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LA LITERATURA ENGAl JADA, A CATAIUNYA

El! clctcnuiuadcs circumstnncícs, callar
poi rcnir Jld:" sigllificació que cridar, en-
cara tille el silcnci port i COIll a conseqüen-

'cia una mutilació. En cena manera, I'cs-
cripror caral.i ha hagut doptur per una
actitud que comporta' ambdues conclicions:
la, del si lcnci i la, de la mutilació. (S'cntón

uul, Inmria. sortit a defensar els seus ger-
111:11/.\; no 11fI1I1"irL resta 1 111IIb cls bracos
rrcuats, A /'([. en conui, calla. Pcr que? cut
[neguut», jJer que?

'-(¿l/e -loTlle6 {/ cscridassnr el lloro tot
muueul. les al es,

-Perrjllc, era hi ha ortlre -resjJollgué don
I'ol."u- i l'müoritnt SU}J el 'fue es fa, me71-

t rc 'fue alcsliorcs 101 era. tm arq uia i la genl

es feia la [ust.icia pet-seic ccnipte.

-'¡'mi" [nirln. igual 'flle els diaris -rligué

cXlls{Jel'fll ()TI,ega-. (;0111 'fue es ¡¿¡¡ liome
de I)(J1Ia fe, creu 101 alió que li engallen: i
C,', lIegll t/. creure el 'fue Id duuatü deis ulls,

uscntre 'fue.,.

-Quc?
-" ,e/l. 11/. uicua ejJOcII, no rellltllCICbVem

[uts a! nostrc critcri; si a lguuu. cosa eus
scuiblaun nuilnment, 11O d&ielll; si 110m co-
mctia ,1/11 C1Tor, el den.imciiiucni, ','

-(¿lit'? (¿ue? (¿ue?
-1'us/e eXllgc1"a -rcjJ!ic{), (~{)II Paco-o

1:':.wl,l'jlemciú el Id ofusca I.

-<,I\'e" uo cxugcn) . .\'';1/ clls cls qui s'luin

{JII,I.I'II/ del llmit,
-Jd crec qu.e la niillor solucio es qu.e ca-

'tlascú tiri jJel' e11.1', sense jn'cocujW1'-se uuissa
del que s'estlcuá al uci,

=Dcsunits -afeg'! senienciosnrnen t Orte-

ga- seuiprc sereni un 1"Il17¡1l1tl'escl aus,

-(¿ue cadascú s'ocu pi només deis seus
afers: aqucst es jle¡- a mi l'ulcul, Tuncat
a la seua casct«, a, part de tot i de iothom ... ,

-No !Ji fui tancamciit que ualgul =argúi'
el jn'ofessor-, Vosle 'fue llegeix els dinris,
alums d'ultir es dci: iutucr assalrentut del

que s'csdeuinguá a Ame1'ica: un [uibre ?legl'e,

'fue jJellsa,vC/ COIl/. vUSle, es La1/Ca a uiure en

l/l/a C01Hl. Dones bc . ..
-Que? -loma, a cridar el lloro,
-, .. un avió a rcucciá s' éstavella, justa-

utc nt: eu aquel! lloc i el negre mori fet a

bocins, ., -es va t.reüre les ullcrcs i les clei-
xc/, daunuü (le la. taulu=, No hi ha cap sor-

t ida jlossi/Jle [ier 1/. gen! a'i/lada -va conclou-
re-o Si uosaltrcs JIu acu.dini a irobur la ill-
jllslicia, 11/.'injusticia, acul a nosulires.

-Si uithon¡ [icnsrnra COIn vosli! -va res-

[unulre irvni('({,IJ/(~lIt dan Paco-«, hnurlcni
rl'cixir al ca-rrer auib [iistola,

-COIIl- se/I//He, "oste 1/0 fa sillÚ repetir

a/ló 'file li ellsell)'ell cls diaris.

-SnjlO,\IllIf. q"e los aixi -rej¡lica. don PC¡-

ro, niort ií ira t [u-r la grollrri« del lIJ"sf.'·c-,

!JI) {.,rdNI'i:w uril CO/IS 1/. rrcitnr e! 'f1/.e,li

e'I/Sel/)'<'1I «q ucst s ltibrots, ..

per lORDI ARBONES

qUt! parlo de I'cscripror catala conscicnt
'Iut! s'ha manli¡;ut fidcl a la llcngua) .

