
ENS CAL UNA LITERATURA 
POPULAR
La intenció de la majoria d'escriptors cata-

lans, en posar-se a la feina, és la de fer una 

literatura de nivell artístic. Si ho aconse-

gueixen —si ho aconseguim— o no, és una 

altra qüestió. Als països de població més 

cultivada s’editen revistes i llibres per a un 

públic senzill, que no se sent atret per no-

vel·les, assaigs i articles amb pretensions de 

donar satisfacció a gent de gustos i interes-

sos d'un altre nivell. Si ens entossudim a fer 

només revistes i llibres per a un públic edu-

cat, queda marginat un sector important de 

la nostra població que, en no trobar en ca-

talà la subliteratura que li produeix plaer i 

distracció, continuarà llegint en castellà. Si 

a països d'un públic més nombrós, i que 

algú suposa més exigent que el nostre, és 

normal l’edició de revistes i de llibres frí-

vols, senzills, sentimentals o truculents sen-

se qualitat literària, ¿per què ens hem d’en-

testar a ignorar que una bona part dels 

catalans no llegirà mai la literatura amb 

pretensions de qualitat que fem i ens edi-

ten? Ja costa d'aconseguir que milions de 

catalans llegeixin un text català, perquè a 

l’escola els van ensenyar que la llengua es-

crita, ací, només podia ser la castellana; 

no hem de posar-los, encara, la dificultat 

que suposa tenir a l’abast sols una lite-

ratura minoritària que no els interessa. 

A les escoles franceses es posa un èmfasi 

gros en l'estudi de la llengua, de la lite-

ratura i de la història franceses. I no obs-

tant això, els llibres i les revistes de més 

difusió hi són els que publiquen la sublite- 

ratura de cceur, d'aventures i policíaca. He 

llegit en algun lloc que a Guy de Cars, que 

cultiva una literatura sentimental i carrin-

clona, li van robar el tap del radiador del 

cotxe, que era de platí. Acceptem això com 

un indici de la difusió que tenen els seus 

llibres. Al Maresme, que a l’estiu rep una 

quantitat de turistes que en quadruplica la 

població, les llibreries tenen els prestatges 

atapeïts de llibres en francès, anglès, ale-

many i danès, els que els envien els distri-

buïdors. Tots d’una qualitat literària nul·la. 

Si volem que tots els catalans llegeixin nor-

malment la seva llengua, cal que s’editin 

revistes i llibres per a tots els nivells. Amb 

el benentès que a la subliteratura en les 

llengües al·ludides no és menystinguda la 

correcció gramatical, tampoc aqueixa subli- 

teratura que ens manca no n’ha de ser dis-

pensada. En ocasió de formar part de ju-

rats literaris, m’he adonat que hi ha, entre 

nosaltres, aspirants a escriptor que mun-

ten unes històries perfectament vàlides com 

a lectura popular; però escrites en un ca-

talà inacceptable... Això, de moment, fóra 

una qüestió de correctors —com ja ho és 

la d’una bona part de l’obra d'escriptors 

amb més ambicions. De la mateixa manera 

que s’ha dut a bon terme la literatura cata-

lana infantil, caldria que els editors s’arris-

quessin a la possibilitat d'una literatura 

popular; si no ho fan, queda marginada 

—repeteixo— una gran part de la nostra 

població, que, per raons òbvies, si llegeix, 

continuarà fent-ho en castellà.

VICENÇ RIERA LLORCA

(°]o@

ELS CATALANS
I LA FILOSOFIA
És un convenciment profund: Els catalans, 

en això de la filosofia, res! Si intentes, en-

cara que només sigui, un tímid però... et 

fan callar. Si traient forces de flaquesa in-

tentes dir que tanmateix Ramon Llull... 

tampoc no et serveix de gran cosa. Bé, Ra-

mon Llull —et diuen—, extraordinari!, ge-

nial!, però no és ben bé filosofia. Si el teu 

contertuli és encara més entès en la qües-

tió i a més partidari de la «tradició cata-

lana» i fidel seguidor de la línia de pensa-

ment establerta a Trento, et dirà fins i tot, 

citant autoritats, que Llull és tan original, 

tan atípic, com se’n diu ara, que ni tan sols 

no expressa l'esperit català més ortodox.

Cal convenir, però, que aquesta dèria: que 

hi ha pobles que segreguen filosofia i d’al-

tres que hi són del tot eixarreïts, és molt 

arrelada. Els romans, per exemple, van ser 

capaços de fer moltes coses: versos, lleis, 

aqüeductes, però pel que fa a la filosofia 

només van repetir com deixebles, i encara 

matussers, el que ja havien dit els grecs.

