
WASHINGTON SQUARE
1 EL NOVA YORK CASOLÀFora de la nostra terra, l’existència d’una llengua i d’una cultura catalanes és un fet pràcticament conegut només en alguns medis intel·lectuals i entre els estrangers que han fet estada ací. Literàriament, no ens movem dels límits de les nostres fronteres lingüístiques i encara amb penes i treballs. Prou que a les universitats estrangeres ens coneixen, prou que el PEN català manté unes relacions actives i cordials amb els altres centres del PEN, prou que se celebren col·loquis internacionals de llengua i de cultura catalanes... Però la difusió de la nostra literatura, passada la ratlla, és escassa i reduïda a ambients erudits. Mitja dotzena de llibres catalans traduïts al francès, unes antologies de contistes catalans en francès, italià i portuguès, unes antologies de poesia catalana traduïda a l’ita- lia, alguns números d’«Europe» dedicats a la literatura catalana, i unes quantes traduccions més, de caràcter erudit i testimonial, no han constituït un esquer suficient perquè els editors de països on el català és conegut al nivell universitari s'interessin per publicar llibres traduïts del català. Que el prestigi de llengües com l’anglès i el francès imposi la traducció de les seves millors obres literàries em sembla un fet normal, però la major part de les traduccions que es fan de l’anglès i del francès al castellà i que són la lectura mitjana del gran públic català són d’una qualitat discutible. Comprenc que la publicitat que fa a un llibre mediocre una adaptació cinematogràfica d’èxit resulti decisiva. Però he comprovat —perquè n'he traduïts— com també tenen bona venda raves autèntics que no han rebut l’empenta del cinema. (Això ens portaria a la necessitat d’una literatura de consum encara no viable perquè el seu públic es retreu només a la vista del català escrit; i això és un altre problema que demana unes altres mesures.) Accepto que només una part, petita, de la literatura catalana mereixi ser traduïda i ens pugui fer quedar bé incorporada a literatures de gran prestigi i de públic nombrós, que imposen tendències, tècniques i temes. Però és que ni aqueixa part de la nostra literatura que és traduïble arriba 

a trencar la closca que ens tanca, tot i les bones relacions que al nivell personal molts dels nostres escriptors tenen amb el món literari estranger. ¿Com pot sortir passada la ratlla aqueixa part de la literatura catalana de qualitat suficient per merèixer la traducció? No ho sé, però com que hi ha tanta gent que creu que la Generalitat ha de remeiar tots els nostres mals, avanço el meu parer que aqueix problema no s’ha de resoldre amb cap ajut oficial de la Generalitat, que prou en té i en tindrà per solucionar. La qüestió s’ha de resoldre en condicions comercials. Hem de trobar la manera que la literatura catalana sigui traduïda per les mateixes raons que ho és la d’altres llengües.
VICENÇ RIERA LLORCA 

