
Recomanem als lectors desitjosos 
de fer una aportació a aquesta 
secció que s’esforcin a reduir l'ex- 
tensió de llurs cartes: com més 
breus, com més condensades, 
més probable serà que puguem 
publicar-Ies. D’altra banda, no ens 
podem comprometre a mantenir 
correspondència sobre les comu-
nicacions 'adreçades a aquesta 
secció. — Red.

LA LLENGUA 1 EL TAXI

L'altre dia un caríssim amic, ben 
intel·lectual i ben d’esquerres —so-
ciològicament «penene» per pre-
cisar i amb perdó sigui dit—, em

xopava de llàgrimes el muscle 
mentre es lamentava: «Ja la te-
nim ben perduda, la llengua! Saps 
que no queda cap taxista que 
parli català?» El to, el gest I la 
mullena eren tan patètics, que no 
vaig gosar contradir-lo.

Tanmateix, com que necessitat I 
vici, en proporcions que ara no 
ens entretindrem a precisar, fan 
de mi un client de la barcelonina 
indústria del taxi —quin dormile-
ga desencertat es va empescar 
que sigui una indústria?—, penso 
que val la pena, a benefici del 
meu esquerros i deprimit amic l 
dels seus semblants, que aporti 
el testimoniatge al qual m’auto-
ritza la meva experiència endota- 
xística a nivell d’utilització de 
llengua —bo dic així perquè m’en-
tenguin:

• El rebuig del català, amb un 
arronsament de clatell entre pre- 
magdalenià i nuevaforcista, no-
més es produeix en menys d’un 
8 per cent dels casos.

° Els casos en els quals el xo-
fer us fa avinent, d’una manera 
enraonada, civilitzada i general-
ment discretíssima, que no en-
tén prou bé el català, represen-
ten entre el 10 i el 17 per cent.

Qo\\ecció El Garb©//
Aquesta nova col·lecció, destinada 

als estudiants de literatura 
catalana de BUP, pretén d’editar 
els textos d’interès més remarcable 
—que no són a l’abast d’un públic 
no especialitzat— de tots els temps 

i gèneres, d’un sol autor i/o 
antologies. Cada volum, 

encarregat a especialistes en la 
matèria, consta, a més de l’edició 
del text, de les parts següei.ts: a) 
un estudi introductori rigorós que 

situa l’autor i l’obra en el seu 
temps bo i recollint les 

aportacions crítiques més recents;
b) unes propostes de treball que 
complementen la lectura i que 

suggereixen possibles anàlisis de 
l’obra, i c) una bibliografia 

essencial.

«Serra d’Or» no es compromet a tornar els originals que 
li siguin enviats espontàniament ni a mantenir correspon-
dència amb els autors.
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Llibre de l’Orde de Cavalleria

SORTIDES DIÀRIES EXCURSIONS a les Coves del Drac i
ESTADES 3, 4 i 7 dies. dels Hams, a Valldemossa i Formentor.

9

CANARIES
SORTIDES DIÀRIES en avó EXCURSIONS-VISITES a Sta. Cruz

Puerto de Sta

Ramon Llull
A cura de Marina Gustà

i setmanals en vaixell 
^STADES d’11 i 14 ies.

de Tenerife, Teide.
Cruz, Las Palmas.

Col·lecció “El Garbell” 1, 96 pàgs.
Llibre escrit entre 1275 i 1276, és una de les més conegudes 
obres didàctiques de Ramon Llull. L’obra-tracta dels orígens 
de la cavalleria, les pràctiques i observances —tant físiques 
com morals— que l’Orde requereix, i el paper del cavaller en 
l’orgànigrama feudal de la societat.

Aquí descansa Nevares 
i altres narracions mexicanes

Pere Calders
A cura de Joan Melcion

Col·lecció “El Garbell” 2, 160pàgs.
Pere Calders va viure a Mèxic la major part del seu exili, i el 
present volum recull totes les seves narracions d’ambient 
mexicà. No es tracta, però, d’unes narracions costumistes, del 
tipus de “literatura exòtica” a què ens han habituat alguns 
escriptors anglo-saxons o francesos, sinó d’uns contes de gran 
vigor literari, en els quals no manquen les notes d’humor que 
caracteritzen l’estil de l’autor.
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• En tots els altres casos, la 
conversa —estrictament esquemà-
tica i utilitària o bé d’entreteni- 
ment sobre temes varis, a gust 
del client—• pot entaular-se i des-
envolupar-se en català, en ter-
mes de cortesia i de quasi cor-
dialitat.

Ja bandejat el pessimisme dels 
esquerroides burgesos fills de 
burgesos a qui els taxistes res-
ponen en castellà perquè ells 
se’ls adrecen en castellà, resta-
ria a aclarir la qualitat del cata-
là que el taxista aporta a la con-
versa. Jo diria que, si continuem 
a repartir el total com hem fet 
fins ara:

• En un 10 per cent dels casos 
és un català d'aprenent que farà 
progressos ràpids.

