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EVOCACIÓ 
DEL MEU 

FOLCH I TORRES 

Lluís Carulla 

f A població infantil nascuda en el decenni que 
f va a cavall dels segles dinou i vint. tinguérem 
^^ la fortuna de començar a viure amb l'herència 
d'aquell frisar de vida nova que fou la Renaixença 
catalana, moviment que. iniciat a mitjan segle x/x, 
havia sotraguejal i desentumit la consciència nacio
nal adormida d'una pàtria que "va morir tan bella 
que mai ningú no la gosà enterrar". 

No havien deixat d'intentar-ho esllavissaments 
incessants, provocats des de ponent, com el Com
promís de Casp. el Decret de Nova Planta o els 
testaments reials que havien vedat el Nou fvión als 
catalans. 

En mig segle. però. es féu el miracle que molt 
poques vegades es produeix en la història d'un 
país. i menys en un pais desfet: després d'una 
ensulsiada nacional de tants segles sorgiren gran 
nombre de figures, de tan altíssima categoria, que 
cadascuna d'elles, tota sola. hauria estat suficient 
per a omplir una etapa històrica. 

Aquella Renaixença fou en tot. i per inèrcia donà 
encara homes com Josep M. Folch i Torres, a qui la 
història tenia reservat un gran i específic servei a la 
pàtria. 

Si pensem en la història contemporània de 
Dinamarca, tan diferent, afortunadament per a ella, 
de la de Catalunya, podem afirmar que l'ingent 
servei que Folch i Torres féu al nostre pais. durant 
prop de quaranta anys, és superior al que propor
cionà a la seva pàtria tota la glòria d'un Christian 
Andersen. traduït a tots els idiomes cultes del món. 

L'escola que va trobar «En Patufet» en néixer 

Comencem per recordar que "En Patufet-, en 
néixer l'any 1904 (potser sense preveure-ho ni 
proposar-s'ho) substituí milers de mestres de l'es
cola estatal. I ho féu amb gran eficàcia. 

La Catalunya que va trobar «En Patufet» era un 
pais sense escola catalana, sobretot als medis 
rurals. O gairebé sense escola de cap mena. Als 
pobles on n'hi havia, l'escola era una estança 
desguarnida. depriment i deformant, per la situació, 
t'estructura física del local, el mobiliari i aquell tuf. 

produït per làmuntegament d'alumnes, que tapava 
els esperits. Els mestres eren quasi tots fills de la 
terra. Però del país no se'n resava ni un borrall. 

No parlem dels mètodes pedagògics d'un mestre 
que emprava sovint, amb diferent grau d'intensitat 
segons les circumstàncies familiars de l'alumne. la 
clàssica palmeta de fusta llarga, prima i vincladissa. 
Aquell mestre assotava generalment les puntes 
dels dits formant pinya. Sobretot picava els dits dels 
alumnes que el dissabte no havíem portat "bosca
na" per a fer foc a l'estufa. Les quatre "tablas" de 
càlcul, les capitals de nació, els rius principals, la 
docthna. etc. els recitàvem fent cantarella i a grans 
crits. I sempre en castellà. 

Abans de plegar, ens posàvem drets, tesos i en 
posició de "f'irmes", presidits per una bandera que 
havia estat «roja y gualda» abans de ser menjada 
per la pols. En espetegar la palmeta damunt el 
primer banc, els vuitanta alumnes de l'escola d'aula 
única, entonàvem a plena veu —sense perdre de 
vista la proximitat de la palmeta!— l'himne «Salve, 
bandera de mi pàtria, salve». 

Els subscriptors d'«En Patufet» 

Els dissabtes al migdia, a l'hora de plegar, se 
sabia els qui érem subscriptors d'"En Patufet", 
perquè sortíem com bales, cap a cal carter a recollir 
el setmanah. a devorar-lo en un primer fullejar, 
clavats al mig del carrer com encisats, tot compar
tint-ne la lectura amb el company que no n'era 
subscriptor a causa del cost. no supodable per a 
tothom, de cinc cèntims. Cal pensar que, aquells 
mateixos nens. potser de cases benestants, quan 
anaven a ca l'adroguer demanaven «dos cèntims 
de safrà i pebre», que eren servits en un retall del 
paper d'estrassa amb què els fideuers folraven 
l'interior dels grans cistells d'enfardar fideus. 

"En Patufet», arreu mestre de català í a cap preu 

«En Patufet" suplia el mestre per menys de cinc 
cèntims per setmana i nen. I dic menys de cinc 
cèntims, perquè un exemplar d'-En Patufet", pas
sava d'unes mans a les altres dels nens i després, 
encara, als pares i als avis. 



••En Patufet" era lormatiu de cap a peus. sobretot 
el "pinyol" de cada numero les Pagines viscudes. 
que esdevingueren cèlebres i ansiades. que foren 
enriquides pel gent d en Junceda. il·lustrador minu
ciós, els dibuixos del qual eren acurats fins al mes 
petit detall. Al dibuix d un cavall guarnit, enganxat al 
carro, hi podíeu comptar fins les tatxes de les 
morralles. els reculons. la sella, la sofra. el collar. 

Tot això. fins que el decret d'un general barrà el 
pas a aquella minúscula i gegantesca revista 
infantil, que era col·leccionada per molts lectors, 
relligada en gruixuts volums vermells. Jo tenia la 
col·lecció integra, que guardava a la casa pairal del 
meu poble. Quan. acabada la guerra, hi vàreig 
tornar, vaig saber que els immigrats que havien 
ocupat la casa s hi escalfaven reduint a cendres la 
col·lecció. Com l'au fènix, aquelles cendres renei-
xen en mi en el record de lantissims afectes i hores 
inoblidables de lectura i comentaris. 

en la intimitat de les llars catalanes, la Festa de 
Nadal, a traves de les Ires emissores de Catalunya, 
que foren conectades durant una hora. 

Folch acceptà content d'escriure per a la ràdio 
una obra de teatre que vàrem titular "La l\/lasia 
Catalana», i que enfocava de ple la rica temàtica de 
les nostres llars rurals. Hi varen col·laborar amb 
entusiasme: Enric Borràs (que recità La taula 
parada, de Guimerà, i La vaca cega, de tviaragall). 
Pepeta Fornès. Just Gómez. Antònia Fornes. Con
cepció Callao, els mestres Pérez Moya i Cumellas i 
Ribó. i Adrià Gual en la direcció artística. 

A l'entorn de l'Enric Borràs, que feia de cap de 
casa. apareixia tot el viure i el traüt de la masia, des 
de sol ixent fins a negra nit: la sortida i el tancament 
dels ramats, amb les cries, a les cledes: les anades i 
vingudes del majoral, dels pastors, dels rabadans. 
dels gossos d'atura... 

El binomi il lustre 

Si Junceda. com a dibuixant, ha passat a l'antolo
gia dels millors il·lustradors de tots els temps, com a 
ciutadà era un pacífic i ardent catalanista, i com a 
home era la bondat i honradesa per excel·lència, la 
simpatia beatifica. Mon a Blanes. Deixà dit —ningú 
no fii tenia mès dret— que l'amortallessin amb 
l'hàbit franciscà. Com a tal religiós havia viscut, i 
col·labora, identificat amb l'obra d'-En Patufet·· al 
costat d'aquell altre sani i patriota que tou Josep. M. 
Folch i Torres. 

Enmig dels records amargs de la guerra civil, 
vàreig tenir la compensació reparadora i el goig de 
tractar sovint amb aguests dos grans homes, 
d'entaular-hi una amistat que les continues troba
des anaven atern)ant. Folch i Torres, en el seu 
"Dietari". m'Iv recorda sovint. 

El complicat guarniment de les cavalleries, l'en
ganxada i el carregament del carro, el seu sotra-
gueig cami enllà: el retorn del camp. ta vigitia de 
Nadal. Tot el procés, tan pintoresc, de la matança 
del porc: els xiscles enervants, el degollament a la 
banqueta, les bugaderes bracejant al cossi, la 
rostida de l'animal ja escolat, lèscorxament. el 
"inandongo". el tragí de fer botifarres i omplir-ne la 
gran caldera al foc viu de la llar pairal, les farinetes 
de brou per a l'esmorzar de tothom... 

I. al bell mig d'aquella evocació, un toc de 
sentiment nadalenc que passà desapercebut per la 
censura però que l'anima del poble copsà profunda
ment. 

L'emissió fou un gran exit. que corroboraren 
centenars i centenars de cartes emocionades i de 
trucades que bloquejaren els nostres telèfons du
rant un munt de dies. 

Un Nadal en plena guerra 

Durant la primera guerra europea, el dia de 
Nadal, els soldats deixaven de matar i de morir, 
durant vtnt-i-quatre hores, per respecte a la Festa 
que invoca "Glòria a Deu a les Altures i pau als 
homes de bona voluntat". 

A Catalunya, en canvi, en plena guerra civil 
també, el dia de Nadal de 1937 havia de ser 
oficialment ignorat i es treballaria com sempre. 

Adolorit per aquell fet. vaig exposar a Folch i 
Torres et sentiment que endevinava en una part del 
poble i el projecte de celebrar, a la nostra manera i 

Avui. quan "En Patufet» i l'home que el va 
impulsar són objecte de commemoració, veig satis
fet com tots els meus nets, els infants dàra. 
aprecien i assaboreixen aquella literatura juvenil 
catalana que conserva encara tota la frescor, 
talment com si acabes de sortir de les mans del seu 
creador. Crec que la constatació dàquesta actuali
tat de l'obra de Folch i Torres es el millor homenatge 
que avui es pot retre a l'autor de Joan EndaL un 
home que sacrifica una carrera literària prometedo
ra per consagrar-se a il·luminar, amb la seva fe i la 
seva grandesa de cor. la incipient consciència dels 
mes petits, i aconseguir aixi que milers d'infants de 
Catalunya aprenguessin de llegir en català amb 
fluïdesa tal com el parlaven i s'apliquessin a 
escriure 'I. 
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MOT DE GRÀCIES 
Col·laboracions que hem d'agrair per haver fet 
possible la publicació d'aquestes Nadales, en 
les edicions aparegudes des del 1967. Els 
anys indiquen els de la Nadala en què es féu la 
col·laboració. 

Carme Agusli i Badia (1977) 
Joan Ainaud üe Lasarie (19?6} 
Josep M, Ainaud de Lasarte 
(1970 a 1980) 
Joan Alavedra (1971 i 1974) 
Lluís Albert (1975) 
Monlserrat Albel (1976, 1979 i 19B0) 
Josep Alsina i Bolill (197G i 1979) 
Ramon Aramon i Serra (1969 i 1978) 
Antoni M. Badia i Margarit (1971) 
Josep Benel (1970, 1973 i 1979) 
Oriol Bohigas (1973) 
Pere Bohigas (1972) 
Jorüi Bonet (1976) 
Josep M. Cadena (1972) 
Pere Calders (1980) 
Helena Cambú (1976) 
Guiu Camps (1979) 
Oriol Casassas (1979) 
Pere Català i Roca (1979) 
Eliseu Climanl (1977) 
Isidre Clopas I Batlle (1976) 
Daniel Codina (1980) 
Miquel Coll i Alenlorn (1971, 1974, 

1975. 1976. 1978 i 1979) 
Anloni Comas (1974) 
Miquel Dolç (1974) 
Pere Domingo (1971) 
Salvador Esphu (1970 i 1971) 
Esteve Fàbregas (1978} 
Xavier Fàbregas (1974, 1978 i 1980) 
Josep Faiili (1972) 
Lluis Ferran de Pol (1974) 
Joaquim Ferrer (1980) 
Ramon Folch i Camarasa (1980) 
Francesc Fontbona (1973 i 1980) 
Joan Fusler (1971. 1972, 1978 i 1980) 
Tomàs Garcés (1972) 
Josep M. Garrut (1979) 
Domènec Guansé (1972) 
Francesc Guàrdia (1973) 
Josep Iglesias (1975 i 1977) 
Albert Jané (1975) 
Enric Jardí (1974 i 1977) 
Eduard Junyenl (1977) 
Cassià M. Just (1971 i 1978) 
Josep Lladonosa (1977) 
Joaquim Llimona de Gispert (1976] 

Josep M. Llompad (1979) 
Monlserrat Llorens (1977) 
Albert Manem(1972. 1974, 1975. 1978 

I 1980) 
Josep Massot (1974) 
Joan A. Maragall (1976) 
iDriol Martorell (1971 i 1978) 
Gregori Mir (1972) 
Josep Miracle (1972, 1977 i 1990) 
Francesc de B. Moll (1971, 1976 i 

1979) 
Agusli Monlal (1974) 
Andreu Morta (1975) 
Ramon Muntanyola (1970 i 1971) 
Antoni Noguera (1976) 
Joan Oliver (1971. 1972 i 1974) 
Josep Perarnau (1975, 1978 i 1979) 
Ramon Pla i Ante (1972) 
Josep M. Poblet (1970, 1974 i 1975) 
Josep Ponl i Gol (1971 i 1975) 
Josep Porter (1972) 
Jordi Pujol (1978) 
Marti de Riquer (1976) 
Manuel Ribas Piera (1976) 
P. Basili de Rubi (1978) 
Jordi Rubió (1971 i 1972) 
Josep M, Sala i Albareda (1975) 
Octavi Saltor (1978) 
Ricard Salvat (1974) 
Josep Sanabre (1968) 
Manuel Sanchis i Guarner (1976) 
Jan Sche|bal (1974) 
Maurici Serrahima (1977) 
Josep M. Solà i Camps (1977) 
Ferran Soldevila (1969) 
Anloni Tàpies (1971) 
Joan Torrent i Fàbregas (1977) 
Josep Tremoleda (1979) 
Joan Triadú (1972. 1974, 1977, 1979 
i 1980) 

Josep Trueta (1971, 1974 i 1976) 
Frederic Udina (1979) 
Edmon Vallés (1977) 
Josep Vallverdú (1980) 
Jordi Verrié (1979) 
Jaume Vidal i Alcover (1976 i 1979) 
Pau Vila (1971) 
Carles Usandizaga (1980) 

JUSTIFICACIÓ 
DEL 
TIRATGE 

D'aquesta Nadala se n'ha fet una impressió 
de: 22.880 exemplars, repartits així: 

850 a vells amics, amics novells i conei-
xences. 
100 d'aquests van numerats i signats. 

22.000 destinats als col·laboradors dels Pre
mis BalcJiri Rexach, amb tots els quals, 
coneguts o no, ens sentim lligats per 
una mateixa vivència. La DEC envia el 
llibre que la Fundació li ceídeix, per tal 
de po(der dotar els Premis a Escoles, a 
Mestres i a Alumnes. 

14 exemplars especials destinats als 
col·laboradors d'aquesta Naídala: 
J . M. Alnaud de Lasarte 
Montserrat Albet 
Pere Calders 
Daniel Codina 
Xavier Fàbregas 
Joaquim Ferrer 

Ramon Folch i Camarasa 
Francesc Fontbona 
Joan Fuster 
Albert Manent 
Josep Miracle 
Joan Traidú 
Josep Vailverdij 

Caries Usandízaga 

16 exemplars especials destinats a: 
Abadia de Montserrat 
Monestir de Poblet 
Arquebisbat de Tarragona 
Biblioteca de Catalunya 
Casal de l'Espluga de Francolí 
Fundació Jaume I 
Grup Rossellonès d'Estudis Catalans 
Institut d'Estudis Catalans 
Museu Arxiu de Montblanc 
Obra Cultural Balear 
Òmnium Cultural 

Secretariat d'Ensenyament de l'Idioma (València) 
Delegació d'Ensenyament Català (DEC) 
Assessoria Pedagògica del Molt Il·lustre Consell de 

les Valls d'Andorra 
Centre Universitari de Perpinyà 
Arxiu de la Corona d'Aragó 



DEDICACIÓ 
D'AQUESTES 
NADALES 
1967 JOAN I EL CAÇADOR 
(1,200 exemplars) 17 x 22 

Dedical al .ÍRBÍ Amador de la Genlilesap'. 

1968 PLAU CLARIS 
(1.200 exemplars) 36 p^gs. 19 x 24 

Mossèn Sanabre acabava de descobrir, a la Biblioteca de Paris, el parlament 
que va pronunciar el dia 11 de setembre de 1640, tot just ocorregut el Corpus 
de Sang, el canonge Pau Claris a lAssemblea dels Tres Braços de la 
Generalitat de Catalunya, institució de la qual Claris era president en aquella 
hiora tràgica de la hisióna de la nostra terra. 

1969 FERRAN SOLDEVILA 
(6.000 exemplars) 44 pàgs. 21 - 27 

"Gentilesa de Ferran Soldevilla", Lluis Carulla. 
"Breu notícia biogràfica de Ferran Soldevila", Ramon Aramon. 
"Al llarg de la meva vida-, Ferran Soldevila, 
Extracte de les Memòries, llavors inèdites, que Edicions 62 publicaria després, 

amb el mateix titol. 

1970 CENTENARI DEL NAIXEMENT 
D'ENRIC PRAT DE LA RIBA 

(iO.OOO exemplars) 44 pags, 21 ' 27 

-•En el Centenari de Prat de la Riba-, Lluís Carulla, 
•'Bibliografia essencial de Prat", J- M. Poblet. 
••etnologia de la seva vida- 1 ••Obra col·lectiva de Prat'^. Josep Benet, 
•'Prat de la Riba vist pels homes del seu lemps", J, M. Ainaud. 

1971 NORANTA- CINQUÈ ANIVERSARI DE PAU CASALS 
(13,000 exemplars) 104 pàgs, 20 .« 24 

••El nostre homenatge a Pau CasalS". Lluís Carulla, 
'•Asoectes de la vida 1 de l'obra de Pau Casalsp-, Joan Alavedra, 
••Catalunya també opina"! 
R. Muntanyola. J. Trueta. F. da B. Moll, Pont I Gol, J. Rubió, Pau Vila, 

A, Tàpies, A, Badia i Margarit, Cassià M. Just, Joan Oliver, P. Domingo. 
Oriol Martorell, S. Espriu. 

•'Gliba, apOstol de In Pau", M, Coll I Alenlorn, 

1972 500 ANYS DEL PRIMER LLIBRE IMPRÈS 
EN CATALÀ (1474-1974) 

(16,393 exemplars) 138 pags. 21 " 27 

••Dos motius de joia-. Lluís Carrulta. 
••La paraula 1 el llibre". Jordi Rubió. 
••L'aventura del llibre català", Joan Fuster, 
••El llibre manuscrit en lengua catalana", Pere Bohigas. 
•'Assaig de cronologia", J. M. Ainand. 
"El llibre en català i els seus editors-: J. M. Cadena, J. Faulí, T, Garcés, 

D. Guansé, A. Manent, G. Mir, J. Miracle, R. Pla, J, Porter, 
J. Rius, J. Trladü. 

"Cloenda", Joan Oliver, 

1973 LLUÍS DOMÈNEC I MONTANER, 
en el 50è. aniversari de la seva mort. 

(18,392 exemplars) 144 pàgs. 21 • 27 

"Una faceta poc coneguda" Lluís Carulla. 
"Domènec i Montaner, arquitecte modernista", Oriot Bohigas. 
"El politic i la seva època", Josep M. Ainaud de Lasarte. 
"Lluis Domènec 1 Montaner, teòric i erudit-, Francesc Fontbona, 
• L'home", Textos de Francesc Guàrdia, gendre 1 col·laborador de Domènec 

( Montaner, 
"Cronologia de Lluis Domènec i Montaner 1850-1923-. 
"Bibliogralia de Domènec 1 Montaner-, 
••Antologia de lexloa Lluís Domènec i Montaner^', Josep Benet. 
"Documents" 

1974 ÀNGEL GUIMERÀ (1845-1924) 
en el 50è. aniversari de la seva mort. 

(18,482 exemplars) 136 pags. 21 - 27. 

••Guimerà en el meu recordin. Lluís Carulla. 
"1974, any de commemoracions a Catalunya^', Joan Oliver, Joan Trladü, 

Josep M. Poblet. Antoni Comas. Miquel Dolç, Albert Manant, Josep 
Massol. Enric Jardí. Agustt Montal, Josep M. Ainaud I Joan Alavedra, 

••Algunes bases critiques a una possible reestructuració dramalürgica de 
l'actual teatre d'Àngel Guimerà-, Ricard Salvat. 

••El teatre d'Àngel Guimerà, trajectòria i signUicacio-, Xavlar Fàbregas, 
"Breu antologia de Guimerà poeta", Ferran de Pol, 
••Guimerà politic i patriota-, Miquel Coll i Alentorn. 
"Maria, l'amor d'en Guimerà", Ferran de Pol, 
"Projecció inlernacional d'Àngel Guimerà-, Jan Schejbal. 
"Cronologia d'Àngel Guimerà», Josep M. Ainaud de Lasarts. 

1975 L'EXCURSIONISME A CATALUNYA (1876-1976) 
en el centenari del Centre Excursionista de Catalunya. 

(22,176 exemplars) 112 pàgs, 21 .• 27 

"Centenari del Centre Excursionista de Catalunya", Lluís Carulla. 
••Presència de l'excursionisme dins la cultura catalana". Josep Iglésies 

I Fort, 
"Assaig de cronologia", Josep M, Ainaud de Lasarte I Andreu Morta, 
"L'excursionisme esportiu», Josep M. Sala I Albareda. 
"Breu antologia literària", Albert Jané. 
"Commemoracions als Països Catalans-, Josep M. Ainaud de Lasarte, 

Lluís Albert. Josep BeneL Miquel Coll I Alentorn, Albert Manent, Josep 
Perarnau. Josep M, Poblet I Josep Pont I Gol. 

1976 JAUME I. EL CONQUERIDOR (1276-1976) 
en el setè Centenari de la seva mori. 

••La lamilia Carulla 1 el record de Jaume I", Lluís Carulla I Canals. 
"Geni I ligura de Jaume I", Miquel Coll I Alentorn, 
"Jaume I, conligurador del domini lingüístic català-, Manuel Sanchis 

I Guarner, 
"La llengua com a vincle d'unió entre els Països Catalans», Francesc de B. 

Moll, 
"L'escriptor Jaume I», Martí de RIquer. 
"Els Nadals del rei Jaume I». Agustí Duran 1 Sanpere, 
"Cronologia de Jaume I 1 presència del seu record lins als nostres dies». 

Josep M, Ainaud de Lasarte, 
••Commemoracions als Països Catalans-, Josep M, Ainaud de Lasarte, 

Monlserral Albet, Josep Alsina I Bofill, Jordi Bonet, Helena Cambó, 
Isidre Clopas, Joaquim Llimona. Joan A, Maragall, Antoni Noguera, 
Manuel RIbas-Plera. Josep Truela, Jaume Vidal I Alcover. 

1977 JACINT VERDAGUER EN EL CENTENARI 
DE LATLÀNTIDA 

(25.000 exemplars) 112 pàgs, 21 x 27 

••Els Premis Baldiri Rexach, primer any-, Lluis Carulla I Canals. 
"Verdaguer, sacerdot i poeta», Eduard Junyent. 
••Esbós biogràlic de Jacint Verdaguer^·, Josep Miracle 
••Del Colom a L'Àtlàniïda-, Josep M. Sola 1 Camps. 
"Projecció de L'Atlàntida més enllà dels Països Catalans-, Joan Torrent 

I Fàbregas. 
•'Cronologia de Verdaguer», Josep M, Ainaud, 
••Commemoracions als Països Catalans». Enric Jardí, Josep Lladonosa, 

Carme Agustí. Josep M. Ainaud, Edmon Vallès, Joan Trladü. Ellsau 
Climent. Montserrat Llorens, Maurici Serrahlma. Josep Iglésies. 

1978 LA NAIXENÇA DE CATALUNYA 
en l'onzè centenari de t'accés de Guilré el Pelós al 
Comtat de Barcelona. 

(25,000 exemplars) 116 pàgs. 21 x 27 

"Activitats de la Fundació Jaume I", Lluís Carulla 1 Canals. 
"La Naixença de Calalunya^>, Miquel Coll 1 Alenlorn. 
"Símbols de Catalunya», Josep M. Ainaud de Lasarle. 
"Cloenda: Catalunya, segon mil·leni-, Jordi Pujol t Soley, 
"Commemoracions als Països Catalans», Josep M. Ainaud de Lasarle, 

Ramon Aramon, Esteve Fàbrogas. Xavier Fàbregas, Joan Fuster, 
CassIa M. Just. Albert Manenl, Oriol Marlorell, Josep Perarnau, 
P, Basll de Rubí, Octavi Ssitor. 

1979 MALLORCA, LA PRIMERA CONQUESTA CRISTIANA 
en el 750è. aniversari de la Conquesta de Mallorca, per 
Jaume I. 

(22,882 exemplars) 112 pàgs. 21 x 27. 

"La Fundació Jaume I l'any 1979», Lluis Carulla 1 Canals. 
"Una commemoració obligada-, Miquel Coll I Alenlorn. 
"El Llibre de Mallorca-, Jaume Vidal i Alcover, 
"La català Baleàric». Francesc de B, Moll. 
"La literatura catalana a Mallorca-. Josep M. Llompart. 
"1979, any de commemoracions-, Frederic Udina, Monlserral Albet, 

August PI Sunyer. Josep Perarnau. Josep M, Ainaud de Lasarle, Josep 
M, Garrul. Jordi Verrié, Pere Calalà, Josep Alsina I Bofill, Guiu Camps, 
Josep Tremoleda. Josep Benet. Joan Trladü. 

1980 J. M. FOLCH i TORRES 
PER A UNA CULTURA CATALANA MAJORITÀRIA 
en el centenari de l'escriptor català que influi decisiva
ment en la formació del joves i de llurs famílies. 

(22,aao exemplars) 104 pags, 21 ^ 27 

••La Fundació Jaume I l'any 1960», Lluís Carulla i Canals, 
"En tinguéssim un, ara!». Ramon Folch i Camarasa. 
"Inifoducció biogràfica de Folch i Torres-, Josep Miracle, 
"Llengua i fidelitat en Folch i TorreS", Josep Vallverdú. 
"Els dibuixants d'En Palulet». Pere Calders. 
"Un mot per a tothom-, Joan Trladú. 
"Per a una cultura catalana maioritaria», Joan Fuster, 
"Assaig de Cronologia d'un segle de cultura popular catalana», Josep M. 

Ainaud de Lasarte. 
"19B0, any de commemoracions», Montserrat Albel, Francesc Fontbona, 

Albert Manent, Josep M, Ainaud, Carles Usandizaga. Joan Trladú. 
Xavier Fàbregas, Joaquim Ferrer, Daniel Codina. 



LA 

FUNDACIÓ 
JAUME I 
L'ANY 1980 

Aspecte del Saló de 
Cent de l'Ajuntament de 

Barcelona, el darrer 
dijous de maig. dia en 
què, tradicionalment, 

són atorgats els Premis 
d'Honor Jaume I. 

En el seu veredicte 
d'enguany. eIJurai 

atorgà el Premi a 
Institucions a /'Abadia 

de Montserrat (en la 

fotografia. l'Abat del 
MonesUr. Dom Cassià 

M. Just) i el de 
Persones a l'escultor 

valencià Andreu Alfaro. 

PREMIS D'HONOR 
JAUME I 

ELS PREMIS D'HONOR JAUME I són ator
gats anualment a una persona individual 
i a una entitat que, per llur acció, recone

guda arreu dels Països Catalans, mereixen 
l'agraïment del nostre poble. 

L'acció en qüestió pot haver estat de caràcter 
científic, cultural en general, social, artístic, cívic, 
etc-, i no ha d'haver estat una acció que s'hagi 
manifestat exclusivament, o preferentment, en for
ma d'obra escrita, per tal que no s'interfereixi amb 
l'objectiu dels Premis d'Honor de les Lletres Catala
nes, molt anteriors a la creació dels PREf\/1IS 
D'HONOR JAUfVIE I. 

A qui poden ser atorgats 

L
ES PERSONES susceptibles d'obtenir el PRE

MI D'HONOR JAUME I han d'ésser dels 
Països Catalans, vivents, d'una catalanitat 

conscient, explicita, exemplar i d'una provada conti
nuïtat, tant si llur residència és als nostres territoris 
com si és fora d'ells. 

Les ENTITATS han d'ésser actuals, i també 
d'una catalanitat conscient, explicita, exemplar 
i d'una provada continuïtat, sigui quina sigui llur 
residència o àmbit d'actuació. 

Cadascun dels PREMIS D'HONOR JAUME I és 
donat amb UN MILIÓ DE PESSETES. 

JURAT DELS PREMIS 

EL Jurat dels Premis d'Honor Jaume I 1980 ha 
estat integrat pels senyors Josep M. Ainaud 
de Lasarte, Oriol de Bolòs, Eliseu Climent, 

Tomàs Garcés, Joaquim Maíuquer, Albert Manent, 
Oriol Martorell, Francesc de B. Moll i Joan Triadú. 



LA 
FUNDACIÓ 

JAUME I 

VEREDICTE 
DELS PREMIS D'ENGUANY 
PREMI D'HONOR JAUME I 
A INSTITUCIONS 

HA estat atorgat a 
L'ABADIA DE MONTSERRAT 
com a símbol constant, en tot temps i en 

els moments més adversos de la nostra història, 
d'una ferma voluntat de servei al poble, manifes
tada a través de l'espiritualitat i de la cultura. 

PREMI D'HONOR JAUME I 
A PERSONES. 

Ha estat atorgat a l'escultor 
ANDREU ALFARO, de València, 
per la seva exemplar fidelitat als Ideals dels 
Països Catalans i per la qualitat artística de la 
seva obra. 

ACTE PÚBLIC 
DE LLIURAMENT 
dels PREMIS D'HONOR 
JAUME I 1980 
Al Saló de Cent de la 
Casa de la Ciutat de Barcelona. 

T INGUÉ lloc, com ja és habitual, el darrer dijous 
del mes de maig. 

Agraïment i continuïtat. 

Obrí la sessió el senyor Ainaud de Lasarte, el 
qual féu una brevissima presentació dels objectius 
dels Premis d'Honor Jaume I «e/s quals —insistí— 
volen ser un acte d'agraïment envers persones i 
institucions que per llur exemple i trajectòria al 
servei del poble mereixin el respecte i l'estima 
d'aquest". Remarcà també que els Premis d'Honor 
Jaume I en les seves normes -fan explícita voluntat 
de distingir-se del Premi d'Honor de les Lletres 
Catalanes que concedeix Òmnium Cultural, del qual 
vénen a ser en realitat un complement. En efecte, 
les persones guardonades amb el Premi d'Honor 
Jaume I han d'haver manifestat la seva actitud de 
servei al país preferentment a través de l'acció i del 
testimoni personal I no de l'expressió escrita o la 
literatura». 

Glossà també el sentit dels Premis «Baldiri 
Rexach», que en la seva versió a escoles havien de 

Presidència de l'acte: 
d'esquerra a dreta. Di 
Cassià M. Just: Miqut 
Coll i Alentorn. 
Conseller Adjunt a la 
Presidència de la 
Generalitat de 
Catalunya: l'alcalde d 
Barcelona, Narcís Se 
i el Conseller de 
Cultura. Max Cahner. 

Ventura Gassol—a q 
havia estat atorgat el 
Premi Jaume la 
persones l'any 1978-
volgué honorar l'acte 
amb la seva presèncii 
càlida i afectuosa. El 
poeta, que al cap de 
poques setmanes em 
havia de deixar, rebé 
l'homenatge espantat 
dels assistents que 
escoltaren, amb 
respecte i emoció, la 
composició poètica m 
coneguda de l'antic 
Conseller de Cultura i 
Ensenyament de la 
Generalitat del 1931, 
Les Tombes 
Flamejants, unpoemi 
esdevingut símbol 
d'esperança en els ar 
més difícils de la 
resistència 
anlifranquista. 
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FUNDACIÓ 
JAUME I 

ser proclamats seguidament, dient que «amb ells, 
hom pretén d'assolir la continuïtat. Perquè la conti
nuïtat de la nostra cultura i la pròpia pervivènda de 
la nostra llengua han de ser assegurades a través 
de l'escola. La catalanització de l'escola tant en 
l'aspecte lingüístic com en l'aspecte dels continguts 
i la planificació, són els objectius als quals pretenen 
d'ajudar els Premis "Baldiri fíexach». 

Tot seguit, el mateix senyor Ainaud, Secretari del 
Jurat dels PREMIS D'HONOR JAUME i, llegí el 
veredicte d'atorgament. 

A continuació, el Secretari del Jurat dels Premis 
"Baldiri Rexach» senyor Josep Gonzàlez-Agàpilo 
proclamà l'atorgament d'aquests a les escoles. 

ANDREU ALFARO 
Parlament de Joan FUSTER 

És norma dels Premis d'Honor Jaume I que la 
presentació dels guardonats la faci sempre un 
membre del Jurat. Enguany, però, ha calgut trencar 
aquesta norma perquè el senyor Eliseu Climent 
hagué de restar a València, retingut per una malaltia 
familiar que tots els presents van lamentar. En 
substitució d'Eliseu Climent, féu la glossa del 
guardonat l'escriptor Joan Fuster, en la persona del 
qual reconeix el propi Alfaro la paternitat espiritual 
de les seves idees: 

"A/o podria, ni sabria, ara i ací, amagar la meva 
profunda satisfacció perquè un dels Premis Jaume I 
d'enguany tiagi recaigut sobre Andreu Alfaro i. no sola
ment per unes raons d'amistat cordial i antiga, sinó també i 
sobretot, pel fet de tractar-se d'un valencià. 

Cal dir, en principi, que el Jurat, en triar el nom del 
nostre gran escultor, hi ha reconegut els mèrits de l'artista 
com a tal. però. així mateix, la significació clarissima d'una 
actitud cívica decidida. L'una cosa i l'altra sehs presenten 
inseparablement en aquests moments. 

Al cap i a la fi, la Fundació Jaume I. quan ha creat els 
seus Premis, ha volgut centrar-los en la idea de distingir 
instituciones i persones que. a la rellevància d'una labor 
insigne, representen la vocació d'un servei a la nostra 
comunitat nacional, i Andreu Alfaro reuneix la doble 
condició del propòsit. 

No em pertoca a mi fer l'anàlisi de l'obra d'Alfaro. 
Mosfres d'ella escampades per museus i per places i 
carrers de mig món, amb el senzill argument de l'evidèn
cia, donen fe de la seva alta qualitat. En la plàstica 
catalana actual, Andreu Alfaro encarna una línia de 
creació tan singular com universalment vàlida i amb unes 
connotacions d'arrelament viu a la identitat col·lectiva dels 
catalans. 

Perquè, això sí que ho voldria destacar, tot i que Alfaro 
treballa amb formes d'una puresa geomètrica absoluta i 
que es manté sempre dins un rigor estètic implacable, 
sovint ha sabut conferir a les seves escultures l'abast dels 
símbols eficaços. 

Andreu Alfaro, des de la seva posició i sense fer mai 
concessions demagògiques, s'íia incorporat a la lluita 
diària de la gent que persisteix i confia en unes expectati
ves sòlides d'unitat pels països catalans. 

El veredicte del Premi en recull la verificació i parla de la 
seva exemplar fidelitat als ideals dels Països Catalans, 
concretament. És una fidelitat, en efecte, que té certificada 
en mil col·laboracions desinteressades i en no poques de 
les seves obres, algunes de les quals han obtingut una 
difusió extraordinària. £11 no és home de partit i en assumir 
ta reivindicació ho fa amb una voluntat reflexiva, d'espe
rança conjunta: per damunt les anècdotes supedicials i 
contradictòries, sempre l'l·iem tingut al costat i sempre amb 
aquella vehemència que és moll pròpia del seu caràcter. 
Per això aquest Premi Jaume I. que avui li atorguen, ve a 
revertir moralment en l'esforç de tants i tants catalans que 
es neguen a la renúncia i al pessimisme davant del futur. 

Ja traureu advertit que cada vegada que dic català vull 
dir precisament català en l'accepció nacional de la paraula 
i penso en l'espai que s'estén de Salses a Guardamar i de 
Fraga a l\4aó. I també és ben sabut com aquesta 
perspectiva de recobrament ensopega amb indiferències, 
timideses i hostilitats. 

Cedament, no podem en quatre dies refer-nos d'una 
amarga disgregació que ve de segles, ni tampoc no hi cap 
la possibilitat de desmuntar una consciència aliena, com 
ès la que generalment pateix una bona part del nostre 
poble, quan són tants i tan poderosos els factors que 
contribueixen a reforçar-la. Però el procés de rescats a 
hores d'ara, ha adquirit una lucidesa i una decisió sense 
precedents. 

Les dificultats continuen sent enormes i. fins i tot. 
multiplicades. És lògic que sigui aixi, tanmateix tota 
aquesta campanya d'histèria i d'aprensió. de temor i d'ira, 
que contra la nació dels Països Catalans s'ha exacerbat 
en alguns llocs últimament, no és senyal que alguna cosa 
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comença a definir-se amb consistència i que alguns ja la 
senten com una amenaça ? Sens dubte, al País Valencià, i 
més concretament a València, és on la situació arriba a 
uns graus de confusionisme virulent. Potser també és des 
d'allà baix d'on parteixen les afirmacions més radicals, 
però probablement i per una sèrie de motius històrics i 
socials, que no és l'ocasió d'explicar, això tiavia de ser 
així, i aixi ho assumim i Andreu Alfaro amb nosaltres, amb 
tots els altres, cadascú en aquest combat té la seva arma 
a esgrimir, la de l'Alfaro és el seu art. un ari que ell 
implanta en el context genera! dels Països Catalans i que 
neix des de la seva localització valenciana. 

Per a tothom es una lliçó. El cami serà llarg i ple 
d'obstacles, anirem ient-lo poc a poc. amb uns recursos 
precaris però amb una tenacitat que creix i una il·lusió que 
no decau. No voldria que m'interpretéssiu malament. No hi 
ha en aquestes frases gens d'émfasi triomfalista, ben al 
contrari, hi hauríeu d'entendre una simpre constatació de 
tasques dures, d'afanys penosos, d'escaramusses fati-
gants que vistes des de Barcelona no sempre troben ajut 
ni resposta, però aquests són els fets i amb ells, Andreu 
Alfaro." 

Resposta d'Andreu Alfaro 
"Tinc fama de xarlatà i tinc fama. també, de vehement. 

Aquesta volta m'he fet una quartilleta molt curta per a no 
ser un xarlatà i per a no ser vehement. Crec que sóc 
vehement. Per a aquests que creuen que jo sóc mereixe
dor del Premi Jaume I, gràcies. Per a aquests que pensen 
que jo no sóc mereixedor del Premi Jaume I, gràcies 
també, tenen raó. Sentir-se català no crec que sigui 
premiable. 

Per a nosaltres, els valencians, és l'única manera que 
tenim de no perdre la nostra identitat. Hi ha qui mai té 
necessitat de trobar la seva identitat, perquè no li interessa 
o perquè es creu català pel simple fet de néixer, com les 
famílies reals que amb la sang obtenen la seva identitat, o 
com els cristians que, amb el bateig, ja en tenen prou. 
Nosaltres, els valencians, ens ha tocat cercar-la, guanyar-
la lots els dies, ós la nostra principal consciència social, 
ser catalans, i això penso que no és premiable. 

Però, què és premiable? La meva escultura? Intentaré 
no ser presumptuós, la humilitat és una forma de 
presumpció inaguantable. Tinc esperança en el futur, però 
tinc esperança perquè tinc esperança en la nostra 
maltractada cultura, la nostra, la que hem fet i la que 
encara hem de fer els homes dels Països Catalans. 
Gràcies a lots." 

LA 
FUNDACIÓ 

JAUME! 

Obres de l'escultor 
valencià Andreu Alfaro: 
La Veu d'un poble. 
Català Power j D'un 
temps d'un país. 

••Sení/r-se català —digué 
en l'acle d'atorgament dels 
Premis— no és premiable: 
és l'única manera que 
tenim els valencians de no 
perdre la nostra identitat». 

"Pertanyo a unes 
generacions —digué Oriol 
(^anorell— qua han viscut 
totalment marcades par ia 
presència moniserratina. 
Les nostres vides al servei 
de Catalunya deuen 
moltíssim a aquesta 
presència exemplar, 
encoratjadora i clarivident" 
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L'ABADIA DE MONTSERRAT 
o Tacció d'uns homes 
determinats. 
Parlament d'Oriol 
MARTORELL 

Oriol Martorell, Director de la Coral Sant Jordi i 
home montserratí per excel·lència, presentà l'obra i 
ia significació de l'Abadia de la qual es pot dir que 
és el santuari de Catalunya per excel·lència i els 
seus Abats, els Abats de Catalunya: 

•'Si en aquests moments hom confiés a lots els aqui 
presents una de les responsabiiitats que no fa gaires dies 
vàrem assumir els membres del Jurat dels Premis d'Honor 
Jaume I. o sigui, la d'escollir una institució en la qual 
concorreguessin les condicions fixades en les seves 
bases, estic convençut que el resultat concordaria amb el 
nostre veredicte: l'Abadia de Montserrat. 

I és precisament aquesta rara i significativa unanimitat 
allò que fa. al mateix temps, tan fàcil i tan difícil la meva 
comesa. 

Tan fàcil, perquè no crec que em calgui convèncer ningú 
sobre l'encert i la justícia del veredicte i sobre la seva 
adequació a les bases esmentades; i tan dificil, perquè 
quasi em sembla inoportú i impossible d'intentar resumir 
en unes paraules, que necessàriament han de ser breus, 
unes dades i uns exemples concrets —de tothom prou 
coneguts— que il·lustrin i teslimoni'in aquests encert i 
adequació. 

Unes paraules que si anessin destinades a un altre tipus 
d'auditori caldria estructurar en una gran diversitat de 
capítols que documentarien el constant protagonisme 
montserratí al llarg de la nostra història i que (si no ens 
remuntàvem a més llunyens antecedents del seu tradicio
nal culte marià) començarien amb la fundació monacal 
efectuada a principis del segle xi per Òliba, el gran abat de 
Ripoll i bisbe de Vic. 

Aquests capítols —i fujo conscientment de qualsevol 
equilibrada sistematització—, ens parlarien d'história i 
d'espiritualitat, de vida monàstica i d'incidències políti
ques, de noms de geni sobresortint en molls camps i del 
poble senzill i anònim, de tradició i d'evolució, de música i 
de ciència, d'art i de cultura, d'ascètica i de litúrgia, de 
treball i d'estudi, de cordial centre d'acolliment i pelegrinat
ge i de potent focus d'ecumènica irradiació, de vida interior 
i de projecció exterior, d'universalisme i de catalanitat, etc. 

