
EL CDACC DE PERPINYÀ

La ratlla de les Alberes, només, avui. Fa 
uns mesos al·ludia en aquesta mateixa pà-
gina els catalanistes de més enllà de les 
Alberes, «abrandats i de qualitat, que ac-
tuen com a franc tiradors». He comentat 
él fet amb un d’ells i me n'ha donat una 
explicació versemblant però que indicaria 
més individualisme que afany d'eficàcia. 
Em sorprèn també que molts de catalanis-
tes del Rosselló actuïn, per escrit i oral-
ment, en francès. No gaire, em sorprèn, 
perquè dedueixo que les circumstàncies els 
hi obliguen; i sé que cada dia són més 
els que s’afanyen a aprendre el català i 
que, aquest curs, professors de diverses 
matèries de la Universitat de Perpinyà l’es-
tudien a la mateixa Universitat. Hi ha qui 
es queixa, a Perpinyà, del poc ajut que 
reben d’ací. Probablement tenen raó, però 
donada la dispersió individualista amb què 
actuen resulta difícil enfocar des d’ací 
l’ajut necessari. És possible que per part 
nostra hi hagi una certa ignorància de la 
realitat catalana al nord, però he constatat 
que allí hi ha un desconeixement gran de 
les possibilitats del sud; i que paral·lela-
ment a les queixes de manca d’ajut hi ha, 
en algunes individualitats, una actitud de 
distanciament i fins i tot diria de recel. Per 
damunt de tots els individualismes hi ha 
un punt quasi total de convergència, a 
Perpinyà, a la porta del qual l'individua- 
Iisme queda, si no esvaït, en suspens: el 
Centre de Documentació i d'Animació de 
la Cultura Catalana, a l'avinguda de la 
Gran Bretanya, que declara: «Una de les 
nostres tasques és recollir i emmagatze-
mar, ordenat de la manera més convenient, 
tot aquell material imprès o audiovisual, 
que faci referència a qualsevol dels aspec-
tes de la cultura catalana.» Res de perso-
nalismes ni de recel al CDACC. Al contrari, 
les portes obertes per rebre i per donar. 
S’hi reben llibres, revistes, diaris, butlle-
tins, discos, cassettes, diapositives, foto-
grafies, pòsters, cartells... Que el lector no 
es deixi enganyar pel mot «emmagatze-
mar». El CDACC aclareix que no és un 
simple magatzem, sinó que té el seu ma-
terial a la disposició de tothom qui vulgui 
consultar-lo —i, afegeixo jo, molt ben clas-
sificat gràcies a la tasca eficient i intel·li-
gent de Josefina Matamoros. No és, tam-
poc, el CDACC, una institució estàtica que 
esperi el públic, sinó un organisme dinà-
mic que surt. Ara la professora Rodríguez- 
Panabière, de la Universitat de Perpinyà, 
organitza una exposició de 1’« activitat ca-
talana» —que en aparèixer aquesta nota ja 
s’haurà fet— a la qual, a més del material 
que la professora haurà aplegat pel seu 
compte, hi haurà tot el que caldrà del 
CDACC. No tot, doncs, és individualisme 
i recels a la Catalunya Nord: al Centre de 
Documentació i d’Animació de la Cultura 
Catalana, al contrari, l’obra està inspirada 
en l’obertura, la confiança, l’eficiència, la 
continuïtat, la difusió, l’esperança...

VICENÇ RIERA LLORCA

Poso el mac en terra, sí senyor! Aquesta 
expressió mallorquina vol dir: Perdoni, 
m'he equivocat. I em vaig equivocar atri-
buint a J. M. Terricabres, traductor de 
Wittgenstein, una expressió de Bertrand 
Russell, quan parla, en el seu pròleg, de 
Mr. Wittgenstein. J. M. Terricabres m’amo-
nesta, en una carta privada i divertida, 
com tota cosa intel·ligent, pel meu embolic, 
i se'n riu, agraint-me que el confongui 
amb el filòsof anglès de cara de gat.
J. M. Terricabres està d’acord amb mi, 
que anomenar un gran home, qui sigui, 
amb el respectuós apel·latiu de «senyor» 
és precisament treure-li la categoria de 
gran home, és apropar-lo, «confraternitzar» 
amb ell. Per Russell, se’ns dubte, Wittgens- 
tein era prou pròxim per a anomenar- 
lo Mr. Wittgenstein, com nosaltes diríem 
«senyor Aramon», per exemple, més ençà 
de la categoria de filòleg del Secretari de 
l’Institut d’Estudis Catalans; en canvi, 
quan un dels nostres companys de Lletres 
diu: «el senyor Maragall» o «el senyor 
Verdaguer» és evident que ho fa amb el 
propòsit de rebaixar la categoria d’immor- 
tal que aquests grans poetes ja han adqui-
rit. He de confessar que aquesta manera 
d'anomenar els grans homes, que es va 
posar de moda entre certs lletraferits de 
la nostra post-postguerra, sempre m’havia 
caigut molt malament. Endevinava en 
aquesta familiaritat el signe d'una actitud 
desmitificadora. Per totes aquestes raons, 
em devia quedar gravat en el magí, des-
prés de la lectura dels dos pròlegs, el ter-
me: senyor Wittgenstein, i vaig tractar 
d’explicar-me a mi mateixa, tot escrivint 
l’article, per què el traductor, que ende-
vinava admirat de l’obra que traduïa, 
l’anomenava així familiarment. Potser va 
ajudar a la meva confusió un tret del per-
sonatge Wittgenstein que no té res a veure 
amb la seva obra, i és que per camins 
diversos el seu nom ha entrat a les con-
verses de sobretaula dels lletraferits. Pot-
ser perquè es va ocupar del llenguatge, 
potser perquè el seu nom sona bé, potser 
perquè parla per sentències i es pot llegir 
de l’indret i de Tinrevés... el cas és que 
ningú no es recorda de Whitehead, per 
exemple, i en canvi si pronuncies Wittgens-
tein et diuen: Ah sí! Cosa que vol dir 
que les paraules, inclosos els noms propis, 
estan plenes d'estranyes ressonàncies, de 
capes i capes de tels de ceba que no eli-
minem sense llàgrimes. Quantes i diverses 
adherències porten les paraules! Aquell 
exemple que posava Coceriu és ben acla-
ridor: Una senyora diu a un senyor: «Tinc 
fred.» Si li ho diu dins una cambra, pot 
voler dir: «Tanqui la finestra, si us plau.» 
Però si li ho diu al mig d'un bosc, no 
pot voler dir «tanqui la finestra», més 
aviat: «Acosti’s més, home!»
És evident, doncs, que no és el mateix el 
Mr. Wittgenstein de Russell que el senyor 
Wittgenstein de Terricabres. Tot i que els 
pròlegs es podien confondre, perquè la in-
tel·ligència no té graus ni mesura.