No és cstrany que a casa 1l0SU'a no s'hagi
descnrot llat una literatura de tcstimoni com
a !'ran<;a, pcr cxernple. El nostrc ~scriptor
va haver de manifestar la seva revolta arnb
el silcnci, i a mesura quc va poder expres-
sur-se la scva veu es fcu sentir corn si
brollés 'd'una boca mutilada, A la literatura
cataiana de post guerra Ii manqucn cls ac-
cen rs de la rca litat ambiental cn la qual
ha cstat gestada. És cvident que no tracto
ele fcr una asscvcració absoluta, pcro en lí-
n ics gcncrals el Ict es pot constatar douaut
una ritpida ul larla a la producció daqucsts
-Iarrcrs anys.

El a ltres cportunitats he tractat de posar
de rellcu, en aquestes mateixes pagines, cls
110l11S d'aquclls cscriptors que constitucixcn
I'cxccpció, a lrncnys una relativa cxcepció,
d'aixo que he asscnyalat. Val a d ir, que si
bé les obres que aqucsts cns han donat .no
acouscgucixcn rcflectir la problcmat ica que
ha prcocupat I'hornc de postguerra d'altres
paises, hi ha hagut una tendencia vers la
Iinia seguida per la literatura forania, pero

Ell mateix [oi: el 'jnimer sor/nes del gi,'
de les scucs jmmules i dcsvi(6 1(/, uistc. [ic:

IIU mirar-lo [it a [it; el llevo cotünuutua al
scu. trapczi i, !(/ive1·/.il 11e¡- 111conversa dcls
1/.0.1' lunucs, IIgi/.lI1Ja cls ulls cncisnt,
"<-Lorito =iucüulutu-«, Iorito guapo."

=Ii» qualseuo! cas - (ligué don Paco CLlllb

lit ucu IIlCS assosscgada=, espero r¡ue voste
110 eX'/lOS(ll'a les seues teories a la canulla
'fue u hcni c'o,lIfial."

--Oh =respongue el jJl'ufessor amarga-

Il/el/I,- rcst.i ben. tmnq uit, A lur el mati els
vaig dictar lo, tncua durrera classe, =Després,
cn deuinunt sens tlubte la sorpresa de don
Paco, va afegi1'-: El director m'hn enge-

gat al CClfrer.

-(¿l/e t'hu. ellgegat al carrer? -rejJeti
don Paco sense conipretulre'L,

=Si, m'IIC¡ ex pulsnt tlc l'escolu; era 1/11

[iolrrc creti COln vCó'I,¿ i s'entcstaua (( ,feT-IlIC

/1I1{/r a la processá pel borri . ,.
-C"vl/I/er.,. ~(Iig!lé don Paco aixccaut-

se-o
-Si. lI{/gi-se'n -e"c/allJa. fo,'(/ de si 01'-

I(:g(f-. A casa II/CV({. »o uull gentet« de la
seua crücgorio,

Li asscnyulau« la [ior;«, COI1I tl/I(¿ uiuent

cnco nuiciá de l'augel, i don PIIC;J sO"I,! ele
l'huírit nci á, 11"/.Oltdigne, SCllse ginlJ'·se ui tan

sois (1 mirar-lo, Coneixia [nou. el comí per
t al ('0111, l'Iuroi« rrrorregut: altrcs '(Iq~(lclc.'i i,
/,,'?" res pcct.c (l la SCII)'Ol'tt i tt. la lIlin)'ol/a,
no ¡/(I rlüu«r "1/11 cuj} de port«.

De l'rscal« estcut, nienire int cnuroa eles-
:.;ifr"'r rl fiN r¡l/C' lid, f/'IS. ('I/Cllra sentí
rls .HJsjn'J's de f(/ scnyu1'a ú.1lia, int rrnnn-p u ts
[icls crits del /loru cxt osiat",
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que ha' abortar degut a la mordassa de la
censura franquista. De fct, aixQ no ho
podem constatar i tampoc no podem dir
que si cls fcts s'hagucssin dcsenvolupat al-
trament -o sigui scnsc la mordassa-, la
producció literaria hauría estat més fe-
cunda COIll a docnmcntacíó, Pcr ara, noruós
POdCIll basar-nos en les' obres publicados i
sempre cns pot quedar el dubte que en
algun cala ix reposi' alguna obra inedita
capa9 de desmentir la riostra aprcciaci6.
Amb tot, hem de convenir que la riostra
literatura, tal COlll apareix a la Ilum, -és
una literatura mutilada. Hi manca I'em-
prclllta, la represcntació, la imatge dcls fcts
csclevinguts a casa riostra i al món durant
un pcrlodc de vint-í-cinc anys. L'obra
d.aquclls escriptors quc consutueixcn I'cx-
cepció no té prou for<;a pcr a restar vali-
dL'sa en aq ucixa asscvcració,