Jo sempre he pensat que això no podia ser 

exactament així, sobretot quan em dedicava 

a explicar als meus alumnes de Batxillerat 

aquest gran argument dramàtic que és la 

Història de la Filosofia. M’adonava que per 

sota d’un cert argument coherent, còmoda-

ment simplificador, existien brots disconti-

nus de pensament original que no acabava 

de fondre’s en la suposada Philosophia 
perennis. I t’adones de fins a quin punt 

és difícil el sorgir d’un nou viarany del 

pensament, en el sentit més ampli i vague 

que pot tenir l’expressió pensament, que no 

és únicament una manera de pensar, sinó 

d’actuar, de sentir, de reconstruir el món 

que ens volta. Cal, doncs, una certa valen-

tia per inserir-se en la deu de la cultura 

oficial.

Per això em va produir una alegria especial 

adonar-me que un aire nou es produïa en 

la nostra col·lectivitat lletraferida: un Col-

legi de Filosofia, uns noms que s’arrisca-

ven a l’aventura, a l’atreviment de dir-se 

filòsofs; uns textos a les mans que inten-

taven retrobar els autèntics viaranys del 

filosofar, és a dir, uns viaranys que con-

dueixen a la comunicació amb la gent, res 

més que la gent, i no uns textos l’Única 

finalitat dels quals és obtenir un títol dins 

el clos tancat del convent acadèmic.

Avui tinc a les mans un text especialment 

brillant, El sentit íntim de Josep Ramo- 

neda, que mereix un més llarg comentari. 

Des d'aquí, en espera de més espai i més 

calma, m’atreveixo a dir: Llegiu aquest lli-

bre. És un llibre que no refusa el lector, 

el simple lector; més aviat el sedueix.

MARIA-AURÈLIA CAPMANY

HI HA UN JOVENT 
POSTFRANQUISTA
Han passat set anys i, al Cap de set anys, 

per força ha d’haver variat alguna cosa. 

És cert que hi ha menys infants catalans 

de soca-rel que no voldríem, però a totes 

les escoles les classes corresponents als 

alumnes de set anys són classes poblades 

d’un alumnat per al qual l’època franquista 

serà una teoria i prou. Podem arribar en-

cara fins als alumnes que tenen deu o onze 

anys i ens n’anem a parlar de ben bé més 

de la meitat dels pobladors actuals de les 

escoles. Aquests alumnes tindran uns re-

cords, a tot estirar, vagues del temps an-

terior al 1975. Set anys, l'edat de l’anome-

nat «ús de raó»; onze o dotze anys, el llin-

dar de l'adolescència precipitada... Aquesta 

infància inèdita viu al dia, perquè no té 

d’altre passat polític que l'atzarosa i nor-

malitzada actualitat. Davant d'ells, però, 

ja hi ha un jovent postfranquista, format, 

és clar, pels qui aleshores tenien nou o 

deu anys, sense anar més enrera i que, per 

tant, podran fer memòria —o els la faran 

fer— d’aquell viure, i ara són ben a prop 

de la majoria d’edat. Tanmateix, malgrat 

els records, llur època ja és aquesta, i d’ells 

endavant —o enrera, segons com ho vul-

guem entendre— ja no n’hi haurà d’altra. 

Els problemes de treball d’aquest jovent de 

casa nostra són els materialment més greus 

i sovint, molt sovint, poden provocar la 

desmoralització que porta a l'adopció d’ac- 

tituds antisocials. Però aquest jovent com-

parteix el fet amb el jovent de la resta de 

l’Estat (i amb el dels països veïns i afins), 

cosa que, tot i no essent cap consol ni cap 

solució, és convenient de no oblidar. En 

canvi hi ha problemes que el jovent de la 

resta de l’Estat no té, llevat del jovent de 

les altres «nacionalitats» autònomes. De cap 

a cap de les terres de llengua catalana i amb 

el grau divers en què es presenta la qüestió 

en cadascuna d’elles, la joventut postfran-

quista té al davant el problema nacional. No 

l'ha viscut des de la resistència, ni la cultu-

ral ni la política, sinó des del procés de 

democratització posterior. O bé no el viu 

gens. I tanmateix li’n correspondrà per llei 

natural la configuració per a l’esdevenidor, 

i si, com fins ara, cada vegada «som» més 

precoços, aquest esdevenidor serà menys 

llunyà que no sembla. Si ens cenyim, com 

a paradigma, al territori de la Generalitat 

de Catalunya, la política de normalització 

lingüística afecta aquest jovent de ple. Si 

aquesta política reïx —als centres d’ense- 

nyament, al carrer i a les llars televisiòni- 

ques—, el resultat previsible fóra la plena 

integració (lingüística, racionalitzada, nacio-

nal) dels catalanoparlants i Y assimilació 
(comprensió i ús del català, participació 

positiva en la vida pública nacional cata-

lana) dels castellanoparlants. L’esforç cap 

a aquest assoliment hauria d’ésser priori- 

tari. El «prestigi» de la resistència ja no 

és tan clar i pot ésser suplantat matussera- 

ment pel d’una experiència «nova», però 

en el fons, novament i com sempre, caste- 

llanitzadora. El fet nacional ha d’ésser pre-

vi en tota esperança juvenil.

JOAN TRIADÜ
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