I ens parlarien, també —i recordo ara. de manera 
volgudament desordenada, uns quants noms i fets, dades 
i dates, amb l'esperança que llur àrida enumeració 
despertarà evocacions més profundes—, de l'Scripto-
rium- i de la secular i famosissima Escolania, de l'arqui
tectura romànica i de la modernista, de figures tan cabdals 
en la nostra història musical com Joan Cereroís i Narcís 
Casanoves, d'una biblioteca amb més de 250.000 volums i 
d'un arxiu de vàlua incalculable, del venerable "Llibre 
Vermell» i de les seves originals i quasi úniques danses 
religioses medievals, de la represa dels Jocs Florals en 
1B59 i de la '-Corona poètica" de 1881. de manuscrits i 
pergamins i de l'imprenta del segle xv, del I Congrés 
Litúrgicde 19l5ide les Festes Jubilars de 1931. de Jacint 
Verdaguer i de Josep iW." de Segarra, de Pau Casals i de 
Lluís Millel, d'Antoni Gaudí i de Puig i Cadafalch, de les 
"Cantigas de Santa Maria" d'Alfons el Savi i dels romeus 
del Cami de Santiago, del l^ontsalvat wagnerià i de les 
descripcions i gravats d'Alexandre de Laborde, de l'empe
rador Carles V i d'Ignasi de Loyola, del conflictiu període 
vallisoletà i de l'incendi i destrucció napoleònics, dels anys 
tristos de l'exclaustració (W35-1844) i de les brillants 
Festes del Mil-lenan (1880), de la Guerra del Francès i del 
Tambor del Bruc, de dos músics tan importants i tan 
oblidadament montserratins com l'escorialenc pare Antoni 
Soler i el guitarrista Ferran Sors, de Joan tvtaragall i del 
bisbe Torras i Bages, del «Virolai» i de la «Visita 
espiritual", de Víctor Balaguer i d'Antoni Nicolau, del 
Museu de l'Orient Bíblic i dels estudis i recerques de 
Bonaventura Ubach. de la presència de l'ermità Bernat 
Bo'il entre els companys de Colón en l'aventura americana 
i de les fundacions montserratines disseminades arreu del 
món, del cardenal Albareda I del musicòleg abat Sunyol, 
de l'erudita «Bíblia de Montserrat" i dels divulgadíssims 
fulls setmanals del «Missal del Poble •>, de la revista « Vida 
Cristiana" i dels «Annalect Montserratensia", dels abats 
Cisneros i Muntades, de tota la rica iconografia pictòrica i 
escultòrica, i de la romànica talla policromada de la Verge: 
la bellíssima, popular i tan estimada «Moreneta". 

Aquesta llarga i reduidíssima relació ha omès bàsica
ment, ni caídn dir-ho, referències a la més recent història 
montserratina. I les ha omès perquè em sembla que 
aquestes referències —que també hauré de limitar molt— 
precisen d'un record menys fredament enumeraíiu. més 
càlid. D'una banda, quasi m'atreviria a dir que potser foren 
elles les qui més directament van pesar en el Jurat a l'hora 
del veredicte, i d'altra banda, perquè en recordar-les 
voldria fer-me portantveu anònim i apassiona! de les 
vivències més íntimes de molts i molts catalans d'edats 
ben diferents que després de la desfeta del 39 vàrem anar 
trobant en l'exemple i l'ajuda de Montserrat —i en la 
feixuga lluita quotidiana per a la plena recuperació i 
afirmació de ia nostra identitat nacional— una orientació 
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sempre segura i valenta, unes portes sempre obertes, una 
plataforma sempre disposada, una voluntat introntollable 
de diàleg i de comprensió, uns criteris serenament 
assenyats i abrandadament entusiastes, un concepte clar 
del necessari equilibri entre drets I deures, una alta 
valoració del treball silenciós i fet amb rigor, unes lliçons 
entenedores d'espiritualitat i d'humanisme, de civisme 
politic i de sen/el social, de visió trascendent de la vida i de 
contacte real amb els signes dels temps. 

No voldria de cap de les maneres endinsar-me en 
records personals, però puc ben assegurar que pertanyo a 
unes generacions que han viscut totalment marcades per 
la presència montserratina i que les nostres vides al servei 
de Catalunya deuen moltissim a aquesta presència 
exemplar, encoratjadora, clarvideni. 

cOui no es recorda d'aquelles Festes de l'Entronització 
del 1947. d'aquella autèntica primera manifestació pública 
i multitudinària de catalanitat? D'una manifestació que 
volia esborrar qualsevol possible ferida fraternal i que volia 
obrir camins de recuperació per a uns i de descoberta per 
a d'altres. D'una manifestació que no hem de limitar 
solament a la jornada esclatant de la clausura sinó que, 
sobretot potser, l'hem d'identificar amb l'abnegada i 
certera tasca promoguda des de la Comissió Abat Òliba I 
que durant alguns mesos va remoure insistentment tants 
aspectes de la vida de les nostres comarques i va posar 
els ciments —sòlids i esperançats— de tantes i tantes 
iniciatives posteriors. 

c Qui podrà oblidar mai l'apassionant figura, extraordinà
ria i complexa, de l'abat Aureli M.^ Escarré? L'abat 
Escarré, amb la seva forta i discutida personalitat de 
governant i d'home d'acció, va recórrer un llarg periple 
que, des de posicions essencialment monàstiques, l'anà 
convertint en una d' les veus catalanes més escoltades, 
en una autoritat moral d'àmplia i reconeguda audiència, en 
l'autor d'aquelles cèlebres declaracions a -Le Monde» 
(1963). en un dels símbols més preclars —paraules, gels. 
sacriflcl·— de l'actitud resistent del poble català. lOui 
podrà oblida mai el ressò multitudinari de la seva mod, de 
la seva capellar ardent barcelonina, del trasllat a Montse
rrat, dels reivindicatius funerals al seu monestir? En 
veritat, com deia la gent. era l'"abal de Catalunya". 

iQui podrà oblidar mai l'acollida cordial i el ferm supod 
donat a Montserrat, desde Montserrat i per Montserrat, a 
tantes Iniciatives i projectes, a tantes Ideologies i progra-
"les, a tantes reunions de treball I taules rodones, a tants 
col·loquis i seminaris d'estudi, a tantes trobades i aplecs, a 
tants grups i moviments? Com a simples exemples 
representatius de molts d'altres podria evocar ara. perso
nalment, eis constants i decisius contactes —ja des dels 

primers anys 40 i, més tard. en moments especialment 
compromesos— amb l'escoltisme, el naixement de la 
renovada estructuració corporativa del nostre cant coral (el 
SOCMovimenl Coral Català), o l'impacte detonant —amb 
ressò al món sencer— d'aquella sorprenent i dramàtica 
"tancada", en 1970, de prop de tres-cents intel·lectuals. 

c Qui no recorda —deixant estar d'altres aspectes— la 
gran eficàcia pedagógic-lingüística d'aquell inicialment 
humil butlletí titulat «Serra d'Or" o. ja en 1965. de tota 
l'acció promoguda en el mateix sentit pel II Congrés 
Litúrgic? 

I Qui no recorda tota la gama —espiritualitat teologia, 
ciències, història, literatura, música, esplai, etc— de les 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat? 

iQui no recorda —/ qui no ho va viure dificilment ho 
podrà comprendre— aquells "Virolai» cantats en situa
cions ben conflictives i a tall d'himne d'afirmació i de 
protesta? 

(,Qui no recorda...? Bé, podria anar enfilant moltes més 
referències, viscudes o apreses i que fet i fet tampoc no 
aportarien gaires més elements a un judici que ja de bell 
antuvi tots tenim ben format,... però em cal acabar No 
obstant i això. encara voldria afegir dues consideracions 
coclusives. 

La primera, que no podem oblidar que tot plegat, segles 
enrera i avui. ha estat possible gràcies a una comunitat 
determinada, a uns homes determinats. Ells són l'Abadia 
de l^ontserrat. i tot el que ells han fet—i fan, i faran— neix 
d'una intima vocació monàstica benedictina, de la manera 
com ells han entès i s'han proposat de viure llurs ideals de 
fe, d'esperança i d'amor, i de la manera com —des 
d'aquesta dimensió religiosa— els han encarnat en servei 
d'unes circumstàncies i d'un poble concret. Catalunya. 
D'un poble que veu en Montserrat, i no és cap tòpic dir-ho. 
el seu Santuari Nacional i el centre del culte a la seva 
Patrona: "f^osa d'abril. Morena de la serra...". Junt a tots 
els altres indiscutibles i impodantíssims valors, sempre 
hem de tenir ben present aquesta dimensió religiosa del 
fet montserrali: podem compartir-la o no, però no podem 
deixar d'acceptar-la i de respectar-la. Oblidar-la seria trair 
la seva més íntima i veritable raó d'ésser. 

La segona consideració —brevíssima i última—. és que 
estic segur que l'autèntic sentit que tots els aquí presents 
—f, més encara, tots els catalans— voldríem donar a la 
concessió solemne d'aquest Premi d'Honor Jaume I no és 
pas únicament el d'una cordial i protocolària felicitació 
sinó, sobretot, el del més profund i emocionat agraïment a 
tota la comunitat de l'Abadia de ^iontserrat per la constant 
fermesa del seu exemple i de les seves lliçons. Profund i 

LA 
FUNDACIÓ 

JAUME I 

m 



LA 

FUNDACIÓ 
JAUME I 

emocional agraïment que jo voldria personalitzar, en 
significativa representació de tots els monjos montserra-
tins. en el tan admirat i estimat abat Cassià M.^ Just. 

Per tant. moltes felicitats i, sobretot, moltes gràcies, 
moítíssimes gràcies!-

Resposta del Pare Abat, Dom 
Cassià M. Just 

"Gràcies del fons del cor a la Fundació Jaume I, als 
bons amics que l'fieu creada, als membres del jurat i a tols 
els qui avui ens acompanyeu! 

En nom de l'Abadia de Montserrat accepto aquest Premi 
d'honor Jaume I com un encoratjament i com una 
exigència a ser cada vegada més fidels a la missió que 
ens ha estat confiada, començant de nou cada mall. 
decidits a no fer-nos mai enrera malgrat fes nostres 
limitacions, identificats amb el nostre poble tant en les 
hores fosques com en les lluminoses. 

Enguany precisament celebrem el centenari de la 
proclamació de la Verge de fl^ontserrat com a Patrona de 
Catalunya. Fou en ocasió de les (estes del mil·lenari que 
s'obtingué del papa Lleó XIII. è aquella solemne declaració 
que venia a confirmar una realitat profundament viscuda ja 
pel nostre poble. Aquesta mirada agraïda vers el nostre 
passat ens fa més conscients de tot el que hem rebut dels 
qui ens ha precedit, sobretot ens fa més conscients d'una 
realitat fonamental: Montserrat (la estat forjat per la fe i per 
la tenacitat del poble català i és a aquest poble que de 
debò s'ha de tributar fiomenatge. És d'aquest poble que 
hem estat cridats i és al seu servei que volem restar 
sempre a t\Aontserrat. 

Avui, quan rebem aquest premi de mans de la Fundació 
Jaume I que tant ha maldat en la defensa dels valors 
fonamentals del nostre poble, volem expressar la nostra 
esperança en el total redreçament de Catalunya. Jo diria, 
que a través del veredicte del jurat, és la veu del nostre 
poble que ens empeny per a continuar el combat de cada 
dia sense defallir. Sense defallir enfront de les dificultats i 
obstacles de tota mena. Sense defallir en la recerca de 
noves formes adaptades a les necessitats concretes de la 
nova Catalunya que s'està forjant. Sense defallir a 
mantenir-nos obstinadament fidels a les opcions fonamen
tals de fe cristiana i de fidelitat benedictina, d'arrelament a 
la terra, de servei al trobament i a la reconciliació, 
d'acolliment lleial de tothom per damunt de les diferents 
maneres de pensar, de servei cultural i artístic, de 
solidaritat sincera amb els altres pobles i cultures. 

Per tot això. per Catalunya, gràcies de tot cor!» 

ATORGAMENTS ANTERIORS 

E
N anys anteriors els Premis d'Honor Jaume I 

havien estat lliurats al Dr. Josep Trueta, 
Ventura Gassol, Josep M. de Casacuberta, 

l'institut d'Estudis Catalans i l'Obra Cultural Balear. 

EDITORIAL 
BARCINO 

L'OBJECTIU perseguit per aquesta institució ha 
estat —i és— mantenir el seu tons a l'abast 
del públic que s'interessa principalment per 

les obres cabdals de la literatura del Segle d'Or 
català. 

La col·lecció Els Nostres Clàssics fou iniciada per 
Josep Maria de Casacuberta l'any 1924. amb la 
publicació de Lo Somni, de Bernat Metge, 

De llavors ençà, i sempre sola la direcció d'aquell 
filòleg eminent i editor sacrificat, l'editorial continua 
la seva tasca amb un respecte absolut per l'obra i la 
persona del seu creador, tot seguint el ritme i 
l'exigència total que sempre han caracteritzat Josep 
M. de Casacuberta. 

Enguany, i per tal d'assolir una millor difusió de la 
col·lecció Els Nostres Clàssics els cent primers 
volums d'aquesta col·lecció han estat millorats en la 
seva presentació i relligat de luxe. Esperem aug
mentar, així. l'interès per aquesta important aporta
ció al fons cultural del nostre poble. 

Novetat remarcable: 
EL CANT CORAL 
A CATALUNYA (1891 -1979) 
de Pere Artís 

Noticia exhaustiva d'allò que ha estat —i és— el 
moviment coral a Catalunya i de la seva trascen-
dència com a element integrat a la cultura. 

El llibre no és només una valuosa i ordenada 
suma de dades vàlides en el camp informatiu, sinó 
l'apassionada exposició de qui estima i coneix de 
prop aquesta suggestiva aventura, de la qual fa una 
exposició lúcida i viva, i en la qual la múltiple dada 
in-formativa es tradueix en una vital exposició 
formativa, és a dir. consciençadora del seu valor i 
transcendència com a element d'estructuració cul
tural. 

Des de la creació de l'Orfeó Català fins els 
nostres dies, en què ei Secretariat d'Orfeons de 
Catalunya, amb 126 entitats adherides, apareix com 
a nucli coordinador de l'esmentat moviment, Pere 
Artis ha estudiat tots i cada un dels factors que han 
influït en l'evolució del cant coral a Catalunya, per 
mitjà de l'examen de programes, articles i comenta
ris publicats en periòdics i revistes, dades obtingu-
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ĴM 

m m 

•QM 

_ 

(1891-1979) 

É S ' M ' I I W T ^ "" iJ' 
i:^jj^r?;.-'r.a»-~ 

K„c., i i ï5- , . ,^ 

1 ' · t -^^ ^ 

. 1 ' Jt-HiiE 

^EXO&^B'^' '*'' 

mS^ 
- . " 

^ • · V Í L . ' í 

r̂ -

^ • ^ 1 
1 • 1 ki 

r ' 

^̂ ^̂ 1̂ 
^ft 

KjM 

M 
19 

m 
M 

^ 

E9 

des directament de diverses personalitats o recolli
des pacientment a arxius i biblioteques, tot consul
tant una extensa bibliografia. El llibre inclou, a més. 
160 notes complementàries i nombroses fotografies 
que fan, del conjunt, una obra certament atractiva i 
interessant. 

"El Cant Coral a Catalunya. 1891-1979.* esdevé. 
doncs, una obra fonamental que —tal com afimia 
Oriol Martorell al pròleg de redició— «tant captivarà 
els lectors directament interessats pel tema de la 
música coral com tots aquells que vulguin completar 
i ampliar la seva visió general sobre l'evolució 
cultural i social d'uns anys tan decisius en la nostra 
pacífica lluita per a assolir una més plena identitat 
nacional». 
Han col·laborat també en l'edició les fundacions 
Güell i M. Fca. Roviralta. 

L'autor del llibre, Pere Artis, coneix profundament 
el tema. al quaí dedicà la seva tesi doctoral en 
Història Contemporània. Cantaire i vinculat a l'Orfeó 
Català des d'infant, té una dedicació professional, 
diària, al món de la música. És membre de l'equip 
directiu del Secretariat dels Orfeons de Catalunya i 
assessor de l'Escola de Pedagogia Musical. 

D'APARICIÓ IMMINENT 
OBRA TEATRAL, de Jordi Pere Cerdà, 

Col·lecció Tramuntana. 
EL PARLAR DE MALLORCA, de Francesc de B. 

Moll. 
POESIA D'EXILI, de Josep Carner. A cura de 

Loreto Busquets. 
NATURA, ÚS O ABÚS? Obra col·lectiva de la 

Institució Catalana d'Història Natural, coordinada 
per Ramon Folcfi i Guillén (Reimpressió). 

ELS OCELLS DE LES TERRES CATALANES, 
de Joaquim Maluquer (Reimpressió). 
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PREMIS 
BALDIRI 
REXACH 
Aquests Premis són promoguts 
per la FUNDACIÓ JAUME I 
i regits amb plena autonomia per 
la Delegació d'Ensenyament 
Català (DEC) 
d'ÒMNIUM CULTURAL 
per tal d^estimular i fomentar 
L'ESCOLA CATALANA 
en tots els aspectes. 

DOTACIÓ DELS PREMIS 
AMB LES APORTACIONS 
DELS RECEPTORS DE LES 
NADALES 

C
OM saben ja totes les persones que des de fa 
catorze anys reben aquest llibre-nadala, de 
tres anys ençà són cridades a aportar el cost 

estricte del llibre, el qual és destinat a la dotació 
d'aquests Premis BALDIRI REXACH. 

Les aportacions rebudes l'any passat varen ser 
majoritàries i generoses, perquè moltes persones 
no es van limitar a aportar la quantitat estricta del 
cost de la nadala, i van fer donacions per imports 
superiors. Això ha permès que les dotacions dels 
Premis del 1980-81 puguin arribar a assolir l'import 
de quatre milions cinquanta mil pessetes. 

Des d'aqui fem una crida a la generositat dels qui 
reben la nostra nadala, per tal que els Premis 
BALDIRI REXACH puguin augmentar llur eficàcia i 
extensió. 
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DiVerses instantànies 
dels actes de lliurament 
dels Premis Baldin 
Rexach a alumnes i a 
mestres. 
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VEREDICTE 
DELS 

PREMIS BALDIRI REXACH 
1979-1980 

PREMIS BALDIRI REXACH 
A ESCOLES 

El Jurat dels PREMIS BALDIRI REXACH, després de 
celebrar diverses reunions per examinar el material 
aportat pels trenta-tres centres presentats dins del termini 
es reuneix el dia dinou de maig de mil nou-cents vuitanta 
als locals de la DEC d'Omnium Cultural, per tal d'arribar al 
següent veredicte: 

Després de deliberar, el jurat acorda per unanimitat 
atorgar els deu pfemis per la gestió gtobal d'escola, als 
centres que segueixen: 

Escola Bressola de Nyis (Rosselló) per la seva tasca 
d'ensenyament en català en una circumstància molt dUicü, 
i sense cap mena de suport oficial i amb voluntat d'escola 
popular. 

Escola estatal de Celrà (Gironès) per la seva tasca 
d'arrelament al medi i les seves activitats d'animació 
cultural en el poble. 

Escola estatal de Sant Quinti de Mediona (Alt 
Penedès) pel seu eslorç de catalanització en un context 
d'un notable percentatge d'alumnes de parla castellana. 

Andersen, de Vic (Osona) 
Anxaneta, de Mataró (Maresme) 
Barrufet, de Sants (Barcelona) 
Dovella, del Clot (Barcelona) 
Mowgll, d'Igualada (Anoia) 
Thau, de Barcelona 
Vllarnau, de Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès) 
per la seva tasca continuada de renovació i normalització 
de l'ensenyament en català. 

El Jurat ha valorat molt favorablement l'increment del 
nombre d'escoles presentades al concurs d'enguany, i 
considerant les condicions especials que recauen en dues 
d'elles, recomana a la FUNDACIÓ JAUME I, la possibilitat 
de concedir un premi especial a l'escola Sant Miquel, de 
Cornellà, pel seu valuós eslorç de catalanització de 
l'ensenyament en un àmbit de plena majoria de població 
no-catalanopar!ant, i a l'Escola de Pedagogia Musical per 
la seva qualitat pedagògica i la catalanitat de totes les 
seves activitats. 

La Fundació Jaume I ha dotat amb cent mil pessetes 
cadascun dels dos premis especials, recomanats pel 
Jurat, al marge dels Imports dels 10 premis convocats. 
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PREMIS BALDIRI REXACH 
A MESTRES 

El Jurat dels Premis Baldiri Rexach, després de celebrar 
diverses reunions per examinar els treballs presentats als 
Premis a Meslres, es reuneix per darrera vegada el dia 
quinze d'oclubre de mil nou-cents vuitanta per tal d'arribar 
al següent veredicte. 

Després de deliberar, el Jurat acorda per unanimitat 
atorgar els tres Premis als següents treballs: 

— Geografia dels Països Catalans per a E.G.B. 
Autor: Josep Romeu, Escola Universitària de Mes

tres d'Osona. Vic. 
— Mètode complet de mecanografia 

Autora: Dolors Viiïas i Camps, Col·legi d'E.G.B. i 
Centre de Formació Professional Administrativa 
••Taulé-Vinas». 

— Programació de Llengua i Cultura Catalana 
Autora: Mercè Gali i Barceló, Escola Ramon Pon^ 

Terrassa. 

PREMIS BALDIRI REXACH 
AALUMNES 

El Jurat dels PREMIS BALDIRI REXACH, després de 
celebrar diverses reunions per examinar els treballs 
presentats als premis d'alumnes es reuneix el dia dinou de 
juny de mil nou-cents vuitanta als locals de la DEC 
d'òmnium Cultural. 

Després de deliberar, el jurat acorda per unanimitat 
atorgar premis als següents treballs: 

1." ETAPA D'EGB 

1. La Sardana, Silvia Güell, Carina Casablancas, Maite 
Herrero. Escola Joanot Alisenda (Sabadell). 

2. Refranys. 5.è d'EGB, Ntra. Sra. del Carme {Ripoll), 
3. Els animals. Visita al Parc Zoològic, 3er, d'EGB. 

Escola La Roda (Terrassa), 
4. El bosc de la Conreria, 3er. d'EGB, Escola Gitanjali 

(Badalona). 

7. Petita Crònica dels Meus Avant-passals, M. Esther 
Cols, Escola Carmelites (Berga). 

8. Estudi de l'estanyol de Sta. Fe del Montseny, Albert 
Roldan. Francesc Cobo, Sergi Monlleó, Jaume Co
pons, Miquel Amorós, Jordi Serrano, Gemma Garcia, 
Escola Icària (Barcelona). 

9. Els Tres Tombs i Si Antoni dels Burros, ara i abans: 
en general, a Mataró i a Barcelona. Roser Salicrú i 
Lluch, Escola Anxaneta (Mataró). 

10. Estudi sobre la muntanya de Queralt i els seus 
voltants, M. Carme Borniol, Sara Guiu, M. Àngels 
Pujols. M. Cristina Vila, Escola Ntra. Sra. del Carme 
(Berga). 

11. Farigola 80, 8è d'EGB, Escola Bertran i Güell 
(Barcelona). 

12. El Ripollès Comarca: ramaderia i agricultura, M. 
Teresa Roca, Elisabet Verdaguer, Mercè Albiac, 
Cristina Bonshoms, Escola Ntra. Sra. del Carme 
(Ripoll). 

13. Carnestoltes. Marta Cabos. Sara Torres, Marcel Ros, 
Arna M. Pahissa, i d'altres, Escola Cooperativa Estel 
(Molins de Rei). 

14. Dossier de la demografia, M. Castellana Aregall, 
Remei Català, i d'altres. Escola Cooperativa Estel 
(Molins de Rei). 

BUP 

15. £1 Ripollès entre la llegenda i la tradició. Alícia Geli, 
Anna Quintana, Glòria Sanya. Lourdes Glòria, i 
d'altres, Institut Nacional B. Abal oliva (Ripoll). 

16. La Noguera. Jordi Buj, Joan Gomban, Jordi Grino, 
Joan Sansa, Escola Maristes (Badalona). 

17. Estudi d'un Ecosistema, Un premi col·lectiu al treball 
de classe realitzat pels alumnes de flè d'EGB i dos 
premis als treballs realitzats per 2 equips de la 
mateixa classe: El bosc de Sant Medir. Problemes de 
les aigües. Escola Ttiau (Barcelona). 

Josep M. Ainaudde 
Lasade. membre del 
Jurat, llegeix els 
veredictes en presència 
de la resta de membres 
del Jurat i del Director 
de la Delegació 
d'Ensenyament Català 
(DEC) d'òmnium 
Cultural. Joaquim 
Arenas. L'actede 
lliurament dels Premis 
Baldiri Rexach a 
alumnes té lloc en el 
descans d'una de les 
representacions del 
Cicle de Teatre Cavall 
Fod per a nois i noies 
que se celebren tots els 
diumenges d'hivern al 
Teatre Romea. de 
Barcelona. 

2." ETAPA D'EGB 

5. Jaciment arqueològic artificial a Bellcaire de l'Empor
dà. Alumnes 2.^ etapa, Escola Graduada Mixta 
(Bellcaire). 

6. Mossèn Centans un banyoK il·lustre, Pere Bosch, 
Miquel Comal, Jordi Damon, Carles Jordà, Josep M. 
Miàs. Miquel Germà, i altres. Escola Verge del Remei 
(Banyoles), 

JURAT 

En aquesta convocatòria 1979-80, el Jurat dels Premis 
Baldiri Rexach. ha estat integrat per: 

Josep M. Ainaud. Montserrat Casas, Carme Alcoverro, 
Josep Gonzàlez-Agàpito, Esperança Sans, Jordi Gali. 
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CONVOCATÒRIA 
DELS 

Premis Baldiri Rexach 1980-81 
LA DELEGACIÓ D'ENSENYAMENT CATALÀ (DEC) 

D'ÒMNIUM CULTURAL 
CONVOCA 

GIS 
PREMIS BALDIRI REXACH 1980-81 

Aquests Premis són dotats per la FUNDACIÓ JAUME I, enguany amb 4.050.000 ptes. procedents 
de les aportacions voluntàries dels receptors dels Illbres-Nadala que aquesta Fundació tramet 
anualment a vint-i-dues mil persones (receptors als quals se'ls demana el cost estricte del llibre. 

I. PREMIS A LES ESCOLES 
1) S'estableixen 10 premis de 250.000 pessetes cadascun, 

2] Serà premiada la qualilal global de ta gestió escolar en 
l'aspecle concret de la catalanitat. Hom valorarà el lloc que 
ocupen la llengua i la cultura catalanes en la programació i 
en altres activitats Formatives (revistes escolars, aula de 
teatre, excursions, biblioteca, etc). Hom tindrà en compte 
si les escoles es poden considerar plenament catalanes o, 
sí són en vies de catalanització, que l'estan realitzant a curi 
termini. 

3) L'àmbit dels Premis Baldiri Rexach és els Paísos Catalans. 
Seran assignats en proporció al nombre de centres 
seleccionats de cada lloc, i preferentment a les escoles que 
no hagin estat premiades en anys anteriors. 

4) Per a participar en aquests Premis només cal omplir i 
trametre un qüestionari —que serà facilitat per la DEC— i la 
documentació que s'hi demana. El termini de presentació 
serà el 15 de (ebrer de 1981, a les 8 del vespre. 

II. PREMIS ALS MESTRES 
1) S'estableixen 5 premis de 100.000 ptes. cadascun. 

2) Els premis als mestres seran atorgats a treballs inèdits de 
programació de cultura catalana o per a ensenyar sn català 
qualsevol allra àrea concreta (amb guió didàctic i de 
classes i, eventualment, exercicis, amb un mínim de 25 
folis). 

És establerta una subvenció de 450,000 ptes, per l'edició 
d'aquells treballs premiats que a judici del Jurat puguin tenir 
una utilitat immediata per a la normalització de l'ensenya
ment català. Tots els drets de l'edició seran reservats a 
l'Editorial Barcino. 

3) En aquesta convocatòria 1980-81, els Premis BALDIRI 
REXACH a MESTRES seran atorgats preferentment a 
treballs referits a BUP, COU, FP i Escoles de l·/lestres. 

4) Els esmentats treballs hauran de ser tramesos a le DEC 
(Passeig de Gràcia, 42, 4rt 1.", Barcelona-7], abans del dia 
15 de febrer de 1981, a las B del vespre, 

5) Als treballs hi haurà de constar el nom. l'adreça i el telèfon 
de l'autor i els del centre on treballa. 

III. PREMIS ALS ALUMNES 
1] Els premis per a alumnes seran atorgats a treballs 

realitzats en català i preferentment en equip, per alumnes 
d'EGB, BUP. COU o FP, i consistiran en 30 lots de llibres 

catalans per valor de 20.000 pessetes cadascun, a triar 
pels interessats. 

2) Els treballs, que hauran de ser de tema català i, en la seva 
pari escrita, en català, poden versar sobre qualsevol de les 
matèries o de les àrees dels cicles escolars citats, o bé 
ésser resultat d'activitats escolars que abastin diverses 
matèries o àrees: excursions, visites, festes, periòdics 
escolars, murals, diaris de classe, etc. 

3) Tots els treballs han d'ésser acompanyats d'una breu 
memòria manuscrita. no més llarga de dos iolis i signada 
peis realitzadors del treball, en la qual s'especificaran les 
motivacions, les circumstàncies i la manera com ha estat 
realitzat el treball. En treballs d'aiumnes de t r i 2n d'EGB la 
memòria pot ésser redactada pel mestre, 

4) El Jurat considerarà d'una manera especial aquells treballs 
que hagin suposat par als alumnes un estorç de penetració 
en la realitat social catalana de! seu entorn, sn (a tradició 
cultural catalana, o que comportin l'ampliació i generalitza
ció escolars de vocabularis tècnics o científics, i, en 
general, que s'insereixin an un context de normalització de 
l'ús de la llengua catalana a l'escola. 

5) El Jurat procurarà repartir els premis, en la mesura que ho 
permeti la quanlitat dels treballs, entre les diverses matè
ries, àrees, cicles I perfodes escolars. 

6) Els treballs hauran d'anar acompanyats dels noms i 
adreces de tots els membres de l'equip realitzador, així 
com també del nom, l'adreça i el telèíon de l'escola i del 
mestre responsable d'aquell equip. 

Cal especificar igualment el nivell al qual pertanyen els 
alumnes. 

Els treballs hauran de ser adreçats, a la DEC (Passeig de 
Gràcia, 42, 4r1, 1.°. Barcelona-?) abans del dia 15 de febrer 
de 1981, cada tarda de 4 a 8, 

ASPECTES GENERALS 

1) El jurat serà format per: 
Carme Alcoverro, M. Rosa Caballé, M. Antònia Canals, 
fvlDnlserrat Casas, Josep Chalmeta, Jordi Gali, Josep 
Gonzàlez Agàpito, Irene Rigau i Esperança Sans. 

2] El veredicte del jurat serà inapel-lable. 

3) Tant el nombre de premis com la seva dotació anual són 
variables en funció de les aportacions voluntàries que 
aporten cada any les persones a les quals és enviat el 
llibre-Nadala de la Fundació Jaume I. 

4) El lliurament dels Premis serà anunciat oportunament 

in 



"Descanarde Iota idea 
d'interès públic a Catalunya 
la veritat nacionalista, és 
oblidar els fonaments de les 
societats, el valer del medi i 
la seva influència. Separar 
aquests qüestions és negar 
una realitat". Folchy 
Torres. 

Josep M. Folch i Torres 
l'any 1920. elde 
l'estrena de "La 
Ventafocs» i de la 
creació dels Pomells de 
Joventut. 

JOSEP MARIA 

FOLCH I TORRES 
1880-1950 
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EN TINGUÉSSIM UN, 
ARA! 

Ramon Folch i Camarasa 

^ENMFO 

SAUV FoLCH i TORRES 

L
A iniciativa de la Fundació Jaume I, que ha 

volgut dedicar la nadala d'aquest any a la 
cultura popular a Catalunya, fent esment 

especial de la figura i l'obra de Josep M.^ Folch i 
Torres, és doblement oportuna: en el temps, perquè 
aquest any s'ha complert el centenari del naixement 
del meu pare, i en la substància, perquè convenia 
amb urgència que es fes una anàlisi objectiva del 
que s'ha fet en el nostre país en matèria de cultura 
popular, i, sobretot, que es revalorés aquesta forma 
de cultura. Hi ha, en efecte, sobre aquest punt, 
algunes qüestions que cal aclarir. 

Què vol dir popular 

Que «En Patufet» -et d'abans del franquisme- va 
ser una revista popularíssima, i que les novel·les, 
les "Pàgines Viscudes» i les obres de teatre d'en 
Josep M.^ Folch i Torres van ser eminentment 
populars, no crec que ho discuteixi ningú. Però, què 
vol dir «popular», ben mirat? Amb aquest adjectiu 
passa com amb el de «tradicional»: que és utilitzat 
amb una càrrega qualificativa molt diferent segons 
qui el fa servir i quan es fa servir. Per exempie, si 
diem que «en Folch i Torres va ser un escriptor 
popular" podem voler dir que va escriure per al 
pobie. que va saber comprendre'l i expressar-ne les 
aspiracions latents, i que justament per això va ser 
comprès i estimat pel poble; però, d'altra banda, 
podem voler dir que va ser un escriptor sense 
exigències intel·lectuals, que es limitava a afalagar 
el sentimentalisme acrític d'una majoria poc culturit-
zada, etc. És una mica el que passa amb la 
medicina i el curanderisme, quan es passa la 
maroma parlant de la medicina popular o tradicio
nal, a tall d'eufemisme per etiquetar unes pràctiques 
que, en el fons del qui parla, no es consideren 
pròpiament medicina. Igualment, parlar de cultura 
popular pot ser una manera inconscient d'indicar 
que no es tracta de cultura ^pròpiament» dita. 
Llavors, davant les coses populars o tradicionals 
(medicina, literatura, teologia, etc) es poden adop
tar diverses posicions: des de la fanàticament 
obscurantista, que les hipervalora en oposició a la 
ciència i el progrés, fins a la més pejorativa, que 
interpretarà aquests dos adjectius, metódicament, 
com a sinònims de retrògrad, babau o simplement 
imbècil. 
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Personatges de Folch i 
Torres, realitzats per 
Uucià Navarro, 
guarneixen la boca üe 
l'escenari del Casalet 
Infantil de l'Espluga de 
Francolí, dedicat, 
precisament, al'il-lustre 
escriptor català 
(Fotos E. Esteve). 

En Patufet era 
catalanista i un constant 

defensor i propagador 
de les tradicions i els 
costums de la nostra 

terra. De fet. En Patufet, 
a través dels seus 1.806 

números, va ensenyar 
de llegiren català a 

gairebé tres 
generacions. 

L'actitud paternalista 

Hi ha entremig d'aquests dos extrems -massa 
barroers per ser perillosos- una tercera posició o 
actitud més insidiosa, contra la qual cal prevenir-se. 
És. per exemple, la del metge que, quan parla 
benèvolament de la medicina popular i tradicional 
adopta un caient paternalista, condescendent i cofoi 
- s i no classista-, basat en el següent discurs: "Jo 
que sóc un home de ciència i d'investigació racio
nal, lluny de mostrar-me despectiu envers aquestes 
formes populars de "medicina», dono proves d'am
plitud de mires i de magnanimitat en reconèixer-los 
ceris valors". És també ia posició del professor 
universitari que aplica un discurs paral·lel a la 
"Cultura popular». I quan parió de classisme, vull dir 
que sovint en aquesla actitud ^simpàtica» i condes
cendent hi ha implícita la idea que per al poble, per 
a la massa, aquest tipus de cultura o de medicina ja 
estan prou bé, a manca de la cultura i la medicina 
"de debò" . 

Cal revalorar l'adjectiu «<popular» 

Sé, perquè em consta, que no és pas aquesta 
l'actitud dels qui han preparat aquesta nadala i hi 
han col·laborat; i me n'alegro, perquè, com deia al 
començament d'aquestes notes, cal amb urgència 
revalorar l'adjectiu «popular», aplicat a la cultura, si 
no volem participar en el nefast divorci, cada dia 
més acusat, entre la cultura i el poble. 

Pintura, música, teatre, novel·la i poesia s'han 
anat fent cada vegada més elitistes. És un contra
sentit difícil d'explicar-se: Sòfocles, Plaute, fvlozart, 
Schubert, Shakespeare, Molière. Guimerà, Verda
guer. Sagarra, Folch i Torres i tants d'altres arriba
ven directament al poble, sense per això haver de 
renunciar a cap exigència artística; ara que som 
més demòcrates i socialitzants que mai, els grans 
artistes i els qui exerceixen la critica sembla que es 
girin d'esquena al poble, que el condemnin a 
l'ostracisme i el tanquin en els immensos camps de 
concentració on imperen les autèntiques subcultu-
res que són (en termes generals i amb comptades 
excepcions) la televisió i la cançoneta eurovisiva, 
quan no la simple pornografia, 
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Al dragA d« la maldat 
li h«m clavat Ja mil llançada*. 
Siguem-hi toti, I mal méi 
tornarà a plantar-nos cara. 
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Tol d'una, el 16 d'abril 
del 1910, en un anunci 

de pàgina sencera. 
Bagunyà feia pública 

una "revolució 
editorial»: era l'avis del 
ja imminent suplement: 

"L'obra amb què 
s'inaugurarà al suplement 

és una imporiantlssima 
novella del reputat prosista 

català Josep M. Folch i 
Torres, profusament 

il·lustrada pel no menys 
reputat dibuixant Joan 

Junceda •• 

í.es Aventures 
extraordinàries d'en 

Massagran no solament 
van ser la primera 
novel·la de Folch i 

Torres pera lectors 
d'edat escolar, sinó la 

seva més gran novel·la 
en el gènere. 

La versió italiana, 
realitzada per la 

professora Bena 
Primicerio és una de les 

traduccions més 
notables d'aquella 

novel·la conegudissima. 

S*/b/cJ 

'VhlàxnM 

G. m. foy r í Í ! TòttftiV 

Dels nostres temps, potser l'únic intent realment 
notable d'arribar al poble ha estat, em sembla, el 
moviment de la nova cançó, iniciat pels Setze 
Jutges i continuat amb encert i èxit -popular» per 
tants d'altres. La nova cançó - i la tradicional 
sardana, és clar- són potser les úniques formes 
d'art - i de cultura- que el poble troba al seu abast. 
Tanmateix, que jo sàpiga, no s'ha arribat encara a 
aconseguir que els pintors de parets xiuün la nova 
cançó 0 que la gent jove prefereixi la sardana a la 
boiíe; mentre que en Folch i Torres era llegit a casa 
dels pintors de parets i havia aplegat darrera seu 
una multitud enfervorida de «fans" que no havien 
estat prefabricats per la indústria de la televisió i el 
disc. 

El punt just 

Resumint, jo gosaria dir que en Folch i Torres va 
tenir el mèrit suprem de trobar, en literatura, el punl 
just de la populari tat. Perquè una obra artística 
sigui popular ha de tenir èxit: si no l'assoleix no és 
popular encara que vulgui ser-ho. Per parlar al 
poble - i als infants especialment- es poden adoptar 
tres posicions: explicar-los allò que hom creu que 
els convindria sentir {posició didàctica o moralista); 
explicar-los allò que hom creu que els agrada sentir 
(posició demagògica); o parlar-los d'allò que, alho
ra, els agrada i els convé; aquesta última posició, 
que correspon a l'autèntica pedagogia, és la que 
adoptà en Folch i Torres, instintivament, perquè 
corresponia a la seva manera intima d'entendre 
rhome, la vida i el país. La primera d'aquestes tres 
posicions és eixorca, perquè encara que el missat
ge, en el millor cas, sigui positiu, no arriba a! seu 
destinatari; la segona és nociva, perquè, lluny 
d'enriquir el seu destinatari, baixa al seu nivell més 
baix; només la tercera és dinàmica i enriquidora, i 
és una prova d'autèntic respecte al poble, al qual es 
reconeix una capacitat de superació i una aspiració 
al propi millorament. En Folch i Torres, perquè era 
un home bo, senzill i amb talent, connectà directa
ment amb aquesta aspiració latent en tots els 
homes, i ho va fer sense enfariecs, sense avorrir 
mai el lector o l'espectador, sense sermonejar-lo, 
amb una espontaneïtat, un enginy i una alegria 
sana que els seus detractors mai no li van saber 
reconèixer. 
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Perquè, de detractors, no li'n van mancar, a 
l'autor d'en Massagran. Qui eren, aquests detrac
tors? En majoria, un sector d'intel·lectuals elitisles 
de bona fe - i algun envejós, és clar-, que haurien 
volguí que el poble es nodrís directament dels 
volums de la Bernat Metge, en edició bilingüe si 
podia ser, i que van ser injustos amb en Folch i 
Torres a còpia de ser exigents en les seves teories 
estètiques de nou-ric intel·lectual. Simplificant una 
mica, potser es podrien incloure els pocs que 
encara malparlen del folquitorrisme, en tres catego
ries: els qui no han llegit mai en Folch i Torres; els 
qui són tan eixarreïts de cor que no poden copsar-
ne la tendresa; i els vergonyants que no gosen 
confessar que s'entendreixen llegint-lo. 

Calen totes les formes de cultura 

Però no cal oposar la cultura i la literatura 
populars a les altres formes de cultura: no solament 
la societat és plural sinó que ho és l'individu al llarg 
del seu desenvolupament; calen, doncs, igualment, 
totes les formes de cultura per a «servir» un pais. i 

aquestes diverses formes, lluny d'excloure's mútua
ment, es complementen i s'integren. En Folch i 
Torres sempre ho va entendre aixi. i sempre va 
considerar que les seves obres - i aqui pecava d'un 
excés de modèstia- eren un primer pas, un cami 
cap a d'altres nivells de literatura. Mai no va pensar 
que els altres escriptors havien d'escriure com ell, 
mentre que els seus detractors semblava que 
volguessin que tothom escrivís com en Carles Riba, 
posem per cas. 

