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OBRA CULTURAL CATALANA de Buenos Aires ha volgut contribuir a
la tasca de la recentment creada G~tedra Jordi Arbonés a la
Facul tat de Traducci6 id' Ln terpr-e taci ó - Uni versi tat Auronoma
de Barcelona - amb aquest recull de fotocópies de treballs
periodistics de l' Arbonés publicats a Buenos Aires.

Conté,per o1"d1"ecronológic, a1"ticles i comentaris que el nostre
company va publicar a la revista "Ressorgiment" =!: i,com a Annex,
el que va escriureencap<;alant els textos de "li .NADAL 1 MALLOL
in memoriam" que va edi t ar OBRA CULTURAL CATALAN1\ a gener 1979.

* "Re ssor-qi.men t." ,revista ind,ependent catal ana ,
no comercial,que es va publicar mensualment
a Buenos Aires,ininterrompudament,des d'agost
del 1916 a desembre 1972. El seu nacionalisme
sense pactes ni, part í.di sme s .1i permeté
gaudir di cm ampli ventall de cot c i ebor-ador-s r

tots ells també altruYstes,. i guiats pel
mateix esperit patriótico Ha €stat la publi-
C3,(;Üi.Ó c at cÚ.é1rlé:i

f=ls t emp s e

Els 677 ndmeros de la seva col.lecció es
poden consultar a la Bihlioteca de Catalunya
i a la del Centre d 'Estudi.s Histórics Jntv:"'..
~acionals (CEHI)~de BarceJ.onar i a la
Biblioteca Municipal El Port de la Selva
(Al t Emporda).
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El catala, ¿dia,lecte, Ilengu.a vernacla O ·idioma?

QUAN cls mitj.ms de: ,:llml\ll:eacili
de masscs són cuntrolats i di:-igi~s,
siguI per un !:ovcrn ti per rute-

rC550S, resulta sum.uucut Ele:1 convertir
una mentida en quclcom que es pot fer
p:\~sarpcr una vcrit.u. A mida que ;l'

qucsts mitjnns són pcrfcccionats, :\l]lICS'

ra rcalització es fa mes f:'¡d, Ho hern
víst posar en pr:'¡ctic:\ dunn manera sis-
temática í ¡~:\ircbc j1;:-rfc(t:\ pcr la m;l'
quina pm¡ng;\\1dist:¡ d'un" Oocbbcls, pcls
seus dcixchlcs Ir.mquistcs, pcr les agen-
cies duiforrnació al scrvci de quaiscvol
impcrialismc, fins arribar a les t:mpre,
51::S de prop:\g:\nd:l comcrcal. Ho l.ern
vist i ho seguim vcicnt e:Id;\ día.

Aquesta tecnic.i de ·cc;llvert ir la men-
lilh en vcritnt ha csr.u a hast.uncnt uti-
.litzada pcls governs ccntralistes cspn-
.nyols .cn 11m csforc ver tal cl'eliminar
la pcrson.ilita t de Catalunya. En una
.\:PUC;l 1:1 consigna Iou afirmar qUt: la
.Ikngu:\ catalana era un dialecto. Tanta
fon;;\ va tenr aqucix:,afinnació qUI:'"
cuca ru avui, molt.i gcnt --eat:!1ans in'
'CI030:\ --- ~~:.·,t;lconvcncuda qu,:: lio ~.:~.(Un
r;:Li;i.:L.n· - ~'~(l'(~j;~r; "Cl: r:rir:" se"n Icia

n:,::~('¡ l'a l1y 1\)ó() en p;lr~:tr. dels ]o.:s
Florals cclcbr.us :t Buenos Aires aqucll
:,ny). AI,~ú pot crcurc qUE: aixó no té
g:{ire im port.mcia o que no pot [cr-nos
g;¡irc mal. Qu¡ aixó cregui, que Ob5C1',I;

