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BAEZ CAMARGO

Durant tot l’exili, els problemes —i el 
que no eren problemes— de Catalunya 
van tenir ressò, amb comentaris plens 
de comprensió i de simpatia, a la premsa 
mexicana gràcies als articles de Pedro 
Gringoire, pseudònim del doctor Bàez Ca- 
margo, home de lletres prolífic que si un 
cop es decidia a editar en forma de lli-
bres els seus articles en faria una col·lec-
ció tan extensa com la de Josep Pla. 
L'atenció de Bàez Camargo pels fets de 
Catalunya és d’agrair, sonretot perquè a 
l’Amèrica Llatina el nacionalisme català 
té mala premsa, és un moviment que sus-
cita antipatia i retrets, fins i tot quan 
algú els explica que aquest nacionalisme 
no és necessàriament separatista, smó 
que pretén el reconeixement pràctic de 
la nacionalitat catalana —en aquest sen-
tit es van manifestar, quan havien de 
fer-ho, els presidents Macià i Companys—, 
l’autogovern. No és fàcil de tallar els re-
trets dels hispanoamericans en nom de 
la unitat convenient dels pobles pregun- 
tant-los: «¿Per què us vau separar d'Es-
panya, doncs, vosaltres?» Us parlen de la 
distància geogràfica, de l’explotació que 
Espanya feia de les seves colònies i de 
tota la sèrie de raons, vàlides, que van 
provocar les guerres de la independència 
de l'Amèrica Llatina. Bàez Camargo és un 
dels pocs mexicans que han entès el pro-
blema de Catalunya. Un altre és Miguel 
Alvarez Acosta, que formà part del con-
sistori dels Jocs Florals de la Llengua 
Catalana, celebrats a Mèxic el 1957, i que 
hi va pronunciar el discurs de gràcies, 
en el qual va intercalar la recitació de 
versos d'Aribau, de Verdaguer, de Mara- 
gall, de Carner, de Guerau de Liost i d'al-
tres. També Bàez Camargo fou manteni-
dor en uns altres Jocs, els celebrats el 
1969 a Guadalajara (Mèxic). Cal dir que 
Pedro Gringoire és home de simpaties 
diverses i que els seus articles i assaigs 
són sempre una defensa raonada, docu-
mentada i lúcida de les causes justes. En-
tre elles, un cop informat, no podia man-
car-hi la de Catalunya. L’home diu que 
la informació, regular i oportuna, sobre 
les qüestions de Catalunya, la deu a Pere 
Foix, qui, divulgador ell mateix dels pro-
blemes catalans, va creure que tot el que 
se’n digués mereixeria més crèdit si era 
dit per part no interessada. És veritat: 
Pere Foix ha estat sempre a l’aguait de 
qualsevol fet referent a Catalunya que 
calgués divulgar, per tenir-ne al corrent 
el doctor Bàez Camargo; però sense la 
bona disposició, la comprensió i la sim-
patia de Pedro Gringoire, les notícies que 
Pere Foix podia proporcionar-li haurien 
caigut en el buit, com hi queien quan 
hom tractava d’interessar persones que 
es trobaven en una situació similar a la 
de Bàez Camargo. En ocasió d’una breu 
estada a Barcelona, Rafael Tasis va orga-
nitzar un sopar de simpatia a aquest me-
xicà amic de Catalunya i hi va prometre 
que, quan es produís el canvi de circums-
tàncies inevitable, els catalans retrien un 
homenatge públic, d’agraïment, a qui en 
aquells moments era un visitant el tracte 
amb el qual sembl ava encara perillós als 
esperits prudents. Ara, Pere Foix, tornat 
definitivament a Catalunya, pregunta si 
no és arribat el moment de dedicar a 
Bàez Camargo l’homenatge que va pro-
metre Rafael Tasis.

VICENÇ RIERA LLORCA

ESCRIURE EN CATALA A CATALUNYA 
O, SI VOLEU, ALS PAÏSOS CATALANS

L’article de Jordi Carbonell al número de 
novembre de «Serra d'Or» podria resul-
tar una mica desorientador per' als lec-
tors de la revista, car va ser escrit, si no 
m'erro, per encapçalar una enquesta, els 
resultats de la qual no van agradar als 
enquestadors. Si el lector de «Serra d’Or» 
es pren la molèstia de buscar i de llegir 
la revista «Taula de canvi» on apareixien 
les preguntes i les respostes de la dita 
enquesta, ja veurà que no n’hi havia per 
enfadar-se i que els enquestats —Joan 
Triadú, Manuel de Pedrolo, Salvador Es- 
priu, Montserrat Roig, Oriol Pi de Caba-
nyes, etc.— contesten a to amb tot el 
que han dit i han fet al llarg de la seva 
vida de professionals de la cultura, que 
en diem ara.
Però, per si el lector de «Serra d'Or» no 
pot o no vol buscar l’enquesta esmenta-
da, m’interessa puntualitzar uns quants 
extrems.
Primer. No em sembla bé que els autors 
de l’enquesta contestin la dita enquesta 
després de conèixer la resposta dels en-
questats.
Segon. Em sembla incorrecte qualificar 
de viscerals unes respostes raonades i 
correctes, tenint en compte que les vísce-
res no serveixen per pensar.
Tercer. Tampoc no em sembla bé publi-
car un article que qualifica de viscerals 
unes respostes que no apareixen acompa-
nyant el dit article.
Quart. Em sembla incorrecte usar el 
contingut de les respostes a l’enquesta 
com si fos una descoberta de l’articulista 
i, a més, oposada a les dites respostes.
Suposo que la publicació a «Serra d’Or» 
de l’article de Jordi Carbonell anava en-
caminada a assabentar el lector de la 
revista d'allò que opinen uns quants es-
criptors catalans sobre escriure en cas-
tellà a Catalunya; cal, doncs, que els lec-
tors de «Serra d’Or» coneguin l'opinió 
d'aquests escriptors i d’altres. La solució 
seria: a) reproduir íntegra l’enquesta de 
«Taula de canvi», b) ampliar l’enquesta 
a nivell de Països Catalans, que bé s’ho 
mereixen. — MARIA-AURÈLIA CAPMANY.