Les batzegades de la nostra història recent, però, 
han obert els ulls - i el cor- a molts dels antics 
detractors d'en Folch i Torres i dels joves 
intel·lectuals d'ara, que, després de la llarga traves
sia del desert franquista, s'adonen del gran buit que 
ha deixat l'autor de les «Pàgines Viscudes». La 
celebració del centenari del seu naixement, aquest 
any, així ho ha demostrat. En tot el país, i en els 
llavis dels bons catalans de tots els estaments 
socials i intel·lectuals ha ressonat espontàniament 
la mateixa jaculatòria, que encapçala i clou aques
tes notes: "Tant de bo que en tinguéssim un. ara. 
de Folch i Torres!". 

Al terrat de casa. Folch i 
Torres amb la seva 
muller. Maria Camarasa 
i Serra, i toís els fills 
actualment vivents 
(Ramon Folch i 
Camarasa, de bolquers, 
a fa falda de la seva 
mare), contemplen 
l'actuació escènica de 
Josep M. i Jordi, e/s dos 
germans predestinats. a 
una fi pròxima el primer i 
a una fi tràgica el segon. 
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INTRODUCCIÓ 
BIOGRÀFICA 

DE 

FOLCH I TORRES 

Josep Miracle 

Vistes óe la casa d'estil 
modernista del carrer de 
Santa Anna número 21, 

on el 29 de febrer del 
1680 va néixer Josep M. 

Folch i Torres, i de 
l'església romànica de 

Santa Anna, on (ou 
batejat. 

(Fotos E. Esteve) 

J
OSEP M.* Folch i Torres va néixer a Barcelona 

el 29 de febrer de 1880. La seva família era 
benestant, propietària d'una botiga de mo

bles que tenien instal·lada al carrer de Santa Anna. 
Les primeres impressions de Folch i Torres van ser, 
doncs, les pròpies d'una família acomodada. Anys 
enllà, quan escriuria les seves famoses Pàgines 
Viscudes, els escenaris de casa rica serien més o 
menys calçats de l'escenari familiar de la seva 
primera infantesa. 

A l'escola 

La seva escolaritat va anar marcada amb aquest 
mateix signe. Després d'un parvulari passat en una 
escola del carrer del Governador (ara Duran i Bas), 
cursà els primers estudis a les escoles dels Escola
pis de la Ronda de Sant Antoni. Els escolapis 
d'aquella època es movien sota el signe poc cristià 
de la dilerència de classes: tenien alumnes de 
pagament i alumnes gratuïts; aquells rebien una 
instrucció més acabada i tenien uns horaris més 
apropiats; aquests tenien una instrucció més defi
cient i uns horaris més minsos. Josep M.̂  Folch i 
Torres i alguns dels seus germans anaven a les 
classes dels distingits. A l'tiora de l'esbarjo, veien 
passar la filera dels de la classe pobra, més mal 
vestits, més mal calçats, i això va constituir la 
primera lliçó que Josep M.̂  Folch i Torres va rebre 
sobre la diferència de classes. 

Folch i Torres creia que el món estava normal
ment dividit en dues classes; els «homes" i els 
«senyors». Aquesta distinció l'havia adquirida a 
Gràcia, on els seus pares tenien instal·lat un taller 
de moblisteria. Allà hi treballaven «homes»; però el 
seu pare era el «senyor», La visió dels nois 
desarrapats dels Escolapis no feia sinó subratllar 
aquella divisió; aquells nois eren fills dels «homes»; 
ell i els seus condeixebles de la classe dels 
distingits eren fills dels «senyors». 

De manera que el capteniment poc cristià dels 
Escolapis a Josep l\^. Folch i Torres li semblà la 
cosa més natural del món. Aleshores estava molt 
lluny de comprendre la complicada maquinària de la 
lluita de classes, i li semblava que el món no podia 
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estar més ben distribuït. Dels problemes de la 
classe obrera, no en tenia cap idea; de les seves 
estretors i limitacions, tampoc. 

Aviat, però, en pogué fer una coneixença més 
directa. La botiga de mobles va passar una mala 
temporada; l'economia familiar va sofrir un gran 
capgiren, i la mare dels Folch i Torres es va veure 
obligada a anar als Escolapis a gestionar perquè els 
seus fills, pagant menys, continuessin a la classe 
dels distingits. Els Escolapis no es van entendre de 
raons, i -els nois van passar, sobtadament, de la 
classe dels recomanats a la classe dels pobres. 

El xoc va ser fulminant. Josep M.^ Folcfi i Torres 
es va trobar tot d'una en un ambient que fins 
aleshores li havia estat desconegut. La primera 
vegada de passar ell també en aquella filera de nois 
desarrapats sota l'esguard dels distingits, li va fer 
una gran impressió. Ell formava parella amb un 
xicot coix, que s'havia d'ajudar amb un bastó i una 
crossa, i tol plegat li va donar ocasió per a conèixer 
de la vora el món dels pobres i els seus problemes. 

La veritat és que la promiscuïtat amb aquells 
xicots desarrapats el posà en contacte amb el món 
dels humils, i que amb les converses de cada dia 
s'anà assabentant de les privacions i àdhuc de les 
angúnies de la classe obrera. Aleshores la seva 
teoria dels «homes» i els "senyors» trontollà. El 
món no estava tan sàviament distribuït com ell 
s'havia imaginat. La classe obrera era digna dels 
majors respectes, i els seus problemes mereixien 
de ser estudiats. Allò que en deien la classe obrera 
era, senzillament, un altre estament, la coneixença 
del qual va fer un gran bé a Josep M.^ Folch i 
Torres. També anys enllà, quan descriuria aquest 
medi en les seves Pàgines Viscudes, hi posaria tota 
la sinceritat d'una experiència realment viscuda, 

Í^M:I^.^''..:H!^^^^:-:.M- . ^ \n-^' 

Experiències viscudes al treball 

Liquidada la botiga de mobles, va ser qüestió 
d'encarrilar la vida per uns altres camins, El gran 
dels Folch i Torres, Manuel, va tenir el privilegi d'uns 
estudis superiors; els dos que el seguien, Lluís i 
Josep M.^ van serjunyits al treball. Idea de Lluís va 
ser la confecció d'unes joguines de fusta decorada, 
joguines que Josep U.^ vogia i que Lluís acabava. 
El principal client eren els magatzems «Ei Siglo». 
Josep Wi.^ Folch i Torres, doncs, de més a més de 
conèixer la servitud de la serra de vogir, va conèixer 
la humiliació d'empènyer o d'estirar un carretó pels 
carrers de Barcelona per anar a lliurar les coman
des de joguines. I altra vegada cal fer la mateixa 
observació: Iotes les impressions de les humilia
cions dels aprenents que surten en les Pàgines 
Viscudes, són fruit de les experiències viscudes pel 
propi autor, 

I no acabaven pas aquí les experiències. La 
construcció de joguines no essent un negoci florent, 
el pare de Josep M,* Folch i Torres considerà que si 
les joguines podien representar una raó de ser per a 
un dels dos nois, l'altre s'hauria de cercar un camí al 
marge. I un bon dia cridà Josep M.̂  i li posà sota els 
ulls l'anunci d'un ortopèdic que demanava aprenent. 
Josep U.^ Folch i Torres s'hi presentà, i va conèixer 
una altra servitud del món del treball; no solament 
va ser iniciat en l'art de l'ortopèdia, sinó que va ser 
ensinistrat en el de l'administració, en el de redactar 
prospectes de propaganda i fins i tot en el de fer 
visites domiciliàries per a introduir una faixa que, al 
dir de l'ortopèdic, feia meravelles, 

L'agulló de la literatura 

Fa de mal dir si la redacció dels prospectes de 
propaganda de l'ortopèdia li va desvetllar l'ambició 
literària. El cas és que en la seva adolescència 

Amb els companys de 
l'Escola Sant Miquel 
(situada a l'actual carrer 
de Duran i Bas). Fou la 
seva primera escola. 
Després, juntament 
amb els altres tres 
germans, anà als 
Escolapis de Sant 
Antoni. Josep M. Folch i 
Torres és al rengle de 
baix. el sisè començant 
per l'esquerra, amb un 
mocador a la butxaca. 
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Uufs Folch i Brossa i 
Lluïsa Torres i Llinàs, 

pares dels 
Folch i Torres. 

«Lluís Folch i Brossa, no 
era un lletraleri: en el sentH 

normal del mot; que SB 
sàpiga no inlentà mai 

d'escriure ni ur vers. ni un 
conte, ni un article. Perdés 
prova! que sentia una gran 

delectació par a les 
manifestacions de la 

literatura catalana, i que 
d'ençà de la sevajovenesa 

s'havia fet assidu de la 
festa dels Jocs Florals i 

figurà en els rengles de La 
Jove Catalunya. La 

formació que donà als seus 
fills testimonia de quina 

mena eren, i de quina 
solidesa, les fal·leres 

patriòticO'literàrles que 
alimentava Lluís Folcti i 
Brossa". Josep Miracle. 

Josep M.̂  Folch i Torres sentí l'agulló de la literatura 
i assajà d'escriure contes per a les revistes i per als 
diaris que en publicaven Singularment per a «La 
Renaixensa», diari que tenia obertes les portes a 
totes les inquietuds. Josep M.^ Folch i Torres hi 
publicà diversos contes esparsos, i a la (i els serià 
sota una rúbrica comuna: «Pàgines viscudes». No 
eren encara les que el !arien famós. «Pàgines 
viscudes» era una de les tantes maneres de dir 
proses seriades, com «Fulls de la vida", '<Del meu 
àlbum», etc, com estava en voga en aquell temps. 

«LoConceller» 

En plegant de l'ortopèdia, els vespres. Folch i 
Torres es dirigia a la plaça de la Cucurulla, on 
s'aplegava amb una colla d'altres xicots afectats 
com ell per l'agulló de la literatura. Ells amb ells es 
deien «els Monsos». Això era a darreries del 1897. 
Aquells minyons es proposaven de fer un setmanari 
literari. Van crear «Lo Conceller». El primer número 
va aparèixer el 17 de gener de 1898. Era una revista 
velogràfica, cal-ligrafiada pel mateix director, que 
era Josep M.^ Folch i Torres. La Redacció estava 
instal·lada al «carrer de Santa Llúcia, n.° 3», que era 
a can Folch. El tiratge s'efectuava al «Velògralo 
Manso» —indiscutible al·lusió als «mansos» de la 
plaça de la Cucurulla— i que estava instal·lat a casa 
del director i qui sap si al seu mateix dormitori. 

«Lo Conceller» tenia quatre pàgines de foli, i 
estava escrit a dues columnes. L'estructura venia a 
ser un calc de les revistes impreses, amb el seu 
editorial, les seves col·laboracions, les seves sec
cions, i les indispensables «noves». «Lo Conceller» 
es publicà regularment cada setmana lins al 
3 d'abril. Com a director, Folch i Torres tingué el bon 
gust, no sols de no reservar-se la part del lleó, sinó 
de publicar un sol treball, en tota la col·lecció, signat 
amb el seu nom i cognoms, Els seus altres treballs 

literaris es limitaven a un sol quadret titulat Pobra 
mare! i que amb la signatura J. M. F. va publicar al 
número 5. corresponent al 14 de febrer. 

Una «nova» publicada al número 1 feia saber que 
«varis joves catalanistes i aimants de nostra campi-
nya estan constituint una agrupació excursionista 
que amb lo títol de «Los Muntanyencs» es dedicarà 
a visitar los millors punts de Catalunya». Ara cal fer 
saber que l'agrupació excursionista «Els ivlunta-
nyencs" va ser la cristal·lització dels «Mansos» de 
la plaça de la Cucurulla. 

El Patriota 

Als Jocs Florals de Sants del 1899, Josep M.̂  
Folch i Torres hi concorregué amb una poesia 
titulada La revifalla. Es tractava d'una poesia 
patriòtica molt vibrant que hagué de recitar entre 
grans aplaudiments «per l'energia i ver esperit 
catalanesc de les estrofes». La revifalla, el poema 
patriòtic, tindria una gran fortuna. Folch l'havia de 
recitar, amb el mateix foc i despertant idèntics 
entusiasmes, en una gran part de les vetllades a les 
quals va concórrer. La dels Muntanyencs i d'altres. 
Se'n organitzaven gairebé cada setmana amb 
qualsevol pretext, en rigor les vetllades no essent 
sinó manifestacions de catalanisme. En tots aquells 
actes, Folch adquirí una notòria fama de rapsode, i 
de rapsode especialitzat en poesia patriòtica. Vibra
va i feia vibrar. 

Una crisi del setmanari «L'Atlàntida» posà Josep 
M.^ Folch i Torres a la direcció del periòdic. Folch 
convertí «L'Atlàntida» de revista exclusivament 
literària en revista literàrio-política. Inicià la Crònica 
editorial amb un article sobre l'evolucionisme i la 
qüestió catalana al Congrés, i successivament hi 
tractà altres deu temes d'actualitat política, cultural i 
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literària. Llegint «L'Atlàntida» el doctor Martí i Julià 
no devia tenir cap dubte, ell que creia tant en Folch, 
que Josep M.̂  Folcli i Torres seria el gran polític de 
demà. S'hi erraria de mig a mig. L'avenir de Folch i 
Torres era tot un altre. 

L'any 1901 Folch guanyà la Flor Natural als Jocs 
Florals de Sants. Tanmateix, la notorietat, la glòria 
de Josep M.^ Folch i Torres l'any 1901 no li vingué 
per la poesia sinó per la política. Tres setmanes 
després dels Jocs Florals de Sants s'escaigué la 
commemoració de l'onze de setembre. Sempre 
s'havia commemorat i mai no havia passat res. Ni a 
l'acabament de les vetllades patriòtiques, que era 
quan s'anava a portar corones a l'estàtua de 
Casanova, que llavors es trobava en un dels 
pedestals de la dreta al costat de l'Arc de Triomf. 

Aquell any, el 1901, sortint de l'Orfeó Català, que 
tenia el domicili diguem a la plaça de Sant Just, 
Folch es trobà amb els que sortien del casal de 
Catalunya i Avant i s'hi aíegi. En arribant a l'estàtua 
de Casanova hi hagué la gran sorpresa. El seu 
voltant estava ple de policies de paisà i de policies 
d'uniforme, bastó enlaire els uns, sabre enlaire els 
altres. Folch cridà: «Que ningú no es mogui!» I un 
grup de policies va enrondar-lo. La consigna, però, 
no fou inútil: abans de gaire un parell de dotzenes 
d'homes més aviat joves es van trobar conduïts per 
la força pública fins al Govern Civil. 
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Folch i Torres vist per 
Picasso durant el seu 
exili a França: amb els 
seus fills infants; a 
l'escriptori on —gran 
treballador— escriví 
gran part de la seva 
producció literària: 
l'esposa Maria 
Camarasa i l'estampa 
romàntica de l'escriptor 
l'any 1908. en tornant a 
Catalunya, després de 
l'exili. 
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Lària, apareguda l'any 
1904. primera novel·la 

digna d'aquest nom, de 
Josep M. Folch i Torres, 
"ja té l'encuny propi dat seu 

autor, l'estil àgil. ací i allà 
subratllarit de vegades amb 
una sola frase una remarca 

profunda, un tret enèrgic, 
però sense eníreíe/ij'r-s'fti'-". 

Joan Endal, escrita a 
petició úels dirigents de 

"ElPoble Català" pol 
ser considerada, a judici 

de Joan Sales, 
"possiblement la millor 

novel-la del seu autor, el 
més conegut dels 
nostres literats». 

Malgrat això. el llibre no 
obtingué la popularitat 

que mereixia ^per 
causa del sistema de 

difusió emprat— i creà 
en Folch i Torres la 

sensació que els seus 
llibres de literatura 

obrerista i social tiavien 
caigut en ei buit i que no 

havien despertat cap 
eco. 

Tünia. 8*7 
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JOAM EMDALi 
NOVEL·LA 

F 
B A R C E L O N A 

75 CÈNTIMS VOLUM 53 

Hi van passar una nit estranya, més de peu dret 
que no pas asseguts, interrogats d'un a un en 
presència d'un vit de bou al·lucinant, però que no 
fou mai despenjat de la paret. L'endemà al mati, 
emmanillats de dos en dos i entre policies a peu i 
guàrdies civils a cavall, van fer cap a la presó del 
carrer d'Amàlia. Els van conduir a la galeria 3 bis. 
En trobar-s'hi, en sentir grinyolar darrera d'ells els 
panys de les grans reixes, es van sentir com —totes 
les distàncies guardades— els cristians al mig del 
Circ. I com ells reaccionaren. Es van posar a cantar 
«Els Segadors». Al cap de tres dies eren deixats en 
llibertat. 

Volia ser un gran escriptor 

Folch i Torres tenia l'ambició d'esdevenir un gran 
escriptor, i per això sotjava tots els camins que el 
podien dur a un tal estadi. El més a l'abast era el 
que li oferien els concursos literaris. No se sap si va 
concórrer a algun infructuosament. Se sap, en 
canvi, que en un concurs de novel·les organitzat per 
"L'Avenç", hi va concórrer amb la novel·la, Lària. i 
hi guanyà el premi. Lària és una novel·la forta, amb 
nervi i amb sang, de tipus realista, que feia quedar 
molt bé un escriptor jove com aleshores era Josep 
M.* Folch i Torres. Evidentment, hi ha l'ambició d'un 
gran escriptor. Llegida avui fa el seu efecte, i 
després de la llarga història de novel·les blanques 
del mateix autor, constitueix una gran sorpresa. 

«El Poble Català» va ser un altre diari que va 
merèixer l'especial atenció de Josep M.̂  Folch i 
Torres. Hi publicà diversos contes, i no és gens 
estrany que quan «El Pobie Català» oferí un 
concurs de novel·les, Folch i Torres també s'hi 
presentés amb una. No hi aconseguí el premi sinó 
l'accèssit. El premi va ser per a Nàufrags, l'afortuna
da novel·la de Prudenci Bertrana. La novel·la de 
Josep M.^ Folch i Torres va ser la seva celebradíssi-
ma Aigua avall. Aquesta novel·la és una superació 
de Lària. També realista, també d'un gran electe, 
entra en els problemes del món social amb una 
cruesa que avui crida poderosament l'atenció. De 
Lària a Aigua avall Josep M.̂  Folch i Torres va fer 
un salt de gegant; la seva tècnica és molt més 
segura i els cops d'eíecte molt més ben orientats. 
Amb Aigua ava//Josep M." Folch i Torres va entrar 
decididament al clos dels grans escriptors de 
Catalunya. El seu ideal s'havia realitzat. Jove com 
era. tenia tota la vida per endavant per a produir 
novel·les d'aquell to i consolidar al capdavall la seva 
fama. 
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El dia 3 de gener de 
1904 sortia el número 1. 
Vuit pàgines amb ninots 
de color, cinc cèntims. 

Un Folch i Torres diferent 

I efectivament, aquest és el camí que Folch i 
Torres es proposà recórrer. Després ú'Aigua avall 
es presentà amb una novel·la, no social, sinó 
socialista, d'un gran tremp i, gosaria dir, d'una gran 
audàcia: Joan Endal. Folch i Torres hi advoca per 
un sindicalisme català, un sindicalisme de formació 
cristiana que no defuig les reivindicacions socials 
del moment. Aquesta novel·la, llegida avui, ens fa 
conèixer un Folch i Torres molt distint del que ens 
és habitual, i ens parla del gran escriptor que ja era 
en la seva jovenesa. 

mmm 

r 
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Amors frustrats 

Josep M.* Folch i Torres s'havia enamorat d'una 
noia que es deia Eugènia Pellicer, i aquesta noia li 
va correspondre. Però el pare d'ella va considerar 
que la posició del pretendent era insuficient, i es va 
oposar a aquell prometatge. Folch i Torres se'n 
venjà escrivint una novel·la en la qual va posar en 
solfa al senyor Pellicer, augurant-li una fi desastrosa 
pel seu despotisme: va ser Sobirania. És molt 
possible que ei senyor Pellicer no hagués llegit mai 
la novel·la que havia inspirat a Josep M.^ Folch i 
Torres, de manera que les intencions del pretendent 
decebut quedaren frustrades, Però en canvi, a 
desgrat de la seva intenció pejorativa, Sobirania és 
una novel·la de ciutat on tot, ambient i detalls, és 
descrit amb veritable mà mestra. 

Inquietuds patriòtiques 

Les inquietuds de Josep M.^ Folch i Torres no 
eren solament socials, sinó patriòtiques. Assidu 
col·laborador de «La Tralla», hi publicava articles 
llampeguejants molt d'acord amb el catalanisme 
radical, intransigent, del periòdic, En va arribar a ser 
el director. El to dels articles de «La Tralla» era tan 
violent, que molt sovint el periòdic era suspès o 
denunciat. Per a aquests darrers casos, ja tenien 
proveït el càrrec de director de palla que ostentava 
el senyor Marcel Riu, el qual passava les seves 
temporadetes de presó per compte del director en 
propietat, que per això se li pagava. Tot amb tot, 
Josep M.̂  Folch i Torres sofrí persecució pels seus 
articles i hi va haver ocasió en què els bons oficis de 
Marcel Riu foren insuficients: Folch i Torres es va 
haver de presentar al jutjat, i l'atmosfera es va fer 
tan irrespirable, que tot aconsellava d'exiliar-se. 

La idea d'En Patufet va 
néixer en una reunió 
d'elements de l'antic 
Foment Autonomista 
Català. L'Aureli 
Capmany va ésser 
cridat pera 
encarregar-se'n. 
L'any 1905. Aureli 
Capmany va haver de 
vendre la revista a 
l'editor Josep Bagunyà, 
el qual editava també el 
Cu-Cut-', el famós 
periòdic lluitador i 
humorista. Les dues 
revistes foren editades 
durant anys en el carrer 
del Cardenal Casanyes. 
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Durant vinS-i-íres anys, 
els noms de Josep M. 

Folch i Torres, de Joan 
G. Junceda, deies 

Pàgines viscudes i d'En 
Patufet van anar 

sempre units. Junceda 
es consagrà a En 

Patufet com a dibuixant 
i il-iustrador d'excepció. 
Reproduïm la caricatura 

de Folch i Torres 
dibuixada per Junceda i 

la fotografia dels dos 
amics i col·laboradors, 

ja a ies darreries de llurs 
vides, passejant pel 

Passeig de Gràcia óe 
Barcelona. 

j> 

/ 
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Folch i Torres s'hi resistí; però els seus amics, la 
seva mateixa mare intercediren tant que al capda
vall, proveït amb la documentació d'un amic, agafà 
el tren i se n'anà a França. 

Va recalar a Perpinyà. Allà ja l'esperaven amb els 
braços oberts. Un impressor li va donar allotjament i 
feina. A Barcelona havia deixat tots els caps lligats, 
i escrivia col·laboracions per a alguns periòdics i 
algunes editorials. Estant a Perpinyà tingué noticia 
que a [̂ rtadrid s'havia creat un premi de novel·la 
catalana, i hi concorregué amb L'ànima en camí. 
que era una novel·la lleugerament inferior a les 
seves altres anteriors. 

En Patufet 

El seu exili va durar tres anys. Acollit als beneficis 
d'un indult, Folch i Torres va tornar a Barcelona, on 
reprengué més oberlament les col·laboracions que 
ja tenia compromeses del seu exili estant. Una 
d'aquestes col·laboracions era per al setmanari 
infantil «En Patufet». Aquest setmanari havia estat 
creat l'any 1904 per Aureli Capmany, Era tan 
sobiranament infantil, que tot responia a una menta
litat dels 5 als 10 anys, Capmany no aconseguí de 
donar-li gaire vida, i l'editor Josep Bagunà l'hi 
comprà. Baguiïà editava el «Cu-Cut!», setmanari 
polític, i amb «En Patufet» oferí una revista per als 
grans i una altra per als petits. Josep M.^ Folch i 
Torres va ser pregat de col·laborar a "En Patufet» i 
hi envià uns contes breus, de pura barrila, que 
firmava amb el pseudònim J. Marruixa. 

Tornant de l'exili, doncs, Folch i Torres es trobà 
carregat de feina. L'editor Bagulíà li encarregà una 
novel·la per a la Biblioteca Patufet, però no donada 
com a llibre, sinó per parts, com a suplement del 
setmanari. Folch i Torres va escriure Les aventures 
extraordinàries d'en Massagran. Aquesta novel·la 
va tenir tant d'èxit, que «En Patufet» es consolidà i 
augmentà el seu tiratge. Enllaminit per l'èxit, Bagu
nà encarregà una altra novel·la a Folch i Torres i 
aquest acceptà l'encàrrec. De manera que entre 
col·laboracions al setmanari i novel·la sobre 
novel·la, a Josep M.^ Folch i Torres no li quedà més 
temps per a escriure al marge d'"En Patufet». 

Opció a favor dels infants 

Havia arribat el moment crucial en la vida de 
Josep M.̂  Folch i Torres: o bé no oposar-se als 
desigs de Josep Bagufià i deixar que -'En Patufet» i 
les seves novel·les li ocupessin tot el temps, o 
reclamar la llibertat d'acció i tornar a les seves 
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novel·les habituals, aquelles que ja li havien donat 
una certa fama. O dedicar-se als homes grans o 
dedicar-se als nois petits. En el primer cas tenia 
totes les possibilitats de fer-se un nom més gloriós 
encara; en el segon, tenia l'avenir obscur d'un 
educador, sense perspectives de premi, enterrat en 
una tasca meritòria però pràcticament anònima. 
Déu el va inspirar: molts escriptors en el seu cas 
haurien triat el primer camí; ell trià el segon, 
renunciant a ser un escriptor d'anomenada a profit 
de lots els infants de Catalunya. Aquest mèrit no li 
pot ser regatejat. 

El rumb de Josep M.^ Folch i Torres quedava 
definltivamenl fixat. En endavant no seria l'autor de 
novel·les valentes, sinó de novel·les blanques i de 
proses per a infants i adolescents. El seu estil havia 
fet una cosa que fins a ell no tenia parió; els infants 
es tornaven adolescents, els adolescents es torna
ven homes i res no els distreia de llur vinculació a 
"En Patufet" i les seves novel·les. Folch i Torres es 
va adonar ben aviat de la fidelitat dels seus lectors. 

Difusió de les Normes ortogràfiques 

L'any 1913, però, es produi a Catalunya un fet de 
transcendència; l'Institut d'Estudis Catalans promul
gà les seves Normes Ortogràfiques, i Enric Prat de 
la Riba, com a President de la Diputació, les 
proposà als escriptors catalans demanant-los una
nimitat i disciplina. Folch i Torres s'hi acolli de 
seguida. Ell féu que «En Patufet» s'imprimís amb 
Normes, i fins arribà el cas que tenint una novel·la 
en curs de publicació escrita sense Normes, en féu 
aparèixer la segona part ja normalitzada. Els infants 
i els adolescents de Catalunya s'hi adaptaren sense 
esforç. I això a tal punt, que ha estat dit amb molta 
justícia que dues generacions de catalans han 
après de llegir i d'escriure en català gràcies a l'acció 
d'<.En Patufet». 

Les Pàgines Viscudes 

L'any 1915, essent-li ja evident que els nois d'ahir 
eren joves espigats d'avui, va voler correspondre a 
aquesta fidelitat creant, en les mateixes pàgines 
d'«En Patufet", una secció a ells especialment 
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La primera de les 
"Pàgines viscuües" 
publicades a En Patulet 
fou la del número del 27 
demarçde 1915. sota 
la signatura d'"El 
Narrador Gentil", les 
titulava Les dues 
amigues. Duia una 
capçalera i una 
il·lustració dibuixades 
perJunceda. La darrera 
ho fou en el número 
1806, que abraçava la 
segona quinzena de 
desembre de 1938. Es 
íiru/afa Bombons de 
xocolata, la signava 
Josep M. Folch i Torres i 
s'advertia, sota la 
signatura, que acabaria 
en el número vinent. El 
número següent ja no 
va sortir de la impremta. 
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L'infant que no sap son 
nom, narració 

convertida després en 
obra teatral. 

Ç» Q <0 Ç 

Folch i Torres va 
escriure també diverses 

obres teatrals per a 
infar^ts, entre les quals 

destaquen els dos èxHs 
més duradors: Els 

Pastorets i La 
Ventafocs, de les quals 
encara se'n segueixen 

fent nombroses 
representacions, com 
les reproduïdes aquí, 
que corresponen a la 

posta en escena 
enguany de La 

Venlatocs per "La 
Faràndula", de 

Sabadell, organització 
especialitzada en teatre 

català per a infants. 

El 1915. Folch i Torres 
creà els "Espectacles 

per a infantS", amb 
poca fortuna. 

c? O 

*^ *•*' 

COL·LECCIÍJ'MONTRESOR* 
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QUE NO SAP SON NOM 

Q Q g 9 9 Q. q 
dedicada: va ser la de les famoses Pàgines Viscu
des. Es tractava de quadrats més de tipus realista, 
menys infantils, la temàtica dels quals anava sovint 
cap al dramatisme i de vegades a la tragèdia, però 
sempre dins els cànons de la literatura blanca. Les 
Pàgines Viscudes van tenir un èxit tan extraordinari, 
que «En Patufet» va tornar a fer una crisi de 
creixença. 

Uhome de teatre 

L'any 1916 Josep M.^ Folch i Torres va ser 
reclamat per a un altre gènere d'activitals. El 
Coliseu Pompeia de Gràcia li va demanar que 
escrivís uns Pastorets, per poder substituir els d'en 
Pitarra, que consideraven poc respectuosos. Folch 
s'hi va avenir, i en deu dies escriví l'obra demanada. 
Els Pastorets o l'adveniment de l'infant Jesús van 
fer diana. L'èxit va ser extraordinari. Tant. que 
havent arribat a coneixement de l'empresa del 
Romea, aquesta no solament s'interessà per l'obra, 
sinó que en les primeres converses sorgí la iniciati
va de crear un teatre per a infants. Folch i Torres 
escriví diverses obres per a aquest tipus de teatre, 
la més celebrada de les quals és la famosa 
Ventafocs. 

La Biblioteca Gentil 

Potser hi va influir l'èxit de les Pàgines Viscudes. 
El fet és que, a Josep Bagufià, se li va ocórrer de fer 
una col·lecció de novel·les per a adolescents, i que 
la llançà al públic sota el títol de «Mon Tresor», La 
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primera novel·la d'aquesta nova col·lecció va ser de 
Josep M.̂  Folch i Torres; les poques restants, 
d'altres col·laboradors. I es va donar el cas que, 
mentre la novel·la de Folch i Torres es va vendre, 
les dels col·laboradors no van tenir cap èxit. 
Descoratjat, Baguiià desistí de l'empresa i la 
col·lecció "Mon Tresor» va quedar col·lapsada. 

Podria ser que rexperiència de la col·lecció «Mon 
Tresor» furgués pels dintres de la consciència de 
Josep M.^ Folch i Torres, perquè al cap d'uns anys 
se li ocorregué de crear, ell, una Biblioteca amb una 
novel·la mensual, dedicada a aquells mateixos 
adolescents que tan fidels li eren. Va ser la Bi
blioteca Gentil. I aci val la pena de recordar que la 
capacitat de treball, la fecunditat de Josep M.̂  Folch 
i Torres era francament astoradora: hi havia les 
col·laboracions infantils per al "Patufet»; hi havia 
les Pàgines viscudes; hi havia les novel·les per a la 
Biblioteca Patufet; hi havia les novel·les mensuals 
per a la Biblioteca Gentil, i hi havia la seva 
col·laboració teatral per als Espectacles per a 
infants, De pocs escriptors es pot dir que tinguessin 
tanta capacitat de producció i tanta subjecció al 
treball de cada dia. 

Al cap de quatre anys justos de la creació de la 
Biblioteca Gentil, Folch i Torres quedà esgotat. El 
treball intens era excessiu i va ser cosa obligada 
d'alleugerir-se de feina. Aleshores Folch se cercà 
col·laboradors i, sempre a base d'una novel·la cada 
mes. la Biblioteca Gentil prosseguí durant una llarga 
temporada. 

Folch i Torres abandonà 
la literatura realista «per 
a gent gran- per 
dedicar-se als infants i 
als adolescents. 

"Benuncià a una glòria 
certa, d'escriptor "de 
debò", per dedicar-se a 
una tasca d'apostolat 
probablement més 
obscura, menys 
agraïda.,." 
«... aquesta és 
l'autèntica pàgina 
viscuda de Josep M. 
Folch i Torres: la del 
renunciamenl de la 
seva glòria a profit dels 
infants i dels 
adolescents de 
Catalunya. Cal haver 
llegit les novel·les de la 
primera època per a 
adonar-se de la 
magnitud del sacrifici. 
Cal haver conegut 
personalment Josep M. 
Folch i Torres per a 
saber com era capaç 
d'un tal 

renunciamenl...» Josep 
Miracle. 
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Els "Pomellsde 
Joventut" nasqueren a 
pariirdela "Pàgina 
Viscuda» titulada El 
l l ibantdelpou. (En 
Patufet. 9 ú'octubre de 
1920) en la qual Folch i 
Torres feia una crida a 
la joventut perquè 
cadascú sentis l'afany 
de complir amb els seus 
deures. 

Compenetrats i lligats 
-ambparaula donada» 
de fer almenys una obra 
moral i una obra 
patriòtica cada 
setmana, arribaren a 
aplegar milers de nois i 
noies i. entre altres 
coses, promogueren la 
construcció del Pavelló 
de Nens de l'Hospital de 
Sant Pau. 

Els Pomells de Joventut 

L'any 1920 Folch pensà a agrupar la joventut que 
el seguia en un moviment de ciutadania que batejà 
amb el nom de Pomells de Joventut. La joventut de 
Catalunya respongué entusiàsticament a la seva 
crida. Els pomellisles s'hiavien de comprometre a fer 
setmanalment una obra bona i una obra patriòtica. 
Res més. Res més, però això era la base de crear 
un futur de ciutadans dignes i de catalans patriotes. 
Això, que hauria hagut de ser unànimement aplau
dit, va tenir unes conseqüències inesperades. Una 
part de la intel·lectualitat catalana, gelosa d'aquest 
moviment, el combaté, «En Patufet-» i el «patulis-
me» van ser posats a la picota. S'arribà a dir de la 
seva que era una obra "nefasta». I és que hi havia 
dos fets que motivaven el descontent: un, que «En 
Patufet» tirava 65.000 exemplars setmanals, xifra a 
la qual no arribaven els diaris escrits en llengua 
catalana; i un altre, que els partits polítics catalans 
nodrien unes migrades joventuts, que quedaven 
francament ridícules davant la foguerada d'adhe
sions als Pomells de Joventut. Va ser un moment 
lamentable. Els atacs eren furiosos i descordats. 
Folch i Torres no respongué als atacs i continuà la 
seva tasca. 

Per una ironia del destí, aquella part de la 
intel·lectualitat catalana que s'havia aixecat contra 
els Pomells de Joventut es va veure assistida pels 
enemics de Catalunya. EM 3 de setembre de 1923 
s'instaurà la Dictadura de Primo de Rivera, i vuit 
dies després, el governador de Barcelona, que era 
el general Losada, suprimí d'un cop de ploma els 
Pomells de Joventut, que considerava atemptatoris 
a la «integridad de la pàtria». 

m > ^ ^ v % ^ 

Tragèdia familiar 

La guerra civil va trasbalsar de cap a cap 
l'activitat de Josep M,̂  Folch i Torres. Folch cone
gué la tragèdia de la fam i de totes les incomoditats 
de la guerra. I àdhuc la tragèdia de perdre un fill a la 
línia de foc, no en acte de servei, sinó simplement 
assassinat mentre anava cap a la reraguarda. 
Aquest esdeveniment envellí de cop Folch i Torres. 
En féu unes Pàgines Viscudes que titulà El fill que 
no toma, una pàgina autènticament viscuda, patèti
ca de tan impressionant. 
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Mort cívica 

La fi de la guerra representà la fi d'^En Patufet». 
Els vencedors proscribiren el català i qualsevol cosa 
escrita en aquesta llengua eslava condemnada per 
endavant. Sense «En Patufet-», Josep M.^ Folch i 
Torres es pot dir que va morir cívicament. Allò per a 
ell era una mena de pacte de la fam. No podent 
escriure no es podia guanyar la vida. Hi va haver 
algun intent de publicar pàgines viscudes en caste
llà, alguna novel·la en castellà, però van ser purs 
fracassos. Folch i Torres es devia a la llengua 
catalana. Aleshores va intentar de guanyar-se la 
vida pels camins de la pintura. Pintava natures 
mortes, que un marxant li adquiria. No eren obres 
mestres, però aquesta activitat li va permetre de 
fer-se amb uns ingressos que no es podia fer amb la 
ploma. 

Josep M.® Folch i Torres deixà d'existir el dia 15 
de desembre de 1950, quan tot just es començava a 
veure alguna clariana de llibertat enmig de l'opres
sió que en la postguerra ^era la tònica de la vida de 
Catalunya. c 

Ifli 
pi. 

1 

Des delí 939 all 943 
Folch i Torres, privat üe 
poder escriure en 
català, hagué de pintar) 
vendre quadres per mal 
guanyar-se la vida. 

Folch i Torres deixà 
d'existir el dia 15 de 
desembre del 1950. El 
16, una gran gentada 
acudi a l'enterrament. 

D'algú sortí la idea de 
dur Folch i Torres al 
Romea i la gent s'hi 
acorruà. Quan hi arribà 
elcadàver, al teatre 
eslava ple. Folch va ser 
dut a l'escenari. I enmig 
d'una emoció 
inenarrable li fou dit un 
parenostre. 
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LLENGUA I FIDELITAT 
EN 

JOSEP M.̂  FOLCH I TORRES 

Josep Vallverdú 

SOCIEDAD DE ATRACCIÒN OE FORASTEROS 

níiàmít VIL e iHTiD,» 
• V H D I C i t r D ' I H I T I A T J V t 

J/r /l^ 
2. i ( * - t - * * ^ 

- / i C ^ ^ • ' ^ TZC^^ 
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«Tofs e/s acíes de /a r que, pe/- faní, foía acció 
nosíra Wda rtan d'ésser í to! pensament nostres 
realitzats pensant que han d'ésser acomoüats 

som fills de Déu i a la dignitat d'aquests 
ciutadans de Catalunya, dos títols altíssims". 

U
N text de Josep Maria Folch i Torres publicat 
a «La Revista», del Juliol-Desembre de 
1933, és il·lustratiu de la posició de fons de 

l'autor: 

"L'ambient propici que els meus germans I jo 
havíem respirat des de la nostra naixença, deu 
ésser la causa que, molt d'hora, ens interesséssim 
tots, a casa, per les coses de Catalunya.» 

Així comença el text, titulat simplement Records. 
Més endavant conta que el seu pare figurà entre els 
primers socis de la Lliga de Catalunya, i que aquell 
pare aflamat sovint parlava a taula "dels homes que 
eren l'ànima d'aquesta llavors novella associació. 
de llurs converses i discussions relatives a història, 
llengua i teatre, principalment». Els noms, doncs, de 
Guimerà, Aldavert, Aulèslia, Permanyer, els havia 
sentits, el petit Josep Maria, des de sempre. I un 
dia. confessa, cap als seus set o vuit anys, va veure 
per primera vegada en Guimerà. A les darreries de 
segle, homes com Guimerà eren més que literats, 
eren símbols de l'enduriment de les positures 
catalanistes. El mateix Folch en aquest text diu que 
tingué la sort de sentir i veure el patriarca del nostre 
teatre en el seu memorable discurs a l'Ateneu, 
trencant el costum forasteritzant de (erels discursos 
en castellà, llengua que, per cert, reclamaven 
aquella vetllada a crits els socis castellanistes. I 
amb un regust d'emoció que no l'havia abandonat 
encara el 1933, diu Josep Maria Folch i Torres a 
propòsit d'aquella vetllada ateneista: 

«La plaça forta de l'ateneu estava guanyada. El 
meu cor i els meus entusiasmes d'adolescent, 
també, si ja no ho estaven de molt abans». 

Capacitat d'entusiasme 
i de comunicació catalana 

Si algú, algun cop, s'ha demanat per què Josep 
Maria Folch i Torres arribà a tocar el cor de la 
immensa majoria dels catalans, que pensi en la 
capacitat d'entusiasme, de comunicació catalana 
que tothora palesà. El poble se'l féu seu precisa
ment perquè ell li parlà tostemps un llenguatge fet 
dels sentiments més arrelats i més identificables. 
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En Patufet tingué 
germans com Virolel / 
altres com Jordi, una 
magnífica publicació 

infantil que fou un intent 
de competir amb En 

Patufet 

Aquest és un dels primers punts que no podem 
deixar de banda: Josep Maria Foicin i Torres havia 
trial la llengua catalana sense vacil·lacions, des 
d'una actitud de servei que esbandia petits dubtes o 
fugissers afalacs de bilingüisme. No és debades 
que dejovenet havia compost revistes clandestines, 
o quasi, que havia fugit del sabre els onzes de 
setembre, que era present a totes les manifesta
cions de catalanitat. Viu de prop els incidents de 
l'assalt a la redacció de <·Cu-Cutl··, i ell mateix es fa 
detenir per haver inserit a «La Tralla» un article 
commemorant la independència de Cuba {el cas 
era parlar d'independències!). 

Autor excel·lent 

Llenguatge identificable no vol pas dir llenguatge 
massa planer, ni llenguatge que no obligui el lector 
a adonar-se que es troba en presència d'un 
escriptor. No oblidem que Folch i Torres, dins la 
seva carrera, el que féu fou posar-se al nivell d'un 
lector majoritari el qual volia convèncer de la 
riquesa de la llengua. És a dir, ell va fer-se més 
senzill en vehicle i en propòsits en passar de la seva 
primera sèrie de novel·les, les que hom ha anome
nat «novel·la tot simplement», i que el perfilaven 
com un excel·lent autor realista superador en 
diversos caires de la manera de fer novel·la d'un 
Víctor Català o d'un Raimon Casellas (autor, 
aquest, que ell admirava molt); en passar, diem, cap 
a la producció de novel·les per a minyons o, com 
fóra preferible de dir, novel·les majoritàries. O sigui 
que, en possessió de la tècnica arquitectònica de la 
novel·la, se sent també segur del cabal lingüístic, és 
un mestre de la llengua: en les primeres novel·les, 
les quals fan solapa amb les infantils, perquè escrivi 
novel·les realistes per a públic, diguem, adult, fins a 
1916, la llengua és segura i altament exacta: Folch 
serà sempre una persona que diu la cosa amb el 
mot adequat i que, entre dos lexemes, triarà sempre 
el de més dilatat ús, més inequívoc significat i més 
vasta audiència. 