de quina manera tan scnzilla fórem ex'
closcs ele la Histór:a per un, fct similar.
Forran Scldcvila ho explica aixi, en la
scva "Historia eJ.1:'. Catalunya", tot re'
produint un fragmcnt dun article seu
publicat ;¡ "La Publicirat" arnb el titol
"Qúcstió de norns": "Els historiadors es'
panyols en lIur elhi¡¡ de rebaix.unent i
docultació de I:¡ riestra grandesa paso
sada, V«Il trobar 'J:1 procedirnent rnassa
scnzi!l perqué no n 'U5C5s:n .i n 'abuses-
sn. Des que les corones de Catalunya
i Ar.rgó sunicn, ja no calia parlar més,
en parlar del conjunt, ele Catalunya ni
(1:: catalñ. Aelhue en .alló que més pri-
v.itiu li era, la riostra ·p\tda es veia -des-
pullad.i ele tot patrjrnoni .. Es .parlava
cl'cxpansió marítima .q'Aragó, de .mari,
no, ;¡ragones:I. El poble que de Jet sus-
tcntava l'hcgcmonia clins els .Estatsca'
t.¡¡];¡no,«ragllnesos ckS¡\p~rejx·ia de·h 'his-
r{~)na política externa d'aquesrs Est.its.:

La gesta deis hstoriadors espanyols tras'
cendí: c's hístoriadors cstrangers van se-
guir I;¡ -via per ells marcada, scnse ado-
nar-se sinó molt .excepcionalment de la
injusticia i la inexactitud que cornetien",

Mes tor nern al problema cid dialecto.
QU:l11 mes endavant la divulgació de k
tasca ele Iilólcgs i linguistes, per tal de
fixar normativarnent la riostra llengua,
va posar en evidencia L ignorancia o
mala fe d'aquclls gui la titllaven d.~.diJ.·
Icctc, van haver de canviar .de táctica.
Ara es pa rlaria de la "JcI)gU¡~ vernácu-
la" quan shagués ele fer rcferencia .a la
llengua catalana. Si tcnim esrnent .quc
cegons el.' diccíonari de Pompeu .Fnbra
"vernacle" és 'un adjcctiu que vol dir:
"Pertanyent a la centrada .onI eh) nas'
cut, dit especialrucnt de la llengua" no
ens podern pas .enutjar perqué .aquestn
vcgacla diuen una veritat: .el catalá és
la llcngua vernacla dcls catalans. Ara
bé, tambbé el castellá és la llengua .~J'?r;

nacla dcls castella ns, scgons la delinició
de Pornpeu .Fabra, iper -aquest camí
poder. sorgir obstaclcs. Per exern ple, pO'
dern llegu: ,,':E! seíior Fulano .bahJ.!, r,:1
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lengua vernácula". Si . ens ho diucn en convertir la mentida en ver itat acccp-. d'expressar teta la gamma 'modern'a de
castellá i no coneixem el senyor "Fu, rada, cal crear confusíó i rebaixar el conceptes científics, técnics, artístics,
lano" haurern de creurc que aquell S?, valor del conccpte o b~ eliminar-lo dcls etc., arnb la mateixa facilitar que qual-
nyor va parlar en castella. Nornés si textos que es publiquen. . sevol llengua rnés universal; que és la
saL:em que el scnyor "Fulano" és c,a' La rnajoria de les vegades el, n:3ultat,; llengun arnb la qual han de parlar als'

_. t:1..1a, ..cns pod.2:e!U~s\J~os'!.':._gl~e_ ~~i:~ dcrnostren que hui.: ;,consegueix fa pus- seus fills i arnb la. qual sc'ls haur ia (fe'
en l~ s~va [lengua .. L? l!~E5CO, perJ, s:1.;:el gatpcrTici::iri.- Almen-ys-aéonse'- -- -ducar-I ") . -- -- - -----------
hn ,,}¡~r.tat el .se~tlt ~~ ~!:nglla vcrna- gucx influenciar () convencer la gran Des cl'aquesta base hem de partir el>
cla 1 la ~efl11elx ruxi : . es la ~lcngua rnassa. Sernprc hi ha, ;\iX'~lsí, aquella mi· caraluus pcr tal de Iormur-nos una (UIlS'