Tot el que veus, tot el que vius, tot el que toques és ple de literatura. Per l’escaleta de la casa senyora de Washington Square baixa tensa i tímida i terriblement orgullosa Catherine Sloper. Era evident que la hi havia de trobar, perquè m’havia proposat trobar-la-hi. La plaça era potser una mica més gran del que me l’havia imaginada:
Per tant, el 1S35, Washington Square havia 
esdevingut l’indret somniat per la gent de 
bon gust, desitjosos de tranquil·litat, i allí 
el doctor es va fer construir una casa; una 
bella casa «moderna» amb una façana am
pla, un balcó davant les finestres del saló, 
i uns quants esglaons blancs que conduïen 
a la porta d’entrada, també enquadrada 
amb marbre blanc.Washington Square ja no és una plaça per viure-hi la gent de bon gust, ben instal·lada en la societat novaiorquesa, com la descrivia Henry James en la seva magnífica novel·la. Té aquella expressió de cara bonica i envellida que tenen els barris que van ser elegants i ja no ho són. Tanmateix allí hi ha Greenwich Village i tota la seva múltiple història moderna, allí mateix la Universitat de Nova York, amb cafès d’aire parisenc i cafè de veres, amb consistència de cafè i olor de cafè. I no gaire lluny, a tocar el barri de Chelsea, una casa on hi ha viscut més d’una generació novaiorquesa, la casa de Marian Newman, professora a la New York University, que prepara la tesi sobre el nostre conflictiu Eugeni d’Ors. Sota el paraigua conductor de Marian Newman, N. Y. es transforma en una ciutat estimada, pedra sobre pedra, com ho pot ser per a tu i per a mi la Barcelona dels nostres pecats. Manhattan esdevé un espai viu on la història avança transformant places i carrers i deixant a l’atzar velles relíquies, o canviant el valor dels espais, allunyant els habitants rics per instal·lar-hi el rebuig de la comunitat benpen- sant. Com és el cas del bell turó de Har- lem, tan ben situat, tot ple de jardins, amb la casa de Roger Morris, l’única casa del xviii que queda a Manhattan, tota voltada de la misèria de Harlem.Costa imaginar-se que el N. Y. d’avui, dels gratacels que dibuixen tapissos orientals plens de pedreria, que dibuixen la imatge tòpica i inevitablement impressionant de Manhattan, va iniciar-se a la dècada dels trenta, just després del crac del 29. Misteris de l’economia, que per un llec es podrien resumir així: Els milionaris, que són els que mai no perden cap guerra, devien canviar la fragilitat dels valors bancaris per pedra, ciment, vidre i sobretot marbre. Però he de dir que allò que m’ha sorprès més de N. Y. no ha estat la seva bellesa, que ja me la imaginava una mica, sinó la seva caliditat. Una densa humanitat amable que corre pels carrers, que t’escolta, que t’entén quan li pronuncies els ditxosos números de carrers i avingudes amb els teus sons incontrolats d’erres i zetes.

MARIA-AURÈLIA CAPMANY 

LES GREUS PREGUNTES
D’«ELS MARGES»Em trameten un extret del treball publicat el proppassat novembre a la revista «Els Marges» sota la signatura conjunta de set professors de llengua i literatura de la Universitat Autònoma de Barcelona, entre els quals professors hi ha el catedràtic Joaquim Molas. És un rigorós escrit de tretze pàgines, dividit en quatre parts, la darrera de les quals i la més breu es compon gairebé del tot de preguntes, cinc en concret, que són fetes a tall de resum o de conclusió del que llurs mateixos autors anomenen «unes quantes reflexions crítiques». Aquestes preguntes, formulades «amb un to malèvol i amarg», precisen els signants, són greus, i potser les més greus que ens podem fer sobre el present i l’esdevenidor de la nostra cultura. Benvingudes, doncs, malgrat tot, és a dir malgrat llur preocupant gravetat, aquestes preguntes ! Jo diria que ja calia i ja era hora que vingués d’on ve una preocupació global d’aquesta mena adreçada, com si fos un manifest, al món de la cultura, de la política i del poder. Caldrà que els nostres incipients poders —els autònoms sobretot, però també els municipals i els econòmics-— es plantegin aquests interrogants, fet i fet indefugibles. M’adono, rellegint, que els mots introductoris de la primera de les preguntes coincideixen amb un «Punt i seguit» d’anys endarrera i en cercar-lo em trobo que és el de desembre de 1971, titulat «Una cultura impossible», amb aquest darrer mot escrit entre cometes. Els mots introductoris als quals em refereixo i que m’han portat a citar-me a mi mateix (i en demano perdó al lector) diuen: «... de com ha de ser possible —i ho ha de ser— ...». Però veig que parlo de les preguntes i no tant de l’anàlisi, és a dir de tot el text, potser perquè les «reflexions crítiques» que s’hi fan no tenen la llibertat i per tant la plenitud de les preguntes finals i porten el llast —probablement inevitable— dels apriorismes inherents a una anàlisi que és alhora cultural i política de la situació. El títol sí que és clar, però també és un interrogant: «Una nació sense estat, un poble sense llengua?», i va acompanyat de sis versos de Carner, de la seva corda greu, d’exili i tardania, precedint les primeres paraules del text i l’a- firmació que el justifica, en el sentit que la llengua avui està en una situació «força més precària i inquietant» que els darrers decennis. Jo diria, però, que alguna compensació hi ha en el fet que ara tot és una mica més en mans nostres que no pas del 39 al 75. Que no som del tot una nació sense estat. Calia aquesta anàlisi, però, per a dir-nos aue entre tots hem de fer possible de continuar la tasca de fins ara amb els recursos de l’autoritat i la llibertat. - JOAN TRIADÜ.
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