• En un 20 per cent, si fa no 
fa, és un català gloriosament aco-
lorit d'arrelament pagès, de la 
Terra Alta, de la Ribera Baixa, 
de la Franja de Ponent o d’on 
vulgueu. Afirmo que personalment 
he pogut assegurar a un taxista 
que creia parlar «xapurriau» ■—l’ha-
vien enredat— que també a Bar-
celona «fossar» vol dir «cemen-
tiri».

• En els casos restants us tro-
bareu amb una català de Sants, 
de Collblanc, de Gràcia, amb un 
«pedigree» tan evident que, d'en-
tusiasme, us farà botar del seient, 
si feliçment conserveu la possi-

bilitat de botar davant quelcom 
de tan delicat com les elegàncies 
dels dialectes urbans.

També, és clar, un cop cada tres 
mesos, al marge de l’estadística, 
podreu sentir, a les paraules d'al-
gú que creu parlar-vos en caste-
llà, un gallec emboirat que, quina 
delícia, es defensa tenaçment 
fora de lloc. —MANUEL BADIA l 
VILANOVA (Barcelona).

MÈTRICA CATALANA

Oportunament vaig adquirir i llegir 
el llibre de Salvador Oliva («Mè-
trica Catalana», Edicions dels qua-
derns crema, Barcelona, 1980), i 
encara que vaig començar a reunir 
bibliografia per a fer-ne una crítica 
a fons, després vaig deixar-ho cór-
rer, perquè vaig creure preferible 
esmerçar el meu temps en coses 
de més trallat, però confirmo total-
ment la carta del senyor Josep M. 
Marlès en el sentit que aquest es-
tudi està tan ple d'apreciacions 
absolutament subjectives, sense 
una fonamentació real, de tesis 
totalment discutibles que ell dóna 
com a adquisicions objectives i in-
discutibles, que resulta malagua-
nyat el paper utilitzat per a impri-
mir el llibre. L’amaniment d’una 
bibliografia a vegades exòtica con-
tribueix notablement a nodrir la 
bajoqueria dels qui en són recep-
tius. — MANUEL BALASCH (Cor-
nellà de Llobregat, Baix Llobregat).

MÉS RUCADES FILOLÒGIQUES

En el número del 29 de juny dar-
rer, la revista «Gaceta Ilustrada» 
ens diu, a la pàgina 11, que «el 
andorrano puede considerarse como 
un híbrido del francés, del caste-
llano y del catalán».

No h¡ calen comentaris, però sí 
cal que els que estimem la nos-
tra llengua lio tinguem en compte 
quan es tracti de comprar «revis-
tas». — PERE ARMENGOL (Barce-
lona) .

UN REBROT D’UNA
VELLA PERILLOSA MANIA

A la paret d'un túnel subterrani 
he llegit la pintada: «Fora Max 
Cahner. No volem jueus.» Ho sig-
na una creu gammada. 0 sigui que 
hi ha entre nosaltres, per poc nom-
brosa i marginal que sigui, una 
gent que, del dubtós esplendor 
nazi, fins i tot n'ha recollit la mania 
de l'antisemitisme. 0 sigui, també, 
que, enduts per aquesta mania, 
veuen jueus allà on no n'hi ha, 
perquè res no em permet de supo-
sar que el conseller de Cultura 
sigui jueu ni en tingui res, com 
d'altra banda, és clar, en pot tenir, 
tant com s'escaigui, qualsevol ciu-
tadà de Catalunya, encara que si-
gui conseller. Es veu que, enduts 
per l’entusiasme, prenen per jueu 
qualsevol cognom germànic. Quina 

gent! — JOAN B. MARTÍ t MIRA-
LLES (Barcelona).

ELS ARBRES QUE MOREN,
MOREN SOLS?
Sento una tristor que s'atansa al 
meu cor. Fins ara era agradable 
de veure el passeig del costat de 
casa, tot ple d'arbres que fan de la 
vellesa una cosa bonica per a qui 
pot passejar sota les branques i 
sentir el sol damunt la pel! mig 
rebregada i veure com els nens, 
cada matí, jugaven en aquell tros 
de natura. Però això s’acaba, 
amics. Cada dia cauen més fulles 
d'aquells braços. De nit sentiríeu 
els plors arreu del barri. Ara, els 
matins, aquells nens que jugaven 
ja no hi són. Les mares tenen por 
dels arbres malalts i prefereixen 
tenir els fills a casa. Els avis ja 
no passegen per aquell entorn, i el 
silenci oprimeix la lenta mort dels 
arbres. Mentrestant, l'espessa cor-
tina de fum d'aquella fàbrica de 
gelats continua la tasca de des-
trucció d'aquell tros de natura. Fa 
alguns dies encara hi hauríeu pogut 
veure algunes herbes que, bé que 
malmeses, podien fer-vos afigurar 
que éreu en alguna muntanya. Han 
desaparegut i el buit que han dei-
xat fa' que ens preguntem si vin-
drà un dia que, en lloc de munta-
nyes, veurem unes grans piràmides 
pelades. Tot plegat, perquè som 
civilitzats. Res més. — ADRIÀ 
COMPANYS l ARCUSA (Barce-
lona) .
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