
Fa uns quants anys vaig llegir que alguns 
escriptors joves dels Països Baixos es plan-
tejaven la qüestió d'escriure en anglès per 
tal que la seva obra tingués una més gran 
difusió. Més recentment he llegit que uns 
joves escriptors noruecs prenien una acti-
tud semblant. No tinc notícies que les in-
tencions es convertissin en realitat, ni per 
part d’un individu ni per part d’un grup 
important. Si ha estat així, fóra un cas 
que hauria d'invitar-nos a la reflexió i a 
refermar la nostra fidelitat a la llengua. 
Neerlandesos i noruecs no tenen la seva 
cultura amenaçada en l’aspecte més visible 
i característic que és l'idioma. Ni en cap 
altre. Si actrius sueques com Greta Garbo 
i Ingrid Bergman han pogut fer una carre-
ra brillant als Estats Units sense dany per 
a la cultura sueca i sense escàndol per 
part dels suecs; si tants de músics, pin-
tors, escultors, cantants i actors poden 
aconseguir fama i guanys materials fora 
dels països respectius, on sigui que trobin 
condicions més favorables per a la seva 
creació artística, ¿per què no s'ha de tole-
rar que un escriptor delerós de fama i de 
diners se’n vagi a cercar una cosa i l'altra 
en un país que li ofereix més possibilitats 
que el seu? Jo ho trobo lògic, però com un 
luxe que només es poden permetre països 
lliures sense por que res a casa trontolli. 
El madrileny Santayana ha estat un famós 
filòsof nord-americà, de llengua anglesa, 
sense que aparentment la cultura castella-
na, ben implantada, en quedés danyada. 
I és vàlid el dubte de si, criat al seu lloc 
d’origen, Santayana hauria estat el que 
fou. Nosaltres hem tingut grans figures 
que han triomfat arreu del món en les 
arts més diverses: músics, pintors, escul-
tors, cantants, actors... I també homes de 
ciència. No cal que digui noms, perquè el 
lector els té presents. Facin el que facin, 
allà on sigui que ho facin, són uns expo-
nents de la cultura catalana als quals de-
vem agraïment. Però, ¿pot, un català amb 
vocació literària, exercir-la en una llengua 
que no sigui el català? Vull dir, ¿pot fer-ho 
sense que això sigui en perjudici de la 
cultura catalana? Depèn de la seva cons-
ciència de català. Estic disposat a admetre 
que sí, que pot fer-ho, perquè sempre que-
daran els qui, deixant de banda la vanitat 
i l’interès material, es mantindran fidels 
a la llengua pròpia, aparellant la vocació 
literària amb l’esperit de defensa d'una 
cultura amenaçada, almenys en el que pu-
gui considerar-se obra de creació, que és 
l’aspecte en el qual contribueixen a aquella 
cultura. Ha de passar molt de temps abans 
que els catalans amb vocació literària pu-
guin considerar amb indiferència —o amb 
un interès blasmable, segons com es miri 
la qüestió— el fet d’escriure en una llen-
gua o en una altra, si tenen consciència 
de ser ciutadans catalans, és a dir gent 
d’una cultura oprimida, sotmesa a des- 

1 avantatges al territori que li és propi. Men-

tre persisteixi l’agressió cal que ens man- 
I tinguem a la defensiva. No ens podem 
Permetre aqueixa actitud atribuïda a holan- 

|desos i noruecs.—VICENÇ RIERA LLORCA.

UNA PETITA I CIVILITZADA 
CIUTAT
Dinamarca és, com tothom sap, un país 
petit, que sap explicar la seva pròpia his-
tòria amb la dosi d'ironia característica 
d'aquells pobles que han pagat un preu 
molt alt per la seva existència. En un petit 

llibre titulat La Dinamarca d’avui. El món 
danès, publicat pel Ministeri d'Afers Exte-
riors, se'ns explica com va ser Dinamarca, 
com és ara, de què viuen els danesos, quina 
és la dimensió del seu món cultural, qui-
nes són les seves relacions amb el món 
exterior. (Quan tindrem nosaltres un llibret 
així, que puguis oferir a la gent que et pre-
gunta: «Com són els catalans?») El petit 
llibre, ple de fotografies i caricatures, t'ad-
verteix d’entrada que no esperis trobar-te 
a cada cantonada Hamlet, Príncep de Di-
namarca, i et diu, però, que tanmateix 
alguna cosa hi ha del famós personatge de 
Shakespeare en l’esperit danès, i és Fart 
de la simulació. El danès, diu, neix opti-
mista, car li cal ser-ho, perquè de tres- 
cents anys ençà compta amb derrotes 
continuades. Vet aquí, doncs, em deia jo, 
mentre veia entrar i sortir davant la meva 
finestra els vaixells que se n’anaven a 
Noruega o en tornaven, un país que s’as-
sembla força al nostre.

