
AIXI NO ENS EN SUR11REM!
El fet que TV3 passés una pellícula en 
castellá va provocar —ja en anunciar-la— 
manifestacions de sorpresa que un cop 
emesa es van transformar en protesta. Van 
donar unes explicacions que ni explicaven 
ni justificaven res: Com que tots els tele- 
vidents de Catalunya entenen el castellá, 
no calia ni doblatge ni títols en catalá! 
Aquests raonaments venien a abonar tota 
l’obra franquista per fer desaparéixer el 
catalá. Acceptats com a bons, ja podem 
plegar de televisió catalana, de rádio ca
talana, de cinema catalá, de premsa cata
lana, de literatura catalana, d’ensenyanqa 
catalana. Coincident amb aquest fet es van 
produir unes estranyes invitacions que, per 
fraternitat, donem preferencia, en les nos- 
tres lectures, al castellá sobre les altres 
Uengües. Jo no veig cap raó per la qual 
hagi de preferir la llengua amb la qual 
han volgut substituir el catalá —que se- 
gons una política imperialista, mani qui 
mani, ha de desaparéixer— a d’altres que 
m’ofereixen llibres atraients. A Brusselles 
he vist passar peliícules en qualsevol ver- 
sió original i títols en francés i en fla- 
menc; si la pellícula era francesa, amb els 
títols en flamenc. A qualsevol ciutat fla
menca aixó és indispensable perqué hi ha 
gent que no entén o creu oportú de fer 
veure que no entén el francés; pero a 
Brusselles, capital bilingüe, la majoria deis 
residents flámenes coneixen el francés i 
aixó no obstant hom no prescindeix de la 
seva llengua amb el pretext que entenen 
el francés. La pellícula castellana a TV3, 
¿va ser una imposició del centre? Dones 
podien dir-ho clarament i no sortir amb 
explicacions de gall dindi. Possiblement la 
invitació a llegir en castellá amb preferen
cia a d’altres llengües coincidí per casuar 
litat amb el fet de passar un film castellá 
a TV3, pero ja és casualitat! Després de 
cantar les absoltes al catalá, se’ns van 
despenjar, comprensivament, amb alió de 
les llengües per pisos, que ens havia d’in- 
duir a deixar el catalá en un lloc tan se
cundan que ja tant se valia abandonar-lo. 
Malgrat la seriosa degradació que ha pa- 
tit per la persecució, per la immigració en 
massa i per la deixadesa de molts cata- 
lans, el catalá ha représ el camí de la nor- 
malitat —per arribar a la qual ens manca 
encara molt— i aixó ha esverat gent que 
anys enrera, en el millor deis casos, cóm
prenla que parléssim el catalá a casa i en 
veu baixa per no molestar els ve'íns i ara 
ens invita a la fraternitat, temorosa que 
prescindim totalment del castellá i ens 
descomptem deis «trescientos millones»... 
Llengua germana, el castellá no ho és més, 
en relació amb el catalá, que qualsevol 
altra llengüa llatina, i només unes cir- 
cumstáncies adverses fan que sigui més fa
miliar ais catalans que les altres. I si vo- 
len adduir raons d’utilitat, que deixin de 
Ier volar coloms: si no és per anar a 
1 América de parla oficial espanyola, per 
viatjar i per estudiar, tal com están avui 
les coses, el que ens cal conéixer és l’an- 
glés, fratemalment o no. La mateixa TVE, 
¿de quina llengua manlleva més? I el cine
ma espanyol? I les edicions en espanyol?
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Dos intellectuals catalans que han passat 
molts anys a Mexic, des que l’any 1939 se 
n’hagueren d’anar a l’exili, Eduard Nicol 
i Ramón Xirau, han estat honorats amb 
les máximes distincions universitáries per 
l’extraordinária categoría de llur tasca cien
tífica com a íilósofs i pensadors, i l’escaien- 
ga ha estat aprofitada per a fer-los donar 
algunes conferencies a Barcelona i posar-los 
en contacte amb les generacions actuáis, 
tan allunyades d’ells que, potser, fins i tot 
ignoraven llur existéncia. Aquesta justa i 
meritoria iniciativa ens ha portat, pero, 
una sorpresa: els conferenciants donaren 
llurs conferencies en castellá. No pas per
qué no fossin capaqos d’expressar-se en 
catalá, sino perqué, tractant-se de l’exposi- 
ció de matéries en les quals s’han especia- 
litzat, están avesats a dissertar en llengua 
castellana. Em sembla que l’afer no iou 
gaire comentat a la premsa, com sens dub- 
te hauria passat si una part del públic,! 
ja el primer dia, hagués abandonat en 
silenci el local en senyal de disconformitat 
per -Tactitud de desconsideració i d’indeli- 
cadesa del conferenciant. L’exhibició de di- 
glóssia amb la qual es lluíren dues perso- 
nalitats que créiem recuperades «a part 
entiére» per la nostra cultura, no mereix 
sino aquests qualificatius. Pero, com dic, 
tant el públic com la premsa i els altres 
mitjans de comunicació foren, em sembla, 
molt discrets, i així tothom s’empassá l’in- 
cident i fins a un altre... I tanmateix la 
qüestió hauria hagut de suscitar, almenys, 
algunes reflexions, algunes preguntes. Per
qué, per exemple, sorprén que siguin negats 
per al catalá de la ciencia filosófica (ai, si 
Llull i tutti quanti tornaven!) un Eduard 
Nicol que fou professor de la Universitat 
Autónoma de Barcelona entre 1934 i 1939, 
segons els papers, i un Ramón Xirau que 
és un excel-lent poeta en catalá, amb dos 
llibres publicats en catalá a Mexic i tres 
■—el darrer i millor, Dit i escrit— a Barce
lona. Ramón Xirau ha professat, segueixo 
els papers, en diverses universitats nord- 
americanes, i és autor d’una obra en fran
cés i una en anglés. Nicol deixá Catalunya 
quan tenia trenta-dos anys i com a histo
riador de la filosofía s’havia ocupat de la 
denominada «escola de Barcelona». L’estiu 
del 1935 Rosselló-Pórcel li dedicá el poema 
escrit a Palma, «Ronda amb fantasmes». 
Xirau, nascut el 1924, és fill del catedrátic 
de filosofía Joaquim Xirau i Palau i nebot 
del jurista i polític Josep Xirau, fundador 
de la Unió Socialista de Catalunya. Tot pie- 
gat, i molt més, provoca almenys dues pre
guntes: Convidáis per alguna universitat 
anglo-saxona o francófona, els nostres filó- 
sofs, també hi parlen en castellá? ¿No hi 
han dissertat en anglés o en francés? I la 
segona pregunta és aquesta: En el cas que 
els qui els van invitar a venir ■—autoritats 
académiques i directius d’entitats cultu
ráis— els haguessin fet saber, com caldria 
fer sempre per endavant, que per descomp- 
tat havien de desenvolupar en catalá els 
temes que tractessin, justament perqué 
eren universals i científics, ¿sTiaurien des- 
dit de venir els nostres íilósofs diglóssics 
o bé s’hi haurien pensat dues vegades? 
Qui sap si no haurien fet un esforq en bé 
de la descolonització!—JOAN TRIADE.
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Les cent proses breus que 
formen aquest llibre són un rar 
equilibri de concisió estilística 
i intensitat narrativa.
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