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- - meñys," tots iens 'seI1"ii"ni:-molC orgüllosÜs--',
Caírebé al mateix ternps que en aqur s- la incorporació de les noves promocions de la tasca que va 'Fer .aquest gran ca-
tes planes apareixia el primer (rl'un., a la riostra C;¡Us;¡ arnb una concepció tala en pro de la' nostra llengua. El cas
serie) l'article signar per Jordi Arquer clara de la problemática arnb que V1f\ =, pero, que' no n'hi ,ha prou amb 1'ix».
sota el títol de Jo sóc separatista. a 'Ser- haver dacarar-se els nostres prohoms Cal que aquest orgull,' que tetes les
ra ¿'Or"hom inseria la rcsposta Jcl Inés il-lustres (la qual, arnb superficíals paraules que, verbalrnent o per escrtt,
senyor Ramón d'Abadal a un paper ele o pregones variants, encara té vigencia horn dedicará a la recordncíó del Mes-
joan Oliver i, en la mateixa publicació, avui) i llurs frncassos o encerts més irn- tre es materialitzin en fets.
la polémica a l'entorn del llibre de Jordi portants. Si ens decantñvem per la se- 'Si d'una banda dones, penso que els ra-
Solc-Tura Catalanisme i revolllció bur- gona, no fariern sínó perpetuar l'estcri- talans de l'interior podrien col-laborar
gesa. assolia una efervescencia molt. pro- lítat que, en bona mesura, ha cstnt Ja a dinarnitzar les publicacions de fora,
metedora. Ara bé: mentre que, corn l's característica de totes les disciplines li- de l'altra cree que els de l'exterior hau-
natural, els artícles valents, honestos, cl.i- terár ics cultivarles durant els primers rien de brindar llur suport, si rnés .10,

rarncnt i catalanarncnt escrits de Jordi anys de postguerra, llevar dhonroses ex- a tetes aquelles ernpreses patriótíques
Arquer anaven vcíent la llum un dar- cepcions. a Ia realítzació de les quals tots hi som
rcrn I'altre, la "polémica clara i aberra No hi ha, dubtc que, avui, l'escriptor cridats.' En, efecte, ens cal mantenír' a- '.
sobre cls punts de vista del senyor Ah,t- catalá no té por de parlar, pero és evi- queJls projectes ja assolíts i assegur.ir-
dal" rcsultava "encara arr iscada", al- dcnt, tarnbé, que topa arnb traves i obs- nc Ta continuítat (ed.icions de llibrcs,
mcnys pcr a Joan Olivcr, tal com eJl taclcs, paruts pcr editors o pcr la ccn- revistes, discos, pcr exernple ) i cal que

'l11ateix rnanifestá en una nota al pcu cid sura, que tanrnateix ,acahen per situar-lo ajudem a bastir nquelles obres que 'E'S-
"Tros de pa per" del mes de ruare prop' en un atzucac: la polémica s'esbrava, tan en procés (la "Gran Enciclopedia
passat i, per eonsegüent, scsbrnvava ele la continuitat d'una serie de notes o Catalana", la' "Antología Histórica ele
la matcixa manera que s'esbravñ l'efcr- d,'articles s'estronca, etc. La constntació la Música Catalana", per exemple).
vcsccncia de la polémica sobre el l1ibre daquest fet; ha estat e! que m'ha por- Possiblernent encara podríem fer mes
de Jordi Solé-Tura. . tat a pensar que tots plegats estern de- els catalans de l'exteríor. Sabem cue en-
Les raons que: expliquen aqucsts dos saprofitant un mitjá d'expressíó l1iure cara hi ha llíbres que no poden ésser
Icts són tan palcscs que. ni caldria ha- de travcs i d'obstacles, un mitjá d'expres- publícats a casa nostra, [libres que cal-
ver-los contraposat aquí. ,A ningú lIO sióel ruanteniment i el sosteniment dd dría publicar avui,car el día de derná
se ii hauria d'arnagar pcr que alguns re- qual costa un enorme esforc, económic potser no seran res més que rners do-
mes no poden ésscr tractats obertarnent i moral, als responsables del seu infan- curnents de curíositat histórica. De la
a casa riostra i pa que -ho poden ~ss~r tarncnt : en efecte, ern refereixo a les mateixa-imanera, hi ha llibres editats a
en les nublicacíons catalanes ele la diás- publicacions catalanes de 1'l!xili. Salv.i- , I'exterior qUE' caldria. que fossin cone-
pora. ~; cvidcnt, pero. que hi ,h" gent des rares cxccpcions els norns més pres- .,: guts per la gent <.Í~. dintre que ;ICtU3..
que no ho volen vcurc, que, o hé corn- rigiosos de les nostres lletres són ab- Heus ací, dones, un altre problema ln
breguen arnb redes ele molí o viuen amb sents (ádhuc n 'és absent l1ur pseudo- solució del qual ens pcrtoca I de cercar-
el cap sota 1'.¡Ja, o bé intcressos cspuris nim) de les revistes de l'extcrior. Sabern lo a tots: als cntalans de dins i als ele
cls porten a intentar de Fer-nos corn- que aquestes publicacíons tramescs ~ Fora. Aixo vol dir que cada cap es fa
bregar a nosaltrcs arnb redes' ele molí. destinataris indivíduals entren a casa més perérnptórin la collaboració cstreta
Aquesta gent, de fet, són els qui vol- riostra sense inconvenients. Per poc es- i coordinada d'uns j altres.
drien que J'statu qua no fos alterar. si forc que hom hi dediques podern supo- Hern de procurar que la frase dr. Jo:.ep
mes no que no ho fos mes cnllá d'on sar que no costaría pas gaire d'arnpliar Ferrater-Mora segons la qual en les co-
ha permcri la in~cgrjt;¡t de 11.1[;; interés- .:1 nuclí de lectors de l'intcrior els qua!smllnit;¡ts catalanes cí' "Hispanoarné rica"
::ilS particulurs els quals res no ter.en a pcdr.cn contribuir aieshores a refcriunr '-qlJ~ diu ell->, 'U:i1' par de veces pr)!'