Una òptica Patufet 

No existeix un llenguatge d'^En Patufet»: com 
aclarirem més endavant, existeix una òptica Patu
fet, la qual comporta d'estar servida per un determi
nat traç de llenguatge, alhora entenedor i correcte. 

Any XXn'N.*1097'P»iEfBeSiifa^! tatAemera 10 - BarMionj If cTabrfl à*í9lS 
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SUPLÍMENT IL-tUSTRAT ETÍEN PATUFST. 

Un x i n è s e s p a v i l a t 
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UNA REVISTA 
ADREÇADA 
A LA FAMÍLIA 

N
INGÚ no li digué, a Josep Maria Folch i 
Torres, com havia d'escriure per als infants. 
De fet, per altra banda, ningú no pot afirmar 

que «En Patufet», al qual l'autor es vincularia de 
forma intensíssima, fos una revista exclusivament 
infantil. «En Patufet» fou una publicació de lo 
bonhomiós i humor senzill, adreçada a la família, o 
pretenent d'arribar a la família a través del primer 
esglaó, l'infant. 

Consideració de Tinfant dins la família 

Dins la família, a primeries de segle, l'infant hi 
tenia una consideració tribal. Entenguem-nos: afec
tes a part, l'infant no era tan mimat com avui, però 
representava, amb més força que no als nostres 
dies, l'hereu, la pubilla, la continuïtat. Si la continuï
tat no hagués estat tan important als ulls del 
menestral i de l'empresari, [«Auca del Senyor 
Esteve» perdria bona part del seu sentit. 

És en aquell marc tribal que l'infant acaparava 
importància. Criatura, endemés, amenaçada per la 
constant morbilitat i, doncs, riscant de desaparició a 
qualsevol escomesa epidèmica. Avis i néts estaven 
molt lligats, la tradició oral era tan viva que 
constituïa bona part de l'aprenentatge i l'entreteni
ment dels infants, tot plegat dins una infantesa que 
es perllongava més anys que no avui, com es 
perllongava molt la dependència dels grans de la 
família, o la dependència de l'amo dins l'empresa. 
Tribu i gremi es perpetuaven encara, des de temps 
molt i molt reculats. En aquest marc sòcio-familiar, 
una revista com «En Patufet» hi havia de fer forat. 

Sentit didàctic i pedagògic evidents 

No hem de deixar de referir-nos a un altre 
aspecte que completava, per circumstàncies de 
política de poble, el pes inherent a una tal publica
ció: el sentit didàctic que des de primeries de segle 
prengué l'activitat cultural entre nosaltres. És a dir. 

es tractava no pas de fer pintura, literatura, ciència o 
festivals: hom pretenia que tot plegat eduqués un 
poble per al seu futur immediat. De tan palès, 
aquest aspecte de totes les nostres manifestacions 
de cultura no ha estat prou subratllat: calia fer feina 
de conscienciació catalana, afirmar-se, en un mot. 
"En Patufet» ho féu com ho feia, o bé ho havia fet, 
«Cu-Cut!», sense la mossegada d'aquest, però 
exemplificant amb la conducta una continuada 
acció de culte a la catalanitat. 

En Patufet s'ha consolidat cap a 1910. més o 
menys quan el Modernisme ha donat tot el seu fruit i 
se solidifiquen també les troballes programàtiques 
del Noucentisme. D'Ors ja ha dit el que havia de dir 
per a moure els esperits, Fabra està enllestint la 
Gramàtica i l'Ortografia, i l'Institut d'Estudis Cata
lans funciona com. una mica, funciona tot el país 
dins la il·lusió de l'Obra Ben Feta, de la Catalunya 
Ideal, etc, etc. El vessant popular de la cultura 
literària, el representaran els relats de la col·lecció 
«Biblioteca Patufet-, als quals s'incorpora Folch 
amb Les Aventures d'En Massagran, per a conti
nuar durant anys i anys. Hi ha dos lligams entre el 
programa general noucentista i el testimoni d'<'En 
Patufet'̂  í la col·lecció paral·lela de novel·les: 
l'entusiasme pel país i la correcció ortogràfica. Tot i 
tenint en compte que a'-'En Patulet- trobem alguna 
falta de construcció sintàctica tan tard com el 1930 
-com a totes les publicacions-, en canvi ortogràfi-
cament fou una de les primeres publicacions que 
esdevingué convençudament fabriana. I aquest pas 
el donà Folch i Torres. Durant un grapat d'anys no 
solament fou ortogràficament correcte, sinó que 
portà una pàgina amb textos que calia corregir, per 
tal que els joves lectors fessin exercicis. El sentit 
pedagògic és evident. 

Com a casa 

Folch i Torres s'hi va trobar com a casa seva, dins 
«En Patufet". Quan hi entra ja ha tastat què és tenir 
família pròpia, i és un pare amatent a les necessi
tats i a les vibracions afectives dels fills. A les seves 
biografies se succeeixen els testimonis del seu 
amor a la família unida, coherent, «pairal» en el 
sentit d'Inamovible en la seva estructura i jerarquit-
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zació; tradicional, diríem. Fins als seus darrers anys 
defensà aqueixa pinya familiar. És lògic que el 
propòsit global d ' -En Patulet" tos d'arribar a les 
famílies catalanes, animades tothora per la presèn
cia de menuts, en un temps de famílies nombroses, 
com ho fou la seva pròpia. 

L'eficàcia 
Josep Maria Folch i Torres estigué aviat conven

çut de l'eficàcia dels seus textos narratius, curts o 
llargs, i de l'orientació que donà a «En Patufet». No 
s'hi abandonava un conservadorisme, un catolicis
me que no es feia desplegat o sermonejat, però hi 
existia; ni per altra banda s'hi acceptaven més que 
amb cautela les innovacions. Una senzilla concep
ció de les relacions humanes, una pintura descolori
da de les passions, un gir humorístic o grotesc, 
subjeuen en els textos de Folch i d'-^En Patufet" en 
general. 

FOLCH I TORRES, 
AUTOR SOCIAL 

ALAN Yates assenyala que les primeres no
vel·les de Folch i Torres, que s'inscrivien dins 
els corrents del realisme, amb un afany de 

retratar ambients vistos des de la perspectiva 
psicològica dels protagonistes, eren també unes 
novel·les "sociais», en les quals els principals 
personatges desplegaven una lluita d'ambicions per 
des-classar-se, -accés a un estament superior- o 
experimentaven els fracassos col·lectius de la seva 
classe, molt particularment dins les lluites obreres. 
Aquesta literatura «gran» de Folch, contrasta amb 
la ingenuïtat i la senzillesa, quasi franciscana, de la 
producció seva a partir de 1910, Efectivament, a 
molta gent, particularment intel·lectuals i critics, els 
costava d'admetre que aquell home jove. que havia 
cridat l'atenció pel plantejament de temes socials en 
les seves primeres novel·les, abandonés abans 
dels quaranta anys aqueix camí i es donés exclusi
vament a la producció de literatura d'aventures, 
relats infantils i, encara cap als anys 1920-30. de 

Fulla de liquidació Ï\..°/i 
•^"dr ' S4A-™,^ I<_ ^.. f p^ ; 

• ^ DVfVv'-t.t, •L'kL tJlvM^ /l/ 
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BIBLIOTECA " G E N T I L " 
J-M• Tolch ï Torres 

L'aiiiicAlbeti 

La Biblioteca Gentil, 
escrita gairebé 
exclusivamente per 
Folch i Tones, assolí 
uns nivells de difusió 
extraordinaris, no 
solament per l'època, 
sinó fins i lot 
considerats segons els 
mòduls actuals (veiem 
que del volum XVII se 'n 
féu un tiratge de 17.100 
exemplars, xifra notable 
encara avui). 
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Per les pàgines del 
Calendari de En Patufet 
—el primer dels quals 
aparegué l'any 1915— 
ha passat tothom, 
escriptors i dibuixants. 
S'hi troben les més 
brillants signatures 
d'aquell temps. 

Talment com la Bíblia 
familiar, e/Calendari 
d'en Patufet es trobava 
a gairebé totes les 
cases de Catalunya. 

literatura rosa. El mateix Yates diu que en això no hi 
ha misteri: el sentit educador de Folcli i Torres, 
després de la Setmana Tràgica li va fer veure que 
calia crear una base de sensibilitat, que calia una 
educació per a la convivència: ja en les novel·les 
"SOCialS" primeres hi havia una forta dosi de 
sentiment, el qual havia d'informar la conducta dels 
personatges: ara, el sentiment ho dominarà lot. i les 
relacions humanes es produiran dins un estira i 
arronsa presidit per la quasi segura reacció equili-
bradora del final: la persona esgarriada es corregi
rà, el personatge que tant ha patit trobarà el consol 
d'uns afectes, etc. És la fórmula múltiple del 
sentimentalisme, la qual li permeté d'arribar a una 
quantitat de públic superior a la de qualsevol altre 
autor del país en cap època. Amb això, ell pretenia 
educar, educar per a una Catalunya Ideal que, si no 
era la d'abans de la Setmana Tràgica, es perfilava. 
almenys, com una Catalunya sana i amb afanys de 
deixar enrera les brutalitats: érem a les portes de 
l'A. Protectora de l'Ensenyança Catalana, de l'Obra 
de la Mancomunitat, dels patufistes en massa, i no 
faltava gaire per als Pomells de Joventut. 

Realisme en el retrat de la societat 
de l'època 

Per tant. des del gir que el fa entrar en el món del 
relat per a la jovenalla, si bé la música és diferent, 
no per això l'esquelet de les seves construccions 
deixa d'ésser social. Folch era un realista, i retrata
va la societat del seu temps: simplificada, no hi ha 
dubte, en benefici de la literatura i de la necessària 
elementalitat d'esquemes per al públic senzill. Hom 
trobarà que la relació paternalista o sacrificada 
establerta entre molls personatges de les «Pàgines 
Viscudes» - les quals, al llarg de les seves quasi 
quatre mil pàgines arribaren a crear una «atmosfera 
pàgines viscudes»- és exagerada: però és que 
Folch era conscientment un autor majoritari; ço és, 
no volia fugir d'uns esquemes operatius que garan
tissin aquell mecanisme de -sentiment + sorpresa 
-I- enjòlil + bonhomia» que ha estat sempre 
característica de la literatura de consum en massa. 
Amb una diferència: la literatura majoritària sol estar 
servida per un llenguatge arran de terra o fet de 
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tòpics retòrics; Folch i Torres fa una literatura 
majorilària vehiculada per un català ric, expressiu, 
molt llisqueni i entenedor, però que no deixa mai de 
ser autènticament literari i, en no pocs passatges, 
creador. 

Retrats meticulosos i precisos 

Si hom llegeix amb atenció les «Pàgines Viscu
des», 0 les "Historietes Exemplars» que 
paral·lelament li publicava el Foment de Pietat, és 
fàcil descobrir-hi un retrat meticulós de la civilització 
material del nostre segle: habitatges urbans i rurals, 
mobiliari, atuells, transports, objectes menuts; tol 
això permetria de fer un inventari fidel de l'evolució 
material domèstica a casa nostra. En una «Historie
ta Exemplar» ens diu, descrivint un interior: 

"Les poltrones de la galeria, en canvi, eren la 
cosa més subtil i inversemblant que us pugueu 
imaginar. Un joc de tubs niquelats, retocats, mate
màticament equilibrats, que aguantaven airosament 
un seient i un respatller, com qui no aguanta res, i 
que et feien estar amb l'ai al cor quan veies que algú 
s'hi anava a asseure». {La Gratitud, vol. IX. n.° 52). 

La descripció dels mobles de tub metàl·lic arribats 
després de l'Exposició Internacional de 1928 no pot 
ser més exacta. I els mots emprats no són mots del 
carrer, sinó que «estiren el lector amunt». 

Aquesta precisió i realisme, evidents sempre a 
"En Patufet», com també a les seves novel·les, li 
guanyaven públic: un realisme que els dibuixos 
d'aquell gran il·lustrador de tot, però sobretot de 
coses, que fou Junceda, no feien sinó arrodonir. 

Gran escola de lectura 

«En Patufet" fou la gran trona des d'on llançà el 
seu missatge de valoració dels sentiments indivi
duals que el coriflicte narratiu genera, el seu 
missatge de franciscanisme, sentit de la puresa i 
riquesa de la llengua, habilitat per a interessar el 
lector, per a fer-lo participar en un conflicte d'arrel 
realista - i el públic català reacciona, amb seny i 
amb rauxa, davant el realisme-, obsessió educati
va... Aquest fou Folch i Torres. «En Patufet» fou la 
gran escola de lectura dels nostres infants i no tan 
Infants; tes obres de teatre de Folch i les novel·les 
contribuiren també a crear aquell comú denomina
dor de consum de literatura per a tots. Folch i Torres 
creà una base de lectors, «En Patufet» i ell 
l'asseguraren. No va fer mai trampa amb el lector: 
aquest sabia què trobaria en el text de Folch, i per la 
relació amb aquest autor famosíssim en el seu 
temps, se sentia orgullós de la seva llengua i del 
seu poble. És a dir, per Folch i Torres la gent feia 
pinya, eren ells. 

«La lasca que En Palulet 
ha dut a terme —escriu 
Bertran i Pijoan— és 
mereixedora de l'elogi 
sincer que ningú r^o li 
regateja. Tots sabem amb 
quin goig els infants 
saboregen cada dissabte la 
seva revisteta; lots veiem 
com els components d'una 
família es disputen per fruir 
d'aquells dibuixos i 
d'aquells articles, contes, 
versos i narracions que. tol 
distraient el cervell, posen 
un granelde bonhomia al 
cor». 

'•En Patufet ha arribat allí 
on no ha arribat cap altra 
publicació de llenguatge 
vernacular; ell ha penetrat 
en capes recòndites, 
gairebé hermètiques i ha 
atès zones insospitades del 
ser col·lectiu del nostre 
poble». 

L'any 1970, l'editor 
Bagunyà intentà, sense 
èxit. de reprer^dre la 
publicació d'En Patufet. 
Trenta anys de 
repressió, sense 
l'oportunitat 
d'evolucionar, foren un 
llast massa fort, 
invencible. 
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ELS DIBUIXANTS 
D'EN PATUFET 

Pere Calders 

—Bi', ;,í;n>oi .loiiii. Qui' li ;i;.'i·:nliiri,i ii·i úia tlinnr amb miï 
—Si. l ioii iu; jü íiu crí-'f. 
—Doncs, demà icni falla vijidiò a dL·iai' ii cusa acva... 

E
N el transcurs de mig segle - i un escaig 

considerable-, moltes coses canvien. El 
nostre pais ha estat, de fa una colla d'anys, 

un planter de bons ninotaires. Heus aqui un vocable 
en desús, poc familiar per a les generacions joves: 
avui se'n diu dibuixants de còmics, o grafistes 
d'humor, o periodistes gràfics... Potser, encara, hi 
ha altres denominacions que se m'escapen, però 
espero que em podré fer entendre. Tot i que ós cert 
que el nom no fa la cosa, en aquest cas voldria 
servir-me'n per expressar una diferència que s'ha 
produït realment. El ninotaire, a Catalunya, va lligat 
a les possibilitats més o menys obertes de la 
premsa en català, a unes etapes sempre curtes i 
sotmeses a unes restriccions de tota mena que van 
des dels períodes llargs fins a les prohibicions 
totals. Quan ha estat possible, aquesta branca de 
l'art ha conegut entre nosaltres moments estel·lars. 

«En Patufet»; la catalanització del país 

«En Patufet» fou una revista que conegué diver
ses vicissituds, a través d'una llarga vida i d'una 
represa poc assistida per la fortuna, almenys pel 
que fa al favor del públic. En aquest sentit, en el de 
l'acollida popular, va conèixer moments d'una difu
sió potser no igualada per cap de les nostres 
publicacions. Tal com es remarca en l'article corres
ponent de la Gran Enciclopèdia Catalana: «Hom 
reconeix el mèrit d'<'En Patufet» d'haver arribat a 
totes les classes de la societat catalana, on era llegit 
per petits i grans, i d'haver contribuït extraordinària
ment a la catalanització del país.» 

Importància de la part gràfica 

«En Patufet" concedí, des dels seus principis, 
una notable importància a la part gràfica. No tan 
sols comptava, amb la col·laboració regular dels 
dibuixants de la casa, sinó que procurava estimular 
l'afecció pel dibuix entre els seus joves lectors. 
Organitzava concursos, els premis dels quals con
sistien en la publicació dels treballs més destacats. 
Hi havia en això un propòsit didàctic, però qui sap si 
també els movia el desig de descobrir noves 
vocacions. En els números corresponents a finals 
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EL CASSADOR FURTJU 
—Viiy veure si con segué Ixo 

iriHtiir d'un iret dos pardals.— 

de la primera dècada d'aquest segle, hi trobem 
dibuixos d'una noia molt joveneta aleshores -tenia 
disset anys-, que ja col·laborava amb una certa 
assiduïtat al setmanari. Signava "Lola A» i era 
deixebla d'en Llaverias. Aquests dibuixos prime
rencs de Lola Anglada són molt curiosos: és dificil 
de trobar-hi els trets tan personals que han caracte-
rizat després l'estil de la nostra artista, però mostren 
una seguretat de traç sorprenent. Per als entesos, i 
per als sotjadors amatents de nous valors, devien 
ésser tota una revelació. 

Que els directors d'"En Patufet» valoraven degu
dament la part gràfica ho demostra ei fet que 
reproduïen sovint historietes i acudits de publica
cions estrangeres, principalment alemanyes, angle
ses i franceses. Això ens permet de fer comparan
ces -no pas sempre odioses- que ens deixen en 
bon lloc. Els tres dibuixants de planta del setmanari, 
en Llaverias, en Cornet i en Junceda, acreditaven 
una categoria de nivell internacional, i almenys dos 
d'ells van tenir ocasió de demostrar-ho fora de 
Catalunya. 

Els tres dibuixants més coneguts 

Ja he remarcat que «En Patufet» tingué nombro
sos col·laboradors gràfics, de nivell desigual, com 
és lògic. Però els tres grans omplen un moment 
important de la nostra premsa: 

Llaverias: un dels dibuixants 
humorístics més famosos de Catalunya 

En JOAN LLAVERIAS I LABRÓ va néixer a 
Vilanova i la Geltrú, en 1865. Estudià a l'Escola de 
Belles Arts de Barcelona. De jove es va sentir atret 
per la pintura a l'oli, però ben aviat inclinà les seves 
preferències per l'aquarel·la, tècnica amb la qual 
aconseguí èxits importants. En 1906 i sota el títol 
«La Catalunya Grega» celebrà a la Sala Parés una 
exposició que va consagrar-lo com a descobridor 
artístic de la Costa Brava i com a precursor del 
classicisme que va impregnar el noucentisme. L'any 
1911 presentà a la Victoria Gallery de Londres una 
mostra individual que fou molt ben acollida i li 

Però'l guarda va atraparlo 
j ! a la presó'l va portar. 

demostrant que moltes voltes 
el cassador surt cassat. 

LLÓGICA INFANTiL 
—Miri, miin'ii, aqiict euldat Irfilte lioii haver snüiil lie la llissú. 
- jpcrflué.fl l laf , , 
—Com qnp 9ein que II han ilonat lianda, com al coleíi-
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valgué un gran renom, a partir del qual va obtenir, al 
llarg de la seva vida, nombrosos premis. En Josep 
M.̂  Cadena el qualifica, amb encert, d'un dels 
dibuixants humorislics més famosos de Catalunya. 
Compara la seva obra com a dibuixant animalista a 
les produccions de Duiac, A. Racham i de Kley, i 
recalca la seva abundosa col·laboració a la premsa 
de l'època, en especial al «Cu-Cut!» i a «En 
Patufet». El seu treball com a il·lustrador destaca en 
els llibres De quan les bèsties parlaven, Encara 
parlen les bèsties, Les mines de Salomó i Per les 
terres roges. Adquirí una gran popularitat il·lustrant 
obres de J. M.^ Folch i Torres i de '"Clovis Eimeric", 
a més de prodigar la seva signatura en un gran 
nombre de publicacions per a infants, Seria interes
sant de reflexionar, des d'un punt de vista actual, 
sobre tes causes que portaren aquest home que 
havia emprès una carrera artística de gran votada, 
que fou professor de dibuix i que va desenrotllar la 
seva tasca amb una certa gravetat, a accedir at 
paper d'humorista gràfic que, al final, va reservar-li 
un lloc a la galeria de catalans notables. Potser -dic 
jo - és que l'humorisme tenia abans d'ara un prestigi 
que s'ha perdut llastimosament, i el mal és que 
aquesta pèrdua ens ha abocat a uns balanços més 
aviat negatius. 
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Cornet: Tenginyer dibuixant 

El segon dels tres grans (per ordre cronològic), 
fou en GAiETÀ CORNET I PALAU, nascut a 
Barcelona l'any 1878. També és un cas digne 
d'estudi: home de formació científica, va alternar la 
seva carrera d'enginyer industrial amb la de dibuix i 
pintura. Va trobar la manera de conciliar les dues 
disciplines, amb una remarcable activitat. Com a 
enginyer, ocupà un càrrec a La Maquinista Terres
tre i Marítima, fou catedràtic de l'Escoia d'Enginyers 
Industrials de Barcelona, director-delegat d'aquesta 
escola i president de l'Associació Espanyola d'Engi
nyers Industrials. Es pol afirmar que en aquest 
aspecte no es va distreure pas. I com a dibuixant 
tampoc, perquè als vint anys ja col·laborava a 
«L'Esquella de la Torratxa^, i als vint-i-sis li fou 
confiada la direcció artística d'«En Patufet», potser 
com a fruit de la ràpida notorietat adquirida -des 
que tenia vinl-i-dos anys- amb les seves caricatu
res publicades al «Cu-Cutl». La seva capacitat per a 
repartir-se entre les dues vocacions fou prodigiosa: 
publicà textos literaris i de divulgació científica a les 
revistes «Tècnica», «Hojas Selectas», «Mundo 
Científico» i «Mercurio», i col·laborà com a dibui
xant, a part del «Cu-Cut!» (del qual fou cofundador) 
i d'«En Patufet", a «La Veu de Catalunya», a 
"Lecturas" i a «L'Esquitx». Fundà una editorial r 
una revista infantil [<íVirolet·'), va ocupar el càrrec 
de director artístic de «ElCorreoCatalàn» i va ésser 
un dels fundadors de la Unió de Fotogravadors, una 
empresa que va contribuir al desenrotllament de les 
arts gràfiques al nostre país. De tota aquesta 
activitat desbordant, a en Gaietà Cornet li ha restat, 
de cara a la història, una faceta que potser li 
causaria sorpresa: ell tenia la passió de la caricatu
ra política, amb la defensa abrandada d'uns ideals 
catalanistes de centre-dreta, però la posteritat el 
registra com a un notable il·lustrador de premsa 
infantil i, molt especialment, per la labor realitzada 
des de les pàgines d'«En Patufet». 

—Noi, amb tots aquasU maldecaps i aquestes trlíulguea. hem perdut l'encant 
de la vida. 

—Vols dir? Potser sí, però nu em negaràs que, en canvi, lenlm molt més la 
vida a l'encant 

Bstic mirant si trobo l'ostació de Londres! 
' I què sonts ara? 
• Molts xiul^ís. 
AIxIs rgstàclú que deus liaver trobat és la de M. Z. i A. 
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-i Dius que el beure escurça la vídn ? Ja he begui Kcrnpre í ja tinc 70 .in^. 
-Però si no hagijís bc[;i!l poLser ara ja en tindria mta de 100. 

—iQaànteB Tegadea dlUB q u e h a s e a U t a M&Uorcaï 
—Qaat re . 
—il pe r q u a t r e vegades m é s que jo , e t donea t a n t a impor tànc ia? 

LA LLISSÓ DE LA SETMANA 
—iSabs (jui e r a Rebecn? 
—Una i íermana meva que quan e r a pet i ta 110 pa rava may d e p lo ra r . 
—Vafa, nr ici i rnràs may. Reheca era la dftna d ' I saac y fa ma re d 'Esnú y 

Jacol) , 

-Aquet noy té molt mal caràcter. 
- J a h o he obsc i r a i ; s^iiipR' s'eiifaila. 
-No, uti, vviy dir iiinl cariictcr di.- llcLi'ii. 
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— Veusï El que és IB planeta de les personesf Jo, estava de Déu que havia 
havia d'ésser paleta... fins sóc imturQl de Mahó. 

Junceda: comparable als millors 
dibuixants contemporanis 

En JOAN JUNCEDA (de nom complet Joan 
Garcia-Junceda i Supervia) era el més jove del trio 
de dibuixants principals d'"En Patufet». Nasqué a 
Barcelona en 1881, fill d'un militar que el volia 
destinar a la carrera de les armes. Però en Junceda 
va demostrar de seguida que l'atreien altres camins: 
abandonà la formació castellana que es proposava 
de donar-li el seu pare i va integrar-se plenament a 

El meu pobre amic Peret que no pot fer les excursions sínÓ a pou 
ha trobat un cert conhort inscr ih int a la porta de l 'armar i de les sa
bates ta paraula: GARAGE. 

4w*- ^ ^ ^ I ^ 

A R Q U I T E C T U R E S DE B A R C E L O N A : tcLA M O N U M E N T A L I Ï 
— Padrf, jo vu l l una mona com aqueUat 

les inquietuds del seu temps i del seu país. Als vint 
anys ja col·laborava com a dibuixant al setmanari 
«Cu-Cut!» i començà a especialitzar-se en el 
caricalurisme polític, que va portar-lo a publicar 
treballs en els setmanaris nacionalistes més signifi
cats de l'època. En aquesta etapa de joventut, va 
utilitzar diversos pseudònims, però rarament dissi
mulava el seu personalísstm estil, que li valgué molt 
aviat una gran consideració i una sòlida fama. 
Tanmateix, fou com a il·lustrador que aconseguí el 
nivell més alt, comparable al dels millors dibuixants 
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europeus i americans contemporanis seus. Fou un 
excel·lent cronista gràfic de tipus i costums, amb 
una remarcable dignitat artística. Encara avui, als 
qui de nens vam seguir i admirar l'obra d'en 
Junceda, la contemplació dels seus dibuixos ens 
evoca tot un món desaparegut o en trànsit de 
desaparèixer, amb el ressò d'uns records plens de 
nostàlgia. L'aportació d'en Junceda a la nostra 
premsa infantil i juvenil fou extraordinària. A part la 
seva presència constant a les pàgines de les 
revistes «En Patufet», «Virolet» i «L'EsquitX", va 
il·lustrar la majoria de les obres de J. M.^ Folch i 

Torres (entre elles, les cèlebres Pàgines Viscudes) i 
les novel·les i narracions publicades a la Biblioteca 
Patufet i a la Biblioteca Gentil. Les obres d'en Folch 
i Torres conegueren una difusió excepcional, fruit 
del propòsit conscient -al marge d'una preocupació 
estrictament literària- d'avesar la joventut a llegir en 
català. L'eficàcia d'aquesta feina, que es va projec
tar damunt d'algunes generacions, és avui general
ment reconeguda. En Folch i Torres i en Junceda 
formaren un equip molt compenetrat, es comple
mentaven, la qual cosa no és corrent. Passa sovint 
que la versió del dibuixant allunya el lector de les 
imatges que li suggereix la paraula escrita, i aquest 
xoc és contraproduent, fa una mena de nosa, Això 
no ocorre mai en la col·laboració Folch i Torres-
Junceda, que aconseguiren un equilibri modèlic 
atribuïble, segurament, a un instint segur sobre la 
tasca que es proposaren. Cal tenir present que en 
Folch i Torres, des que es va fer càrrec de la 
direcció d'··En Patufet», l'any 1909, no cessà de 
buscar la cooperació de bons escriptors i de bons 
dibuixants, fent-los participar de la idea d'influir -en 
un noble sentit- sobre un públic molt concret. 

Com un àlbum de família 

Els resultats de tota aquesta empresa ja formen 
part de la nostra història, i no pas de la més petita, 
Repassar la col·lecció d'«En Patufet» ens propor
ciona dades plenes d'interès sobre el nostre passat 
recent, i el treball dels dibuixants que fii 
col·laboraren és com un àlbum de família: h\ 
redescobrim la figura de parents o coneguts, situa
cions no desaparegudes del tot, un estil de vida que 
encara ens invita amablement a la remembrança. 
És, en conjunt, un document inestimable. 
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A primers de novembre 
del 1980. la recollida de 
signatures adherint-se a 
la Crida al Parlament de 
Catalunya, demanant 
Volem la ràdio i ia 
televisió catalanes... 
ara! ultrapassà les 
setanta-cinc mil. 

Exigim que es doni 
compliment a la disposició 
transitòria vuitena de 
l'Estatut d'Autonomia de 
Catalunya, votat pel poble, 
aprovat a les Cons i 
sancionat pel Cap de lEstat 
espanyol. 
També exigim que els 
programes siguin pensats i 
fets a Catalunya, en català, 
i amb el control del 
Parlament de Catalunya. 
Oue tinguem programació a 
totes les hores d'emissió de 
TVE, i que a mós del que es 
preveu en la disposició 
transitòria vuitena, es passi 
la nostra programació en 
hores de màxima audiència 
per la primera cadena VHF, 
que és l'única que abasta 
lot el territori autònom (en 
altres paraules, tocar un 
dels dos botonets i que la 
televisió ens parli en la 
nostra llengua). 
Volem que el Parlament de 
Catalunya legisli un 
Reglament especial pel 
qual s hagin de regir totes 
les ràdios i les televisions 
actuals i futures dintre del 
territori autònom, que la 
Generaíital haurà de 
regular, a pari de crear la 
seva pròpia televisió, com 
està legislat ala Constitució 
i a l'Estatut. 
Demanem que la 
Generalitat iniciï contactes 
amb el Consell Interínsuiar i 
amb el Consell del Pals 
Valencià per tal de 
coordinar esforços de cara 
al íulur, pel que la a la ràdio 
i ala televisió». 

PER A UNA 

CULTURA CATALANA 
MAJORITÀRIA 
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UNS MOTS 
PER A 

TOTHOM 
Joan Triadú 

L'any 1944, impulsats 
per Joan Triadú, neixen 
els Concuísos Literaris 

de Cantonigròs que 
més endavant es 
convertiran en les 

Festes Populars de 
Cultura Pompeu Fabra. 
que encara se celebren 

en l'actualitat. 

S
í com és costum, aquestes nadales 
prenen per motiu la commemoració 
d'una data històrica, res no podia 

ésser tant escaient aquest any com la 
commemoració del centenari del naixe
ment de Josep Maria Folch i Torres; una 
efemèrides que, d'altra banda, ha estat 
subratllada per un cert nombre d'actes 
dedicats a la seva memòria, com exposi
cions, conferències, representacions tea
trals, reedicions de llibres seus i sobre eii, 
concursos, trebalís periodístics i fins i tot 
un homenatge popular, amb l'erecció d'un 
monument, a Palau de Plegamans, lloc on 
l'escriptor residia a temporades i que s'es
timava molt. Gairebé no cal retreure que ei 
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"Entre tots ho farem lot • 
és el seu lema. En els 
temps heroics, la difusió 
del Diccionari 
Català- Valencià-Balea! 
d'Alcover-Moll fou causa 
i efecte de ia 
meritissima actuació de 
bon nombre de catalans 
conscients, com Joan 
Ballester. Francesc de 
B. t\/loll. Manuel Sanchis 

Guarner i altres-
conferències: 
excursions de 
sensibilització: la parada 
del Diccionari: les 
edicions d'Aportació 
Catalana, etc. etc. 

Velem Joan Ballester 
amb Mossèn Ramon 
Muntanyola, un altre 
lluitador. 

record de Josep M. Folch i Torres és 
inseparable de ta seva dedicació al setma
nari En Patufet, del qual podríem dir que 
fou t'ohra de la seva vida i alhora el 
complement de la seva obra. La popularitat 
i la difusió de l'obra narrativa de Folch i 
Torres, sense oblidar l'èxit tan vast i tan 
sostingut del seu teatre infantil, constituei
xen un exemple històric i ensems un tast 
d'una forma de cultura majoritàriament 
catalana, posada al seu temps, però adscri
ta des del primer moment i sempre més a la 
tasca normalitzadora de Pompeu Fabra. 

Però l'homenatge a un home il·lustre del 
passat i a la seva obra no fóra prou complet 
si no l'actualitzàvem mitjançant l'atenció 
més amatent a la situació actual. Així el 
lector trobarà en aquesta Nadala treballs 
dels nostres col·laboradors adreçats a la 
vida i a l'obra de Folch i Torres i, 
paral·lelament, els treballs que tracten de 
fets i problemes d'aquesta cultura que 
anomenem majoritàriament catalana i, és 
clar, en català; la cultura que els Països 
Catalans tenen el dret i l'obligació de tenir. 

Volíem dir-vos, doncs, lectors de la Nada
la, que enguany —a més de les seccions 
habituals—, hi trobareu, al cor, un home
natge ben sincer, i, al cap, una preocupació 
vivent, lúcida i esperançada. 
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PER A UNA 

CULTURA CATALANA 
MAJORITÀRIA 

Joan Fuster 

^ JA SOU , 
PROTECTORADtLEN 
!SEN^»^WÇACATAIANA? 

P
ER fi, sembla que úllimament el debat ja es 

planteja sense embuts i en els termes 
exactes: el precari present i ei problemàtic 

futur de la llengua catalana, I no és que ningú no hi 
hagués pensat abans. Ben al contrari. La preocupa
ció ve de lluny, accentuada d'ençà de la persecució 
franquista, i en podem trobar rastres ara i adés en 
les reflexions dels intel·lectuals i dels polítics autòc
tons. De tota manera, sovint es tractava només 
d'unes inquietuds episòdiques, que l'esperança 
optimista solia mitigar de seguida. Hi predominava 
la convicció implícita que la llengua «no podia morir 
mai", per més que es confabulessin l'hostilitat dels 
enemics i la deixadesa dels mateixos catalanopar
lants. iNo ens n'havíem sortit en circumstàncies 
ben difícils, i repetides al llarg dels segles? Però 
avui tot és diferent: un dia, tot va començar a ser 
diferent. Ens autoenganyàvem sense saber-ho. 

Condició «sine qua non» 

Potser s'hi intercalava la idea que, salvant la 
«•cultura» - la cultura en català, el català com a 
llengua de cultura-, l'idioma recuperaria automàti
cament les seves posicions socials i. tard o d'hora, 
les polítiques i tot. Confesso que encara sóc dels 
qui creuen que això és una condició sine qua non. 
L'experiència dels anys de la Generalitat republica
na, tan parcial com es vulgui, i tan fugaç, ho 
certificava fins a un cert punt. Tanmateix, avui 
veiem amb una claredat absoluta que les coses són 
més complicades. O que els temps que corren les 
han fetes més complicades. La «cultura» no té les 
virtuts expansives, gairebé màgiques, que li imagi
nàvem. Si no és que donem a la paraula «cultura-
un sentit ampli, en el qual càpiguen també - i per 
què no?- això que en diem la "Subcultura» o 
'•infracultura» i la «contracultura», i fins i tot, 
paradoxalment, la «acultura». No val la pena, però, 
de distorsionar el vocabulari establert. La restaura
ció del català ha de ser simultània i igualment 
formalitzada a tots els nivells de la vida col·lectiva 
dels Països Catalans. Qualsevol alternativa, o 
mancança, comportaria un fracàs de conseqüèn
cies irreparables. 
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L'Associació Protectora 
de l'Ensenyança 
Catalana, institució 
benemèrita fundada 
l'any 1889, realitzà una 
important f'ssima tasca 
d'organització i 
d'impulsió de 
l'ensenyament català. 
Creà biblioteques, 
subvencions, beques, 
festes d'infants (la Festa 

dels Infants i de les 
Flors tenia lloc 
anualment al Parc 
Güell), concursos 
escolars de llengua, 
geografia i tiistòria. etc. 
L'obra capdal de la 
"Protectora" fou el 
millorament del material 
docent i. d'una manera 
especial, del llibre 
escolar. 

Dos corrents d'estudi 

I una mica, en som conscients. i,Tant com 
caldria? No ho sé. Sigui com sigui, resulta prou 
simptomàtic que, en aquests moments crítics, s'l·ia-
gin consolidat entre nosaltres dos corrents d'estudi 
molt oportuns: la "història social de la llengua» i la 
«sociolingüística». Són vies d'indagació científica 
- e n la mesura que la Història i la Sociologia 
s'acosten al model de «ciència»- que aspiren a 
precisar, en la seva complexa realitat -diacrònica o 
sincrònica-, el procés de la «anormalitat» passada i 
actual del català, les causes que hi concorren, 
l'encert o els defectes de les temptatives de 
redreçament, les conjectures de cara a un demà 
boirós. Són, alhora, uns locs d'alarma obvis. Perquè 
tampoc no hem d'equivocar-nos: la «història social 
de la llengua» i la «sociolingüística" han nascut 
d'una militància segura. La seva «utilitat» ja es 
veurà, o no, a la llarga, La urgència d'una «planifica
ció» en matèria d'idioma hauria de buscar aquí les 
seves premisses. tQue aquesta hipotètica «planifi
cació» suposa una política determinada, i unànime, 
d'un cap a l'altre dels Països Catalans? Ningú no 
gosaria negar-ho. i,Que és utòpica? 

La solució 

La solució, si n'hi ha alguna, és el retorn al 
monolingüisme. Les propostes oficials de «bilingüis
me» són, i sempre seran, una trampa parada contra 
el català. Un idioma no pot subsistir, viu, dins la 
societat que li és pròpia, si no és l'idioma de tothom i 
practicat per tothom tothora. El nostre cas, a banda i 
banda dels Pirineus, és el de la interferència política 
d'una altra llengua, hegemònica per raons de 
classe, de prepotència administrativa, i - a escala 
editorial, per exemple, i en tots els mitjans de 
comunicació de masses- de «mercat». Hi ha 
«llengües minoritàries", demogràficament «minori
tàries», que tenen un Estat al darrere, i una societat 
homogènia que les aguanta en els seus usos 
quotidians, des de r«altra cultura» a I"«alfabetitza
ció» primària. Amb això assegurat i perseverat, la 
qüestió d'una «segona llengua» no seria capciosa. 

Radicalització sense contemplacions 

Per a nosaltres, la «segona llengua» obligatòria 
-l 'espanyol o el írancès. imposada pels Estats 
respectius- no serà mai una «segona llengua», sinó 
la «primera». Així queda legislat, a Espanya, en la 
Constitució vigent, tan afablement votada per més 
d'un «almogàver» ingenu; a França, ni tan sols hi 
pensen. Les fantasmagòriques declaracions de ser 
"las demés lenguas espanolas» - les que no són el 
castellà- "un patrimonio cultural que serà objeío de 
especial respeto y protección». no obtindran cap 
concreció vàlida, per mòdica que sigui, i les «auto
nomies», allà on arribin a ser-ho de veres i tinguin 
pendent un «conflicte lingüístic», es veuran sense 
dispositius pràctics per a iniciar qualsevol mínima 
reivindicació. Cal, doncs, revisar l'enfocament del 
tema. I radicalitzar-lo sense contemplacions. No 
propugno cap xovinisme extemporani. ^,0 és que 
no són els altres, els xovinistes? '<Habiad en 
crisSiano", "habiad la lengua del Imperio", «el 
catalàn es la lengua de la burguesía-, són consig
nes homologables, homologades. 

En el transcurs de l'acte 
celebrat al Saló de Cent 
de l'Ajuntament de 
Barcelona, Joan Fuster 
presenta l'escultor de 
València Andreu Alfaro. 
a qui ha estat atorgat el 
Premi d'Honor Jaume I. 
1980: 

"Cenamenl. nopodemen 
quatre diBS refer-nos d una 
amarga disgregació que ve 
de SBgles. ni tampoc no hi 
cap la possibililat de 
desmuntar una consciència 
aliena, com es la que 
generalmanl pateix una 
tona part del nostre poble, 
quan sOn tants i tan 
podaderosos els factors 
que contrïbuiBixen a 
retorçar-la. 

Perú el procés de rescat, a 
hores d'ara, ha adquirit una 
lucidesa i una decisió sense 
precedents." (Foto R. 
Francesch! 
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Pel Decret de Nova 
Planta delí 7 W.Felip 

Vè abolí fotes les 
llibertats nacionals de 

Catalunya, malgrat 
l'autorització reial 

donada el 1702 pel seu 
antecessor Felip IV a 

l'edició de les 
"Constitucions i altres 
drets de Calhalunya-. 

Des de llavors, la 
repressió —sota una o 

altra forma— no ha 
parat, perquè la 

incomprensió pel nostre 
idioma és. com diu Joan 
Fuster, «visceral". (Foto 

J. Verrié). 

•}.Ai 
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* •'•NUEVA PLANtA ^ 

REAL AUDIÈNCIA | 
P R I N C I P A D O 'B 

GATHALUNA, 
E S T A D L È C I D A 

, . POR SU MAGESTAD» 
CON H E C R t r o DE VlliZ Y SIIIS DB ENF.P..0 

de mil fcítclemoi y dicz y fcií. 

^ 

Í W &JliCK[,0tíj1: Paf JOSEPM lEXIDtí, 
•'-, *iffl ImpreíTar dcJ Rey jiocJlrcj Sínur. 

Mala consciència? 

Perquè, tot s'ha de dir, hi ha moits, moltissims 
catalanoparlants que tenen «maia consciència» de 
ser això: catalanoparlants. Convertits en espanyols 
0 en francesos, es troben incòmodes en la seva 
instal·lació lingüística de catalans, de Salses a 
Guardamar i de Fraga a Maó. És una «alienació» 
com una altra qualsevol. Se senten traïdors en 
secret, o trànsfugues, o gloriosament pioners, mal
grat tot, d'una integració "nacional» nova. Tot i la 
considerable eficàcia de la «lluita contra el català» a 
Espanya i a França, l'operació només podia reeixir, i 
hi ha reeixit, a base d'una complicitat indígena. No 
el català, el castellà ha estat i és la llengua de la 
burgesia, als Països Catalans. I molt abans que el 
general Franco encetés la Guerra d'Espanya, que. 
en definitiva, també era una guerra contra Catalu
nya, una guerra contra els Països Catalans. 