Els nomsdc Sartre, Camus, Ioncsco, Bcc-
kctt, Rochefort, Osborne, Faulkncr no te-
ncn parió a casa nostra i no en lIur valua
com a cscripiors, sinó en llur capacitar de
constituir-se en testírnonís del scnt iment i
rlel pensarncnt de tata una generació.

Es ciar que les obres més importants d'al-
g-uns daqueíxos cscriptors són prohibidcs a
casa n ostra, mes aixo no és motiu suficicnt
perq ue no siguin conegudcs. Per altra part,
110 puc acceplar que tot l'impuls quc arres-
sega I'escriptor a tractar deterrninats temes
hagi cl'ésser fruit ele la influencia de cortes
lcct urcs, La scnsibiliuu de I'arristu capta el
scnt imcnt col.leclÍu duvant els fcts que tcncn
rcpcrcusió universal i el tradueix en mate-
rial per a bastir la scva obra.

Anugamcnt l'artista podia adoptar una
posició hermética cn front del caos i la

\"iolencia, perqug la creen<;a en una reali-

tat trascendent era general. Mes ara que
lhome ha rebutjat les veritats absolutes i
la fc en l'eternitat es troba, catla vegada
més, impulsat a acarar-se .arnb cls fets tern-
porals i histories. Potsci- aqucixa transíor-
mació encara 110 s'hagi realitzat del tot a
Catalunya i els !lOS tres escriptors vísquin en

una epoca cquivalcnt a la dels pintors ho-
lunrlcsos, cls quals podien cnrrctenir-sc pin-
umt temes tranquila i screns cnmíg del de-
sastre i el vessamcnt de sang. 1 és que
l'cscriptor catalá, en general, encara crcu
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LA FORCA DEL ~jOSTREtb~i«ii~:iilona.cn una realírat trascendent. Aleshores és

natural. quc es cloguí en la torre de vori
dc la se va fe.

A la resta del món J'cscripto- ha csta t

el primer a experimentar la desesperanza.
i el paper principal que s'ha imposat ha
.cst a t el ·d·erigir·se en tcst.imoni de la l li-
berrat í la justicia: ell és el qui ha parlar

pe- aquclls que no poden fcr-ho. Camus,

una de les figures més rcpresentatives
daqucsta presa de consciencia, clcia que
"no és la bata lla (política) la quc cns con-
vcrrcix en art isics. sinó I'art que cns cm-

peny a participar tIc la hatal la". O sigui
·que CIl els couccprcs cstctics rl'avui. horn

brega pcr tul dacunscguir u.ia comunió
entre aqucixos conceptes i l'angúnia i les

aspiracions de l'epoca. ])'ací que la novel.la
i.el drama modcms siguiu documenls, ele-

n úncics i mauifcstos que rcflecteixcn la

rcvo lia ·{le I'homc davant la injusrIcia. ja

,igui humana o prcrcsarncur divina.

¿On s'in icia la scparació dcls camins que

han seguir, rcspcct ivarncnt. cls cscript o rs
curopcus (paniculannent cl

., franceses, més

a prop riostre en tot sentir) i cls escrip-

rors ca ta lans? Les obres que han I.ingut mes

influencia en cls darrcrs vint anys han
'produít una litcratura 'cminentmcnt filo-

sófica. Sobrctot els existcncialistcs, i alguns

cscripto rs indiviclualistes, han posar de re-.
llcu la importjmcia d'all{¡ que s'csdcvé ara

i ·aci en cuntraposició de les gencralitats i.
han cercar la vcritat en I'cxpcriancia hu-
ruana irruncdiata. O sigui que han separat
la filosofía ele les cspcculacions intel.Iectuals

