
SOBRE LA SITUACIÓ
DE LA NOSTRA LLENGUA

Escric aquesta carta induït per tot 
un seguit de consideracions fetes 
durant molts anys. Suposo que 
provocarà algunes reaccions, però 
no em sabria estar de dir el que 
penso.

El català es castellanitza cada dia 
més; la immigració ofega els ca-
talans; els catalans són analfabets 
en la pròpia llengua; els periòdics 
catalans s'enfonsen; gairebé no hi 
ha revistes, i les que es publiquen 
viuen en precari; l’activitat literà-
ria no té ressò popular; l'esdeve-
nidor de la llengua i la cultura 
catalanes és, en fi, ben negre. 
Aquests raonaments, i d'altres de 
semblants, són expressats a Cata-
lunya, de paraula i per escrit, des 
de fa anys, i en aquests darrers 
temps han assolit especial actua-
litat com a conseqüència del pes-
simista article publicat per un 
grup d’intel·lectuals a la revista 
«Els Marges» i reproduït per «Ser-
ra d'Or» el gener. Hom considera, 
amb unanimitat, que la causa d’a-
questa situació és la política ge- 
nocida i anticatalana del règim del 
general Franco. Sens dubte, en té 
bona part de culpa, però, «tota»? 
Voldria fer algunes considera-
cions, nascudes de la meva ex-
periència personal.

Vaig néixer a Barcelona el 1943, 
i els meus pares no són catalans. 
Ell és de Terol, i ella, de Sara-
gossa. Per tant, la meva llengua 
materna i familiar és el castellà. 
El barri on vaig néixer és molt 
català, i des de petitet advertí 
que em voltaven persones que 
parlaven una llengua diferent de 
la meva; de manera molt imper-
fecta, per contacte —no s'ense-
nyava català a l’escola—, la vaig 
anar aprenent, fins que va arribar 
un dia que vaig pensar que la 
meva condició de català m'obliga-
va a conèixer-la a fons. Al mer-
cat de llibres vells de Sant Antoni 
vaig comprar la primera gramàti-
ca; després vaig anar a cursets 
de català a la parròquia del Car-
me, i així, amb estudi i bona vo-
luntat, vaig encetar un camí que 
m’ha dut a treballar en editorials, 
com a corrector i traductor, tant 
en castellà com en català; és a 
dir, a guanyar-me la vida. Tot 
això, en temps del Franco.

Des del primer moment, però, em 
sorprengué un fet constant: quan 
preguntava als meus amics cata-
lans de soca-rel —i alguns fins 
i tot ardentment nacionalistes— 
Per què no aprenien la pròpia llen-
gua, la resposta gairebé invariable 
era «que el català no servia per a 
res», «que amb el català no es 
Podia fer diners», «que era molt 
difícil», «que pel mateix preu va-
lia més aprendre una llengua es-
trangera, com l'anglès o el fran-
cès» o «que era impossible, per-
què això s’ha de fer des de 
petitets a l’escola». I el mateix 

em passava quan els volia fer co-
nèixer les belleses de la cultura 
catalana. Els meus consells topa-
ven amb els prejudicis del preu 
dels llibres, la dificultat de la lec-
tura o la manca de valor «univer-
sal», en els més «cultes».

Professionalment he tractat molta 
gent, i he sentit moltes queixes 
d’intel·lectuals pels entrebancs de 
la censura, alhora que expressa-
ven el desig —ben justificat— de 
treure a la llum les revistes i les 
obres literàries prohibides durant 
tants d’anys. Però d'ençà la mort 
del Franco el panorama cultural 
no ha millorat pas tant, i des d'un 
punt de vista molt personal he 
de manifestar que el fet que pe-
riòdics tan catalans com —per po-
sar un exemple; n'hi ha d’altres— 
«Destino»' no es transformessin en 
«Destí» així que va ser possible, 
encara em sorprèn.