LES LLENGÜES «REGIONALS» 

DESAPAREGUT Franco, (,podia canviar la 
política de l'Estat envers les llengües «re-
gionaleS'>? Deixo a pari el problema de 

França; la Catalunya Nord demana una explicació 
particular, que ací semblaria desplaçada. A França 
encara mana Lluís XV, encara mana Napoleó. 
encara manen els jacobins. De (et, a la França 
actual, el català ja és un idioma residual, fins i tot 
entre la població rústica o anciana. A Espanya, la 
maniobra contra el català, consubstancial amb 
r«altre nacionalisme», venia avalada també per la 
influència dels soi-disan!s liberals. Basta recordar 
els atacs d'Unamuno, de Castro, de Madariaga. 
"Hay que llevar urgenlemente et espanol a las 
montanas gallegas, a las atdeas vascas, a la 
montana catalana y a donde quiera que falte". deia 
Américo Castro el 1922. S'atribueix a Sànchez 
Albornoz allò de: '<iSÍ al menos la victorià de Franco 
sirviese para eliminar el problema catalàn!» I el 
«problema català» era, sobretot, l'idioma. Era una 
incomprensió visceral, que les dues Dictadures 
assumiren, i que no podia desaparèixer de la nit al 
matí, per més «democràcia» que hi sobrevingués. 
Ni tan sols la famosa -un dia- ^'conllevartcia» 
d'Ortega y Gasset s'ha mantingut. Ho porten en la 
massa de la sang. 

Predisposició obsequiosa 

Cal dir-ho tot: la castellanització dels Països 
Catalans, tant o més que obra del Poder centralista, 
ha estat una obsequiosa predisposició indígena, 
estimulada per raons polítiques, també. El català 
deixa de ser l'idioma diguem-ne «oficial» al Princi
pat, a les Illes i al País Valencià a les primeries del 
segle xviii. L'excepció de Menorca, que passa a 
sobirania anglesa, hi compta precisament com una 
excepció. Però molt abans de la victòria franco-
espanyola de Felip V, el castellà ja s'havia introduït 
notòriament als Països Catalans, I gràcies als 
catalanoparlants. No fou, com s'ha dit, una anècdo
ta limitada a les «classes cultes», minoritària. Els 
catalanoparlants del xvii, sense excloure'n els 
herois de la resistència separatista contra Felip IV, 
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A partir de la segona 
meitat del segle XVIII 

comencen a aparèixer. 
a nivells populars i 

també intel·lectuals. 
alguns signes de 

recuperació, Baldiri 
Rexach publica (el 

1759?) les seves 
Instruccions per ala 

ensenyança de 
minyons, compendi 

preciós de pedagogia i 
de sentiments patriòtics 

al qual havia de seguir 
un segon volum, encara 

inèdit, destinat a 
l'ensenyament en català 
de les ciències físiques i 

químiques, la 
geometria, la música, la 

botànica, les 
matemàtiques, etc. 

(FotoJ. Verrié). 

no solament "entenien» el castellà, sinó que el 
llegien i l'escrivien primordialment. El sermó de cos 
present al canonge Claris, panegíric patriòtic arbo
rat, va ser pronunciat en castellà: unes honres 
fúnebres que ho diuen tot. La propensió venia det 
XVI, potser del xv. I no era <·imposada·' sinó 
"Voluntària». Quan la Monarquia borbònica va voler 
unificar-nos lingüísticament, des de l'Administració, 
les reticències van existir, però foren mínimes. 

Cal atenuar la «Decadència^)? 

Darrerament, hi ha la tendència a atenuar les 
tintes negres de "la Decadència», i uns i altres 
exhumen títols de papers impresos en català entre 
el 1711 i el 1833, data de l'Oda dei senyor Aribau, 
que encetava «la Renaixença». Ningú no ho ha 
negat mai, això. Però eren escriptures piadoses, 
generalment, destinades a ser llegides en veu alta 
per un vicari des de la trona, o bé llibres insignifi
cants que oferien a l'escassa feligresia que sabia 
llegir. Quan Antoni de Capmany afirmava que el 
català era una llengua moria per a la «república de 
las letras» no s'errava. Unes quantes '-novenes», 
unes «preparacions a ben morir», uns «romanços» 
- o «col·loquis»-, eren «literatura»? Sí. perquè no 
n'hi havia d'altra. Però no una "literatura» com les 
dels països veïns. Certament, mai no hi faltaren 
algunes temptatives «cultes», encara que no ideolò
gicament desinteressades. Si hi hagué una "litera
tura» en català en el xvn i en el xviii, fou una 
literatura agenollada davant el castellà i els seus 
models, i trista. Voler ignorar «la Decadència» en 
bloc, em sembla que són ganes d'«exculpar-nos», 
quan no hi fia manera de fer-ho. 1 no oblido els 
milers de pàgines manuscrites del baró de Maldà, 
un colossal idiota que ha passat a la història per la 
mania d'escriure en català quan les persones 
sensates optaven pel castellà. 

L'esperança en una «independència 
literària» 

Després de l'Aribau, canvià la cosa? Si canvià, no 
va ser per l'Aribau. Joaquim Rubió i Ors ja insinuà 
l'esperança, per als catalans, d'una "independència 
literària» {i ell era un subproducte dels romàntics 
castellansl). Milà i Fontanals dubtava de les possibh 
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litats "normals» del català. No era l'únic. En una 
vintena d'anys, el moviment de recuperació de 
l'idioma va adquirir una excitació curiosa. La cliente
la real que aquells individus tenien, de moment, era 
escassa. El primer circuit literari de la Renaixença 
degué ser d'unes poques dotzenes de persones. I, 
de fet. pocs menys encara eren els qui hi creien. 
Milà va passar a la glòria celestial amb un rictus 
d'ironia respecte a l'embolic. El català que escrivien 
els senyors dels Jocs Florals de Barcelona, altra
ment, quin català era? El «català que ara es parla» 
no tardà a reclamar els seus drets. Era una 
contradicció bèstia - o no tan bèstia- que, al 
capdavall, confluïa en un punt ambigu, però decisiu: 
el català tornava a ser, si no una llengua viva en «la 
república de las letras", una llengua viva. La Divina 
Providència, com ell mateix ho hauria dit, ens va 
ajudar amb l'aportació de mossèn Cinto Verdaguer. 

L'any 1333 
Bonaventura C. Aribau 
dóna a coneixeria seva 
oda La Pàtria, inici 
oficial de la Renaixença. 
El poble, però. gairebé 
no necessitava de 
l'estimul erudit per 
mantenir-se fidel a la 
seva llengua. N'és una 
prova el Calendari del 
Pagès, una de les 
publicacions de més 
prestigi i durada en el 
gènere. Començà a 
publicar-lo l'Institut 
Agrícola Català de Sani 
Isidre l'any 1856 «La 
col·lecció completa del 
Calendari del Pagès 
podria dir-se que 
equival a una 
enciclopèdia agrícola i 
popular catalana». 
Givanel. (Foto R. 
Manent). 
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Com una reacció al No 
al català! dels 18 

"concejales" 
franquistes de 

l'Ajuntament de 
Barcelona. Òmnium 
Cultural (l'associació 

promotora de la Cultura 
Catalana que és un 

veritable mecenatge 
col·lectiu, impulsat l'any 

1966 per un grup de 
patriotes conscients del 

problema de 
supervivència essencial 

que li calia resoldre al 
poble català) endegà 

una campanya de 
recollida de signatures i 

una altra de premsa i 
adhesions destinada a 

contrarrestar aquella 
negació tan 

despreciativa. El SÍA 
LA CULTURA 

CATALANA féu créixer i 
multiplicar el grau de 

conscienciació catalana 
dels ciutadans de 
Barcelona i de lot 

Catalunya. 

El llibre Un wón pera 
infants, amb textos 

seleccionats per Joan 
Fuster i il·lustrat 

bellament per Andreu 
Alfaro, fou editat a 

València, l'any 1959. Un 
curiós exemple de 

mecenatge. 

O 

CULTURAuíf 
CATALANA 

cafctuTian·B CTTEGA 

Politització de l'idioma 

La «història social de la llengua catalana», a partir 
d'un ceri moment, esdevé alguna cosa més que una 
contemplació dels Jocs Florals. L'idioma es «politit
za» perquè ja naixia polititzat. No tot el «poble 
català», que s'estén de Salses a Guardamar i de 
Fraga a Maó, però almenys el del Principat, va 
reintegrant-se a la seva llengua: en orfeons, en 
teatres, en revistes satíriques, en llibres doctes, en 
el folklore dels excursionistes, en la sardana. 
Necessitem uns càlculs -possibles de fer?- sobre 
aquesta efervescència. Probablement, el clima era 
d'exageració. Quan Santiago Rusiíïol estrena Els 

Jocs Florals de Camprosa a les primeries del 900, ja 
es burla d'un «passat» pròxim i inviable. Ell era ja un 
«modernista», «Modernistes» i «noucentistes» es 
van aplicar a treure pintoresquisme i localisme de la 
literatura catalana. Pompeu Fabra s'imposà la tasca 
d'introduir ordre gramatical en aquell galimatias. Tol 
sumat, l'operació conduïa a restituir al català el seu 
status de «llengua de cultura». Pràcticament al 
marge d'una política idiomàtica oficial a l'alçada de 
les circumstàncies - i que consti que no m'oblido de 
Prat de la Riba ni de l'etapa 1931 -1938-, el resultat 
va ser molt positiu: una batalla guanyada. Els 
catalanoparlants ja podien, si volien, eludir el 
complex de patois a què semblaven condemnats. 

Però l'esquema bàsic continuava i continua en 
peu. D'una banda, hi ha el càlcul repressor i la 
ideologia que el sustenta. Américo Castro ho tenia 
ben clar, això, des d'abans de Primo de Rivera. 
«Revelan un mer^guado espiriíu de campanario los 
que habian de las lenguas regionales como de algo 
absoluta, con exdusión del espanol.» La no «exclu-
sión del espanol» era, per a ell, la imposició de 
l'espanyol: «esías lenguas deben vivir dentro de 
una armonía hispànica, cuya superior unidad no 
puede ser otra que la lengua espahola». Cosa que, 
de fet, i en expressió una mica més suau, ve a 
repetir les consignes de Felip V, reforçades per 
Carles III, i constituïdes en dogma pels prohoms del 
Madrid vuitcentista. Franco en fou l'hereu. I, per 
l'altre cantó, són molts els catalanoparlants que 
haurien subscrit, fins i tot de bona fe, les citacions 
de Castro. iNo pensaven així Piferrer i Quadrado, 
per exemple, i Llorente? La castellanització de les 
classes altes, més accelerada i intensa en uns llocs 
que en altres, però general, ha estat un factor 
eficient, encara no prou valorat. Hem de tenir en 
compte que, per un mecanisme mimètic, les classes 
subalternes -majoritàries- són curiosament sensi
bles als comportaments socials de les élites. L'es
panyolisme lingüístic de les capes burgeses s'ha 
refermat, a tot arreu, després de la Guerra del 36. 
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//ew,. 
escriviu 
i parleu^ ̂  
en català 

caiccnwiHs ORTEGA 

ELS ERRORS CONCEPTUALS 
SÓN PERILLOSOS 

I I per què no ens aturem un instant sobre això 

6 1 que acabo d'apuntar? He dit «mimetisme». 
I Ei fenomen, si no em falla la memòria, el 

descriu Prat de la Riba en La Nacionalitat Catalana. 
Ja havia esdevingut costum que els «senyors» 
escrivissin en castellà les seves cartes als maso
vers, i quan tornaren a escriure-les en català, la 
reacció dels pagesos no era favorable: creien que ei 
retorn al català en l'escriptura era com una condes
cendència al seu «analfabetisme», a la seva «igno
rància». Quan els habitants més rics de l'edifici 
parlaven el castellà, els altres tendien a imitar-los. 
Ascendir en l'escalafó classista té, en situacions de 
«conflicte lingüístic» com la catalana, una repercus
sió immediata en la manera de parlar. Existeix una 
vasta literatura sarcàstica centrada en aquest punt: 
en el "quiero-y-no-puedo» dels sectors populars 
que intenten parlar en castellà. Al País Valencià, els 
sainets d'Eduard Escalante retraten exactament 
aquest procés. «Mudar de classe» obligava a 
«mudar de llengua». 

Un procés de doble sentit 

El procés funciona en els dos sentits. Hi ha 
predominat el castellanitzador, Tot i la seva fama de 
«catalanista», la burgesia del Principat -l'única que 
hi compta, als Països Catalans- no ho ha estat tant 
com diuen. La tendència és a suposar que tota la 
burgesia catalana era de la Lliga i que cada 
fabricant del tèxtil venia a ser una rèplica de Cambó. 
La simplificació resulta inadmissible: contradiu l'evi
dència històrica i actual. La burgesia és una classe 
més «contradictòria» del que imaginen els seus 
enemics de classe, i, sobretot, els sociòlegs popu
listes. Que la burgesia és un bloc unànime en un 
determinat nivell d'interessos, això no ho dubtarà 
ningú. Però que no és un bloc «compacte», també. 
No hi ha «una» sola «burgesia catalana»: n'hi ha 

diverses. I, quant a la referència lingüística, més 
encara. Burgesia fou la Lliga que, al Principat, 
abans de la Dictadura de Primo, se significava com 
a catalanista, i burgesia catalana fou també la que 
va jugar el joc d'aquell dictador, castellanitzant, 
espanyolista. I castellanitzant -de vegades malgré 
lui- i espanyolista fou la burgesia catalana refugia
da a San Sebastiàn o a Burgos, adherida a Franco. 
No insinuo judicis de valor, ara. Em limito a 
constatar fets. Quan uns fills de burgesos universi
taris i d'un esquerranisme espasmòdic van cridar 
allò de «/e/ catalàn, lengua de la burguesíaf», no 
sabien el que es deien. 

Certament, una pari de la burgesia del Principat 
fou catalanista, i exerci de catalanista. Uns quants 
mecenatges importants en donen fe, respecte a la 
cultura i a la llengua. Però, després de la victòria de 
Franco, tant la conducta domèstica com les anècdo
tes munificents d'aquesta burgesia, no han estat 
massa catalanistes. I menys encara la de fora del 
Principal. Hi ha hagut excepcions il·lustres. No són 
més que excepcions. Si examinàvem la composició 
d'una entitat tan característica del Postfranquisme 
-millor dit, del Franquisme «encara»- com és 
l'òmnium Cultural, la presència de r«alta burgesia-
hi ha estat mínima. No ha estat una institució 
exactament «popular», perquè no podia ser-ho, 
però tampoc no reunia ni tan sols els detritus 
econòmics de la Lliga. L'actitud de la burgesia 
catalana, de cara al «fet nacional» català, i de cara 
a les angúnies de la llengua catalana, dista moll 
d'haver estat exactament «nacional». Una certa 

LB Fundació Bernat 
Metge, nascuda del 
mecenatge exemplar de 
Francesc Cambó i 
Batlle, comptà amb 
il·lustres col·laboradors, 
com Carles Riba. Al 
retrat hi veiem diverses 
personalitats 
relacionades amb la 
"Bernat Metge" (1934): 
D'esquerra a dreta 
(asseguts), Rompeu 
Fabra, doctor Palma 
(prof. de la Universitat 
de Manila), Antoni 
Rubió i Lluch. Joan 
Estelrich, Francesc 
Cambó. (drets) Fages 
de Climent. Ferran i 
Mayoral. mossèn 
Llorenç Riber, 
Bartomeu Oliver, Joan 
Petit. Josep Vergés. 
Pellicena i Camacho i 
Isídor Ribas. 
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Des del T960, els 
Aplecs del País 

Valencià han estat un 
dels actes amb més 

tradició en la lluita per 
la democràcia i pels 

drets nacionals 
d'aquell País. Per això 

foren reprimitis 
violentament guanyar 

una ratlla. Els Aplecs 
s'han realitzat a 

diverses poblacions 
(Llíria, Castelló de la 

Plana, Bocairent i, 
especialment. El Puig}. 

EI8d'Ocfubrede1978. 
tenia lloc el XIX Aplec 

que, per primera 
vegada tingué com a 

marc la ciutat de 
València, en la plaça de 

bous on s'aplegaren 
més de 30.000 

persones, vingudes de 
Iotes les comarques 
valencianes. En els 

últims anys cap míting 
no havia concentrat 

tanta gent a la Plaça de 
Bous de la ciutat de 

València. I segueix aixi. 

burgesia preferia l'Opus a l'Òmnium, per dir-ho 
ràpidament. Algun dia, en una tesi doctoral, algú ho 
aclarirà. 

El mimetisme 

I torno a la qüestió del "mimetisme». Després 
faré unes consideracions vagues sobre els immi
grats. Ara, voldria observar, ler observar, que una 
relativa catalanització idiomàtica del foraster s'ha 
produït i,per què no reconèixer-ho?, gràcies al 
«mimetisme» a què em referia, però més per una 
convivència «bilingüe», en la qual el català duia les 
de guanyar. Els primers immigrants -de quins 
anys?- es catalanitzaven, a la curta o a la llarga, 
S'és «immigrant» en una primera generació: la 
segona ja és «catalana», parli català o no. Parlar 
català, a Barcelona, no a València ni a Ciutat de 
Mallorca, era un mitjà d'incorporació activa a la 
societat «diferent» on miraven d'incrustar-se. Si el 
burgès parlava en català, el proletari que no volia 
ser proletari sinó burgès, icom no tiavia d'aprendre 
el català? El català, al Principat, i malgrat tot, és 
encara «útil» per a allò que en diuen la «promoció 
social». Ho serà demà? No se sap mai què passarà 
demà. 

Durant una època, que caldria perfilar cronològi
cament, l'«immigrant», a tot arreu dels Països 
Catalans, s'integrava en els costums de la llengua. 
Al carrer, a la feina, en les barreges matrimonials, el 

català s'hi imposava. Hi funcionava el «mimetis
me». Però quan els burgesos parlen en castellà, 
l'immigrant castellanopariant ja no necessita imitar-
lo. No he entès mai aquella polèmica estúpida sobre 
tot això, que, fa anys, implantaren uns xicots 
pseudo-sociòlegs i pseudo-esquerrans. L'immi
grant, desarrelat de la seva terra, ha de començar 
per veure's com un «expulsat». Per qui? £,QuÍ 
l'obliga a abandonar el seu poble, la seva tradició de 
treball, la seva llengua, si molt convé? Són pregun
tes fiabitualment - i fiàbilment- esquivades, quan es 
polemitza sobre això, ara i aci. Després en repren
drem el fil. 

QÜESTIÓ DE MINORIES? 

D
URANT el segle xix i la primeria del xx, la 

supervivència del català disposava encara 
d'unes possibilitats d'aguant gairebé rutinà

ries, d'una inèrcia sòlida. L'oíensiva estatal, malgrat 
tol, no hi va ser massa eficient. L'aparell de la 
"instrucción pública", primera arma de castellanit
zació que podia haver donat resultats a escala 
multitudinària, no va aconseguir-los, de moment. El 
poble catalanoparlant només en sortia "semialfabe-
titzat" en la llengua forastera, si a tant arribava, i, 
per tant, escassament permeable a ella a través de 
la lectura, que era el segon conducte important, 
aleshores, per a la destrucció de l'idioma. Hi hagué, 
mentrestant, la Renaixença, i el Modernisme, i el 
Noucentisme: són maneres de dir, és clar. Tanma
teix, ni tan sols en aquelles situacions es produïa un 
pla d'igualtat en els recursos. Perquè, en la base, hi 
tiavia el fet que els catalanoparlants ni tan sols 
estaven «semialfabetitzats» en la pròpia llengua. Si 
la «lectura» constituïa el vehicle articulador «cultu
ralment» vàlid en una societat lingüísticament con
flictiva, el català duia les de perdre. 
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Repercussió social de la Renaixença 

La Renaixença, en els inicis, no va transcendir 
d'unes minories reduïdes dins la reduïda minoria 
alfabetitzada. Fou essencialment una fabricació de 
poemes, redactats, de més a més, en un llenguatge 
arcaïtzant o supletòriament rural: per necessitat, el 
seu públic havia de ser poc i triat, Sens dubte, 
l'impacte positiu més considerable, cal apuntar-lo a 
decisions marginals al Jocíloralisme lieroic: margi
nals a qualsevol proposta de «cultura» i tot. Penso 
en la dilusió dels càntics i dels fulls devots del pare 
Claret: penso, encara, en el teatre o en els 
romanços, polítics o no, que es divertien amb el 
desballestat «català que ara es parla». Convindrà 
puntualitzar-ho en la mesura que sigui factible. La 
repercussió social de la Renaixença, al Principal, 
que és on arrelà i es va expandir amb una certa 
força, degué ser mediocre. Amb els anys, les coses 
canviaren. O sembla que canviaren, i,Van ser, de 
debò, mossèn Verdaguer o Àngel Guimerà, «autors 
populars»? O Rusiíïol? Rusinol, ja «modernista», es 
feia llegir... 

Quan va morir mossèn Cinto, l'enterrament, 
diuen, va ser una gran manifestació de condolença 
col·lectiva, a Barcelona. No ha estat, el seu, l'únic 
enterrament emocionat. Verdaguer va morir, com 
no sé qui -segons Xènius- deia de Víctor Hugo: «en 
olor de multitud". ^Quants dels milers de catalans, 
o de barcelonins, que participaren en l'acte, havien 
comprat alguns dels seus llibres, i els havien llegits? 
Verdaguer, com Guimerà, ignoro si Maragall i algú 
més, s'havien convertit en «mites» extraliteraris, 
quan ja la Renaixença deixava el pas al Catalanis
me, i el Catalanisme és tota una altra història, o 
historieta. La veneració a Verdaguer va ser més 
aviat pòstuma, En tot cas, una «literatura» mai no 
pot considerar-se «ferma» amb uns quants escrip
tors d'excepció. ^Serà Inoportú que insinuï que ta 
literatura catalana moderna descansa exclusiva
ment sobre deu o dotze escriptors d'excepció? 

Una ocasió perduda 

L'evolució posterior venia afligida per un ingre
dient «estètic», general, no exclusiu nostre: la 
literatura romàntica i postromàntica, a tol arreu, 
havia connectat amb un lector, si no exactament 
popular - i de vegades sí-, relativament popular. I 

sigui dit de passada: fou l'ocasió perduda pel català. 
Des de López Soler a Ayguals d'Izco, tots els 
nostres fulletonistes van escriure en castellà. í els 
postfulletonistes; Blasco Ibàhez, J. M. Gironella, 
Marsé. Fatalment, havien d'escriure en castellà, per 
a guanyar-se la vida. També per altres motius, però 
sobretot per aquest: el jornal. Ningú no hauria de 
ser tan purità que descarregui la seva ira contra els 
qui practiquen -o practiquem- el «bilingüisme». 
Difícilment es pot posar casa amb l'ofici d'escriptor: 
és dificilíssim, si es tracta de ser un escriptor 
solament en català. O la clientela no hi respon, o no 
som capaços de guanyar-ne una. No ho veig gens 
clar. En tot cas, la narrativa «popular», als Països 
Catalans, quan podia ser «popular», funcionava en 
caslellà, amb autors indígenes. En el Vuit-cents, el 
besí-seller es nodria d'efectismes melodramàtics. 
Ningú no va gosar escriure un Maria, la hija de un 
jornalera en català. Ni Eljudío errante, Los misteriós 
de Paris o El Conde de Monte-Cristo. Si hi va haver 
uns Misteriós de Barcelona, com avui La prima 
Montse, havia de ser en castellà. 

Autors «populars» 

Però Narcís Oller no arribà a ser «popular». La 
seva prosa de curial, calcada del castellà i amb els 
gerundis corresponents a un procurador dels Tribu
nals, no era una mercaderia feliç. Més ho va ser 
Rusiíïol, i més Rusinol que la senyora Víctor Català, 
que Raimon Casellas, que Miquel Llor. No faig ara 
valoracions literàries: em limito a referir-me a xifres 
de venda. Amb el Modernisme, la literatura catalana 
no es venia més. Bé: no es venia encara prou. Les 
col·leccions de «L'Avenç» o de «Joventut» s'han 
esgotat setanta anys després -fa quatre dies- en 
les parades dominicals del Mercat de Sant Antoni. 
Les magnífiques traduccions de Josep Carner, 
ieren llegibles quan es van publicar, ho sòn avui? 
(Em demano si no caldrà tornar a traduir Dickens al 
català...) Carner ja fou un escriptor «no popular». 
il·io ho havia estat també Maragall? A mesura que 
la literatura s'esmolava amb unes pretensions 
estètiques refinades, s'allunyava del poble: del 

En la vida dels pobles, 
hi ha dies que es 
converteixen en 
jornades històriques. 
El 27 d'abril del 1947, 
la imatge de la Mare 
de Déu de Montserrat 
era col·locada al tron 
—estoig que una 
àmplia 

campanya popular 
havia fet possible. 
Diada memorable, fou 
el primer retrobament 
col·lectiu després de la 
guerra civil, una 
'•explosió de pals-. La 
bandera catalana 
—col·locada dalt d'un 
cim per un grup de la 
resistència— presidí la 
celebració malgrat la 
prohibició expressa. 

"Aquell dia —escr/vl 
després Josep Benet, 
secretari de la Comissió 
Abat Òliba, organitzadora 
de la festa— deixàvem 
enrera una etapa de la 
nosíra història i n 'iniciàvem 
una altra. A Montserrat 
havíem donat un primer pas 
cap a la reconciliació i el ple 
ressorgiment del poble de 
Catalunya". 

Joan FUSTEH. Per a una cvillura rrajorilàriamerH catalana ' 5 9 



"La Festa Literària de la Nit 
de Santa Llúcia del 1975 

tou un premi per ais premis. 
una expressió dara de 

regraciamenJ per als qui els 
tian mantinguts des dels 
temps més difícils de la 

clandestinitat, amb la 
corjvicció de serviria 

cultura I ei poblB". 

Més de tres mil 
persones pariïciparen 

en el sopar 
commemoratiu del 

vinl-i-cioquè aniversari 
d'aquesta Festa, en el 

curs de la qual són 
atorgats els Premis més 

importants de la 
literatura catalana. 

(Fo!o Postius). 

"consurri". £,Quins tiratges van (enir les primeres 
edicions de Joan Maragall? i l les d'en Carner, o les 
de Guerau de Liosl? I així, fins arribarà Carles Riba, 
a Foix, a l'Espriu. a Gabriel Ferrater, a Brossa, I al 
mateix Pedrolo, 

Un procés generalitzat 

No és que això sigui irregular. En totes les 
"literatures" occidentals s'han desencadenat 
aquesta mena de processos de minorilarisme pro
gressiu. (Proporcions servades, un llibre de poemes 
de Riba no sortia a la llum amb unes expectatives 
de clientela inferiors a les d'un llibre de poemes de 
Paul Vaiéry.) Però el català vivia, en paper imprès, 
de la seva «literatura», mentre que en les altres 
llengües la literatura només era un fragment «cultu-
ral» inserit en múltiples coincidències "aculturals». 

No importa -o s i - que uns quants esteles facin els 
malabarismes més exquisits, si fa gent «vulgar» viu 
en, amb i dins la seva llengua. L'angúnia s'enceta 
en casos, com el català, en què les prestidigitacions 
literàries no tenen el suport d'unes lectures banals. 
Per dir-ho ràpidament: mentre les ofertes de tipo
grafia en els quioscos de la Rambla no siguin, 
almenys, en un cinquanta per cent en català, la 
delicia cultural de Foix, de Pere Quart, d'Espriu, de 
Bartra, de Gimferrer, d'-EI Mall», suposarà ben 
poca cosa. 

Insisteixo: no parlo de «literatura», sinó de «llen
gua»: d'una llengua que, si no es converteix de 
pressa en lectura múltiple i diària a lots els nivells, 
quedarà paralitica entre la llar i els mandarins. Hi 
manquen un "Hola», un «El Caso», un «Interviu», 
un «Playboy», molts «tebeos», la quota pertinent de 
pornografia imbècil o de ciència-ficcíó. 
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NO OFENGUEU LA VOSTlïlA 
CLIENTELA ARRECONANT 

LA SEVA LLENGUA 

noiTAT PER P A L E S T R A 

EL FENOMEN FOLCH I 
TORRES 

J
A que ara commemorem el centenari de Josep 

Maria Folch i Torres, iper què no l'hauríem 
de fer servir com a referència? Sembla que 

Folch i Torres va renunciar a una il·lusió de ser 
novel·lista «normaU» per dedicar-se a dos aposto
lats: el de l'idioma i el d'una determinada ideologia. 
Els qui no procedim del Principal ni tenim l'edat 
adequada no sabem valorar-ho com cal, això. Ho 
lamento, per la part que em toca. Però, segons 
sembla, Josep Maria Folch i Torres va fer "llegir en 
català» una quantilat de persones increïble, al 
marge de les escoles castellanes i contra elles. 
Entre l'Ebre i el Pirineu, i sobretot a Barcelona, la 
confessió és clara: ah, «En Patufet»! I no solament 
era el «Patutet". La incansable gralomania del 
senyor Folch s'apoderà d'uns gèneres narratius de 
plàcida deglució per un cert tipus de lectors i 
lectores. Llegir Folch i Torres, tanmateix, equivalia a 
absorbir unes ben concretes lliçons «morals». La 
mesocràcia de dretes hi trobava un «predicador» 
amable. L'alternativa eren les descarades provoca
cions de la premsa satírica i suaument «sicalíptica'>. 
que tampoc no s'ha de menysvalorar. Era una altra 
opció de llegir en català. 

Dues opcions írrepetibles 

Franco les degollà totes dues. í avui són Írrepeti
bles. Només Déu Nostre Senyor és capaç de 
ressuscitar morts. Avui no són viables, ni el «Patu
fet» ni r«Esquella". Ni el "Papitu» ni el "Be negre». 
Ni "La traca». Les temptatives dirigides en aquest 
sentit, poques, han fracassat. És un problema 
tècnic i de cèntims: en última instància, de "cliente
la» . Si la «literatura» en català per a minories no l'ha 
perduda, l'altra, la paperassa de destinació popular, 
s'ha diluït en el no-res. Després de Folch i Torres no 
hi ha hagut cap més Folch i Torres plausible, ni que 
fos «distint». No hi ha hagut cap «Esquella» ni cap 
"Traca». Potser no podia haver-n'hi. 

Concessions no aprofitades 

Quan els governs de Madrid, al final, van fer-nos 
algunes concessions, sembla'que ningú no ha 

<. .<}^ "^^. í t ^«s-? '^^^: :<^}. %• "-'òM^ 
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émsik 
"Elpoblecataià. enelmés 
profund del cor, ha sentit 
sempre l'esclavatge de la 
pàtria. Eís uns hanatmcai 
llur sentiment en l'acció 
política: els altres, més 
modestos, però més 
nombrosos i eficaços, en ei 
teixir i el desteixir del treball 
diari". 

L'alliberament passa 
perla normalització de 
la nostra quotidianitat, 

sabut aprofitar-les. Una mitjana predisposició favo
rable, ja la van tenir el "Tele/estel» i r«Avui», per 
posar uns exemples: els «lectors» - i compradors-
existien, i ho demostrava l'entusiasme amb què van 
ser acollits al començament el setmanari i el diari. 
Les raons per les quals el setmanari va tenir una 
vida breu i sincopada, i el diari perduri amb una 
continuïtat només dèbil, haurien de ser objecte 
d'examen i de meditació. Hi ha alguna cosa que 
falla. 

íQuè s'ha fet d'aquells milers i milers de «clients» 
que el «Tele/estel» i r«Avui» van aconseguir els 
primers dies? Ben miral, haurien d'haver augmen
tat. Poc o molt, en els últims anys, l'ensenyament 
del català -o sigui: de la «lectura» en català- ha 
progressat. Una apreciable eufòria -lingüística» es 
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EHPOSICIO DE PJlRTEa 
REIHAPATS-AGLOMERATS-TAULERr 

Hi ha qui encara es 
pensa que exhibir un 
rètol en català, fer-hi 
una factura, donar-hi 

compte oral del balanç 
d'una empresa són 
actes ambigus, mig 

permesos o de vegades 
arriscats. Cal bandejar 

aquesta por i aquest 
complex d'inferioritat. 

reflectia en pancartes, pintades, cartells, manifes
tos, lligada als fervors polítics incipients de la 
Postdictadura. Els programes de gairebé tots els 
partits consignen afirmacions prometedores per a 
i'idioma. I això, no solament al Principat, sinó també 
al País Valencià i a les Illes. Si fos possible reduir tot 
això a xifres, la conclusió evident seria que el català 
no ha tingut mai tants "lectors» virtuals. La realitat 
revela, en canvi, que aquestes esperances no s'han 
condensat en accions positivament constants. Els 
sociolingüistes, amb les anàlisis pertinents, haurien 
d'expltcar-nos què passa. Jo tinc la meva opinió: és 
més aviat sinistra, i prefereixo reservar-me-la, ara 
com ara. Espero dictàmens més serens i relaxats. 

No discriminar les posicions heroiques 

No voldria, però, que, en les notes que improviso, 
restessin discriminades les posicions heroiques. 
Posem per cas dos extrems: ef "Serra d'Or-*, amb 
les seves propostes d'«alta cultura», i el "Canigó», 
l'entranyable n̂ full parroquial» del maximalisme, i 
més coses-algunes- en l'endemig. Ni entro ni surto 
en les respectives finances, que, de segur, són 
deficitàries, o, almenys, no massa alegres. Però es 
tracta de papers que, més que "papers». són 
trinxeres: havien acceptat, des de l'inici de l'aventu
ra editorial, la seva condició de «militància" resolu-
da. Mai no agrairem prou a l'Abadia de Montserrat 
l'esplèndida tossuderia d'aguantar anys i anys 
"Serra d'Or». 1 als de "Canigó»? Però això no era. 
no és suficient. Crec que són denúncies implícites 
d'una «insuficiència» general. El comentari, que no 
vull allargar, ens portaria, de nou, a un punt, com 
diria la Maria Aurèlia Capmany, de «pedra de toc». 
En les molles «pedres de toc» que tenim a l'abast, 
n'hi ha una que és essencial: la nostra pròpia 
"dimissió" lingüística. No hem d'atribuir totes les 
culpes a l'enemic tradicional. Seria molt còmode, si 
ho féssim. La culpa també és nostra, i molta culpa. I 
hi ha d'altres «culpes» interterides. 

Però si nosaltres no defensem com cal, catalano-
pariants, el català, qui ho farà? ^El «Ministerio de 
Educación»? 
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REVISIÓ DEL PASSAT 

U
N enfocament seriós del tema ens hauria de 
dur a revisar les vel·leïtats «triomfalistes» 
respecte al passat. Jo no negaré que, en un 

moment detemiinat, no (ossin necessàries, com un 
estratagema per a reanimar ia desanimada «cons
ciència lingüística» dels catalanoparlants. .̂Va ser 
El que s'ha de saber úe Joan Coromines, publicat 
per Moll a Mallorca, i fa tants anys!? No degué ser 
l'únic escrit en aquesta direcció. La idea emergent 
era que, abans del 39, es publicaven no-sé-quants 
diaris en català, hi havia un centenar de revistes 
setmanals o mensuals en català, creixia anualment 
ia publicació de llibres en català. Tot això era 
exacte, sens dubte. Però, no era aixi mateix 
«il·lusori»? La referència a aquells anys «dauratS", 
és vàlida? Pensem que, en l'entretant, no sols hi ha 
hagut Franco, sinó, damunt, uns canvis profunds en 
els mecanismes econòmics i professionals que 
condicionen la indústria tipogràfica. I això, en 
qualsevol idioma: més encara, però, en un idioma 
«minoritari». Abans del 38, fer un diari o una revista 
costava quatre duros; en 1960 una operació similar 
en demana milions. La cosa es repeteix quant a les 
edicions de llibres. Potser, «si» Franco no s'hi 
hagués interlerit, una evolució natural de la societat 
catalana hauria possibilitat fórmules que, de sobte, 
ara costen molt de trobar. No dic que no. Només 
que els fets són els fets. 

Reacció estimulant 
Francesc Cambó, en Per la concòrdia, tocava 

incidentalment el tema. La tàctica repressiva contra 
el català, del general Primo de Rivera, hauria 
produït una reacció estimulant, sobretot al Principat. 
En efecte: mai com aleshores no s'havien publicat 
tants llibres, ni havien proliferat tantes revistes, ni la 
gent s'havia sentit tan «catalanesca», lan predispo
sada a l'autodefensa col·lectiva. És probable. Fins a 
quin punt, tanmateix? Tinc el record, una mica 
boirós, de la lectura llunyana del pamflet Cataluna 
en Espana. escrit per Bartolomé Soler arran dels 
fets del 6 d'octubre del 1934. Segons l'autor, 
afermada l'autonomia d'en Macià, i obertes per a 
l'idioma les portes de la tolerància, tot hi tornava a 
ser com abans. Els catalanoparlants es reintegraren 
a la displicència de llegir en castellà perquè el català 
ja no era la «seva» llengua "perseguida». Va ser 
així? Ignoro si hi ha alguna manera de comprovar-
ho. En tot cas, vist el que avui passa, jo no 
desdenyaria aquesta interpretació, que, al capda
vall, coincideix amb la d'en Cambó. Què hi va 
ocórrer realment? i,És que tant havia pujat el 
nombre de lectors en català «gràcies a» la Primera 
Dictadura? 
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La toponímia 
respectuosa amb la 
veritat històrica: vet ací 
un altre objectiu que cal 
assolir per a la piena 
normalització pública de 
la nostra llengua i del 
nostre ésser col·lectiu. 
Les fotografies que 
publiquem en aquestes 
pàgines han estat 
cedides pel diari A VUI i 
formen part del concurs 
"Fotografieu en català" 
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Que la publicitat 
comercial sigui feta 
majontàriament en 
català i que siguin 

redactats en la nostra 
llengua tota meria 

d'avisos, notes. 
instruccions, horaris. 
tarifes, guies, etc. Cal 
que la gent sàpiga la 

validesa dels 
documents escrits en 

català. 

Acció infinitament més dràstica 

Sota la bota de Franco, la reacció instintiva a 
favor del català, si hagués «volgut» donar-se, no 
hauria pogut tenir-ne l'oportunitat. La Segona Dicta
dura va ser infinitament més dràstica que la 
Primera, en la seva acció contra la llengua. El 
Franquisme, des del primer dia, i fins a l'úUim 
moment, s'havia proposat fer desaparèixer el cata
là. Les mesures administratives preses contra 
l'idioma, amb Franco, no van ser de mera «censu
ra». Hi hagué una «censura» que el català compar
tia amb el castellà; però hi havia alguna cosa més, 
una política deliberada de genocidi cultural. Carles 
Riba solia dir-ho de tant en tant: almenys, jo li ho 
vaig sentir dir més d'una vegada. «Ara no depenem 
de l'humor d'un coronel o d'un buròcrata. La 
campanya oficial contra el català ha estat inspirada 
per algú que sap com es pol fer que mori una 
llengua. Un filòleg...•> I no citaré els noms sobre els 
quals requeia la sospita de Riba, I això que encara 

no s'havia inlrodu'ít la televisió en els nostres 
costums. Ni la ràdio preveia eixamplar ta seva 
audiència a través de la multiplicació dels transis
tors. Carles Riba pensava en l'escola, en els 
periòdics, en els llibres, en el veto a les traduccions, 
en la Universitat, potser en el teatre... Jo crec que 
en Riba tenia raó. I un dia, algú ho especificarà. És 
una qüestió de temps. 

Un tren perdut: els mitjans de 
comunicació de masses 

Però, vull insistir-hi, erraríem si volguéssim fer 
comparacions amb la Pre-guerra o amb la Guerra. 
La «quaresma» de Franco va coincidir amb l'expan
sió d'uns mitjans de comunicació de masses, dels 
quals el català era exclòs per principi: la premsa, el 
cinema, les ràdios, la televisió. Important és l'esco
la, important la Universitat. En la pràctica, impor
tants són els micròfons i la camera, l'altaveu i la 
pantalla, gran i petita pantalla. Més? Probablement, 
sí. Els qui hagin de plantejar-se el problema en 
termes acadèmics o en termes polítics, caldrà que 
s'encarin amb aquesta evidència: una llengua qual
sevol, actualment, si es troba en col·lisió amb una 
altra, o bé recobra o assoleix la integritat dels 
ressorts públics de la societat que la parla, o bé ja 
pot considerar-se difunta. Tardarà més o menys a 
«morir-se», però es morirà. Amb la particularitat que 
no tornarà a ser possible pensar-la, de nou, com «la 
lvlorta-'\/iva", a la manera que ho feien els homes de 
la Renaixença. Que ningú no es faci il·lusions: o tot 
0 res. I no és el català l'únic cas que es veu davant 
una tal disjuntiva. 

Un món diferent 

Avui, la "Competència» amb l'altra llengua, la 
dominant -encara que no sigui la «predominant•>-
no pot sostenir-se a través dels mitjans familiars, 
privats, i generalment pobres, que van ser útils, 
eficients i tot, fa cent anys. El nostre món és tot un 
altre, i l'enfrontament idiomàtic s'ha desequilibrat 
més encara, i el desequilibri, la «desigualtat d'opor
tunitats», s'accentua, per començar, en el mateix 
terreny de les publicacions, La indústria editorial, 
inserida en aquest context lingüístic político-social, 
queda sotmesa a uns condicionaments difícils. 
Quan, en castellà, la majoria dels diaris locals no 
arriben a sobreviure, í,què podem esperar d'una 
premsa en català? Ni que fos tècnicament superior, 
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que tampoc no ho podria ser, ara com ara. Ho 
comporta el sistema, i que cadascú doni al mot 
«sistema» l'abast que vulgui. 

Transcendència del paper imprès, 
encara 

El paper imprès continua tenint una gran trans
cendència, entre els suports essencials dels idio
mes. I en tindrà durant segles, malgrat les predic
cions de McLuhan. El pronòstic d'uns altres 
«mitjans de comunicació de masses" més decisius 
no és, però, equivocat. Hi ha el cinema, hi ha la 
ràdio, hi ha la televisió. En situacions com la nostra, 
el desenvolupament d'aquest instrumental s'ha 
produït en condicions adverses a la llengua domina
da. La història és cruel, sovint, i quan comença a ser 
cruel no para de ser-ho: així ho sembla. Les petites 
victòries aconseguides abans de 1939, no solament 
se'n van anar en orris, sinó que van ser substituïdes 
per la introducció dels grans mass-media obligatò
riament en castellà, tant per imposició administrati
va del Franquisme com per l'acceptació tàcita dels 
catalanoparlants, i per més motius, sens dubte. Un 
cinema en català, seria rendible? I posat que ho fos, 
seria tan rendible com en castellà? El negoci és el 
negoci... 

da: penso, sobretot, en la passivitat amb què els 
catalanoparlants hem acceptat la imposició del 
castellà. A tots els nivells. Davant un televisor, un 
catalanoparlant deixa de ser catalanoparlant per a 
ser televident en castellà, o en francès. 