EXERCIR EN CATALÀ I «DE» CATALÀ

Llegeixo i retallo tot seguit l’article titu-
lat Mestres i periodistes a tercera, sota 
l'epígraf de L’aristocràcia dels «escrip-
tors», que publica, al «Full català» del pe-
riòdic «Hoja del Lunes», Àlvar Maduell. 
El tema és fonamental: es tracta d’acla-
rir si professionalment es pot tenir per 
català el qui exerceix en castellà fent de 
mestre, de periodista i de locutor. L’autor 
diu, naturalment, que només és profes-
sionalment català aquell qui en l'exercici 
de la seva feina —de mestre, de perio-
dista i de locutor— utilitza el català. Veig 
que l’autor impugna una tesi que preten 
de distingir entre els «escriptors» i tots 
aquests altres oficis amb una subtil i poc 
o gens científica argumentació basada en 
el supòsit que per als mestres, els perio-
distes i els locutors la llengua emprada 
en llur treball no és un fet determinant 
de llur condició de professionals «cata-
lans», com pot ésser-ho per als escriptors, 
i sobretot per al concepte de «literatura 
catalana» (ja que, quant als escriptors, 
aquest criteri tampoc no es pot aplicar 
tan clarament o no s'hi aplica, segons el 
defensor d’aquesta tesi, citat per Maduell, 
qui se les heu —potser que ho diguem 
tot, ja que ho diu l’article— amb Fran-
cesc Vallverdú). L'epígraf L'aristocràcia 
dels «escriptors» ve, doncs, d'aquesta in-
terpretació, d'aquesta «predilecció discri-
minatòria» —llegeixo a l’article— entre 
«escriptors i periodistes o mestres». L'ar- 
ticle és contundent, precís, clar. Molt d’a-
grair en la situació actual, en què la po-
lítica exigeix un altre estil i la política 
catalana gairebé ha d'ésser doblement po-
lítica. Crec, però, que des del front de 
la cultura cal sostenir la política sense 
vacil·lacions, és a dir sense vacil·lar en les 
conviccions, sense cap servitud a una tàc-
tica o a un oportunisme doctrinal, in-
dispensables potser a l’exercici de la po-
lítica i propis de la seva lògica interna. 
D’altra banda, ¿no és el moment, ja, de 
retornar a la cultura allò que li corres-
pon en la nostra vida col·lectiva, com a 
suport i teixit bàsic de tot el que ens 
uneix? Perquè una visió política immedia-
ta, superposada a l’exigència nacional, ín-
tegra, que vol la cultura, només serveix, 
des d’ara que ja es pot fer política, per a 
confondre, aigualir i fer claudicar la cultu-
ra. Rellegeixo l’article: «Els catalans de 
naixença o d’adopció que empren el cas-
tellà no deixen de ser catalans —si vo-
len— com a persones, però no ho són 
com a professionals. Seran catalans que 
fan d'escriptor, de periodista, de mes-
tre...» Exacte. Així ens ha limitat, capgi-
rat, el colonialisme, i Maduell pot dir: 
«Culturalment, quasi tota la premsa bar-
celonina és més colonial que catalana.» 
M'adono que feia temps que no trobava 
aquest llenguatge. M'adono, encara més, 
de la increïble lleugeresa amb què s’ha 
portat aquesta qüestió en els anys de pro-
hibició. Només es volia fer problema d’es-
criure o no escriure en castellà en 1’« àm-
bit literari», i d’ell a la «creació». Penso 
en un dels signes d’excepció: el doctor 
Ramon Aramon i Serra, suara homenat-
jat, en esdevenir septuagenari. Penso, 
doncs, en l’Institut i en el contrast que 
ofereix la seva irreductible catalanitat 
enfrontada amb la lleugeresa, repeteixo, 
predominant en d’altres àmbits (universi-
taris, artístics, pedagògics). En la com-
parança, ara sabem qui tenia raó, qui 
era al seu lloc, qui «justificava» una per-
secució que a tots ens honora, com a 
col·lectivitat. Crec que hi caben, també, 
els qui no exercien de catalans. Però al-
menys que sapiguem, des d’ara, on tenim 
la mà dreta! —JOAN TRIADÜ.40