Si el català desaparegués, o que-
dés reduït a un estat tan pobre 
com el de l'irlandès a Irlanda, la 
cultura universal hi sortiria per-
dent, però encara hi perdrien més 
els catalans. I això podria passar, 
perquè, i és la meva opinió per-
sonal, el desinterès dels catalans 
per la llengua i la cultura pròpies 
és pitjor per a Catalunya que tots 
els franquismes passats o veni- 
dors. — FRANCESC A. ROCA I 
MARTÍNEZ (Barcelona).»

SOLUCIONS POC PRÀCTIQUES

AI «Serra d’Or» de febrer, dins 
l'article que es fa ressò de ¡'opor-
tuna aparició del «Petit Curial», 
el comentarista esmenta «una ca-
racterística positiva d’aquest dic-
cionari: la resposta que dóna als 
problemes de transcripció de 
noms estrangers, font d'incerte- 
ses per a (...) tothom que pretén 
escriure o fins parlar amb pre-
cisió».

No voldria, ni de bon tros, des-
fermar cap maccarthinada contra 
el «Petit Curial», a semblança de 
la que desproporcionadament rep 
ara el «Diccionari de la literatu-
ra», però em sembla que precisa-
ment és en aquest aspecte que hi 
podríem fer alguna objecció. ¿Em 
sabríeu dir, per exemple, com 
m’ho he de fer per escriure o 
per pronunciar, sense riure, P’otr 
ll'ic Cajkovskij? (que és com m'hi 
diuen que cal dir-ne en català d'a- 
quell senyor que fins ara s'hi deia 
Txaikovski). Ara que ja ens ha-
víem desavesat d’escriure els cir- 
cumflexos de peu dret per a signi-
ficar una elisio, ens cal escriu-
re'n, a mà —la meva màquina 
d'escriure no en té pas; i la vos-
tra?—, d’altres de capgirats!

Cal donar per fet, és clar, que els 
nostres doctes n'han considerat 
els pros i els contres, però, ¿vo-
leu dir que no fóra també digna 
de recordança l'actitud de Pom- 

peu Fabra? Joan Coromines, al 
seu «Lleures i converses», ens fa 
avinent que quan ell sostenia da-
vant Fabra que, segons ¡'etimolo-
gia i segons lus de l’escriptura 
medieval, calia escriure amb «u» 
Montserrat, Montseny, Montcada 
i tota la resta de noms començats 
amb Mont-, com passa amb Sant 
Llorenç del Munt, el Mestre, con-
vençut que Coromines tenia raó, 
tanmateix li contestà: «¿Creu que 
val la pena de xocar contra una 
habitud gràfica que s'ha imposat 
des de fa segles? (...) Cregui'm, 
seria un gran error tàctic de voler 
imposar una reforma tan revolu-
cionària en una qüestió d'un abast 
limitat i d'una bondat relativa, 
quan prou que ens veurem obli-
gats a combatre altres grafies 
acostumades, en problemes més 
essencials.»

Sort que, al mateix número de 
febrer, a l'article de Xavier Fà-
bregas, podem reconèixer Mao 
Tse-tung quan hi diu encara 
Mao Tse-Tung! — JOAN LLEGET I 
VIADIU (Barcelona).

UNA ACTITUD DAVANT TVE

Estem davant d’un fet que si no 
se soluciona urgentment pot tenir 
greus conseqüències per a la nor-
malització del nostre país. Quan 
després de molts treballs tenim 
una autonomia «descafeïnada», que 
Catalunya no es mereix, els se-
nyors de Madrid estan molt tran-
quils, perquè després d'haver in-
troduït en el pla d’estudis el ca-
talà i d’haver-lo atorgat com a 
idioma oficial juntament amb el 
castellà, ells gaudeixen del privi-
legi de la millor escola: enfront 
de les dues o tres hores d’ense- 
nyament del català a la setmana, 
ells tenen el millor professor, que 
es diu TVE, per continuar impo-
sant la seva cultura vuit o deu 
hores diàries. Davant d’aquest greu 
fet, demanaria a tots els catalans 
conseqüents de fer una campanya 
contra aquesta droga que és, per a 
nosaltres, l’actual TV, que aliena 
el nostre poble amb una cultura 
que no és la nostra.