abstracres i l'han portada al tcrrcny de la

dcscripció concreta i particular. La litera-
tura, i particularmcnt la novel.la, é:; el
vchíclc més apropiat pe¡ a I'cxprcssió

cl'aqueixos coriccptesfilosññcs. Val a dir que

han demostrar que l'art no csta en opo-
sició amb la filosofia i aixo ha portar COlll a
couseqüencia el naixcmcnt {le I'intcl.lectual-

fil{¡soL
Lcs idees d'escriptors com Malraux i Ca-

mus sobre I'absurd i la ncccssitat de la re-
vol la, i les dels cxistcncial istcs sobre la
llibertat i I'clccció, han produít filosofics

quc han posar l'indivirlu en conflicte arnb
cll matcix i l'úuica forma de posar ele re-

llcu aqucixcs fi losofics és Icr-ho per Illi!j~l
de la. dcn.ost ració i no del raouamcnt in-
tcl.lectual, Pcr aix{¡ aqucixos csctiptors-filn-

sofs han escolJit la novel.la o robra teatral

COlll a mitja per a cxposar llurs idees.
Ací trobcm la .crurlla on té origen la

scparació per la qual formulava el mcu in-

tcrrogant. Si l'cscriptoj- catala s'ha trobat
en couflictc per tal darmcn itzaj- les scves

idees arnb la realitat, ha optat pcr acccptar
la solució que li ofcreix la rcligió i pcr
tant no. ha hagut de crear cap sistema Ií-
losófic, O sigui quc la problcmgtica me-

tafísica que se li ha ofcrt no Ji ha creat
major perturhació, ja que la reposta la te-
nia a l'ahast de la mil., Pe!' a ixó quan algun
daqucsts csciiptors es proposa d'analitzar
la novcl.l ística forania, no la compran i no

per PERE ELlES i BUSQUET A

La fore;a {le la nosira parla cux vi lna i
cns sona a d ins com un cascavcll alat quc

genl cl'al tres parlars no poden pas .scnrir
amb tanta dcnsitat de sons ni poden vcurc
amb tant de colorir emocional. CUlll nGS-
alu'es matcixos. 1 e'::; notori: La Tcrra, com-·

posta de segmems de torres equiva leuts a
nuclis lingüístics, representa uJ1 món de
pct its mons i aqucsts t encu cadascun Ilur

carac.ciizació, la manifestació primorclia.l
de ·la .qual, més que els fets, és el propi

verb, el propi parlar,. el prupi id iorua. La
península Ibel'ica, dones, té tantcs carac-
tcr itzacious pcculíare o nacionals com par·

lal'3 cxisteius. Si tois aqucsts parlars Ilo-

ricn a flor de lla vi , sensc cap clistinció,
COI1l floreix I'arnct llcj- cn cl S2U amct llcrar,

l lu r florida espiritual i lilClal'i,1 seria, 11u-
manament, me, subt il, més fruct Ifcra.

poblc ha de preocupar-se dcl conrcu dc
. la seva .llengua si vul ésscr gran. La Ilen-

gua catalana, per cxcmple, té més fore;a a
caca, elins cl'aquesr petit món lingüístic,

que cap altrc parlar, com així s'csclcvé amb.

la llcngua castellana i la xinesa, i rotes, en
¡¡ur pctit món. 1 és que la Ilengua a tot

poblc le': arrels profundcs, genuincs i esti-
iuaclcs, tant, que fins i tat el ·nostrc gran

Verdaguer enclou en una ora ció ben icon-

cisa: "Per arrencar la Ilcngua a un poble,

cal abans arrcncar-Ií la vida". 1 és tan

difícil arrencar la vida, si més no la inte-

rior, cl'un pohle! 1 el nostrc, malgrat les

advcrsuats polüiqucs dc la península

danys i anys, ho ha demostrar.

Si cada llcngua del Glohus té Una fOl'¡;a

uns girs caractcrtstics, també pot tcnir
una mús.ca interna: la riostra així deu ésser.
puix que el rci Alfons El Savi, {le Castcl,la,

i el geni deis poctes Dant, entre daltrcs.
atrcts per aquesta fore;a i per la música

cnscms, componguercn scntüs poemcs amb
el nostre verbo i1 que bcll és que el dolí

líric cl'altra lIcngua quc no sigui la propia

ct sigui iusphndora per una fore;a atracti-

va i no courcar-la per una fore;a imponent!