veurc, o rnolt poc, ,1m',) di, l'¡e1S Paisos els febles Ionarnents econórnics sobre els afio (el separatisrne es manífesta} en
Catnlans. El que és mes grcu i::l que, quals rccolzcn. De rnés a més si en llurs vagos' discursos patrióticos i'en banque-
en general, aquesta gent tener, les espnt- planes s'hi 'plantejaven les polérniques tes monumentales" no sigui la corista-
llcs ben protcgidcs la qual cosa eh per- que a I'interior esdevenen rnonólegs --,1, tacíó d'una realitat, Aquest ::J.I}Ydel
rnct de parlar "clar" i aixi, impunemer.t, cñrrcc, com he dit, dcls oportunistes-e-, centenar¡ del naixernent de PornrJeu F,l.'·
poden atacar aquesto nquo.ll altee ¡ eme- o '.,vorten sobtadament, llavors serien bra, fern-nos el propósít d'assolír una de
tre j'ldicis nezatius. neró (rJ~ hau.an de: :.-:rrof'it;lc!PS pleua mcnt les c;l.pa.c!t:ns (p.h~ ~~3 f!tC5 csmcntades rnés ~·I.Ji1L:nl, u :tigu ..
quedar corn ; v;\lid~ perqué el contr.i- ,lr,;'l possccixcn en estar iateut. na que ara potser se ru'escapa de més
atac, que hauria ele venir de nart d'a- Hi ha, encara. d'altres capacitats en es-
quclis que precisarncnt no sols .no ten':.;' tnt iatenr 1) kEargic a l'cxcerror, que
les ..spatllr-s rroteglJcs ;,ino que ;\dhuc rarnpoc no son aprofit.ides del rot : par-
les tenen marcados, ha cl'avortar en el lo, és clar, de les deis catalana traspl.m-
silcnci. tats o dcsarrclars. Fóra hora, em sern-

El problema que aquesta situació plan- hla, que els catalans de l'exterior, col-
teja és forca complicar. Fóra oportú dei- lectivarnent i indívidualrnent, recogités-
xar per un altre moment tractar deter- sím, féssirn com una mena d'exarnen
rninats temes o caldria tractar-los Se!15c de consciencia, i honestament, arnb el
desvetllar la polémica? Si adoprávern ia cor a la má, com qui diu, ens confes-
primera solució, correríem el rise de séssim ;¡ nosaltres rnateixos si estcrn
retardar encara rnés e! procés de revísió fent tot el que podem fer en pro de ;a ,
histórica, imperatiu indispensable per a tasca que rcalitzen els germans de l'in-
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Que les paraules siguin els íets
A la memoria de Mestre POMPEU FABRA

---,---, --------- ------,

.:. - -.... . '::'4-7'1

. , . ..
unportaru, pero, ranmaterx, yH:: .;i.~U.'

quclcorn més que un dísccrs. El, r:C:;~l'~
P;IÍS avuí més que rnaí necessira aceró.
de la mena que sigui. Estem ernbafats
de banqucts, de discursos i, Fins i tot,
ele diarreer epistolars rebentistes. Pro-
curern que les paraules siguin fets, per
tal que sigui cert que tarnbé nosalrres
'continuern" alló que uns altres haurar,
de continuar, per parafrasejar Rairnon.
Que sigui nquest l'homenatge deis cata-
lans de l'exterior a Pompeu Fabra.

J ordi ATo09~.$