INFLUENCIA DELS MITJANS 
DE COMUNICACIÓ MODERNS 

•• Deu nos do ser catalans, 

gent de bella anomenada, 

la millor cosa del món: 

vella rel i fresca saba. -

Josep Carner 

El dia 1 d'octubre del 
1960. fou emès per 
televisió el primer 
anunci en català. És un 
nou pas, petit i 
insuficient, però 
necessari, cap a la 
normalització d'aquell 
medi de comunicació 
tan important. No 
podem desestimar cap 
dels passos a donar, 
per petits que siguin: 
lots serveixen per anar 
endavant. 

Ei risc de la passivitat 

Avui, a tot arreu dels Països Catalans - i més en 
la zona sotmesa a l'Estat francès-, la llengua 
dominant té totes les de guanyar; la postergació del 
català, consumada, té unes moll primes oportuni
tats de ser superada. Legalment, les traves s'han 
afluixat. Però s'han afluixat massa tard. Si l'empen
ta iniciada el 1931 no hagués estat dramàticament 
interrompuda, probablement nosaltres no hauríem 
de lamentar uns obstacles tan aguts. La castellanit
zació dels Països Catalans de l'àrea espanyola s'ha 
endurit. I no penso solament en la multitud immigra-

E
N la desestabilització social del català, i fins i 
tot en la familiar, la ràdio, primer, i la 
televisió, després, han estat factors determi

nants. El cinema hi coadjuvava. Però, a mesura que 
s'escampava l'ús de la ràdio, s'encetava una 
situació inèdita: per primera vegada, des de feia 
gairebé mil anys, en els domicilis de llengua 
catalana s'introdu'ía una veu que parlava en castellà 
-0 cantava en castellà- durant hores i hores, cada 
dia. Ningú no podia ser tan impermeable perquè 
aquesta ingerència lingüística, ben rebuda, no 
repercutís en els hàbits col·loquials, El primer pas 
de la castellanització havia estat, en el xvi i en el 
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XALET " L A LECHERA" PREMI EXTRAORDINARI DEL TERCER CONCURS INFANTIL OE 

RÀDIO ASSOCIACIÓ DE CATALUNYA 

of.rt p.r SOCIETAT NESTLÉ 

Concurs de llengua 
catalana organitzat per 

Ràdio Associació de 
Catalunya, la qual 

emetia totalment en 
català. Josep Torres 

Vilatà-TorasKi» fou un 
dels peoners d'aquella 
ràdio catalana que no 

pogué ser. L'any 1976 
Ràdio 4. pertanyent a la 

RTV Espanyola, emet 
Íntegrament en català. 

Alguns programes 
d'aquesta emissora 

frueixen d'una 
audiència creixent, fruit 

de la integració del 
públic receptor i del bon 

fer dels professionals 
que els corr^anden. 
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XVII, el íet que els catalanoparlants s'acoslumessln 
al castellà. En alguns segles, s'hi acostumaven amb 
el tracte dels forasters -castellans- que venien a 
aveïnar-se entre nosaltres, amb els frecs amb les 
tropes castellanes que anaven i venien per aci, amb 
els sermons dels capellans barrocs, amb el pas dels 
cómicos de la legua, amb... Aquestes intromissions 
expliquen moltes coses. La ràdio les superava. La 
televisió, de seguida, les ha magnificades. És una 
dada que no hem d'oblidar. 

Consolidació de la Influència del 
castellà 

Perquè, en el millor dels supòsits, i per mès 
catalanescos que siguin els receptors, ia influència 
del castellà sobre el català es consolida. Torno a dir 
que no és cosa d'ara: ve de ta segles. Només que 
ara és més efectiva i més ràpida, i es produeix 
enmig d'una "inconsciència» global. També hi era, 
abans, aquesta «inconsciència». A partir d'un cert 
moment -un moment clau-, els catalanoparlants 
parlaven català sense adonar-se'n: una mica com el 
burgès-gentilhome de Molière que ignorava que 
parlava en prosa. 0 pitjor encara. I el català que 
parlaven restava contaminat pel castellà invadent, 
afectant el lèxic, la prosòdia, la sintaxi, i més, el 
sentit social de l'ús de l'idioma. El capítol més 
fonamental d'una «història social de la llengua 
catalana» seria aquest: el que aclarís com el poble 
catalanoparlant s'^acostuma» al castellà. Com, 
quan i per què. Això és anterior a les mesures 
repressives adjacents a la Nova Planta. Un cop 
acostumats al castellà - a entendre'l poc o molt-, els 
catalanoparlants de la Península i de les Illes ja no 
necessitaven gaires pressions per castellanitzar-se. 
Els del Continent ja estaven condemnats al francès. 
Si això era inflexiblement lògic en el temps pre-
àudio-visual, què no serà avui? 

Rescatar l'utillatge 

L'única possibilitat seria rescatar l'utillatge àudio-
visual per al català. Trobo que és un pas a donar, 
abans i tot que recuperar l'escola o la Universitat, o 
la tipografia. Sota la Dictadura, no hi havia res a fer. 
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Prou que ho haurien aconsellat al Generalísimo els 
seus assessors filològics, aquells que temia Carles 
Riba. Si per a Franco l'enemic era el "Catalanisme», 
algú 11 hagué de dir que havia de començar per 
l'idioma. Hi hagué molts franquistes catalanopar
lants i catalanoparlants conscients. Van comprovar 
que la maniobra era ben calculada. No hi tenien res 
a fer, per més adhesions al «réglmen» que hi vagin 
formular. Hi ha dos llibres molt instructius sobre el 
particular: Los catalanes en la guerra de Espana, 
d'un tal senyor Fontana, i Los valencianos en San 
Sebastiàn. de Teodor Llorente i Falcó, fill del poeta 
Llorente. Són anècdotes delicades. Les deixarem 
de banda. 

La raó de Rovira i Virgili 

Simultàniament, o una mica després, en la 
«Revista de Catalunya», que es publicava a París, 
Rovira i Virgili posava el dit en la plaga. Rovira i 
Virgili venia a dir: «Més m'estimo un diari anticatala-
nisia en català, que no pas un diari catalanista en 
casíe//à.» L'afirmació, d'entrada, pot semblar discu
tible. No ho era, aleshores, ni ho és ara: si un diari 
«anticatalanista» pogués funcionar en català, aca
baria creant '^catalanistes». En canvi, tot el «catala
nisme» que s'hagi pogut intentar en castellà -el 
«Destino» del senyor Vergés, ben poc «catalanista» 
tanmateix- ha vingut a refermar la castellanització. 
Í,Que no podien fer una altra cosa? Podrien no 
haver simulat fer '-catalanisme», I quin «catalanis
me»? No negaré que, d'alguna manera, publica
cions com el «Destino» van col·laborar tangencial
ment a mantenir la «flama sagrada». I que consti 
que jo m'hi vaig apuntar. Però fou una trampa. 

No podem perdre temps 

El català, a les acaballes del Franquisme i avui, 
ha tingut un mòdic accés als «mitjans de comunica
ció de masses»; al cinema, a la ràdio, a la televisió. 
No és suficient. Si el català no ha de «morir», caldrà 
instaurar-lo plenament en aquesta línia. No estem 
per perdre temps. Cal catalanitzar el cinema, cal 
catalanitzar la ràdio, cal catalanitzar la televisió, i 
urgentment. I els diaris, és clar. Però, com? ,̂1 qui 

ho podria fer? Hi ha, en uns casos, el monopoli de 
l'Estat, que, atot estirar, farà concessions no massa 
clares. Si n'ha fetes algunes al Principat, en la ràdio 
0 en la televisió, i sí arriba a ser condescendent amb 
les Illes, que no ho sé, al País Valencià -àmbit 
catalanopariant dens, malgrat el seu «bilingüisme» 

Malgrat l'estretor amb 
què tia d'actuar, el poc 
temps de què disposa i 
la pèssima col·locació 
dins els horaris 
d'emissió, la televisió en 
català tia donat boryes 
mostres d'eficàcia. 
Programes com "Vostè 
pregunta". 
•'Personatges» (que 
assoli una audiència 
notable fins la seva 
«defenestració»), 
«Terra d'escudella», 
eic. han gaudit—i 
guadeixen— 
d'acceptació i prestigi. 
L'assoliment d'una 
televisió plenament 
catalar)a i amb 
continguts de qualitat és 
una lluita que tot just 
comença i que cal que 
tots els catalans fem 
nostra. 
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El cinema, un art ai qual 
no hem tingui 

possibilitat d'accedir 
amb normalitat, malgrai 
haver estat Barcelona ia 

seu inicial d'una 
incipient indústria 

cinematogràfica. «La 
ciutat cremada" és una 
mostra del bon cinema 
català que és possible. 

Aquesta pel·lícula ha 
aconseguit d'atreure 
durant molts mesos 

públics considerables i 
ha assolit guardons 

internacionals com el 
Premi de Montreal o el 
recent del Festival de 

Biarritz. És un cami. 

^ M ^ ' - ' - T ^ 

territorial- hi ha una sistemàtica marginació del 
català. I hi ha l'empresa privada. L'empresa privada, 
que va a fer diners, no adoptarà el català fins que el 
català no sigui lucratiu en la publicitat. Igual que el 
cine. I igual que tot. És el «sistema». 

Massa interessos creats 

L'anomenat "Estado de las autonomías". que 
seria l'actual, tampoc no es mostrarà gaire disposat 
a cedir en matèria d'idioma. I ho hem d'entendre. Al 
cap i a la fi, entorn del castellà, hi ha massa 
interessos creats perquè gosin fer moltes conces
sions, ni que volguessin, que no voldran. El restabli
ment del català en uns mínims graus d'oficilialitat 
implicaria serioses ruptures en tots els escalafons 
burocràtics -des dels mestres d'escola a l'adminis
tració de justícia, passant per mil oficines-, i això no 
ho consentiran sense infinites resistències. Mani qui 
mani, per descomptat. Una "autonomia» per a 
Obres Públiques o per a Sanitat -seria una descen
tralització- potser s'animaran a atorgar-la. i encara 
amb parsimònia. Pel que fa a la llengua, seran tan 
restrictius com podran. Ja sé que val més una mica 
que no res, i hem d'acceptar les coses com vénen, 
No ens hi hauríem de resignar, però. 

LES ACCIONS POSITIVES 

A
les primeres condescendències del Franquis

me, com l'edició de llibres o la represa del 
teatre, un dia, se n'afegi una altra: la cançó. 

Era la nova cançó: en deien «nova» per marcar 
distàncies, en la intenció i en el caràcter, amb el 
repertori tradicional dels orfeons i amb l'estil ja 
caducat dels cuplets. Inicialment, fou una imitació 
dels char}sonniers francesos aleshores en voga, 
més aviat literaris, i de fet, no pocs d'aquells pioners 
ni tan sols sabien cantar. D'entrada, tot allò no feia 
por: era cosa d'aficionats, sense gran repercussió 
popular, limitades les actuacions a locals petits i 
pràcticament secrets. ''Els Setze Jutges», i Raimon, 
i algun espontani coincident, no tardaren a obrir-se 
un camí que es revelà fructuós. Els catalanopar
lants començaven a sentir unes cançons que ja no 
eren «folklòriques»: que semblaven «normals». I 
que eren «normals» per a una determinada cliente
la. El segon pas va ser la introducció del disc. El 
disc suposava ingressar en els mass-media més 
vius. 

El cinema i la ràdio impossibles 

La catàstrofe del 39 havia impedit qualsevol 
proposta d'un cinema en català, d'una ràdio en 
català. Jo no sabria dir ara què s'havia fet, fins 
aleshores, en català, per al cine i per a la ràdio. 
Alguna cosa. però no suficient, ni de bon tros. El 
cine i la ràdio -el cine sonor, és clar- van tenir la 
seva expansió en l'època de Franco, i, exclusiva
ment, en castellà. El disc, sobretot a partir de la 
difusió dels sistemes que superaven les 75 revolu
cions, i de l'abaratiment dels aparells reproductors, 
s'instaurava com un mitjà d'àmplia penetració. Un 
disc, comparat amb un llibre, representava un 
avenç considerable. íQuantes persones arribaven 
a llegir llibres en català? Sentir una cançó catalana 
en un giradiscos domèstic o amistós significava 
recuperar per a la llengua un sector de poble, que. 
així, s'hi trobava identificat. Més que més, quan els 
de la «nova cançó», amb més o menys traça, 
imbuïen en les lletres que cantaven les dosis 
"tolerades» de critica social i de reivindicació cívica. 
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Els entrebancs com a normalitat 

Tot quedava molt lluny encara de les necessitats 
immediates de l'idioma. Quan els de la "cançó» van 
eixir dels caus clericals on començaren, i atreien 
auditoris més vastos, les autoritats franquistes van 
posar-hi tants entrebancs com van saber. Censu
res, mulles, prohibicions: tot el que es vulgui. I van 
evitar fins on pogueren-i ho podien io t - l'accés dels 
cantants catalans a les ràdios i a la televisió. La 
"Cançó" tenia un defecte, si puc parlar de defecte: 
un dèficit, fóra una manera millor de dir-ho. Ha 
estat, dins la seva projecció majoritària, «minorita-
rista». Un percentatge important de la societat dels 
Països Catalans, que ja era immigrada i castellano-
parlant, preferia les manufactures anodines de la 
canción espanola. andalusoide, que ben sovint 
emergia de la mateixa Barcelona i que, per a major 
inri. fins i tot arribà a codificar una "fumba catalana^ 
d'un remotissim aire gitano. 

No vull entrar en la història caòtica i su'ícida de la 
«nova cançó". La maniobra, en els seus orígens, i 
encara avui, disposava d'elements d'esplèndid 
atractiu, els quals, de més a més, procedien de tots 
els Països Catalans, i que, engatgés o no, van 
permetre unes coagulacions d'entusiasme increï
blement superiors als pamflets clandestins o als 
discursos dels líders tolerats en la «transició». Cal 
recordar alguns recitals d'en Raimon i de Lluis 
Llach, i d'altres, sens dubte, que, quan el Franquis
me semblava fer figa, reunien més gent i injectaven 
més coratge que qualsevol míting de l'oposició. 
Comprenc que avui, a penes cinc o sis anys 
després, l'«oposició" es desenganxi de la fcançò»; 
s'equivoquen els «partits» en qüestió. També, en 
canvi, és positiu que els cantants supervivents 
aspirin a ser escoltats com a cantants «normals», i 
en català. La «nova cançó» s'ha desfet, i els qui 
encara s'hi aguanten, per més audiència que 
tinguin, no poden fer el que haurien de fer per a la 
llengua. 

Els enemics actuals 

Quant als cantants, si cal afinar l'anàlisi, la 
competència ja no és solament el castellà folklòric. 

sinó també l'anglès multinacional de les discote
ques. El castellà desplaça el català, i l'anglès 
desplaça el castellà. En les discoteques autòctones 
ningú no «escolta» les paraules, i tant se val 
l'idioma en què siguin cantades. Això deu passar, 
aproximadament, igual a Alemanya, a França, a 
Itàlia, a l'Argentina: a tota la «sacrosanta àrea del 
dòlar», com deia Pere Quart. L'anglès és, per a 
nosaltres, un idioma colonial que se sobreposa al 
colonialisme del castellà. La «cançó», repeteixo, és 
una cançó literària. Manolo Escobar, Peret, i tutti 
quanti, són els Ídols de la població. No dels 
immigrants: de tothom. I si no són els que cito seran 
Raphael, Camilo Sesto, Julio Iglesias o el fill 
d'aquell torero famós, que ara no recordo com es 
diu. 

Amb el propòsit de 
normalitzar el cinema 
pera nois i noies, 
Riailes. Cavail Fort i 
Drac Màgic treballen en 
el doblatge de 
pel-iicules en català. Els 
resultats són ben 
coneguts: La Ventafocs 
(magnifica versió txeca 
del conte famós), Un 
invent diabòlic /La 
flauta dels sis barrufets, 
un dels èxits del cinema 
infantil d'aquest any. 
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l'any 1961, einuclide 
gent que organitzava 

classes de català a 
Barcelona ja de forma 

sistemàtica, encara que 
clandestina, va llogaria 

sala del Centre 
Comarcal Lleidatà per a 
ferhi sessions de "ball» 

amenitzades per un 
conjunt nomenat «els 

Pioners"; format 
expressament. A la foto, 

cantant Cloti Miró, 
Roser Prat i Joan 

M. Rigol. Totes les 
lletres són en català 

(originals o traduïdes) i 
destaquen les de Josep 
M. Andreu. Lluis Albert 

posà música on 
convenia. (Fotos Jordi 

Gumi). 

Justificació del xaronisme? 

Convindria veure, ja que toquem el tema, si no 
tenen la seva raó de ser - i molta «raó de ser»- ets 
grups que vociferen sobre pautes xarones o «xava-
caneS". El seu públic és més extens. Penso en «La 
Trinca", i estic obligat a pensar en "Els Pavesos". 
Enlre l'un nivell i l'altre hi ha l'espai per a «Al tall-*, 
que no sé si té una rèplica al Principat i a les Illes. 
Però la xaroneria - o «xavacaneria'»- ha eslat, 
històricament parlant, un punt de salvació per al 
català, com per a totes les llengijes postergades. Si 
suprimir Pilarra -o Escalante- en una imaginària 
història del català, potser ni jo escriuria avui en 
català ni el meu lector em llegiria. I qui diu Pitarra i 
Escalante, diu els capellans que acudien al vernacle 
per a les seves novenes i per als seus cantables. 

EL RISC QUE CORREM 

VOLDRIA insistir, tanmateix, en el risc «cultura-
lista-' a què ens veiem induïts. Espero que, 
«llibresc» com sóc, les meves reticències 

d'ara no seran mal interpretades. No es tracta sinó 
de subratllar el fet que puguem excedir-nos, quan 
arribi el moment, en un sentit massa pedagògic o 
il·lustrat en l'ús dels mitjans de comunicació. La 
"Cultura catalana» dista molt de trobar-se en condi
cions afables: d'acord. Però i,\ '& «no-cultura» 
catalana, o sigui, en català? Si això de «no-cultura», 
sembla poc adequat, poseu-hi «pre-cultura» o 
«paracultura», no hi fa res: intento designar, d'una 
manera o altra, el vast espai d'activitats no específi
cament culturals lligades a l'idioma, sense descar
tar-ne els nivells més baixos. És un terreny que ha 
quedat a disposició del castellà, i hi continua. El 
meu escrúpol s'alimenta del temor que hi hagi una 
confusió de «funcions», i que, en definitiva, l'oportu
nitat es frustri per un (rop-de-zèle mal entès. Jo sé a 
qui m'adreço. 

El risc del cultisme 

El catalanoparlant, posat a ser televident, iha de 
ser distint del televident de qualsevol altre lloc -o 
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Els "Setze JulgeS" son 
precisamenl tretze: 

Miquel Porter. Llicenciat 
en Filosofia i Lletres. 

Remei Margarit. 
Professora de música. 

Josep M. Espines. 
Llicenciat en drel 

Escriptor 
DelfiAbella. Doctoren 

medicina. Psiquiatre. 
Francesc Pi de la Serra. 

Pèril mercantil 
Enric Barbat. Aparellador. 

Guillermina MoSJa, 
Estudiant de Filosofia. 

Mana del Carme Girau. 
Estudiant de Farmàcia. 

Marti Llaurador. 
Estudiant de música. 
Joan Ramon Bonet. 

Oficial de marina 
mercant. 

Maria Amèlia Pedrerol. 
Estudiant de batxillerat. 

Joan Manuel Serrat. 
Estudiant de Ciències 

Biològiques. 

l lengua- del món? Els best-sellers de la innanitat 
internacional, ^ha de llegir-los la gent d'aquí neces
sàriament en castellà? ^1 els «tebeos» - o comics-
per a infants i per a adults? I...? Si féssim un 
recompte de les representacions teatrals en català 
tetes en els últims tres anys, no em sorprendia que 
en resultés un alt percentatge de Shakespeare, 
potser escandalosament superior, en proporció, al 
que donarien les cartelleres d'Anglaterra. Té això 
alguna lògica? Benvingut Shakespeare. i molt: com 
més sucre, més dolç. No estic defensant la «barbà
rie». Significa, senzillament, que el públic del teatre 
en català és, només, un públic culte. La resta de la 
població catalanoparlant omple, mentrestant, les 
platees dels locals on actuen en castellà. O a casa, 
mira els horrorosos telefilms ianquis, que, qué hi 
farem, escolten en castellà. La «competència» 
torna a plantejar-se. Et nostre «conflicte lingüístic» 
té aquestes amargures. 

Hi ha hagut, en les últimes dècades, temptatives 
popularitzants o populistes. Sense abandonar el 
teatre, pensem en l'èxit mesocràtic de Joan Capri, a 
Barcelona, per exemple. Hi ha hagut, i hi ha, alguna 
revista per a criatures amb historietes gràfiques 
normals, Hi va haver, un dia, «La cua de palla», que 
brindava un material narratiu de lladres i serenos 
tan ben triat com fascinant. Però tot això, i més, en 
uns casos tenia unes limitacions inflexibles, i. en els 
altres, hagué de cancel-lar-se per desassistència 
dels clients possibles. Algú podrà contestar-nie que 
el clima-lingüístic- no era propici. No ho és encara. 
Sigui així o no, resta pendent el problema dels 
"beneficis». La majoria dels catalanoparlants no 
saben llegir en la seva llengua. Només saben 
«escoltar-la». Aleshores? Aquestes «indústries», 
en català, són deficitàries. No hi ha «producció», 
per tant, En conseqüència, els catalanoparlants han 
de consumir necessàriament «castellà». És un 
cercle viciós. 

El to de la llengua 

I no acaba aquí l'embolic. Hi ha, també, la qüestió 
del «to de llengua». Í H Í pensen, hi pensem tots, 
escriptors, editors, actors, cantants, conferen
ciants? El català és un idioma amb mala sort. De les 

" En el momanl que entrem 
en la miniscxietat de 
consum (som a cavall dels 
anys 50 i 60) es ta evident 
que manquen els mass 
media i que la seva 
conquesta per la via política 
ós lluny encara, ningú no ho 
sap millor que els polítics. 
Vet aquí. doncs, que Josep 
Benet, advocat, sense cap 
propòsit de cantar una 
cançó: Lluís Sen-ahima. 
advocat i poeta, amb un 
decidit entusiasme per les 
cançons: més tard Josep 
M. Espinàs. entusiasta de 
Brassens i traductor de les 
seves cançons, amb veu i 
guitarra: Miquel Porter, 
apassionat pel íealre I pel 
cinema, també amb VBUI 
guitarra, es proposen 

d'elaborar una cultura 
vehicle, una cultura que 
serveixi de pont entre la 
gent del carrer i la llengua, 
el tarannà, l'humor, i la 
tendresa catalana. 
La Wova Cançó comença. 
Es forma un grup amb el 
titol absurd d'Els setze 
jutges, que no són setze ni 
són jutges, que utilitzen un 
fragment de la frase clau 
pBr esdevenir un t>on 
catalana fon. Precisament 
quan es volia arribar a la 
desaparició pública de la 
llengua catalana, uns 
cantaires recorden la frase 
plana de ges i d'esses 
sonores, com un crií de 
combat que retorna la 
llengua prohibida al carrer» 
M. Aurèlia Capmany. 
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Jaume Vidal Alcover ha 
fet, lúcidament, l'anàlisi 
de la "Nova cançó», 
dels seus continguts i 
dels seus noms: 
a) La crisi de )a tradició. 

La reconversió de íes 
cançons populars 
donant-los una nova 
vigència popular, que 
arrenca da Josep M. 
Espinàs. passa per les 
paròdies d'en Pau Riba 
i més tard da la Trinca, i 
té la seva més viva 
expressió en les noves 
cançons populars de la 
Marina Rossell. 

tènues diferències dialectals que Ramon Muntaner 
desdenyava en la seva època, hem caigut en el 
fraccionament dialectal més primari. Amb una de
mografia petita, si, damunt, hi afegim una suposada 
"llengua estàndard» que ja no val per a Tortosa o 
per a Lleida, ni menys encara per a les Illes o el Pals 
Valencià, ^on anirem a parar? Mentre el joc sigui 
estrictament «literari», no tindrà gaire importància. 
M'imagino que Foix o Espriu llegits a València són 
com l'Estellés llegit a Barcelona: hi ha un «localis
me» magnífic en els versos d'aquests tres senyors. 
Però un idioma no se sosté amb les cimes de la 
lírica; la seva unitat ha de ser, sobretot, col·loquial, i 
a un nivell que afecta la mateixa literatura. iOui s'ha 
preocupat fins ara de trobar el punt dolç que faciliti 
la recuperació «unitària»? Ja sé que els obstacles, 
de fonètica sobretot, i de lèxic, i de morfologia, són 
penosos. Alguns consells, com els de Joan Coromi
nes, donats als grups teatrals de Barcelona, em 
semblen un error: els farien créixer. Reduir el català 
al barceloní serà, a curt termini, eficaç: serà també 
convertir el català en un idioma municipal, i fomen
tarà el cantonalisme. 

L'èxit üels Selze Jutges 
fou rotund, però el 
mateix èxit els féu 

desaparèixer perquè el 
poble volia noms. 

figures: Raimon. Joan 
Manuel Serrat, Mana 
del Mar Bonet i L·luis 

Llach són probablement 
els exponents màxims 

del moviment. 

Fragmentació intencionada 

Un cantonalisme que ensenya l'orella, novament, 
estimulat des de Madrid. La tàctica, ja vella, 
consisteix a erigir un «valencià» i un «mallorquí», 
que, successivament, poden dividir-se en un «llei
datà», en un «menorquí», en un ••tortosí», en un 
«eivissenc", en un «alacantí», i en mil peces més 
del mosaic viu que és tot idioma, Per aquest cantó, 
com per qualsevol altre, els «fets diferencials» són 
infinits: unes variants de vocabulari, una entonació, 
unes formes verbals disperses. Les llengües «impe
rials», a través d'escoles, de micròfons, de diaris o 
revistes de gran circulació, han establert una koiné 
potable: vàlida per damunt els estrats socials i les 
divergències geogràficament constatades. En cas
tellà, ho sentim cada dia en la televisió, quan les 
pel·lícules nord-americanes - i igual seria si fossin 
soviètiques- ens vénen «doblades» de cara al 
mercat hispano-americà. Ja no és el castellà de 
Burgos o de Valladolid, ni és el Oiccionario dels 
acadèmics. És un tràmit pragmàtic que, alhora que 
rendeix econòmicament, preserva la unitat de la 
llengua. 

No m'atreveixo a expressar la meva opinió sobre 
el particular. Vindria velada per objeccions d'expe
riència. Però la conclusió fóra que la dificultat no és 
insuperable: que la koiné ~ino la va aconseguir 
Pere el Cerimoniós, amb la seva Cancelleria, que 
eren quatre gats d'escrivans i d'escrivents?-, una 
koiné acceptable de Salses a Guardamar i de Fraga 
a Maó, pot ser factible. I si no ho és, pleguem. La 
demagògia locaüsta sempre hi serà a l'aguait: una 
demagògia, torno a dir-ho, i amb coneixement de 
causa, fomentada des de Madrid. A París, ni lan 
sols en fan cas. Ens trobem acarats amb una 
sinistra maniobra de fomentar les «llengües regio
nals», i com més «regionals», millor. Al Pals 
Valencià, uns ex-fabristes s'estan inventant una 
ortografia grotesca que, malgrat els seus esforços, 
encara té molt de fabriana. El propòsit explícit és 
ofegar el català, amb l'excusa de convertir-lo en 
«valencià», i ofegar definitivament el «valencià»... A 
Madrid, saben el que fan. A Barcelona, no. Ni a 
València. A les liles? 
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b) La sàtira social, de 
vella tradició europea, 
que en^ror^ca amb 
Brassens i tò un dels 
seus millors 
representanls en 
Francesc Pi ÜB la Serra 
i l'Enric Barbat i que 
ens ofereix ur7 dels 
millors poemes-cançó 
que canta en Pi de la 
Serra amb lletra de 
Pere Quart. 

L'escola i els «mass media» 
a conquerir 

«Normalitzar» el català vol dir l'escola, la ràdio, el 
cinema, la televisió, i vol dir assumir tot això amb 
una decisió «nacional» clara i amb una flexibilitat 
simultània de cara a totes les propostes que els 
mass-media i l'ensenyament tenen pendents, de 
cara al poble i de cara a rAdministració. N'hi ha 
unes de verticals i unes altres d'horitzontals. Les 
verticals abracen lot el que una llengua exigeix per 
a sobreviure, entre la «cultura» i la «infracultura», 
en un àmbit regional. I les horitzontals miren la 
recuperació de les perifèries. El català és una 
llengua «perifèrica», però, al seu torn, té les seves 
«perifèries»: el «valencià», el «mallorquí", i etcète
ra, actuals, passades-Marc, Llull, Martorell, Turme-
da. Roig,- i futures. 

QUI ÉS CATALÀ 

T
ANT com he pogut, al llarg d'aquesta divaga
ció, m'he referit als «catalanoparlants». Per 
dues raons. La primera: dir «catalans-» per 

mencionar tots els catalanoparlants és un terme 
discutit. I no per mi. La segona: hi ha una quantitat 
considerable de «catalans» que no parlen en català, 
i que no tenen més remei que ser catalans, ells i la 
seva descendència. Deixem de banda, ara, si són o 
no «catalans» els valencians i els mallorquins - i els 
de la Catalunya Nord- que parlen en català, per 
més dialectal que sigui. Hi ha l'allau de castellano-
parlants que, des de molt abans de la Guerra 
d'Espanya, i sobretot després, s'han instal·lat en 
l'àrea lingüística catalana. La cosa, sembla, comen
çà amb fvlartinez Anido. Una «invasió» pacífica de 
mà d'obra barata era útil a l'oligarquia castellano-
andalusa, que amb l'emigració dels seus súbdits 
superflus es treia problemes de sobre, i era útil 
també per a la burgesia dels Països Catalans, que 
s'aprofitava d'aquesta reserva de força de treball. 
L"«immigrant», generalment, no pensa tornar al seu 
lloc d'origen: esdevé «català», si no ell, els seus 
fills, i ho són els seus néts. Parlant ja català? 

c) La denúncia de la 
taísetat i de la injustícia 
i el clam per la veritat, 
que trobem en les 
cançor^s d'en Raimon.-
Diguem ro, o L'Estaca 
d'en Lluís Llacb o Sa 
cançó de Son Goletes 
d'en Guillem d'Efak. I 
entre totes no podem 
oblidar l'emocionant 
cançó d'en Lluís 
Serrahima: Què volen 
aquesta gent, lan ben 
cantada per (a tvfaria 
del Mar Bonet. 

d) La rebel·lia de la 
joventut, feta de 
confiança en la pròpia 
riquesa de la /oi/eníu/, 
del refús dels valors 
que són moneda 
corrent i de la seguretat 
inamovible dels adults. 
En poden ser exemple 
Ara que tinc vint anys 
d'en Joan fvianuel 
Serrat, i encara més 
Me'n vaig a peu. 

Bj I en últim terme, la 
cançó es jusliíica per la 
cançó rnateixa, iantsi 
és amorosa, com si és 
irònica: la cançó que 
més emparenta amb 
les velles cançons dels 
chansonniers 
francesos. 
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Aneu dels Països 
Catalans reneix la 

cançó popular, aquella 
admirada i oblidada 
cançó popular que 

havia extasiat els 
nostres renaixentistes. 
Reneix per uns camins 

adequats a la seva 
essència popular, 

encara que sigui per 
l'embat que desvetlla el 

folk americà. Neix o 
reneix amb ritmes 

forans i connecta de 
seguida amb l'oïda 
quasi adormida del 

poble. Jaume Arnella, 
XescoBoix, IsidorMari 

d'Eivissa i Maria del Mar 
Bonet. Uc, i Sa 

Traginada de Mallorca I 
els valencians Els 

PavesosiAl Tall, i tants 
d'altres. 

Arrelar-se, costa 

No ens hem pas d'enganyar: és català el qui parla 
català, 0, a tot estirar, ei qui, sense parlar-lo, creu 
que ha canviat de «nacionalitat», de ^-societat», de 
«món». El lumpen agrari que ha ascendit a la 
condició «proletària», gràcies a Barcelona, a Elx, a 
Badalona, a Alcoi, a València, a les àrees industrials 
del Principat i del Pais Valencià, i ai «sector terciari» 
del turisme, amb el ram de la construcció inclòs, 
s'incorpora al -món català», li agradi o no. Una 
manera d'incorporar-s'hi seria estar en contra. Les 
primeres pintades, a Barcelona, deien: "Queremos 
una Catalana sin catalanes>', i fou pels anys de la 
Guerra d'Espanya. I abans, el lerrouxisme. Però, 
i,com podrien deixar de ser catalans, ni que fossin 
catalans espanyolistes, d'en Lerroux o de la FAI? La 
contradicció d'aquests centenars de milers de per
sones és que les han «desarrelades" i que els costa 
d'«arrelar-se». 

Necessitat d'integració 

«Són catalans tols aquells qui treballen i viuen a 
Catalunya», deia un eslògan polític, molt difós en 
els darrers anys. I no estava gens ma! vist, això. 
Però, ^responia de debò a una exigència «nacio
nal» clara? L'enyorat Joan Ballester i Canals solia 
impugnar-ho: no li semblava suficient. De fet, no ho 
és. Per més aigua que vulguem abocar al vi, la 
qüestió dels immigrats passa per una necessitat 
d'integració a la societat que els rep, i la llengua 
ocupa un lloc definitiu en aquest tràmit. Cal alguna 
cosa més que "Viure» i "treballar». L'assimilació 
idiomàtica, no solament en l'etapa de Franco sinó 
avui mateix, resulta difícil. Hi mancaven, i hi 
manquen, els mitjans adequats per a propiciar-la, 
negats per l'Estat espanyol. I negats a consciència. 
Algun ministre de la Dictadura no va tenir cap 
escrúpol a confessar-ho: estimulant la ^'invasió 
pacífica» dels treballadors castellanoparlants, la 
unitat de l'Estat venia reforçada, perquè, a la llarga, 
produiria la castellanització total dels Països Cata
lans. 

Un futur poc favorable 

Fins a quin punt la maniobra ha reeixit? Pensem 
que, avui, segons diuen, un quaranta per cent de la 
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Raimon canta a la 
Universitat, als 
caputxins, al Palau. És 
la feu de la revolta i de 
l'esperança. Les 
multitudinàries 
concentracions de 
Canet són com un crit 
de llibertat, un crit que 
pertoca de L·luis Uach 
ressonaria amb força, 
convicció i seguretat al 
Palau dels Esports la nit 
del 8 de gener del 1976. 
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Les tradicions i les 
festes populars 

apleguen un públic cada 
dia més nombrós i ens 

fan arribar l'herència del 
passat, una herència 

que cal actualitzar, tot 
conservant-la. La 

Patum de Berga és la 
més coneguda i 

multitudinària de totes 
les festes populars de 

Catalunya. 
(Fotos Jordi Gumi) 

població del Principat és castellanoparlant. Desco
nec les xifres paral·leles del Pais Valencià i de les 
Illes, globalment considerades, però no deuen ser 
inferiors. Hem de tenir-hi present, a més de la 
demografia forastera, la massa dels autòctons 
castellanitzats. I, com que l'acció castellanitzadora 
de l'Estat, prevista en l'actual Constitució, no 
minvarà, fiem de presumir un futur poc favorable a 
la llengua catalana, si no s'articula, dins i fora dels 
organismes autònoms -de moment, només n'hi ha 
un-, una acció raonable, fiàbil i conjunta amb 
aquest objectiu. Que és lan prioritari com el més 
prioritari. Ningú no m'argüirà preeminències sòlides 
en contra, a nivell de «nació», «ètnia», «formació 
social» 0 com se'n vulgui dir. L'ofensiva incessant 
contra el català ien nom de què es fa? En nom d'un 
nacionalisme imperialista: de dos nacionalismes 
imperialistes. 

Altrament, parlar dels immigrats com si tots fossin 
iguals -de la mateixa extracció social, per exemple-
seria un error. L'experiència demostra que l'immi
grant de les classes subalternes no oposa gaire 
resistència a acceptar el català. £,Qui no recorda les 
pàgines autobiogràfiques de Francesc Candel en 
Els altres catalans? Són els immigrats petitburge-
sos, 0 burgesos del tot, la fauna burocràtica i 
acadèmica, els qui s'irriten davant el fet català: 
davant el fel idiomàtic català. Són una gent retracta
ria, o, més encara, hostil. Encarnació d'un «poder», 
sovint el de l'Administració central, i servidors que 
en són, no admeten que «viure» i «treballar» allà on 
el català és la llengua genuïna els hauria d'induir al 
mateix esforç d'acomodació que si els hagués locat 
instal·larse a França, a Alemanya, a Anglaterra, en 
una hipòtesi fantàstica. Perquè a França, a Alema
nya, a Anglaterra, els qui emigren són els altres; els 
pobres, ai! Són els nostres pieds-noirs. 

DE CARA AL FUTUR 
MIRANT L'ESDEVENIDOR 

ELS immigrats no són ^culpables». Expulsats 
de la seva terra per unes estructures arcai
ques de la propietat rural, i per un règim que 

no volia saber-ne res o més aviat aprofitar-se'n, ja 
no regressaran mai al lloc d'origen. Són irreversible
ment «catalans». I ells ho saben. 1 més tard o més 
d'hora, el català esdevindrà la seva llengua. Bé: fóra 
natural que ho esdevingués. Hi ha hagut, i, sens 
dubte, continua havent-hi friccions anecdòtiques, 
perquè el patriotisme lingüístic és tremendament 
vidriós. Però, ^no mereixen, «ells», un respecte que 
vagi més enllà de tot això? No el tindrien a França, a 
Alemanya, a Anglaterra, ni el tindrien els nostres, si 
fossin immigrats a Madrid, a Sòria, a Sevilla, a 
Guadalajara. Però el tenen! Les polèmiques literà
ries que s'han desencadenat entorn de l'immigrat 
castellanoparlant als Països Catalans són -han 
estat i són- amenament absurdes. La immigració 
castellanoparlant ha trobat uns estranys defensors 
dels seus drets lingüístics. I dels seus drets cultu-
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Al Pais Valencià, les 
Iradicions prenen alhora 
un caire històric i 
religiós amb festes tals 
com les de moros i 
cristians, El Misteri 

d'Elx, els miracles de 
Sant Vicent, de 
València o el ball de les 
espies (o de "la 
Mahoma-). dsBiar. 

rals. Solen ser uns xenòfobs castellanistes emer-
gits, no del proletariat, sinó de la microburgesia 
-com deia el malagueny Diego Ruiz- dels escala-
lons, que ni tan sols són «castellans», sinó andalu
sos 0 aragonesos... 

Tot al seu favor 

En realitat, no cal ni que ens recomanin el 
"respecte» a la llengua i a la possible cultura dels 
irnmigrants castellanoparlants. Els oastellanopar-
lants dels Països Catalans ho tenen tot al seu favor, 
com ho havien previst Franco i Américo Castro: 
l'escola, els diaris, la televisió, tot. El problema no 
és d'ells; el problema és nostre, que, per al català, 
encara no disposem d'escoles, de diaris, de televi
sió, ni de res. Tenen, ells, al seu favor, la sencera 
indústria editorial dels Països Catalans. íQuè més 
volen? Parlar d'una qualsevol marginació de caste
llà, als Països Catalans, no solament és una 
ximpleria: és, sobretot, afegir als odiosos trucs del 
genocidi franquista, un plus d'ignomínia. Passi el 
que passi amb la Generalitat monàrquica, i no 
passarà gran cosa, els dispositius oficials que tindrà 
seran mòdics, i no diguem ja els Consells del País 
Valencià o de les Illes, si és que aquestes bromes 
arribessin a plantejar-se lúcidament l'angúnia de la 
llengua. Potser a Mallorca. No a València. 

Hi ha llengua, i prou 

No importa qui, des de Madrid o des de Barcelo
na, podria preocupar-se per la llengua i la cultura 
dels immigrats: els qui se'n preocupen pertanyen a 
la classe dels '-senyorets», encara que hi siguin uns 
polls ressuscitats. No hi ha de què. La Constitució 
els empara. La Constitució, a pari d'emparar-los, 
ens col·loca, els no-castellanoparlants -catalans, 
bascos, gallecs- en una subordinació risible, Cap 
immigrat no ha de passar ànsia per la seva condició 
lingüística i cultural, perquè queda ben protegit. A 
què vénen, doncs, les protestes? Ben mirat, la 
presumpta ^-cuitura popular» dels immigrats, és tan 
devorada com la catalana per la primera discoteca 
de la cantonada. Els immigrats com els indígenes ja 
no tenim cap "Cultura popular», o deixarem de 
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«Glòria, catalans cantem 
cantem en l'ànima 

un crit, una sola veu 
visca la Pàtria." 

Joan de Sagan-a 

La tradició musical del 
nostre poble ha fet de la 

sardana un acte de 
convocatòria popular i 

d'afirmació nacional. El 
cant. constituït 

moviment educatiu. 
agrupa els infants i els 

adults en nombroses 
corals i orfeons. L'Aplec 

de Corals infantils de 
Catalunya aplegà més 

de Ires mil infants 
cantaires procedents 

d'arreu dels Països 
Catalans. 

tenir-la l'any vinent. Hi ha la llengua, i prou. Hi ha 
una llengua invadent i una llengua resistent. Ja no 
es tracta de les inflexions derrotades dels catalans, 
que vénen del xvi i del xviii... 

i\ per què no deixem de costat la «Història», i 
pensem en el dia de demà? Un idioma no pot 
subsistir a força de grans poetes, de distingits 
novel·listes, d'escriptors subalterns entre els quals 
m'incloc. No basta una "literatura». Ni que sigui 
insigne, i la nostra ho és. Una «literatura» no pot 
salvar-se si no se salva la llengua en què s'escriu. 
Personalment, a mi, la "literatura» m'interessa molt, 
però més que la literatura m'interessa la "llengua». 
Correm el perill que llegir Foix, Espriu o Brossa sigui 
com llegir Virgili, Horaci o f^/larcial, respectivament. 
Una llengua difunta? ^No serà demà passat «llegir 
català" una eventualitat erudita, com avui ho és 
"llegir llatí»? La recuperació del català demana 
moltes activitats governamentals, però no hi ha 
governs -quins governs?- que les acceptin: només 
hi ha un govern, i poderós, que hi està en contra: el 
de Madrid, i el de les seves sucursals. La Il·lusió de 
Madrid no és de resoldre el problema econòmic, ni 
la convivència liberal, ni remeiar la desocupació 

laboral a Andalusia o a Extremadura. Tots tracten 
que la perifèria parli en castellà. Tots. No és 
solament l'herència del Franquisme, O sí. 