L'amor uncix i vivifica cls poblcs com la
nit enllae;a i rcviu l'albada, i la imposició

cls separa com la tcmpcstnt scpara el fruit'

de l'arbrc. La propia pnraula, la paruula

fidcl de cada terra, ha d'ésscr la primera

base que ha cl'harmonitzar-nos uns amb
altres. 1 ja que he manifestar que tot idio-

ma pot tcnir una música, cm plau de

transciiure el que el nostrc pocta i drama-
turg Ramon Vinyes rccomang un dia cn
una important confcrencia: " ... la música
elel parlar és el tat i jo cree en la música
ele! parlar d'avui COIll a expressió nostra ... "

Pcnsamcnt ccntuudcnt que remarca que el
riostre llenguatgc té, a més d'una, fore;a,

una música. 1 aquesta fon;a i aquesta mú-
sica han hrouu i broten arrcu de I'éxtcn-
síssiru món dcls poctcs i prosístes inquicts,

els quals scnten bategar encara en pensa-
mcnts Ilur terra i lIur lIcngua.

Scns dubte, caldria per a la· unitat pcn-

insular i comprensiva CnSeI1IS, at¡ucsl dcsen-

volupamcnt natural deIs seus parlars, ja
quc CIlS permctria ele cOl1eiXer-llOS tal COl1l

soin i cl'cstimar-no, tal com dcvcm, per-
qUe molt bé cliu Maragall: " .. , si ¡'anima

universal és la hcl lcsa que u'aspuu pe1' tora

-la Creació i a cada terra parla per boca
dels homcs que la matcixa tcrra s'ha fet
en cl scu amorós esfore;, J'única cxprcssió
universa! sera, dones, aquella tan Variada

C0l11 ];1 vurit-r.u m.ucixa de les torres i

lIurs gcnts", SClllencia amplu i comprensiva
!quc corta gent intcl.lcctual o dirigcnt de

la península Ibérica no accepta, per tc-
mene;a, uns i pci- orgull, d'altrcs.

Evidentrnent, la llengua és l'espcrit del
poblc, i mcntrc hi hagi el llcnguatge vi u,

hi "iura el propi espcrit, la i)ropia pcrso-
nalitar. I en aquesta personalirat, on horn
veu la tell1ene;a, radica la se va fore;a. Cada

s'cxplica les cau.cs que l'han determinada.
Pcrque a tots cls dubt es, a lores les con-
Iradicciolls qllc ]>1'CoclIl,,'n I'cSt:ri]>11I1' <:111"0-

peu, clls h i donen la rcspost a del 'dogma
i no poden capir quc una solució tan Iá-
cil no sigui uunbé valida [ora de casa seva.

Amb aixo no vull dir que hagi cscol!it aqucix
camí pcr facilitar. Més aviat diría que ho

ha fet pcrqug no ha pogut desprcndrc's
riel llast de la tradició. Rccoriec que 110 es
:pot pretendrc que un fct dcterrnina t

s'esdcviugu¡ a tot arreu amb cls mateixos

efectos. per{¡ pe!" les obres d'aquclls escrip-
tors catalana que. constitucixcn l'cxcepció
sahcm que cls problcmes de I'home d'avui
de q ualsevol part del món també tcnen vi-
gencia a caSa nostra. Pcr iant, si 110 han
estat tractats com es mercixeu, hem cl'atri-
huir-ho a les causes assenyaladcs.

El llenguatge és el verb creador ele la ma-
nifcstacíó sincera en cada fragment de món;

per tant, cada paraula porta la fore;a, la
llum i la joia de cada ésscr i ele cada poble

tic cara al mateix poble i de cara als altres

pobles. 1 aquesta fore;a, aquesta Hum i

aq uesta joia han ele formar el tríptic basic
i espiritual, coru un rarnell del riostre re_o

ftoriment lingüístic d 'ofrena a la nostra
lena, en pro ele la riestra parla, del nostre
Ilenguatge, com, sortosament, ja s'esd evé de
11011 a casa nostra, i aquest rcfloriment ens
portara. d intrc el camí rl'avui clels poblcs,
(:1 propi viurc, la propia pcrsonalirat.Maig, 19G~