Per tal motiu, s'ha d’exigir ara 
mateix i sense demora una Tele-
visió Catalana, independent, feta 
i pensada en català, i fins a la 
seva obtenció proposo engegar 
('esmentada campanya, que penso 
que podria consistir en: 1r. Boico-
tejar tota la publicitat emesa per 
TVE, abstenint-nos de consumir 
qualsevol dels productes que s'hi 
anuncien. 2n. Alhora dirigir-nos a 
totes les empreses catalanes per-
què deixin d’utilitzar aquest mitjà 
de publicitat fins aconseguir una 
TV Catalana. 3r. Assolir el com-
promís individual d'escampar la 
campanya a tot Catalunya; es po-
drien crear uns col·lectius pópulars 
locals o fins i tot comarcals, amb 
la finalitat de difondre la campanya. 
La responsabilitat és de tots nos-
altres i si no ho aconseguim per 

irresponsabilitat o per deixadesa, 
tindrem una vegada més el que 
ens mereixem, que serà, en defi-
nitiva, el que ells pretenen. No 
creieu que Catalunya no es me-
reix això de nosaltres? — GUIFRÉ 
TARRAGÓ I MIR (Mataró, El Ma-
resme) .

UNA COMÈDIA IMPORTANT

M’ha sorprès desagradablement 
que a les Notes de Teatre, del 
número de gener de «Serra d’Or», 
es despatxi amb onze ratlles el 
comentari de l'estrena de l'obra 
«Descripció d'un paisatge», de Jo-
sep M. Benet i Jornet, al Teatre 
Romea.

Crec que és una comèdia impor-
tant, de les més interessants en-
tre les poques que s’han estrenat 
darrerament d’autor català contem-
porani i, a més, interpretada per 
un quadre d'actors excepcional.

Malauradament va tenir poc pú-
blic, però això no justifica que la 
nostra revista, els seus crítics tea-
trals, que s’han de fer ressò de 
les activitats remarcables, dedi-
quin tan poca atenció a la que ha 
estat la primera obra del, segons 
que sembla, malaguanyat Teatre 
Estable de Barcelona. — JOSÉ 
MANUEL PI.NIÉS (Barcelona).

SOBRE JAUME VIDAL ALCOVER

He observat al núm. 243 de «Serra 
d’Or» (desembre 79) unes notes 
molt encertades (ja era hora!) de 
Josep Massot sobre el professor 
J. Vidal Alcover, en aquest cas 
relatives al llibret divulgatiu «Co-
nèixer Catalunya» sobre literatura. 
Com que ja de temps observem 
el gran partidisme i l’agressivitat 
destructiva que demostra el pro-
fessor Vidal envers els escriptors 
en general i en particular, en nom 
de no sé quin pontificat que ell 
es confereix (vegeu «Canigó», «El 
Correo Catalan» i d'altres, confe-
rències, etc.), voldria que alguna 
persona autoritzada em donés raó 
d’una cosa: com és que aquest 
senyor forma part de nombrosos 
jurats literaris, si és tan evident 
la seva parcialitat? No dóna això 
motiu de confusió i desconfiança? 
S. NIN MIRET (Barcelona).

UNA PREGUNTA
A ANTON CANELLAS

En la seva resposta a «Una nació 
sense estat, un poble sense llen-
gua?» («Serra d'Or» de febrer), 
el senyor Anton Canellas Balcells 
ens diu, entre altres coses, «que 
resulta totalment inacceptable la 
dicotomia de "catalans" com a 
oposats a "espanyols"». Voldria 
preguntar al senyor Canellas si no 
hi ha dicotomia entre nosaltres, 
Catalans del Nord, i els Espanyols. 
O potser que el president de Cen-
tristes de Catalunya pensa anne-
xionar Catalunya-Nord a Espanya? 
PERE TAILLANT (Pià, Catalunya- 
Nord).
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