÉS NOSTRE
No me’n puc estar. A partir del 15 de 
juny (la data és arbitrària, és clar, 
home, és clar), almenys a partir 
d’aquesta data, es dóna per entès que 
l’excusa de la dictadura no té validesa 
de circulació. Ni patent de cors. Doncs 
bé, qui vulgui fer país, caldrà que en 
faci; sense xaronades. Mentrestant 
¿qui em privarà de pensar que, sil·logís- 
ticament, podria concloure tristament, 
si no hi ha esmena, que l’opressió na-
cional catalana continua per obra pura 
i pelada de la ...democràcia? Idò! D’ara 
endavant, l’empresari, el professional, 
l’entitat, que no es plantegi la catala-
nització real, no il·lusa, en termes rao-
nables, però decidits, de tota la premsa 
de casa nostra, ja sap què li toca. Dei-
xem-nos de bizantinismes, no hi ha més 
premsa catalana que la feta en català. 
Que durant el franquisme s’arribés a 
establir distincions d’aquesta mena, 
em penso que estigmatitza la dictadu-
ra, sense aclarir res, per això, de la ca-
talanitat. Si la premsa anglesa, italiana, 
es fa en anglès, en italià, la catalana 
solament es pot fer en català. O és que 
som d’una altra casta, nosaltres, pastu-
ra de tuteles tanatogèniques. Per ara i 
tant, l’existència de premsa espanyola, 
en espanyol, a casa nostra, farà fracas-
sar la premsa catalana, en català, per-
què, tornem-hi, ens aclaparen dos se-
gles i mig d’intoxicació alienant. I, si 
no, què hi fa a casa nostra la premsa 
espanyola? Demés, no podem fer el 
compte del llarg terme, perquè ningú 
no sap si hi serem a temps, tal com te-
nim encarades les coses.
És una qüestió de dignitat, de respon-
sabilitat, empresarial i professional. Al 
cap i a la fi, nosaltres no som pas una 
agència d’ajut al tercer món. No pas 
nosaltres, certament, que no som ni del 

quart, ara com ara. Tot el que no sigui 
fer premsa catalana, és a dir, en ca-
talà, són brocs i quislingüisme.
D’altra banda, com podem parlar de la 
integració dels immigrats, sense exigir, 
igualment, la integració i l’amorosa re-
paració de desertors i agressors? I ja 
que hi som, toquem-lo, el problema 
dels immigrats. Doncs bé, per comen-
çar, és claríssim que els diaris no es 
fan pas en espanyol pels immigrats, ni 
en benefici d’ells. Ningú no es desficia 
pels pobres. Jo crec, simplement, 
que es fan en malefici dels catalans 
tots, immigrats d’ara, de fa tres-cents 
anys o de més enllanet. I és per això 
que retreure els immigrats, en aquest 
capítol, em sembla, pel cap baix, mala 
fe i manipulació per partida doble. Dis-
criminats amb sentències d’integració 
o assimilació —tot negant-los, és clar, 
el pa i la sal dels mitjans més insigni-
ficants per fer-ho—, s’esgrimeixen com 
a obstacle cabdal de la recuperació. 
Una recuperació nacional que és única 
i de tots, d’ells i nostra. Més ben dit, 
simplement nostra, de tots plegats. 
I deu esser per això que "Treball” i 
"L’hora socialista", tan oferts als immi-
grats, es fans en català, sense fer l’enze 
amb distincions entre continguts i con-
tinents. Fet i fet, tots som u, tots aple-
gats en esforç titànic de represa nacio-
nal única i de consciència específica in- 
divisa, senyats per la identitat que ens 
confereix això d’esser oprimits, escopits, 
trepitjats, obsessos de llibertat. De lli-
bertat catalana. Poc n’hi pot haver cap 
més en aquest país. I si catalana, si 
nostra, doncs, per definició, llibertat de 
xarnecs. Comptat i debatut, tots ho 
som, en aquest país, immigrats, xar-
necs. D’avui o d’ahir i encara de des- 
pús-ahir. Comptat i debatut, en aquest 
país nostre, aquesta terra catalana, els 
únics que no ho deuen esser, de xar-
necs, només són, per ventura, els resi-
dents vitalicis, els funcionaris, els bo-
tiflers...
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