
TESI SOBRE TEMA CATALÀ,
A PERPINYÀA la Universitat de Perpinyà —i per més precisió dins el marc de l'Institut d'Études 
Mexicaines— va tenir lloc, el 9 de maig, un acte d’afirmació catalana, com va dir Jean Meyer, professor d’aquella Universitat: la discussió d’una tesi doctoral sobre una revista catalana de l'exili. La presentava la professora Maria-Dolors Rodríguez- Panabière, amb el tema de «La culture catalane en exil au Mexique. Renforcement et transculturation dans la revue "Pont Blau" (1952-1953)». Integraven el jurat els professors Jean Meyer i Bernard Leblon, de la Universitat de Perpinyà, i Claudi Esteva Fabregat, de la de Barcelona. L'Am
phithéâtre 3 era ple d'estudiants —molts d’ells hispanoamericans—, de professors i de gent interessada en la cultura catalana. El professor Meyer va cedir la presidència al professor Esteva Fabregat i aquest, llevat dels mots rituals, en francès, d'inici de l’acte i de la declaració del veredicte, que fou de Très bien —és a dir, la qualificació més alta—, va fer totes les seves intervencions en català. I quan, en haver de respondre-li la professora Rodríguez-Panabiè- re, aquesta li va demanar si volia que ho fes en francès o en català, abans que el professor Esteva Fabregat hagués dit que ho fes a la seva voluntat, tot d'estudiants van cridar: «En català! En català!» I la professora Rodríguez-Panabière —que ho és de català a més de ser-ho en altres matèries— va fer la seva resposta en català. Alguns dels estudiants hispanoamericans, en saber que el professor Esteva Fabregat parlaria en català, s'havien alarmat, temorosos de no entendre’l. I Esteva Fabregat va titubejar uns moments. ¿Fóra convenient parlar en francès o, per atenció als molts estudiants hispanoamericans, en espanyol? Consultat el professor Meyer —que no és català—, aquest va dir: «Jo no vull imposar res a ningú, però em sembla que això hauria de ser un acte d’afirmació catalana.» I Esteva Fabregat va parlar en català sense que ningú es considerés lesionat. Cal suposar que no hi havia cap dels 2.300. En el curs de la xampanyada que hi va haver després de l’acte universitari, tant els hispanoamericans com els francesos es van mostrar molt gentils i interessats en la cultura catalana en parlar amb els catalans d’aquesta banda de la ratlla que hi érem presents. Em va sorprendre que alguns dels rossellonesos que allí parlaven català manifestessin la seva creença que ací parlem el català en família i que així que posem els peus al carrer comencem a enraonar en castellà. Prou que em vaig escarrassar a convèncer-los que estan mal informats, que usem el català arreu i per a tot —amb la sola excepció, que tanmateix hi ha qui no la fa, de quan cal haver-te-les amb la policia. No desconec la tasca unificadora de Pere Verdaguer, del GREC i de la Universitat de Prada, però en les meves diverses estades a la Catalunya Nord he connectat amb bastants de catalanistes abrandats i de qualitat que actuen com a franctira- dors. — VICENÇ RIERA LLORCA.