MARIA-AURÈLIA CAPMANY

CAP ALS 50 ANYS DE LES
NORMES DE CASTELLÓ
El mateix any de la publicació del Diccio-
nari General de la Llengua Catalana de 
Pompeu Fabra, l'any 1932 —una comme-
moració que, per descomptat, no podem 
passar per alt—, tingué lloc un fet trans-
cendental al País Valencià, fet que l'enyorat 
Manuel Sanchis Guarner descrivia, tot sen-
zillament, amb aquestes paraules: «En un 
aplec tingut a Castelló de la Plana el 21 de 
desembre de 1932, animades per plausible 
esperit de concòrdia, totes les entitats i 
publicacions valencianes acceptaren unes 
Normes Ortogràfiques unificadores, el pri-
mer signant de les quals accedí a ser el 
pare Fullana, i que són una adaptació de 
les de l'Institut d’Estudis Catalans.» A con-
tinuació vingué l'acció concreta de Carles 
Salvador, a qui tots els catalans devem un 
homenatge nacional de gratitud. Carles Sal-
vador, literat i gramàtic eminent, divulgà 
les normes en el seu Vocabulari Ortogràfic 
Valencià, precedit d’una Declaració i Nor-
mes Ortogràfiques, publicat a València 
l’any següent, el 1933. Al cap d’un any ha-
via completat aquest text amb una Orto-
grafia valenciana amb exercicis pràctics 
(1934) i dos anys més tard aparegueren les 
Qüestions de llenguatge. Però ja havíem 
arribat tots a l’any fatídic de 1936... No és 
estrany, doncs, que aquesta corrua de fites, 
cada una d’elles assenyalant els progressos 
del català normatiu al País Valencià, res-
tés interrompuda un bon nombre d’anys, 
pel que fa a Carles Salvador, fins que 
el 1955 publicà, amb el títol de Parleu bé, 
una sèrie d’articles que, a tall de «conver-
ses filològiques», havia portat a la premsa 
periòdica en aquells anys intensos. Però 
ja el 1951 havia aconseguit de fer aparèixer 
un llibre bàsic, veritable treball gramatical 
de conjunt de tot el seu mestratge, les 
Lliçons de gramàtica valenciana amb exer-
cicis pràctics, obra de text col·locada en 
anys successius als cursos de català més 
importants de València (als de Lo Rat- 
Penat, naturalment) i que era ben tinguda 
en compte quan fèiem cursos de català, 
a Barcelona, en els quals hom volia «ins-
truir» sobre la unitat de la llengua i la 
seva normativa aplicada al País Valencià. 
També Sanchis Guarner ens havia servit 
una Gramàtica valenciana el 1950 i deu 
anys després arribava la segona edició de 
La llengua dels valencians, en realitat tota 
una altra versió, sense variar res d'essen- 
cial, de l’opuscle del mateix títol que ha-
via publicat, també després de l'aplec de 
Castelló, ja el 1933. Aquell mateix any 
l’Excm. Ajuntament de València, per la 
Festa del Llibre, publicà el fullet «Normes 
d’ortografia valenciana». I ara —és a dir, 
fa uns mesos—, el 25 d’abril proppassat, 
l'Ajuntament de València reproduïa en fac-
símil el mateix fullet. Era un primer ho-
menatge, dels que devem tots, als qui 
donaren aquell pas decisiu i lògic de nor-
malització pràctica, al País Valencià, de la 
nostra llengua comuna. Mig segle de tasca 
i d’esperança!—JOAN TRIADÚ.
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