CAL ESPERAR 

DE cap a cap, la present divagació a què m'he 
atrevit, té molts buits a cobrir. Ja ho sé, i 
tampoc no em proposava dir l'última paraula 

del credo. Però si hi ha una esperança de salvació 
per al «català» ha de ser assumida enèrgicament 
pels catalanoparlants i pels castellanoparlants que 
se'ns uneixin en una mateixa concepció nacional. 
Sobretot, la decisió dels catalanoparlants. Que no 
és sempre efectiva... La campanya del «català al 
carrer», poso per cas, quina repercussió ha tingut? I 
no és d'ara. Conten que, en una visita a Barcelona 
d'Alfons XII, don Toni Maura, mallorquí castellanit
zat, hi feia una observació oportuna: "Majestad. hay 
muchas banderas catalanas però pocos letreros en 
catalàn..." Això s'ha repetit, i es repeteix cada dia. 
Jo m'estimaria més una disminució de quadribarra-
des a canvi de més "lletreros» en català: en les 
botigues, en els senyals de trànsit, en la toponímia. 
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La resistència a 
l'assimilació i la voluntat 
de pervivència nacional 
en les oportunitats més 
variades: esportius (i el 
"Barca més que un 
club") 0 l'activitat dels 
centres excursionistes, 
fogars de catalanisme 

en els temps més 
dilícils: el primer 
campament general de 
Catalunya, l'any 1950. a 
Valldeneu. n'és un bon 
exemple. També la 
sardana, «dansa 
nacional- serveix per 
alertar, enfortir i animar. 

en els menús dels restaurants. La banderola té la 
seva importància, però més en té la llengua. I no cal 
dir que, al País Valencià -no parlo de les Illes-, com 
més banderes necessàriament quadribarrades 
aguantem amb una franja blava, més castellà es 
parla. 

Fidelitat plena 

Això és un indici. Per «salvar» el català, d'un cap 
a l'altre de l'àrea lingüística, no hi ha més remei que 
reclamar dels catalanoparlants una fidelitat plena a 
la llengua, i en tots els aspectes: a l'hora d'escriure 
llibres i a l'hora de fer publicitat per als productes 
industrials. La desgràcia és que això falla. Hi ha el 
••mercat nacional», que funciona en castellà, tant 
per a les edicions dels historiadors esquerranots 
com per als capitalistes locals: tots coincideixen en 
el castellà, perquè és més lucratiu. No és una 
qüestió de "Classes»: ho és de negoci. Totes les 
dretes i totes les esquerres «catalanes» odien ser 
precisament "catalanes», i amb el català. Si als 
Països Catalans, l'idioma fos fàcilment extirpable 
-com un queixal deteriorat-, la «classe política» 
hauria optat per extirpar-lo. La llengua és incòmoda, 
per als uns i per als altres. Des de Madrid, sobretot. 
Jo no estic massa segur que a Madrid els importi 
més una ikastoía que un comando d'ETA. Més la 
ikastola. Quan els bascos recuperin l'èuscar, i com 
Déu mana, l'ETA serà supèrtiua. 

Sense alternatives 

Als Països Catalans l'idioma comú es troba 
geogràficament perplex i indefinit. No hi ha cap 
alternativa contra aquesta sinistra maquinació de 
l'unilarisme espanyolista, si no és una represa 
àmplia de l'autoconsciència més elemental. I de 
Salses a Maó, i de Fraga a Elx. i d'on sigui on sigui, 
la reclamació del català com a idioma «normal» ha 
de ser terminant. Les dissidències localistes, a les 
Illes i al País Valencià, (,s'hi apuntaran o preferiran 
agenollar-se davant el castellà?... Siguin discrepàn
cies regionals o fonètiques, hem d'afermar-nos, si 
no com a catalans, almenys com a catalanopar
lants. Els qui no entrin en aquesta operació clarilica-
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En la lluita per conservar 
la identitat tot és vàlid: 
des de la promoció i la 

conservació de la 
tradició teatral més 

popular, com són els 
Pastorets, (en el gravat, 
els de Rupit), fins les 

accions més 
agosarades. Com tio 

fou, al seu dia, la parada 
del Diccionari i tol el 

moviment que Ballester. 
fVioll, Sanchis Guarner i 

altres endegaren al 
voltant d'aquella 

iniciativa. 

dora, ja sabrem qui o què són: castellanistes, 
espanyolistes o tanl se val. i si multitudinàriament 
no hi ha una resposta «catalana", o "catalàunica», 
ja podem deixar-ho córrer. Perquè no és des de 
Madrid i amb la seva Constitució que ens han de 
salvar la llengua. 

El català ens ha d'unir 

Si els catalanoparlants volem continuar parlant en 
català, si volem que els immigrats que es catalanit
zen parlin català, si volem, indígenes I immigrats, 
ser els qui no podrem ser sinó, tots uns, i a partir 
d'una definició «gramsciana» de les «classes popu
lars», el català ens ha de reunir amb les reclama
cions òbvies: tots els mass-media i alguna cosa 
més. I si no emprenyem, no ens en faran cas. Hem 
d'exigir el català com a llengua pròpia dels catalans, 
amb tots els efectius culturals, administratius, polí
tics. I no solament al Principat. Ha de ser a tota 
r"àrea lingüística»... En tot cas, si els catalans, els 
catalanoparlants, dimitim de parlar en català, el 
saldo serà tenebrós. Ens convertirem ^en què? No 
en «espanyols», perquè ja ho érem per definició 
jurídica, molt abans. En què? 

Un punt de partença 

Si el present paper fos indefinit, les meves 
reflexions es multiplicarien. He de frenar-me. Jo 
voldria, tanmateix, que aquestes notes, escrites a 
corre-cuita, poguessin servir d'estímul a meditar 
sobre la «llengua», la «cultura» i la «literatura», 
pròpies dels Països Catalans, i que no ho són. O no 
ho són del tot. Com que jo puc permetre'm el luxe 
-per ser valencià!- de dir alguna impertinència 
lateral, n'he dita alguna, però no tantes com em 
deixo en el pap. Una altra volta serà. Per ser 
valencià, i acceptant la superstició que els valen
cians, els mallorquins, som «diferents», reclamo 
Ausiàs Marc, el Tirant, Corella, Roig, sor Villena, i 
Bernat i Baldoví. Els mallorquins reclamarien üull, 
Turmeda, i la resta, tots els Aguilons xuetes, i mil 
capellans, i Llorenç Villalonga, i tothom que ha 
vingut després. ^Com es pot ser català sense ser 
valencià i sense ser mallorquí, i viceversa? 

És un punt de partida. 
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ASSAIG DE 

CRONOLOGIA 
D'UN SEGLE DE 

CULTURA POPULAR CATALANA 

Jordi Pujol, cent quinzè 
President de la 
Generalitat de 
Catalunya, es dirigeix al 
Parlament üe 
Catalunya. 

Amb la Generalitat i el 
Parlament, el nostre 
poble ha recuperat les 
seves Institucions 
autonòmiques 
principals. Els catalans, 
però. no podem badar. 
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ASSAIG DE 

CRONOLOGIA 
D'UN SEGLE DE 

CULTURA POPULAR CATALANA 
Josep M. Ainaud de Lasarte 

Els Jocs Florals, iniciats 
el 1859. infongueren 

vitalitat a la Renaixença. 
Eren un primer pas. El 

llibre, la premsa i el 
teatre foren instruments 
d'expressió i de difusió 

d'aquella cultura 
incipient. A tall 

d'exemple, reproduïm 
l'edició de 100.000 

exemplars de l'Oda a 
Barcelona de l·Jtossèn 

Cinto Verdaguer. 
repartits gratuïtament a 

les escoles per 
l'Ajuntament de 

Barcelona. 
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A BARCELONA 

PREMIADA ES l-A XXV.' PÜSTA DELS 

JocHs PLORALS 

I LA 1>0ll I.L4 DU I·IJTA ÜVî hT ï 

REVISTA LITERÀRIA 

Eéiclòde loa.HDo exemplars tositjaJa per 
VExcm. Ajuniameni rf .iqiietia Cimal. 

. nMNÏDU—l8B3 

1880 
29 de febrer. Neix, a Barcelona, Josep Maria Folch i 
Torres. 

Primer Congrés Catalanista, organitzat per Valenti 
Almirall. 

"Virolai", lletra de Jacint Verdaguer i música d'An
toni Rodoreda, una de les cançons més populars de 
tots els temps a Catalunya. 

1881 
Festes de la Coronació de la Mare de Déu de 
Montserrat i Proclamació com a Patrona de Cata
lunya. 

Es funda, a València, la revista popular "El Palle-
ter», que sortirà fins al 1917. 

1882 
Manifestació proteccionista, a Barcelona. Els milers 
de manifestants porten barretines vermelles. 

1883 
L'Ajuntament de Barcelona publica una edició popu
lar, de 100.000 exemplars, del poema «Oda a 
Barcelona», de mossèn Jacint Verdaguer. 
Josep Pella i Forgas parla de la sardana com a 
«dança nacional». 

1884 
Es (unda, a València, el setmanari anticlerical i 
republicà -La Traca», que es publicarà fins al 1939. 

1888 
Exposició Universal, a Barcelona, amb 12.233 
expositors i més de dos milions de visitants. 

1890 
Es funda, a Barcelona, el Centre Excursionista de 
Catalunya, entitat degana de l'excursionisme ca
talà. 

1891 
Es funda, a Barcelona, l'Orfeó Català, entitat dega
na dels orfeons de Catalunya. 

1892 
La Unió Catalanista aprova les Bases de Manresa. 
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1B92 
Primera edició de "Lo Trobador Català», llibre 
escolar de poesies i proses en català, de! mestre 
Antoni Bori i Fontestà. Continua publicant-se fins al 
1963. 

Fundació del periòdic catalanista "La Veu de 
Catalunya", dirigit per Enric Prat de la Riba. Serà el 
diari en català de més llarga existència i tirada 
—arribarà als 30,000 exemplars— i només desapa
reixerà com a conseqüència de la guerra, el 1936. 

Les iniciatives üe 
promoció del llibre 
català endegades al 
llarg dels temps han 
estat moltes i diverses. 
Com les biblioteques 
ambulants que portaren 
la cultura al front de 
guerra per iniciativa del 
Sen/ei de Biblioteques 
de la Generalitat 
(1936-39). Com Cu\tuta 
en Rula (1970-1978) 
que recorregué el país 
de cap a cap. tot visitant 
fins els racons més 
apartats i més petits, on 
no arribava 
tiabitualmente l'edició 
catalana. 

1895 
Mor Frederic Soler, «Pitarra», autor teatral de gran 
popularitat. Els seus «Singlots poètics» foren les 
obres paròdiques més representades del teatre 
popular català de tots els temps. 

1896 
Mossèn Antoni M. Alcover comença la publicació, 
sola el pseudònim de Jordi d'es Reco, de t'«Aplec 
de Rondaies mallorquines", el més sòlid reducte del 
català popular escrit a les Illes. 

Edició popular de 20.000 exemplars del famós 
discurs d'Angel Guimerà (com a president de 
l'Ateneu Barcelonès) dedicat a «La llengua cata
lana». 

1901 
Comença les activitats l'Editorial Millà, que ha 
publicat fins avui més de 1.000 títols, en edicions 
populars, especialment de teatre. 

1902 
El dia 13 de juny, enterrament de mossèn Jacint 
Verdaguer, al cementiri de Montjuïc de Barcelona, 
amb assistència d'una multitud impressionant. 

Apareix la revista satírica il·lustrada "Cu-cut!». 
Assolirà 65.000 exemplars de tirada. Desapareix en 
1912. 

Festes de la Mercè, a Barcelona. 

Primer Certamen Sardanista, a Barcelona. 

1897 
La Unió Catalanista fa un tiratge de 100.000 
exemplars del manifest «Al Poble Català», que és 
recollit per la policia. 

1899 
Fundació del Futbol Club Barcelona, entitat degana 
del futbol català. Aplegarà més de 60.000 socis i 
construirà a Barcelona un camp per a més de 
120,000 espectadors. 

1904 
Comença la publicació d'"En Patufet», dirigit primer 
per Aureli Capmany i després per Josep Maria 
Folch i Torres, il·lustrat pels dibuixants més popu
lars del seu temps. Es publicarà fins al 1938 i 
assolirà un tiratge màxim de 70.000 exemplars. 
Dirigit als nens. en ell aprengueren a llegir en català 
centenars de milers de persones de totes les edats i 
condicions socials. 
Fundació del "València Club de Futbol». 
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La Diada de Sant Jordi, 
Patró de Catalunya, ha 

servit també per 
impulsar l'edició 

catalana. L'obsequi del 
llibre i de la rosa han 

esdevingut símbols d'un 
poble que ha fet de la 

cultura el seu signe i la 
seva garantia de 

supervivència. 

1904 
Plega el diari «La Renaixença», que havia comen
çat com a revista l'any 1881. 
Fundació de la "Caixa de Pensions per a la Vellesa 
i d'Estalvis de Catalunya i Balears». Arribarà a ser la 
més important entitat d'estalvi de Catalunya i durà a 
terme una important tasca de caràcter social i 
cultural, especialment a través de les seves bibliote
ques i publicacions. 

1906 
El dia 20 de maig, grandiosa manifestació de 
Solidaritat Catalana a Barcelona, amb més de 
200.000 assistents. 

Primer Congrés Internacional de la Llengua Catala
na, a Barcelona. 
Gran festa def Cinquantenari dels Jocs Florals, al 
Palau de Belles Arts de Barcelona. Havien estat 
reinstaurats el 1859, i es celebren encara, cada any. 

1907 
Es crea la «Biblioteca Patufet», dirigida per Josep 
Maria Folch i Torres, i editada per Josep Baguiíà. 

1908 
L'Ajuntament de Barcelona publica una biografia 

popular del rei Jaume I ei Conqueridor, escrita per 
mossèn Jaume Collell. Edició de 100.000 exem
plars per a commemorar el Vll^ Centenari del 
naixement del monarca. 

Es publica, a València, el setmanari il·lustrat «El 
Cuento del Dumenche», mostra popular de la parla 
valenciana, que sortirà fins al 1919. 

Es publica a Barcelona el «Papitu», setmanari 
humorístic il·lustrat, que desapareix en 1937. Asso
lirà els 50.000 exemplars en la seva època més 
llicenciosa. 

1909 
El 23 de maig, grandiós homenatge popular a Àngel 
Guimerà, a la plaça de Catalunya de Barcelona. 

1912 
Es publica "Pensat i fel», la revista fallarà més 
estesa i popular, que apareixerà, amb alts i baixos, 
fins a 1972. 

1913 
Gran manifestació, a Barcelona, per a reclamar la 
Mancomunitat de Catalunya. 

1914 
El 6 d'abril es constitueix, al Palau de la Generalitat, 
la primera Mancomunitat de Catalunya, presidida 
per Enric Prat de la Riba. Protegirà decisivament la 
llengua i la cultura catalanes. 

1915 
La Mancomunitat de Catalunya crea la «Col·lecció 
Popular Minerva», de divulgació cultural, que desa
pareixerà en 1922. 

1916 
Fundació del «Foment de Pietat Catalana», per a 
impulsar l'edició de llibres religiosos de caràcter 
popular. 

1917 
S'inaugura la primera biblioteca popular de la 
Mancomunitat, a Sallent. 
Enterrament d'Enric Prat de la Riba, a Barcelona. 
Des de Castellterçol fins a la capital, la gent 
s'aglomera al costat de la carretera per on passen 
les despulles. 
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1917 
27 de maig. Grandiós homenatge dels Orfeons de 
Catalunya al mestre Lluis Millet. en el XXV aniver
sari de l'Orleó Català, 5.000 cantaires de 52 orfeons 
de lot Catalunya, 

1918 
Fundació de la Germanor d'Orfeons de Catalunya. 

1921 
"La Mainada», setmanari infantil il·lustrat. 

1922 
«Vjrolet», setmanari infantil il·lustrat. 

1923 
El 13 de setembre, el general Primo de Rivera 
instaura la Dictadura, que perseguirà durament la 
llengua i la cultura catalanes fins a 1930. 

1924 
EI 19 de juliol, enterrament d'Àngel Guimerà, a 
Barcelona, amb un seguici de més de 50.000 
persones. 
Inauguració de Ràdio Barcelona, entitat degana de 
la ràdio a Catalunya. 
Festes del centenari de Josep Anselm Clavé, amb 
gran concentració dels Cors de Clavé. 

1926 
Estrena de -Cançó d'amor i de guerra», l'opereta 
catalana que obté major popularitat i que és 
gravada en disc. 

1928 
Es fundà, a Badalona, les Edicions Proa. 

1929 
Exposició Internacional de Barcelona. 
Inauguració de l'emissora Ràdio Associació de 
Catalunya, que emet exclusivament en llengua 
catalana. 

1930 
Fundació, a Badalona, de la Penya Joventut, de 
bàsquet, que assolirà anomenada internacional i un 
gran nombre de seguidors. 
Festival d'Orfeons a l'Estadi de Montjuïc. 

1931 
El 14 d'abril es proclama la República Catalana, al 
Palau de la Generalitat, per Francesc fvlacià. El nou 
govern protegirà i promourà la llengua i la cultura 
catalanes arreu de Catalunya. 
Edició popular, de 30.000 exemplars, de la versió 
catalana feta per Joan Alavedra de la novel·la «Res 
de nou a l'oest». 
Setmanari infantil il·lustrat -L'Esquitx». 
La Festa del Llibre es celebra el dia 23 d'abril, 
coincidint amb la festivitat de Sant Jordi, patró de 
Catalunya. La rosa i el llibre s'agermanen definitiva
ment. 

Els moviments 
pedagògics han sumat 
la seva eficàcia al 
desvetllament cultural 
del poble. L'escoltisme 
català, que va néixer 
l'any 1912—menlres 
Batista i Roca fundava 
els Minyons de 
Muntanya el 1927—, és 
escola de civisme, de 
servei i de fidelitat. En 
plena repressió 
franquista, l'any 1944 
l'escoltisme editava i 
difonia el seu primer 
••calendari". 
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AVUI 
El diari A VUI apareix 
l'any 1976 i lot seguit 
comença la lluita per 

sobreviure: cal crear el 
públic lector, coixi 

imprescindible. Les 
dificultats són grans. 
però cal confiar en la 

tenacitat del nostre 
poble. 

1931 
Fundació del diari republicà «La Humanitat-, dirigit 
per Lluís Companys. Desaparegué el 24 de gener 
de 1939 i assoli una gran acceptació popular. 

1932 
Manifestació per l'Estatut d'Autonomia, a Barcelo
na, amb 250.000 manifestants. 
Publicació del «Diccionari General de la Llengua 
Catalana», de Pompeu Fabra. 
Mor mossèn Antoni M. Alcover, impulsor del Primer 
Congrés Internacional de ta Llengua Catalana el 
1906, del "Diccionari Català-Valencià-Balear" i de 
T'-Aplic de Rondaies mallorquines». 

1933 
27 de desembre, impressionant enterrament, a 
Barcelona, de! president Francesc Macià, que morí 
el dia de Nadal. 

1934 
Josep Janés i Olivé inicia la publicació de la 
col·lecció popular «Quaderns Literaris», que assoli
rà els 222 títols. 
El devocionari -Jesuset", publicat pels Claretians, 
assoleix els 50.000 exemplars. 
A Ciutat de Mallorca comença la publicació de la 
col·lecció popular «Les Illes d'Or», que sobrepassa
rà els 100 títols. 
Desapareix el setmanari popular il·lustrat «La Cam
pana de Gràcia», lundat a Barcelona el 1870. Assolí 
els 50.000 exemplars de tirada, i hi col·laboraren 
prestigiosos escriptors i dibuixants. 

1936 
1r. de març. Gran rebuda als diputats catalans que 
retornen de la presó, després de les condemnes 
dels fets d'octubre de 1934. 3.000 orfeonistes 
canten "Els Segadors». 
El 19 de juliol comença la guerra civil, 

1939 
Desapareix el setmanari popular il·lustrat «L'Esque
lla de la Torratxa», fundat el 1872. Com -La 
Campana de Gràcia», foren les revistes catalanes 
de major difusió popular i de més durada. 
Amb el triomf del general Franco a la guerra civil, 
són prohibits els llibres, les revistes, els diaris i les 
emissions de ràdio en català, així com l'ensenya
ment de la nostra llengua. 

1940 
El «Calendari del Pagès», que es publicava en 
català des de 1856 i era molt difús per les 
comarques, es obligat a sortir en castellà. 

1944 
S'inicien els concursos literaris de Cantonigros, 
precedent de les Festes Populars de Cultura Pom
peu Fabra. 

1946 
L'Editorial Millà reprèn la Col·lecció Popular Cata
lana. 

1947 
El 27 d'abril, festa de l'Entronització de la Mare de 
Déu de Montserrat, primera manifestació popular de 
catalanitat després de la guerra. Unes 100.000 
persones es concentren al monestir i a la muntanya. 
Edició de 100.000 estampes amb textos catalans 
montserratins, populars: entre ells, el Virolai i la 
Visita Espiritual a la Mare de Déu de Montserrat. 

1948 
Constitució, a Ciutat de Mallorca, de la Comissió 
Patrocinadora del «Diccionari Català-Valencià-
Balear», presidida per Maria Antònia Salvà, i pro
moguda per Francesc de B. Moll, Manuel Sanchis 
Guarner i Joan Ballester. Organitzarà els primers 
actes públics populars de difusió de la llengua 
catalana arreu dels Països Catalans. 

1949 
A Mataró es funda El Racó, lloc de conversa i de 
trobada, que funcionarà més de trenta anys, cada 
dissabte, animat per Lluís Terricabres. 
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Creació, a Barcelona, de FESTA (Foment de 
l'Espectacle Selecte i Teatre Associació), sota 
protecció eciesiàstica, per a promoure el teatre 
d'aficionats en català. 

1950 
Enterrament de Josep Maria Folch i Torres, a 
Barcelona, amb una notable assistència de gent. 
Creació, a Barcelona, de l'Obra del Ballet Popular, 
presidida per Josep Mainar. 

1952 
S'inicien a Barcelona les reunions literàries i d'amis
tat que donaran lloc a la creació de ia Penya 
Santamaría, que durarà més de 25 anys. 

EM 5 de febrer, enterrament de Josep Pous i Pagès, 
amb intervenció a l'acte de la policia. 
Es realitza «El Judes», film en català, dirigit per 
Ignasi F. Iquino, l'estrena del qual és prohibida a 
Barcelona pel governador civil. 

1955 
Enterrament de mossèn Antoni Batlle, consiliari de 
l'escoltisme català, amb una gran participació po
pular. 

1956 
Gran romiatge d'orfeons a f^ontserrat. 

1957 
Inauguració del Nou Camp del F.G. Barcelona. 
120.000 espectadors. 
Les germanes Serrano, cantants, graven el primer 
disc amb cançons en català d'ençà de 1939, 

1959/1960 
Es forma la Nova Cançó. En són els iniciadors Lluís 
Serrahima, Remei Margarit, Miquel Porter i Josep 
M. Espinàs. Donarà lloc a la formació d'-Els Setze 
Jutges» i a les primeres actuacions públiques de 
cançons en català. 

1960 
Emissions catalanes a Ràdio Popular de Mallorca, 
amb les "Rondaies d'en Jordi des Reco», de 
notable difusió a les Illes. 
Primera edició en català del llibre de Michel Quoist 
«Pregàries», que assolirà 10 edicions amb un total 
de 60.000 exemplars. 

Mancats durant molts 
anys de qualsevol mena 
d'estructura informativa 
—descomptant les 
migradissimes circulars 
clandestines— als 
catalans d'avui ens 
pertoca tornar a bastir 
de cap i de nou la rica 
tradició periodística que 
havia generat el nostre 
poble a l'inici del segle 
XX. 

NOST 
CULTU 

BREU ITINERARI PER LA CULTURA 
CATALANA 

EQUIP ALMIRALL 
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La catalanitat de 
l'escola i la renovació 

metodològica apareixen 
històricament una ai 

costat de l'altra, 
sobretot en 

l'ensenyament primari, i 
salvant alguns 

períodes, omplen la 
nostra història de 
l'escola en el que 

portem de segle XX. 
Escola catalana i escola 
nova, escola en català i 

llibertat del nen, català a 
l'escola i escola activa. 

expressen un mateix 
sentiment i un mateix 

anhel. Sentiment i anhel 
que juntament amb 

limitació, estan implícits 
en les contradiccions 

polítiques i ideològiques 
d'un moviment que no 
ha pogut integrar tot el 

cos social en la 
revolució escolar que es 

proposava. 

1960 
Constitució del Secretariat d'Orfeons de Catalunya 
(SOC). En serà president, des de 1968, Joan 
Vallvé. 
S'inicia la -Diada de la Sardana», amb actes arreu 
de Catalunya. 

1961 
Es funda a Barcelona, amb projecció a tot Catalu
nya, l'associació per a promoure la cultura catalana, 
"Òmnium Cultural», que arribarà a tenir més de 
25.000 socis. Fèlix Miliet i Maristany n'és el primer 
president i el principal promotor. 
Apareix la revista infantil il·lustrada "Cavall Fort», 
amb protecció eclesiàstica, que arribarà a imprimir 
més de 30.000 exemplars. 
TVE emet per primera vegada una obra en català: 
«La ferida lluminosa», de Josep Maria de Sagarra. 
Es publica en un sol volum la versió d'«EI Nou 
Testament», traduït pels Monjos de Montserrat. En 
diverses edicions, sobrepassarà els 200.000 exem
plars. Serà l'obra més difosa de totes les publicades 
en llengua catalana. 
Es funda EDIGSA, societat editora de discos en 
català. 
L'actor Joan Capri grava per a Discos Vergara els 
seus populars monòlegs teatrals. Se'n vendran més 
de 200.000 exemplars, que assoliran una gran 
popularitat en aquests anys. 

1962 
Primera edició de «Signe», gramàtica catalana feta 
per Albert Jané, Josep Ibàhez, Enric Gual i Maria 

Eugènia Dalmau. Fins a 1980, les diverses edicions 
sobrepassen els 100.000 exemplars. 
Es funda, a Mallorca, l'Obra Cultural Balear. 
Es funden, a Barcelona, per Max Cahner i Ramon 
Bastardes, les Edicions 62. El 1980 sobrepassen 
els 1000 títols, en general de temes especialitzats. 

1963 
Deu mil catalans demanen la normalització del 
català, amb instàncies dirigides al vice-president del 
Govern central, general Agustin Muííoz Grandes. 
No obtenen resposta, però Òmnium Cultural és 
clausurat. 

Edició popular de 100.000 exemplars, venuts a 
dues pessetes, de l'encíclica del papa Joan XXIII 
«Pacem in Terris». 

RTVE emet, per primera vegada, una cançó en 
català: «Se'n va anar», interpretada per Raimon i 
Salomé, guanyadora del Festival de la Cançó 
Mediterrània, celebrada a Barcelona. 
Salvador Escamilla inicia el programa «Radiosco-
pe» a Ràdio Barcelona, en català. 

1964 
Francisco Candel publica, a Edicions 62. el llibre 
"Els altres catalans». Fins al 1980, serà un dels 
llibres més venuts en català. 

1965 
Després d'una intensa campanya popular, comença 
a usar-se oficialment la llengua catalana en la 
litúrgia catòlica. 

Una «Comissió per a la reincorporació del valencià 
a l'Església» recull més de 20.000 signatures. 
Ràdio Popular de Figueres comença a retransmetre 
en català. 

Primera Caravana de la Flama de la Sardana. 
Fundació del «Casal de l'Espluga de Francolí». 

1966 
Comença a publicar-se el setmanari en català 
«Tele/estel», dirigit per Andreu Avel·li Artís, "Sem-
pronio». La tirada del primer número és de 80.000 
exemplars, que van baixant fins a la desaparició de 
la revista el 1970. 
Campanya «Volem bisbes catalans», arreu de 
Catalunya. 
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1967 
Comença a TVE l'espai informatiu i cultural en 
català "Mare Nostrum», a càrrec de «Sempronio". 

1968 
Any de! Centenari de Pompeu Fabra. Actes popu
lars arreu dels Països Catalans. 
Reaparició de la revista infantil il·lustrada «En 
Patufet». El primer número de la represa assoleix 
els 80.000 exemplars, que van baixant fins a la 
desaparició de la revista el 1973. 
Diccionari Salvat Català, en 4 volums. 

1969 
Campanya «Català a l'Escola», amb notable suport 
popular. 

Se celebra a Ripoll la primera de les Festes 
Populars Pompeu Fabra, itinerants, que substituei
xen els anteriors Concursos Literaris de Cantoni-
grós, organitzats per Joan Triadú. 
Renovació de la Flama de la Llengua Catalana, a 
Montserrat. 

Publicació del primer volum de la -Gran Enciclopè
dia Catalana», que assolirà una tirada de 60.000 
exemplars, amb un total de 15 volums il·lustrats. 
Venuda per fascicles, tindrà una gran difusió. 
Primeres actuacions de -La Trinca», popular 
conjunt musical català. 

1970 
El 25 d'abril. Primer Festival de Poesia Catalana, al 
Price, de Barcelona. 

Comença a viatjar el Bibliobús d'Òmnium Cultural, 
per a difondre els llibres i discos catalans. Acaba la 
seva missió l'any 1978, havent venut més de 
200.000 llibres i discos arreu de les comarques 
catalanes. 

Primera edició de la versió catalana de la Bíblia, en 
un volum de butxaca, pels Monjos de Montserrat. 

1972 
Campanya de catalanització pública del Futbol Club 
Barcelona, prohibida pel governador civil. 

Edició popular, subvencionada, del "Nou Testa
ment» dels Monjos de Montserrat: 80.000 exem
plars, a 25 pessetes. 

Manifest de Prada sobre l'ús científic del català: 
30.000 exemplars. 

CAVALL 
ETi 

«liii^alJJJll^t^ 

rínfantil 
^ e » Bufat€nPüTffpüm # 

La tradició pedagògica 
d'En Patufet ha estat 
continuada 
modernament per altres 
publicacions que. com 
Cavall Fort i L'Infantil 
(actualment 
TretzevenlsJ es 
dirigeixen als nois i les 
noies, però són llegits 
també pels més grans. 
A aquestes publicacions 
ja veteranes cal 
afegir-hi Rodamón, 
destinada als 
adolescents i els joves, 
als quals facilita, entre 
altres coses, elements 
pel treball escolar en 
català. 
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Un moviment recent: 
l'animació pedagògica. 

Els infants són menats a 
gaudir de totes les 
seves possibilitats 

d'expressió, físiques i 
anímiques. Aquesta 

tècnica és aplicada a les 
festes i celebracions i 
també a l'escola. Una 

aplicació força 

interessant d'aquests 
nous mètodes és el 

Grup la Sínia 
d'ensenyament del 

teatre a les escoles. 
També cal considerar 

així les representacions 
del Cicle de Teatre 

Ca vall Fort per a nois i 
noies, que tenen lloc 

al Teatre Romea. 

1972 
Es crea, a Prada de Conflent, la Universitat Catala
na d'Estiu, a la qual assisteixen alumnes de tots els 
Països Catalans i que contínua celebrant-se cada 
any. 

1973 
Edició clandestina de l'opuscle «Catalunya, avui» 
pel Grup de Drets Humans de Barcelona; 30.000 
exemplars. 

1974 
Commemoració dels 500 anys del Llibre Català, 
amb actes arreu dels Països Catalans. 
Edició popular del «Resum d'Història dels Països 
Catalans», de Ferran Soldevila, revisada per Miquel 
Coll i Alentorn, en commemoració dels 500 anys del 
Llibre Català. Se'n venen més de 60.000 exem
plars, a 60 pessetes. 

«El Correo Catalàn» publica un número especial, en 
català, dedicat als 500 anys del Llibre en Català. 
80.000 exemplars. 
Ràdio Barcelona inicia l'emissió «Dietari», en cata
là, dirigida per Alfons Quintà. 
Els bisbes de les Illes Balears publiquen el text «La 
responsabilitat dels cristians en la promoció de la 
nostra llengua i cultura». 

Primera edició del llibret «Què és Montserrat», que 
sobrepassarà els 50.000 exemplars. 

1975 
La Conferència Episcopal Tarraconense reclama el 
dret de la normalització de la llengua i la cultura 
catalanes. 
Proposta de celebrar un Congrés de Defensa de la 
Cultura Catalana, llançada pel Col·legi d'Advocats 
de Barcelona. Els actes se celebren arreu dels 
Països Catalans, amb participació molt diversa. 
Més de 300-000 signatures demanen l'ús oficial del 
català als Països Catalans, però només s'inscriuen 
11.000 congressistes. 

«El Correo Catalàn» comença a publicar «El Correu 
del Dijous», suplement de quatre pàgines en llen
gua catalana. 
Estrena del film «La ciutat cremada», en català, 
dirigit per Antoni Ribas, que serà vista per més d'un 
milió d'espectadors. 
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1976 
Actes de clausura del Congrés de Cultura Catalana. 
23 d'abril. Apareix el primer número del diari en 
català «Avui», el primer que es publicades de 1939. 
S'inicia amb 100.000 exemplars, que més endavant 
s'estabilitzen en 60.000. 

13 de desembre. RTVE posa en funcionament a 
Barcelona l'emissora «Ràdio 4», que emet durant 
18 hores diàries en llengua catalana. 
TVE emet «Terra d'escudelles», primer programa 
infantil i televisiu en llengua catalana, els dissabtes 
al mati. 

La Diada de l'Onze de Setembre se celebra, 
legalment, a Sant Boi de Llobregat. 100.000 assis
tents. 

Publicació d'un número extraordinari de la revista 
«TBO», en català. 

Es crea -Xarxa Cultural», societat per a la difusió 
popular de la cultura catalana. Aviat sobrepassa els 
10.000 adherents. 

Més de 3.000 persones assisteixen al sopar de la 
Festa Literària de la Nit de Santa Llúcia, al Palau 
Nacional de Barcelona, per commemorar-ne la 25.® 
celebració. 

1977 
La Delegació d'Ensenyament de Català d'Òmnium 
Cultural dóna classes de català a uns 160.000 
infants de totes les comarques de Catalunya, 
almenys dues hores la setmana. 
Desena trobada de Corals Infantils, a Barcelona, 
amb l'estrena de la cantata «Tirant lo Blanc», de 
Núria Albó i Antoni Ros Marbà. 
15 de juny. Primeres eleccions democràtiques des 
de 1936, per a elegir diputats al Parlament de 
Madrid. 

La Diada de l'Onze de Setembre, celebrada a 
Barcelona amb el lema de «Volem l'Estatut», 
aplega més d'un milió de catalans. És la major 
concentració humana de tota la història de Cata
lunya. 

23 d'octubre. Retorn del President de la Generalitat, 
Josep Tarradellas, exiliat des de 1939, El reben a 
Barcelona més de 300,000 persones. 
Estrena del film «Companys. Procés a Catalunya», 
dirigit per Josep Maria Forn, 

Stand d'Òmnium 
Cultural en el Saló de la 
Infància i la Joventut: 
cal posar la nostra 
cultura a l'abast dels 

infants i interessar-los 
en el seu coneixement. 
cas previ per arribar a 
l'estimació. 
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" SI els catalanoparlants 
volem continuar parlant en 

català, si volem que els 
immigrats que es 

catalanitzen parlin català, si 
volem ser tols uns. el català 

ens ha de reunir amb les 
reclamacions òbvies. Hem 

d'exigir el català com a 
llengua pròpia dels 

catalans. I no solament al 
Principat. Ha de serà tota 

"l'àrea lingüística"» 
Joan Fuster 

L'onze de setembre, Diada 
Nacional de Catalunya, el 

poble català posa de 
manifest aquestes 

"reclamacions òbvies^ que 
han de permetre que la 

nostra cultura arribi a ser 
majoritària 

(FotoR Manent). 

Fundació de l'-Acció Cultural del País Valencià», a 
València. 

1378 
Estrena de «La Ventafocs>·, primer film infantil en 
color parlat en català, doblat del txec. 
La Nadala de la Fundació Jaume I, dedicada a -La 
naixença de Catalunya», assoleix els 25.000 exem
plars. 

1979 
Rebuda multitudinària al Futbol Club Barcelona 
després del seu triomf a Basilea, a la Recopa 
d'Europa. 
La Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis de 
Catalunya i Balears celebra el seu 75.^ aniversari. 
Compta amb més de 4.000.000 d'imponents i amb 
més de 500.000 milions de pessetes en dipòsits. La 
seva obra per a promoure la cultura catalana és 
especialment important. 
Per a commemorar el 75® aniversari de l'Orfeó 
Gracienc, gran aplec d'orfeons barcelonins a la 
Plaça del Rel. 

1980 
20 de març, eleccions al Parlament de Catalunya. 
Jordi Pujol és elegit President de la Generalitat. 
Estrena del film «Catalans Universals», dirigit per 
Antoni Ribas, a la TVE i en cinemes comercials. 
Mor, a Madrid, en l'oblit més complet, la cantant 
Pilar Alonso, que popularitzà, en els anys vint, el 
cuplet popular en català. 

L'Equip Almirall publica el llibre de divulgació «La 
Nostra Cultura», subvencionat pe! Banc de Bilbao. 
La primera edició és de 125.000 exemplars, la més 
alta assolida per un llibre en català. 
L'emissió especial de televisió en català dedicada a 
l'Onze de Setembre és vista per prop de dos milions 
de televidents. Hi intervenen -Sempronio", Josep 
M. Ainaud de Lasarte. Joaquim Nadal, Ernest Lluch 
i el president de la Generalitat, Jordi Pujol. 

El dia 1 d'octubre, el Banc Industrial de Catalunya 
emet el primer «spot» publicitari de televisió en 
català. Costa mig milió de pessetes. 
Més de 200.000 persones visiten la Setmana del Vi 
a Barcelona, dedicada a la promoció dels vins 
catalans. 
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1980 
ANY DE 

COMMEMORACIONS 

EL CENTENARI DE DOS 
NOUCENTISTES: JOAN 
LLONGUERASI JAUME 
PAHISSA 
Montserrat Albet 

I 'ANY 1880 nasqueren a Barcelona amb me-
t sos de diferència dos infants que tiavien de 
^ ^ fertilitzar uns camps ben diferents del món 
de la música, el de la rítmica i el de ta composició: 
Joan Llongueras (1880-1953) i Jaume Pahissa 
(1880-1969). 

En estudiar la personalitat del primer, hom veu 
ben aviat que el motor de la seva activitat i la 
preocupació essencial de la seva vida professional 
fou el ritme. 

Després de la seva integració en el moviment 
coral català, primer com a cantaire de l'Orfeó Català 
i més tard com a fundador de l'Escola Choral de 

Terrassa, Llongueras entrà molt aviat en contacte, 
ja a partir de 1906, amb un dels millors sistemes 
europeus dedicats a l'educació pel ritme. Es tracta
va del mètode del pedagog suís Emile Jaques-
Dalcroze i de les seves "Cançons amb gestos» a 
les quals l'activitat del pedagog català restà ja 
vinculada per sempre més. 

Joan Llongueras sabé ensenyar als infants i als 
adolescents la manera déxpressar el ritme existent 
en llur propi cos amb la col·laboració imprescindible 
de la música. Aquesta tasca d'educació en la doble 
modalitat, plàstica i musical, fou reconeguda públi
cament l'any 1908 per Eugeni d'Ors en un article 
titulat Aquests nois de Terrassa. Tot això s'esqueia 
en ple modernisme coincidint amb la inauguració 
d'un dels edificis més representatius del moviment: 
el Palau de la Música Catalana, marc de les 
activitats barcelonines de Joan Llongueras. No cal 
dir com aquest sentia en la seva joventut els ideals 
modernistes del culte doble a Wagner i a la cançó 
popular plasmats en pedra en aquest mateix Palau 
però Llongueras sintonitzava massa plenament 
amb la seva època i el seu entorn per restar al 
marge del noucentisme que preconitzava entre 
altres qüestions el gust per l'obra ben feta i el desig 
de normalització de la vida cultural catalana a fi de 
que s'aproximés a la dEuropa. En aquest aspecte 
és molt significatiu el seu treball sobre el ritme 
publicat a /'Almanach dels noucentistes (1911) en el 
que proclama que aquest element de la música «és 
el que dóna un sentit fix i concret a la matèria 
informe creant la forma ideal que fa intel·ligible la 
vida i es revesteix de joia, de bellesa i de poder». 

Es aquest l'any en que d'Ors li concedeix el títol 
de noucentista i escriví un pròleg al llibre de 
Llongueras que recollia els seus escrits fets a 
Terrassa. Es tractava d'uns articles molt vinculats a 
les cèlebres gloses de Xènius, veritable portantveu 
del noucentisme. 

Fou aquest mateix any que Llongueras anà a 
Hellerau i es diploma a l·lnstitut Jaques-Dalcroze; a 
partir d'aquell curs donà unes sessions especials 
dedicades als mestres i l'any 1913 fundà el cèlebre 
Institut Català de Gimnàstica Rítmica, ubicat, com 
els cursos als mestres, en el Palau de la f^úsica, 
seu de l'Orfeó Català. 
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No és casual que aquesta institució de Líongue-
ras fos estrictament contemporània de la promulga
ció de les normes ortogràfiques de Pompeu Fabra i 
de la fundació entre altres empreses culturals 
i artístiques de l'Associació de música «Da came
ra». El fet és que aquestes iniciatives i realitzacions 
foren un dels signes rriés clars del redreçament 
col·lectiu de Catalunya en un dels moments més 
exultants que tingué en aquest segle. 

i escriví unes il·lustracions musicals per a Angèlica 
(1938) de Leo Ferrero, estrenada a Montevideo. 