L’hospitalitat danesa és refinada i cordial. 
És clar que no podia ser d’altra mane- 
ca, car era el PEN danès que rebia a mans 
besades el PEN internacional, però hi ha 
detalls que no poden ser improvisats per 
quedar bé. Per exemple, a totes les edito-
rials que ens van rebre, des de les més 
importants fins a una petita editorial, l’Al- 
batros, on ens vam sentir com a casa, hi 
ha, a més de llibres, revistes i tot el que 
cal de la maquinària d’oficina, una cuina, 
una nevera, pa, mantega, embotits, beguda 
i una gran taula de fusta blanca que 
reuneix els nou arribats que es refan del 

fred del carrer.

El fred del carrer que no els fa por, per-
què corren amunt i avall amb bicicleta, 
perquè saben que no són rics i que no els 
fa vergonya no ser-ho.

Entre les moltes, petites i diverses coses 
que em semblaven pròximes, em cal afegir- 
hi un detall pintoresc. En veure’m fumar 
cigars, en lloc del cigarret de paper, no hi 
havia danès que no em digués, divertit: 
«Vostè fuma cigars com ha estat sempre 
la tradició de les dones daneses.» Tradició 
i orgull que veia confirmats en la galeria 
de retrats dels batlles de la ciutat. La dig-
na batllessa retratada tenia a les mans, de 
manera ben visible, un cigar.

Perquè no hi falti res en aquest paral·lel 
que descric, el lletraferit danès és també 
bilingüe, d’un bilingüisme no imposat per 
altra llei que la del prestigi econòmic. Tot-
hom parla anglès, escriu en anglès, escriu 
en danès i tradueix immediatament a l'an-

glès. Realitat molt greu i tema per a un 
altre o molts altres articles.

MARIA-AURÈLIA CAPMANY
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CENTENARI D'UN DIARI 
CATALÀ
Amb la publicació, el dia 1 de gener de 1881, 
del primer número del diari «La Renaixen-
ça» s’iniciava una època de la premsa cata-
lana. Ja hi havia, des d’un any i mig abans, 
el «Diari Català» de Valentí Almirall, el 
qual, entrebancat sovint en el seu curs per 
suspensions governatives, tingué una vida 
efímera. Però durant sis mesos hi hagué 
dos diaris en català a Barcelona, i si comp-
tem l’edició de tarda que feia «La Renai-
xença», tres. A més, durant tot aquell any, 
encara es publicà, mensual, la revista del 
mateix nom, fundada deu anys abans per 
Aldavert, Guimerà i Matheu i que després 
passà a ésser un suplement literari del dia-
ri, rebut gratuïtament (com la revista) pels 
subscriptors. El diari «La Renaixença» 
(sempre amb el nom escrit amb s) resistí 
vint-i-cinc anys, un període que s’inicia 
l’endemà del primer Congrés Catalanista 
i acaba a les envistes de la Solidaritat. En 
termes literaris, és com dir que el diari 

neix amb L’Atlàntida i mor amb el Glos-
sari. Resulta, doncs, que hi ha una descol- 
locació en el temps, perquè la vida del 
diari, en lloc d’ajustar-se al temps de la 
vida de Verdaguer, s'ajusta força més a 
ésser coetani de Maragall i del Modernis-
me. El moviment renaixentista ja comen-
çava a deixar d'ésser un acte «suficient» 
com a exigència històrica i demanava sor-
tir d’ell mateix i donar-se a noves raons 
estètiques i ideològiques, cosa que féu el 
Modernisme. Tanmateix, l’imperatiu de fer 
un diari sí que era vigent i per això hi 
respongueren alhora els dos corrents que 
es marcaren dins el primer Congrés, por-
tats per Almirall, d’una banda, i per Alda-
vert, Matheu i Guimerà, de l’altra. Aquests 
darrers, en batejar amb el nom de «Re- 
naxensa» (sic) la revista quinzenal que 
precedí el diari, el 1871, escrivien: «Que 
no diu res el mot aquest a tots els qui 
senten córrer per llurs venes sang catala-
na?» El mot recorda prou el «risorgimen- 
to» italià (així com el nom de «La Jove 
Catalunya» recorda el de «Giovane Italia») 
i és un mot que amb tanta amplitud i va-
guetat com, per exemple, «romanticisme» 
o «modernisme», fa la seva servitud, per-
què, malgrat tot, defineix i gratifica. Per 
ell el diari «La Renaixença» se sent auto-
ritzat a portar el subtítol de «Diari de 
Catalunya» i a atribuir-se, doncs, la repre-
sentació majoritària del catalanisme. In-
suficient i tot, a mesura que evoluciona el 
moviment cap a la política, l’actitud del 
diari és vàlida quant a les campanyes es-
sencials —Memorial de Greuges, Centre 
Escolar Catalanista, defensa del Dret Ca-
talà, Bases de Manresa, missatge al Rei 
dels Hel·lens— i quan escrivia sota l’epí- 
graf diari «Nostre programa»; «Volem la 
llengua catalana amb caràcter oficial i que 
els catalans sien els qui a Catalunya des- 
empenyin càrrecs públics»... Crec que cal-
dria haver parlat d’aquest centenari, i que 
cal commemorar-lo. — JOAN TRIADÚ.
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