PARLAR PER BOCA D’ASE

Sovint parlem per boca d’ase, és a dir, no som nosaltres que parlem sinó algú que ha dit el que nosaltres diem, sense saber ben bé el que diem. Així titllava el poble el qui parlava repetint les frases pensades per un altre. En certa mesura el poble denunciava un fet de la xerrameca quotidiana, que els psicoanalistes van descobrir i van interpretar de manera absolutament nova i que, i això és la cosa que em sembla més important, ha minat la mínima confiança en si mateix que l'home posseïa durant segles i segles. Sembla, segons que ens diuen avui els psicoanalistes ortodoxos i heterodoxos, que tots, absolutament tots, parlem, sempre, per boca d’ase. El que passa és que l'ase és un mateix, un mateix desconegut i enemic. L’analista, com el bon policia, et deixa parlar, però no et creu. En el fons del que tu dius hi ha allò que tu no saps que estàs dient. Per sota la teva aparent singularitat, sota el que tu et penses ser, homenet o doneta concrets, dotats d'una gesticulació, d’una indumentària, d'uns ulls, un nas, una boca, que envelleixen, que es modifiquen, marcats pel temps, hi ha l’absolut de la libido o de la trama del llenguatge, com vulgueu. Tu no ets sinó el sedàs que passa la farina blana de l’uni- versal. Per això res no és veritat, ni el que tu dius, ni el que dius que desitges, ni el que aparentment desitges, i ni tan sols cap parcel·la residual de la teva xerrameca.S’ha dit moltes vegades que l'èxit i el fracàs de la psicoanàlisi ha estat la promiscuïtat del seu vocabulari; jo em penso que la marca més profunda que ha deixat en el nostre món és la sospita. Aquella expressió tan autòctona del dubte: Vols dir? que serveix tant per a expressar sorpresa com recel és la fórmula verbal perfecta per a expressar aquesta greu sospita que posa en qüestió allò que tu ets com a individu responsable i lliure. Si algú ens explica una experiència que acabà, de fer i no li volem dir que menteix però tampoc no volem acceptar les seves paraules, amb el just valor que ell els vol donar, li preguntem si realment vol dir allò que diu, si no vol dir una altra cosa, que no sap dir.El cert és que la sospita ha impregnat tot l'imivers cultural on vivim. En qualsevol text se'ns avisa que de qualsevol producte hi ha diverses lectures. Sabem que Freud era un apassionat lector i que molt sovint el material sobre el qual aplicava la seva metòdica sospita era el material literari. Cal dir que ell era a la vegada un extraordinari fabulador, cosa que explica l’enor- me atractiu de la seva literatura científica. Gairebé diries que l'heterodòxia de Lacan és el camí fressat de puresa per on sempre solen circular les més combatives heterodòxies religioses. I no endebades se m’ha acudit la paraula religió, sens dubte reclamada per les connotacions de la paraula 
heterodòxia, perquè el cert és que tens la impressió que estem immersos en el dogma de la sospita. I que, diguis el que diguis, et contestaran: Vols dir?

MARIA-AURÈLIA CAPMANY

ELS VUITANTA ANYS
D’ENRIC BAGUÉAmb motiu d’haver-se fet alguna celebració dels vuitanta anys de l’eminent historiador Enric Bagué he rellegit o repassat les obres seves que he tingut i tinc més a l’abast, sobretot el llibre titulat Història, escrit conjuntament amb Jaume Vicens i dibuixat excel·lentment per Josep Obiols. Aquesta lectura m’ha demostrat que, a més de fer d’altres celebracions de l'esmentada efemèrides, caldria estudiar el que podríem anomenar l’actitud pedagògica d’Enric Bagué i la seva lliçó de didàctica de la història. Format entre seixanta i cinquanta anys enrera, Bagué restà inscrit en aquell professorat jove que sota la direcció i la inspiració del doctor Josep Estalella s’esmerçà amb tota l'ànima a dur endavant l’expe- riència de l'Institut-Escola i a preparar-se, alhora, per a la tasca de regir d’altres centres semblants que s’havien de crear a continuació. Però la revolta militar, la revolució, la guerra i la derrota deixaren aquells esforços i aquells assoliments reduïts a cendres, com tots sabem, mentre les persones rebien el tracte que la història sol reservar als vençuts, encara que siguin moralment vencedors. A un historiador com ell, res d’aquella tragèdia no li podia venir de nou, però, justament perquè era ell i havia estat format com calia, la seva obra, tant la que ja havia fet com la posterior, podríem dir que travessa aquell període i la inacabable tongada de signe advers, fins als nostres dies, sense perdre la seva raó essencial: la comunicabilitat. D’aquí ve que sigui tan convenient d’examinar de prop el que fa l'autor amb els continguts que sabem que ens porta, com els transmet i què vol que en facin els educadors, juntament amb els nens. (Com Pau Vila, em permeto rebutjar, ara com ara, el terme «ensenyant».)Encara que Enric Bagué no es desentengui de cap època de la història, no sembla gens arbitrari d’associar la part de la seva obra més adreçada a l’ensenyament amb l’època medieval. Així una infantesa, la de la nostra civilització, és servida per ell amb extrema delicadesa a una altra infantesa, com si totes dues es poguessin comprendre més bé. «En Perot és un aprenent d’argenter —escriu—. El veieu mudat amb el vestit de les festes, perquè és la diada de sant Eloi, patró dels argenters de Barcelona.» I tota la història del món passa per aquesta visió propera i argentada, minuciosa i oberta, com en «La dona i la cortesia a la societat medieval», però basada en una documentació de professor universitari (dels de debò!), iniciat als Estudis Universitaris Catalans i editor de textos com el Boades i el Turell. Com a homenatge al mestre, en els seus vuitanta anys, uns quants mestres en exercici poden provar que, amb els escrits d’Enric Bagué a les mans, aquesta cosa tan difícil d'ensenyar que és la història «arriba» als infants i a nois i noies d’avui tan bé com als d'abans. D’abans de la guerra, s’entén. — JOAN TRIADÜ.
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