Fou un bon teòric musicat i els seus escrits crítics 
publicats a -La Publicitat» i a "Las Noticias» ens 
mostren un músic humanista que no oblidava mai la 
faceta intel-lectiva de l'art musical. 

Jaume Pahissa provenia també del modernisme 
a través del seu mestre Enric t\Aorera i el seu 
expressionisme junt amb la incorporació dels ele
ments musicals tradicionals trobà en les seves 
composicions una manera de fer-se present de 
manera original en la nostra música. 

Es curiós veure que aquest compositor que se 'ns 
apareix com un dels més vinculats al moviment 
modernista fos el primer dels artistes, escriptors o 
homes públics, que rebé el títol de noucentista que 
Eugeni d'Ors concedia com si fos una distinció 
nobiliària i això quan Pahissa tenia vint-i-sis anys. 
Per aquesta mateixa època en els cenacles hom 
parlava d'un projecte de ballet amb música de 
Jaume Pahissa. decorats de Picasso i guió d'Euge
ni d'Ors. Dissortadament no arribà mai a plasmar-
se. 

Pahissa que escriví amb predilecció pel teatre fou 
un gran col·laborador del Teatre íntim d'Adrià Gual. 

En aquest camp compongué il·lustracions musi
cals per a Edíp rei (1901). Prometeu encadenat 
(1903) i una comèdia lírica modèlica La presó de 
Lleida (1906) que amb text d'Adrià Gual s'estrenà 
en els Espectacles i Audicions Graner amb un èxit 
extraordinari. Anys més tard presentà una nova 
versió en forma d'òpera en el Liceu de Barcelona 
amb el nom de La princesa Margarida (1928), 
basada també en la cançó popular. L'obra de forta 
influència wagneriana fou més reeixida des del punt 
de vista simfònic que pel pròpiament teatral. Entre 
aquestes dues realitzacions Pahissa creà l'obra 
lírica Canigó (1909) amb text de Jacint Verdaguer; 
Gal·la Placidia (1913), amb llibret d'Angel Guimerà; 
l'òpera La Morisca (1929). amb text de Eduardo 
Marquina i Marianela (1923), basada en una adap
tació de Marquina de la novela homònima de Benito 
Pérez Galdós. En el camp simfònic la producció de 
Pahissa apareix com a àmplia valuosa. Les tendèn
cies atonals aparegudes durant els anys precedents 
en els països germànics foren emprades per Pahis
sa de manera lliure i personal. Anys més tard —en 
el seu exili americà— s'instal·là a Buenos Aires des 
de l'any 1937 fins a la seva mort —retornà com 
tants d'altres compositors europeus a posicions de 
reraguarda— i compongué en un llenguatge que no 
havia abandonat els esquemes tonals encara que 
evidentment aquest eren concebuts pel compositor 
de manera molt àmplia. Gràcies a la iniciativa de 
Margarita Xirgu compongué la Cantata en la tumba 
de García Lorca (1937) sobre text de Alfonso Reyes 

JOSEP LLEONART (1880-1980) 

Carles Usandizaga 

"U N crit callat, un silenci»; des de les 
fotografies dels últims anys de la seva 
vida, els ulls del poeta Josep Lleonart 

ens fan pensar en el vers de Pavese. 

Però aquest silenci és només aparent: de fet, la 
trajectòria d'aquest escriptor (que va néixer ara fa 
cent anys. en 1880) es caracteritza per una voluntat 
constant de no deixar que s'estronquí la veu del 
talent i de la vocació. Malauradament, del que sí 
que es pot parlar es del silenci de la crítica, si bé cal 
subratllar les sempre honroses excepcions, algunes 
molt recents: efectivament, l'estranyesa d'aquest 
perllongat silenci comença ara a fer-se palesa i, 
esperem-lo, a tenir remei. 

Tot en la vida d'aquell «noi del vuitcents- de 
família acomodada estava preparat per dur-lo per 
un altre camí; però, malgrat el seu profund respecte 
pels valors tradicionals —la família, el treball^ no 
acceptà continuar el negoci familiar (la joieria de la 
Plaça Reial que portava el deliciós nom de «La isla 
de Cuba») i. ajudat i animat pel seu oncle Joan 

94 



Maragall, es converíi en un escriptor naixent. Fins i 
tot la concessió que feu al seu pare d'anar a 
estudiar joieria a Alemanya (després tí'aixó, el seu 
treball a la joieria acabaria tan aviat com l'escriptura 
li permetés de viure) es convertiria en una aventura 
vital i, sobretot, cultural pel jove Lleonart: d'aquella 
estada prové el coneixement i la fort influència dels 
escriptors alemanys (Goethe, els romàntics) visible 
des dels seus primers llibres de poemes (Elegies 
germàniques, de 1910. La merla i altres cants, de 
1914, i Tres poemes, de 1920) i que fructificaria 
també en excel·lents traduccions, com la de Her-
mann i Dorotea, publicada als anys vint. i sobretot 
l'esplèndida versió del Faust, publicada en 1938 i 
resultat de molts anys de treball. Un cert nietzs-
cheanisme prové, en canvi, de l'aitre gran influèn
cia: ia de tviaragall, visible també des dels primers 
llibres, i que Palau i Fabre fia precisat dient que 
Lleonart no és un maragallià més: "ell ho és d'arrel, 
en el sentit que els mateixos elements, tant naturals 
com culturals, que fian informat l'un l·ian informat 
l'aitre». 

Les flores viscudes de la infantesa, l'arrelament a 
"l'escalfor de niu» a prop de la mare —germana de 
Joan f\Aaragall—, quan la mateixa realitat era ja una 
mena de mitologia i «tot era matèria d'un misteri 
molt simple» restaran per al poeta un element 
privilegiat de la seva visió del món: l'infant sensitiu. 
ple de simplicitat visionària, anuncia ja el francisca-
nisme del poeta. Però aquesta bondat envers els 
éssers que es manifesta tant en la veu intimista i de 
vegades isolada, com en la més èpica i engatjada, 
no prové d'una postura passiva —que es contradiria 
amb la seva participació en la difusió de la cultura a 
tots els nivells i amb el seu vitalisme— sinó d'una 
profunda repugnància per la violència i la vulgaritat; 
això s'afegeix a un fort amor propi que el fa xocar 
amb el món i el converteix en un personatge 
desarrelat i sovint torturat i que el porta, ja des de 
l'edat de les baralles i les festes, a considerar-se 
actor d'una escena en que ell no tingués cap paper, 
un contemplatiu que capta des del seu món "les 
ratxades tòniques de la felicitat dels altres»: «En les 
festes, en els convits, sota els llustres radiants, en el 
fons del vas. hi ha un sediment nostàlgic, que és 
alhora allò més dolç i allò més fort del meu goig 
especial d'espectador amagadís, Enmig de la festa 
se'n consagra un altra més gran en la intimitat del 
meu esperit: la de les meves noces amb la tristesa». 
Aquest ^somniar la vida» coexisteix en la poesia 
amb la vena èpica (la qual, per cert, és un altra 
manera de somniar la vida) en Odes i ciutats de 
visió (1930) i es fa encara més profund a Les 
elegies i ets jardins (que guanyà el premi Folguera, i 
es publicà, en 1938). Entre aquests dos llibres de 
poemes es situa cronològicament l'experiència, en 
certa manera avantguardista, de Un tragipoema i 
Tizianel-la (1934). 

La vida de Josep Lleonart havia pres, ja des de 
les primeres obres, un caire de dedicació total a la 
literatura. Llevat de l'època a la joieria del pare. 

l'escriptura fou la seva manera de viure i de fer viure 
la família —s'havia casat en 1911 amb Eugènia 
Busquets i tingueren dugués filles—, però, malgrat 
la modèstia econòmica d'aquesta situació, això no 
fou obstacle per passar l'any 1927 a Paris, des d'on 
escrivia articles per La Veu de Catalunya, / de fer-hi 
una estada culturalment enriquidora. També a La 
Revista / a altres publicacions van veure la llum 
articles de Lleonart; a més de les obres en vers i de 
les traduccions ens ha deixat algunes en prosa, i 
també peces teatrals. 

S'ha de repetir que cada part de l'obra d'aquest 
escriptor mereix una anàlisi detallada, no només 
perquè ens ajudaria a comprendre-la i a valorar-la, 
sinó també perquè es necessari situar-la com a 
element significatiu dintre del sistema cultural en 
que visqué: la catalogació de Lleonart com a 
«maragallià" ha simplificat massa les relacions de 
l'autor amb els moviments literaris catalans i euro
peus amb els quals va coexistir. I això, aquest món 
de relacions complexes i riques que configuren un 
panorama més ampli que aquell que donen les 
quatre grans figures d'una literatura, és el que ens 
cal establir perquè seria una part d'allò a que 
aspirem: la normalitat d'una cultura. 

Alguns elements presents a la seva obra com, per 
exemple, els valors tradicionals i les coses senzi
lles, al costat del to èpic i romàntic: o el món cristià 
al costat del món clàssic (aquesta coexistència dels 
sants, de l'àngel i el dimoni amb Psique i Juno. les 
perles i les roses) són l'apassionant reflexe d'aspec
tes d'una època que Lleonart ha expressat dient 
que: «...en nosaltres, allò més profund: el senti
ment, la consciència, reaccionen en cristià, mentre 
en la sensibilitat d'ordre estètic no ha passat 
endebades l'art clàssic, el goig de la seva euritmia; 
la bellesa opulent dels seus comparses». Aquesta 
vivència ha format part de la vida quotidiana del 
carrer, per exemple a les «cabalgates» vistes de 
petit, a on sovint la matèria mitològica es fonia en un 
motilo popular i a on Juno era la noia de la porteria i 
Hèrcules el noi que el dia abans portava el cabàs de 
les escombraries. 

En un altre sentit, la trajectòria de l'escriptor, que 
desemboca en el moment de la postguerra —des
près de la mort, la destrucció—, viscut des d'un cor 
solitari però profundament invençut i càlid (en 
aquesta època, entre altres coses, escrivia les 
delicioses Memòries d'un noi de! vuitcents, per ara 
inèdites) ens presenta un personatge que encarna 
un dels aspectes més gloriosament desolats del fet 
literari: Josep Lleonart, un autor de vàlua innegable, 
esencialment poeta; un bon prosista i un excel·lent 
traductor; un escriptor per qui la literatura fou la raó 
de viure i també la manera de viure, d'un talent i 
d'una honradesa que és difícil trobar junts, es veié 
abandonat per i'éxit i els afalacs: no fou reconegut: 
no cal dir que tampoc materialment no el compensà 
la literatura. 
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Però precisament a causa de la grandesa que 
comporta la presència d'un veritable escriptor al mig 
del silenci, la constatació d'aquest silenci, fruit de 
diverses circumstàncies històriques i culturals, no 
ha de ser un plany. No és un plany per ell. que 
visqué la seva escriptura com un acte generós però 
profundament solitari, i el sentit del qual, al capda
vall, no li calia que ningú li espliqués; ni ho és per 
nosaltres, que gaudim del privilegi del lector: "Tel 
qu'en lui-memé enfin l'eternité le chango" ens 
arribarà l'autor a través de les reedicions i els 
estudis que es faran de la seva obra. 

JOSEP ROBRENYO 
Xavier Fàbregas 

D
RAMATURG, actor i poeta, nascut a Barce
lona entorn de 1780 (la data no se sap amb 
certesa). De família menestral, aprengué 

l'ofici de gravador i exercí el de fuster, al costat del 
seu germà Eudald, que fou un prohom del gremi. 
Pren part a diverses representacions d'aficionats, i 
això li facilita d'entrar en relació amb persones 
d'extracció social alta, com Francesc Renart. El 
1811 ingressa com a actor professional a la 
companyia del Teatre de la Santa Creu. Publica 
poemes que coneixen una gran popularitat i un 
elevat nombre d'edicions, com el Sermó de les 
modes / el Sermó de les murmuracions. En ple 
Trienni Constitucional comença d'estrenar el seu 
teatre patriòtic, de tendència constitucional; així, 
estrena diversos sainets de caire polític, com La 
fugida de la Regència de la Seu d'Urgell i desgrà
cies del Pare Llibori, Mossèn Anton en les munta
nyes del Montseny, etc, Després de la restauració 
absolutista és perseguit i els trets de la seva vida es 
fan difícils de seguir; durant aquests anys hom creu 
que viatja amb companyies itinerants per diverses 
ciutats de la Península, com El Ferrol, Saragossa, 
Madrid, etc. A partir de 1832, hom en torna a tenir 
notícies segures i el trobem de nou a Barcelona. 
Són reestrenades les seves peces revolucionàries 
de la dècada anterior i n 'escriu de noves: algunes 
narren les vicissituds durant els anys de repressió, 
com L'expatriat a la seva pàtria, d'altres reprenen el 
to d'exaltació bèl·lica, com El pare Carnot a Guime
rà. Entre la seva abundant producció trobem també 
obres costumistes, com El Sarau de la Patacada. El 

1836 emprèn una volta per Amèrica del Sud formant 
part de la companyia de l'actriu Rosa Peluffo. La 
companyia es dissol al cap de poc temps de trepitjar 
et nou continent, i Josep Robrenyo en forma una de 
pròpia, tot comptant amb la participació dels seus 
familiars. El 1838 la goleta La Afortunada, amb la 
qual es trasllada de Colòmbia cap a Cuba, encalla 
en uns baixos marins, i passatgers i tripulació 
comencen a sucumbir a la set. En aquesta tràgica 
circumstància mor de primer l'esposa de Josep 
Robrenyo, i poc després ell mateix. El fill de 
Robrenyo assolirà de sobreviure I narrarà els 
darrers dies de l'actor i dramaturg. Típic productor 
de literatura de cordill, aconseguí una notorietat fora 
del corrent gràcies a la seva capacitat per ironitzar i 
també a causa del contingut revolucionari de bona 
part dels seus sainets. Els escrits de Josep Robre
nyo foren molt valorats pels intel·lectuals del seu 
temps, per l'eficàcia política que demostraren i la 
fidelitat envers els costums. Després de passar uns 
anys de desestimació, l'obra de Josep Robrenyo 
atreu l'atenció de la gent de teatre els primers anys 
del segle xx, i resta novament en un oblit relatiu fins 
avui dia. Amb tot. són diversos els estudis que 
últimament n 'han aparegut, sigui per glossar la seva 
obra o per fixar els abundants punts foscos que 
encara hi ha en la seva biografia. Les obres de 
Josep Robrenyo foren recollides en dos volums 
publicats a Barcelona el 1855, un d'ells contenint la 
seva poesia i l'altre les seves peces de teatre. Joan 
Lluís Marfany va recollir alguna d'aquestes peces 
dins el volum Teatre revolucionari que preparà per a 
l'"Antologia Cataian» d'Edicions 62. 

FREDERIC MISTRAL 
(1830-1914) 

F A cent cinquanta anys va néixer a Malhana 
(Occitània) l'exponent màxim de la renaixen
ça d'aquell país germà de Catalunya i de la 

llengua provençal. Escriptor romàntic, la seva obra 
més coneguda és "Mireia", poema que recull tot 
l'entusiasme sensible que el poeta sentia per la 
seva terra i el paisatge provençal, la vida pagesa, 
les cases, les bruixes, la Camarga, els encanta
ments, etc. Cal remarcar el treball de recuperació 
lèxica de Mistral, especialment atenta en -Lou 
tresor dóu felíbrige", que encarna l'ideal de la 
Renaixença. Fou molt popular a Catalunya. 
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FRANCESC D'A. GALÍ 
(1880-1965) 

Francesc Fontbona 

» MEBOT de Pompeu Fabra i cosí d'Alexandre 
f \ f Galí, Francesc d'Assís Galí i Fabra és una 
I V figura d'una importància similar a la dels 

seus parents en la Catalunya del Nou-cents. 

Fou dibuixant, pintor i polític, i en tots aquests 
camps es destacà en un primer pla, pera tingué una 
altra activitat en la qual sobresorti encara més: la de 
mestre d'artistes i artesans. 

Format en la Barcelona modernista, prop d'Ale
xandre de Riquer, reaccionà aviat contra el Simbo
lisme deliqüescent d'aquest i esdevingué —amb 
Xavier Nogués. Torres-Garcia i Joaquim Sunyer— 
un dels quatre puntals d'una nova estètica, igual
ment simbolista però d'un altre signe, que coneixem 
amb el nom de Noucentisme. Abandonà els models 
nord-europeus dels modernistes i es fixà en models 
mediterranis; abandonà el naturalisme ruralista i 
predicà una mena d'empirisme racional i cons
tructiu. 

Des dels vint-i-sis anys exercí, a través de 
l'Escola d'Art Galí, un mestratge fonamental sobre 
tota una generació d'artistes. Partia de la base que 
l'ari no es pot ensenyar i que el que cal és 
desvetllar-lo. i això ho aconseguia familiaritzant els 
seus deixebles amb les formes concretes de les 
coses —de vegades a través del tacte— / submer
gint-los en un ambient d'alt nivell cultural —musical, 
literari, estètic— que ell coordinava gràcies a la 
seva amplitud de coneixements. 

Arquitectes com Cèsar !\Aartinell. Joan Bergòs, 
els Puig Gairalt. Rubió i Tudurí. Reventós, escultors 
com Esteve f\/íonegal. pintors i dibuixants com 
Ignasi Mallol, Josep Aragay. Francesc Vayreda, el 
mexicà Franciscà Goitia, Rafael Benet, E. C. Ricart, 
Joan Miró. Francesc Domingo, personalitats diver
ses del camp artístic com Lluís Plandiura. Joan 
Mirambell, Josep Llorens Artigas. Jaume Mercadé 

foren deixebles seus, uns a la seva escola i altres a 
l'Escola Superior dels Bells Oficis on diversos 
alumnes de Galí s'anaren integrant com a profes
sors. 

Aquesta va ser la seva gran obra: un lloc oficial 
—de la Mancomunitat de Catalunya— fundat el 
1915 a Barcelona i en el qual es formarien, fins al 
1924 —quan la Dictadura ho tallà— diverses 
promocions d'artesans i artistes que donaren la 
imatge estètica de la nova Catalunya: una imatge 
basada en la mesura i l'arrelament als propis 
orígens —d'aquí la revitalització de tècniques tradi
cionals a Catalunya aleshores en decadència, com 
la ceràmica o la xilografia—, imatge que alguns han 
discutit però que era indiscutiblement sòlida i 
coherent. 

En èpoques difícils prosseguí el seu mestratge a 
través de l'Ateneu Polytechnicum, i el 1936. de nou 
en relació amb la política activa. Galí representà les 
Belles Arts al Consell de l'Escola Nova Unificada 
(C.E.N.U.) de la Generalitat. 

Ja en plena Guerra Civil, l'abril del 1938, ocupa la 
Direcció General de Belles Arts de la República, 
altiora que a l'altre bàndol una altra figura cabdal del 
Noucentisme català. Eugeni d'Ors, ocupava el 
mateix càrrec. 

La seva obra de creació va de la modesta vinyeta 
al mural magnificent. És característic de la seva 
primera etapa un estil contingudament abarrocat 
que més endavant es depuraria en un art sòlida
ment compost i vagament arcaista, amb exemples 
destacats en la seva sèrie de cartells, alguns dels 
quals —Exposició Internacional de Barcelona del 
1929— s'integren més o menys en l'estil Arts-Deco. 
Per la seva magnificència, cal esmentar el seu gran 
mural de la cúpula central del Palau Nacional de 
Montjuïc (1928-29). 

La seva obra madura, la de l'època de l'exili a 
Anglaterra (1939-50) i la posterior, mantingué, cosa 
infreqüent entre els artistes del seu temps, un to 
molt alt de qualitat. Una subtil ironia i un contingut 
lirisme que vorejava sovint el superrealisme, aparei
xia amb més freqüència en els dibuixos i composi
cions dels seus últims anys. 
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EL PRIMER CONGRÉS 
CATALANISTA (1880) 
Josep M. Ainaud de Lasarte 

E
L moviment catalanista prengué forma al 
llarg del segle x/x, tant en l'aspecte econò
mic, jurídic, històric, i literari com, final

ment, en ei polític. Els grups diversos que mante
nien l'ideari catalanista acordaren de celebrar una 
assemblea conjunta per a fixar un programa, que 
tingué lloc a Barcelona l'any 1880. Fou l'anomenat 
"Congrés Catalanista». Hi participaren elements 
molt diversos: polítics del "Diari Català», periodis
tes de "La Publícídad». elements conservadors de 
"La Gaceta de Cataluna», catalanistes apolítics de 
"La Renaixença» i poetes de "Lo Gai Saber», amb 
un total de més de 1.200 congressistes vinguts de 
totes les comarques de Catalunya. Hi fou elegit 
Valentí Almirall, del grup polític del «Diari Català», 
que era l'autèntica ànima del Congrés, enfront 
d'Albert de Quintana, presentat pels apolítics de 
"La Renaixença», que finalment es retiraren del 
Congrés. Els principals acords adoptats foren el de 
nomenar una Comissió defensora del Dret Català, 
el de crear una Acadèmia de la Llengua Catalana i 
el de fundar una entitat que coordinés ei moviment 
català. Aquesta entitat, fundada dos anys més tard. 
fou el "Centre Català», que tenia com a objectiu 
"defensar els interessos morals i materials de 
Catalunya» i per lema, ei popular "Catalunya i 
Avant!". 

ELS CINQUANTA ANYS DE LA 
MORT DE NARCÍS OLLER 
Joan Triadú 

E L dia 26 de juliol de 1930 moria a Barcelona, 
respectat com un patriarca però tingut per 
una figura d'un valor purament històric, 

l'eminent novel·lista Narcís Oller i Moragas. Avui. 
mig segle després de la seva desaparició, —als 
vuitanta-Quatre anys—, hem de registrar el fet 
positiu que l'atenció envers la seva obra. en lloc de 
minvar s'ha acrescut, com a resultat d'un llarg però 
incessant procés de rehabilitació, un procés sem
blant i paral·lel, d'altra banda, als d'algunes figures i 
d'alguns moviments de la mateixa època. Podem dir 
que Oller és més llegit i sobretot més estudiat ara 
que en cap altre moment de tot el segle actual. 

Aquest fet positiu, del qual és "responsable», en 
primer lloc la qualitat de la seva obra, és el millor 
homenatge que pot ésser ofert a un escriptor en una 
efemèrides commemorativa del seu traspàs. Narcís 
Oller d'altra banda, sempre cregué en allò que 
escrivia, perquè tenia per valor fonamental de la 
narrativa la veracitat i justament justificava la seva 
adscripció al realisme i fins i tot les seves relacions 
amb Zola i amb els naturalistes basant-se en els 
valors d'ajustament a la realitat i a la veritat. Creia 
en el que escrivia i sospitava amb raó que seria 
llegit altra vegada un dia o altre, o almenys editat. 
No s'estranyaria, doncs, gaire de la considerable 
solidesa que ha demostrat la seva obra enllà del 
temps ni del fet que hi hagi hagut reedicions recents 
de La bogeria, La bufetada, una selecció dels 
contes i Pilar Prim. Les dues primeres d'aquestes 
obres han estat reeditades amb honors de redesco-
briment, acompanyades d'estudis crítics de Sergi 
Beser i de l'estudiós anglès Alan Yates, respectiva
ment. 

Val a dir que de la guerra ençà ja hi havia hagut 
fites i signes de recuperació olleriana. Primer el 
1946 i amb motiu del centenari del naixement de 
l'escriptor, fou preparada una edició de les Obres 
Completes, en un sol volum (que aparegué el 
1948). amb un estudi preliminar de f^anuel de 
t^ontoliu i un altre estudi, a tall d'epíleg, de t^aurici 
Serrahima. Al cap d'un any de l'esmentat centenari, 
el mateix Serrahima presentava una edició corrent, 
acurada i assequible de La bogeria. D'altres signes 
de recuperació eren articles esparsos en alguna 
revista literària clandestina de l'època: al·lusions en 
textos crítics: el tractament donat als seus contes en 
una antologia de narracions: l'aparició d'algun 
treball biogràfic: la reedició de les novel·les princi
pals i finalment l'aparició, el 1962 de les i^emòries 
Literàries que Oller titulà Història dels meus llibres i 
relacions literàries, obra que havia estat inèdita des 
de 1918. 
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Aquests darrers anys. a més de tes edicions 
esmentades i alguna altra, han sovintejat els tre
balls sobre Narcís Oller, la majoria de procedència 
universitària, d'ací i de l'estranger. En la perspecti
va, la seva figura s'arrenglera al costat dels primers 
escriptors del seu temps, com Verdaguer. Guimerà i 
Maragall, encara que el seu prestigi només durés, 
de moment, el temps d'una generació i la seva 
glòria no tingués una base popular com ells. Però 
amb la seva resolució, presa cap als trenta anys, 
d'escriure en català contribuí tant o més que 
qualsevol d'ells, mitjançant la novel·la i la narrativa 
breu. al trasllat dels impulsos inspirats de la 
Renaixença als tractes normals de la universalitat 
de qualsevol literatura nacional. 

FRANCESC LAYRET 
(1880-1920) 
Joaquim Ferrer 

Q
UALIFICAT com «l'advocat dels obrers de 
Catalunya», Layret va néixer a Barcelona, 
on morí assassinat quan anava a interes

sar-se pels dirigents cenetistes i per Lluís Compa
nys, que havien estat detinguts i foren deportats a 
Maó. Eren els temps de repressió màxima sota el 
govern de Martínez Anido. De petit sofrí una paràlisi 
i hagué de caminar amb crosses tota la vida. 
Estudià el batxillerat al Liceu Poliglot, on coincidí 
amb Lluís Companys. 

L'any 1900. contribuïa la fundació de l'Associació 
Escolar Republicana. Redactà els estatuts de l'Ate
neu Enciclopèdic, entitat de la qual fou president 
l'any 1905. 

Participà activament a la Solidaritat catalana i 
entrà en contacte amb el nucli dissident de la Lliga 
Regionalista que creà el Centre Nacionalista Repu
blicà l'any 1906. Regidor de l'Ajuntament de Barce
lona, fou un dels promotors al Pressupost de 
Cultura (1908) que preveia la creació de centres 
escolars municipals on l'ensenyament havia de ser 
donat en català, amb coeducació i llibertat religiosa. 

Contribuí a la creació del Bloc Republicà Català 
(1917) després de separar-se de la Unió Federal 
Nacionalista Republicana com a protesta pel pacte 
amb els lerrouxistes (1914). Defensà la majoria de 
les causes contra sindicalistes de la CNT i. com a 
periodista, es distingí per les seves campanyes en 
favor del republicanisme, el nacionalisme i l'obreris-
me. Fou el principal dirigent del Partit Republicà 
Català (1917). esforç per a donar perspectives 
polítiques als problemes socials. L'any 1919parlici-
pà en la campanya per l'autonomia de Catalunya i, 
diputat a Corts per Sabadell, denuncià a Madrid, 
enèrgicament, la política social, l'administració de 
l'estat i la funció de l'exèrcit. 

Caigué a la porta de casa seva el 30 de novembre 
de 1920. La mort de Layret provocà una gran vaga 
de protesta a Barcelona i el seu enterrament 
constituí una veritable manifestació política. 

El seu monument, realitzat per Frederic Mares i 
desmuntat l'any 1939. torna a presidir la plaça de 
Goya. arran de la Ronda de Sant Antoni. 

FA 75 ANYS ES PUBLICA 
SOLITUD 

Joan Triadú 

L
'Af\ABIENT literari de principis de segle era 
delerós, com sempre, de novel·la. Víctor 
Català oferí d'escriure'n una al director de la 

revista "Joventut», el crític Lluís Via, amic de 
l'autora, de la qual ja havia publicat diverses 
col·laboracions, en vers i en prosa, primer a la 
revista i després en volum. De la mateixa manera i, 
doncs, d'encàrrec, Víctor Català començà a escriu
re Solitud, però en forma de lliuraments successius 
per al fulletó de -Joventut". La novel·la sencera 
n'ocupà 46 plecs, des del número 223, de l·any 
1904 al número 271 corresponent al 20 d'abril de 
1905. Ha fet, així, tres quarts de segle. 

El mateix any es publicaren dues edicions de la 
novel·la, entre el reconeixement general de la 
critica, i una tercera edició aparegué al cap de 
quatre anys, el 1909. Després ve un llarg silenci que 
durà fins el 1927 i que coincidí, naturalment, amb 
els canvis de diversa mena, però molt importants. 
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que experimentà la vida catalana, entre la data de 
t'aparició de Solitud / les darreries de la Dictadura. 
Fem només memòria de fets com la Solidaritat, la 
Setmana Tràgica, la instauració de la Mancomunitat 
i la seva supressió després del Cop d'Estat del 
1923; i en l'ordre de les idees i de la cultura, la 
irrupció de l'ideari i dels gustos del noucentisme i la 
seva difusió fins a assolir el predomini: la creació de 
l'Institut d'Estudis Catalans, la fixació i oficialitat de 
les Normes ortogràfiques i el procés de normalitza
ció lingüística en general, etc. En unes interessants 
declaracions formulades a Tomàs Garcés el 1926 
("Revista de Catalunya-, III, 26. vol. V) Víctor 
Català exclamava: «Avui el cami és més planer. Els 
escriptors d'ara poden fer de senyor.» Al costat 
d'aquesta afirmació s'escau de posar-n'hi una altra 
d'aquelles mateixes declaracions que en certa 
manera la completa: "La novel·la catalana és un 
gènere vuitcentista». Els novel·listes del moment de 
la nova i espaiada reedició de Solitud, el 1927, eren. 
amb ella, (que, de tota manera, després de Solitud 
només havia publicat una altra novel·la llarga. Un 
film, però amb resultats públics del tot oposats als 
de SolitudJ Prudenci Bertrana i Pous i Pagès, Pere 
Coromines i, si es vol. Ruyra. Perquè Puig i Ferreter 
tot just arrencava com a novel·lista, i Carles 
Soldevila i Miquel Llor encara havien de donar el bo 
i millor d'ells mateixos. En efecte, doncs: la novel·la, 
passat un quart de segle, encara era vuitcentista! 
Una nova edició de Solitud no es despenjà fins 
passada la guerra i represa la possibilitat de 
publicar en català, el 1945. Havien passat, aixi. 
gairebé vint anys més de silenci, i moltes coses 
més, entremig... Després, fins a avui—comptant-hi 
l'edició publicada a Mèxic, veritable homenatge de 
l'exili català, el 1946—, s'han publicat 18 edicions 
de Solitud, una cada quatre anys aproximadament 
si les escalonem amb un ordre matemàtic. Gairebé 
cada generació ha pogut oferir-se una "lecture» 
pròpia de la novel·la. 

Però la lectura actual de Solitud pot ésser més 
objectiva que mai, més deslligada del llast dels 
elements que n'oferien contrastos i relativitzacions 
d'èpoques oposades. Perquè ara ja és un clàssic. 

PALESTRA (1930) 

Albert Manent 

F
UNDADA per iniciativa d'un grup d'amics de 
J. M. Batista i Roca, aquesta entitat naciona
lista es proposà d'educar la joventut catala

na. La seva influència ha estat notable i es pot ben 

dir que ha donat els millors fruits en els anys difícils 
de la postguerra i de la lenta recuperació nacional 
de Catalunya. 

El sentit globalista i per damunt de qualsevol 
mena de matís polític o social que presidí la creació 
de Palestra és ben palès en el manifest fundacional 
(que signaren una cinquantena de personalitats ben 
diverses com J. M. de Casacuberta, Anguera de 
Sojo. Joan Coromines. Ferran Cuito. J. V. Foix, 
Amadeu Serch, Ferran Soldevila, etc.) i en la 
presidència d'honor, formada per líders dels princi
pals partits (Aiguader. Carrasco, Nicolau, Serra I 
Moret, Abadal). 

Organitzà cursos sobre història, literatura, art, 
llengua, etc; "Àgora», cercles d'estudis per a 
aprendre a dialogar; competicions atlètiques comar
cals; navegació (els "Falzlots-) i vol a la veta 
("Mare Nostrum»); campaments de muntanya, 
campanyes de medicina preventiva, de cinema 
català, d'acció social obrera, etc. En fou president 
Pompeu Fabra, secretari Batista i Roca, sots-
President Frederic Roda i Ventura i tresorer Josep 
M. Girona. 

L'any 1931, proclamada la República Catalana, 
Palestra formà una guàrdia cívica (amb els esca
mots d'Estat Català) entorn de Macià. Després del 6 
d'octubre del 1934, l'entitat es camuflà sota el nom 
de Club David. Formà una secció femenina. 

Palestra arribà a tenir més de cinc mil afiliats a 
Barcelona i també a les delegacions comarcals del 
Principat, les ciutats de València i Mallorca. 
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E! P. JOAN CEREROLS 
MONJO DE MONTSERRAT 
I COMPOSITOR 
Daniel Codina 
Monjo de Montserrat 

L'HOME I EL MONJO 

J
OAN Cererols neixia a la vila de Martorell el 9 
de setembre de l'any 1618 al sí d'una família 
molt cristiana. Va ser el setè fill dels esposos 

Jaume Cererols i Elionor Fornells, baslers d'ofici. 
Cap a l'any 1625 0 1626 entraria a l'Escolania de 
Montserrat. Uns 10 anys més tard (1636) fa la seva 
entrada al Noviciat i comença així el seu itinerari 
monàstic a !\Aontserrat. Vénen uns anys de formació 
teològica i l·iumanistica, punts en els quals se sap 
que va sobresortir remarcablement. Però el seu 
camp específic és la música: durant més de 30 anys 
exerceix de mestre de l'Escolania, També II fou 
proposat per la comunitat que acceptés el càrrec 
d'abat del monestir, però ell s'tii refusà amb l'excusa 
que no s'hi veia amb cor. Moria a Montserrat el 27 
d'agost de l'any 1680. Enguany, doncs, se n'ha 
celebrat et tercer centenari. 

EL MÚSIC 

El mestre musical de Cererols a l'Escolania fou el 
P. Joan Marc, d'Arbeca (1582-1658). músic de gran 
talla que de jove havia succe'it (no se sap si 
immediatament 0 no) com a organista al monestir 
de "Las Descalzas Reales" de Madrid al cèlebre 
Tomàs Luis de Victoria. Joan Marc iniciaria Cererols 
en el difícil art del contrapunt. A l'Escolania, 

Cererols va aprendre a tocar alguns instruments, 
sobretot l'orgue, l'arpa, ïarxillaijt, el víoló, la trompa 
marina o monocordi. etc. Sabem que Cererols l'any 
1648 ès a Madrid, al monestir de «El Montserratico» 
(fundat pels monjos castellans i aragonesos que 
van ser expulsats de Montserrat el 1641 per la 
Diputació de Barcelona durant la guerra dels Sega
dors). Allí degué perfeccionar els seus coneixe
ments musicals al contacte amb la important escola 
castellana d'aleshores que compta amb noms de 
tant de relleu com Tomàs Luis de Victoria, Mateo 
Romero (alies "Maestro Capitàn»), Carlos Patino, 
etc. 

L'OBRA MUSICAL 

Si bé tenim poques dades sobre la seva vida, ens 
resta el testimoni preciós del seu treball musical, 
encara que actualment no sigui complet. La des
trucció del monestir el 1811 i 1812 durant la guerra 
del francès i la desamortizació dels béns eclesiàs
tics del 1835 han fet de aparèixer fins avui l'arxiu 
general del monestir i l'arxiu de música de l'Escola
nia pel que fa a les obres dels mestres antics. Amb 
tot han perdurat fins a nosaltres algunes obres de 
Cererols, trobades en diferents arxius de Catalunya 
i Aragó, fet que prova l'estima en què era tinguda la 
seva música. La majoria d'aquestes obres conser
vades devien ser còpies d'antics escolans situats 
com organistes i mestres de capella en llocs 
importants: Verdú, La Seu d'Urgell. Girona, La 
Geltrú... 

La importància de l'obra musical de Cererols 
conservada fins avui es mesura pels 5 grans volums 
publicats pel P. David Pujol (a.c.s.) en la col·lecció 
MESTRES DE L'ESCOLANIA DE MONTSERRAT. 
També la podem apreciar en els 8 discos amb obres 
exclusives de Cererols enregistrats a Montserrat, 
sovint per cases estrangeres. El total d'obres de 
Cererols actualment conegudes són 78. Totes són 
religioses: litúrgiques (misses, vespres, motets...}, 
amb text llatí, 0 extra litúrgiques o de caire més 
devocional i popular ("Villancicos" i "Tonos»), amb 
íexí castellà, com era costum a l'època. Les obres 
amb text llatí generalment estan constru'ídes amb 
un contrapunt polifònic seriós, formal (no acadèmic) 
que a la vegada resulta grandiós i expressiu. La 
dels " Villancicos». en canvi, diríeu que respiren una 
música de caire més popular en algunes de les 
seves melodies. En les seves composicions Cere
rols no utilitza gairebé mai instruments per acompa
nyar les veus, llevat del continu d'orgue, encara que 
s'usaven instruments (sacabutxes, cornetes, bai-
xons. xirimies...) que o bè doblaven les veus dels 
cors 0 bé les substituïen, sobretot quan les peces 
requerien més d'un cor polifònic. Al costat del 
domini d'una gran tècnica fiom descobreix en 
Cererols un gran gust artístic fet de sobrietat i 
d'elegància. Ambdues coses —la tècnica i el gust 
artístic— ens expliquen la ressonància i l'impacte 
profund que sempre han tingut, ací i a l'estranger, 
les obres musicals de Cererols. 
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C
ADA any dediquem un espai d'aquestes 

Nadales a recordar persones, fets i insti
tucions que serveixen d'exemple i d'estí

mul a les generacions actuals. El passat pot 
inspirar sovint pautes de comportament que 
poden ser ben vàlides i operatives pels catalans 
d'avui. Cal aclarir que l'espai dedicat a cada 
commemoració no pressuposa cap mena de 
judici sobre la importància o la transcendència 
històrica de la persona, el fet o la institució 
recordada. 

JOAQUIM MARIA BARTRINA 
(1850-1880) 

P OETA i publicista reusenc. Els seus poemes 
presenten la crisi d'un home de sensibilitat 
romàntica que a ta vegada tia assimilat les 

adquisicions del positivisme científic i del naturalis
me literari de la seva època. Col·laborà en els 
periòdics barcelonins més significats del seu temps: 
"La Renaixença", «Diari Català", "La Campana de 
Gràcia», etc. 

RICARD OPISSOI SALA 
(1880-1966) 

/

LLUSTRADOR i afinat cronista de l'actualitat a 
través de les seves caricatures. Opisso va 
néixer a Tarragona ara fa cent anys. S'inicià en 

l'època modernista (col·laborà un temps amb Antoni 
Gaudi). Fou assidu freqüentador de la taverna Els 
Quatre Gats. on conegué Pau Picasso. Publicà 
dibuixos a "Joventut», "Pèl & Ploma". "Quatre 
GatS". etc. L'any 1903 entrà a la redacció de 
"Cu-cutl", on féu nombrosos dibuixos «esquitxats" 
que lian quedat com els millors de la seva extensa 
obra. També col·laborà anib «L'Esquella de la 
Torratxa», «La Campana de Gràcia". «En Patufet". 
"PapitU" (amb el seudònim de Bigrej. A les prime
res d'aquestes revistes tii publicà uns dibuixos de 
«multituds" que li donaren molta nomenada. Cal 
remarcar també el llibre «Catalunya pintoresca", 
veritable registre gràfic de costums, abillaments i 
tradicions tractades sempre humorislicament i en 
forma de caricatura àgil i directa. 

PERE CLAVER 
(1580-1654) 

S'HAN acomplert enguany quatre-cents anys 
del naixement, a Verdú (Urgell), d'aquest 
sant missioner jesuïta. Ingressat a «la Com

panyia» l'any 1602. marxà molt aviat a Nova 
Granada. Acabà la seva formació a Bogotà i l'any 
1615 s'instal·là a Cartagena d'índies, ciutat que fou 
des d'aleshores el camp de treball d'una obra social 
gegantina: s'ocupà dels malalts, dels empresonats 
i, molt especialment, dels esclaus negres que, 
procedents de l'Àfrica, arribaven constantment a 
terres americanes. Procurà llur formació religiosa i 
l·iumana per tal d'assolir llur integració a la societat 
colonial. Aquesta actitud del «missioner dels ne
gres» provocà sovint l'oposició dels grups socials 
elevats de la ciutat. Fou proclamat apòstol de les 
índies Occidentals pel concili tarragoní del 1727 i 
canonitzat l'any 1888 pel papa Lleó XIII. L'obra de 
Pere Claver reflecteix les contradiccions d'un règim 
colonial teòricament missional i les ambigüitats en 
les quals hagué de desenvolupar-se l'obra de 
l'Església. 

PENYAJOVENTUT, 
de Badalona (1930) 

E
N cinquanta anys, aquesta entitat, amb els 
seus quatre mil socis i milers d'afeccionats 
arreu de Catalunya, ha assolit un lloc de 

privilegi com a representació genuïna de l'esport 
català i també l'indiscutible número ú entre els clubs 
dedicats exclusivament al bàsquet. Amb una afec
ció sòlida i unida, el Joventut de Badalona és una 
autèntica «Penya», una pinya. Va néixer com a club 
ciclista i amb el nom «Penya Spirit of Badalona» (tot 
recordant la gesta de Lindberg encara recent). 
Actualment, la «Penya" té —a part del primer 
equip— un equip júnior, dos de juvenils i dos 
d'infantils, a més del control de l'Escola de Bàsquet 
de Badalona. Hi ha uns tres-cents cinquanta juga
dors, més de quaranta dels quals són noies. 

MANUEL GIRONA I AGRAFEL 
(1818-1905) 

T AfvlBÉ s'acompleixen enguany setanta-cinc 
anys de la mort d'aquest important banquer i 
financer nat a Tàrrega, que fou ' ^ador del 

Banc de Barcelona (1844), del Banc Hispano-
Colonial, del Banc Hipotecari d'Espanya, la Compa
nyia General de Tabacs de Filipines i altres empre
ses importants. Pagà la façana de la catedral de 
Barcelona i finançà obres importantíssimes com el 
Gran Teatre del Liceu, les línies de ferrocarril 
Barcelona-Saragossa i Barcelona-Port-Bou. el nou 
port de Barcelona, la Universitat i l'Exposició Uni
versal del 1888. Propulsà la constitució de la 
Cambra de Comerç (1886). de la qual fou president, 
així com de l'Ateneu (1886). Fou també un econo
mista teòric d'idees avançades, moltes de les quals 
són vigents encara avui. 
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