mater~~ d un grup dominar soClalme?t noria que, principalment pel scu gr:lU ciencia dalló que som dins el context
o políticament ,rer un altre que. par.a de cultura, sap elistingir i a la llarga es' ele pobles del món.
una llengua díferent .. No considerern brinar l'enredada. D'ací la nccessitat im- Quan ln majaria clels habitauts dels
ve:nacla la, llengua d'un ~~n'or:~ d'un periosn delevar tant corn C5 pugui el Paises Catalana possceixin aqueix pósit
pais q,u~n es la llengua .ofl~~al d un al, nivell cultural de l'homcmassa. Avui j.i cultural, qu.m ja nn sels pugui entu-
tre pais .1 :ncara aclarelx:. La UNES, no n'hi ha prou amb saber llegir i es- banar arnb cap ";¡logan" mistificador,
ca. :c~,on,elx q~.e, encara qu~ a.ques~a críure, per tal ,de dexar désser analfa- quan sápiguen qui són i que han estar
dcfinició es ,aphcabl,e a la m~Jona dels bet. Cal que 1heme del carrer, aquest en el curs de la H'srória, i el lloc que
casos, perque pegues ser aplicada UI1l' horne qui actualment inzereix el com- ocupen actualment, podrern cornencar a
vers~lment a satisfer les condici~ns qu~ pr.imit info~matiu que li serveixen els ernprendre tots units b tasca d'obrir la
rcgeixen cada cas concret caldria fer-li papers o el "Readers Dízest", la tele- porta que dóna al CJ.If!í de la llibertat.
certes modificacions ea la redacc'ó o en visió o la radio, com a ú~c aliment de Jordi Arbonés
algun dels seus elernents". la seva dieta cultural, sápiga triar el gra

Ale shcres, segons la UNESCO, el de la palla. Al món, ultra la fam tie
castellá és una llengua oficial i el ca' pa, hi ha un altre flagcll d'impordl.l1cia
tala una llengua vernacla (aíxó encara similar: la fam de saber. 1 si bé és ca'
es podria discutir perqué el cata la és piral el coneixernent científic, no ho és
idioma oficial a Andorra) i per tant no menys el ccneixernent humanístico Avui,

. hí pot haver confusió. Ara,ilO hi ha u' paradoxalrnent, sabern rnés coses (segu-
riaConfusió amb el castellá; pero el base rarnent mal apreses) respecte dels coets

• í el gallee tarnbé són llengües vernacles, espacials o de la fisió nuclear que ele
Vol dr, doncs,que el problema existeix nosaltres mateixos en relació arnb el
i la frase que hern posat com exernple medí i la historia; de l'horne en relació
nc té un sentir clar," arnb els altres homes. Cree que fóra di-

Mes hi ha un altre aspecte, encara. fícil troba.r .u.n heme en el món ~ue an~-
Fa poc llegíem una carta, adrecada al . menern civilitzat que no hagués sentir
Director del suplemenr literari del "The parlar deis coets que s'han enviat a l'es-

.' ,
Times", queixant-se perqué en una nota ?~tl;·en canvi quant: no en trooarem que
editorial s'havia referir al" "grans ver' Ignoren que al mon moren anualrnent
nacles indús" (great Indian vernacu de farn quaranta milions de persones?
lars). El senyor Ansar Kahn, qui signa I'ortant el problema a casa nostra,
la carta, diu que 'per als Indús j Pakis- rnancats com estern d'un enscnyarnent
tanís el mot "vernacle" no és una pa- normal a escala nacional, és nccessari
raula agradable perqué deriva cl.~ la rcl que la. riostra gent 3apiga que el catala
sánscrta "verna' que vol dir "esc'au es un idioma culte, r.c i flexible, c<,pac;
nascut a casa" i porta implícít el sentir
que li donaren els anglesos durant re,
poca colonial. I en run altre Iragrncnt
li pregunta pc:r que en parlar deis "grans
verr.acles indús' no havia dit "les llen ..
güc3 indúes, que aíxó ós e! que són".

Heus aquí ia qúcstió, en el nostre cas,
rumbé. Pcr que no dir "llengua cata-
lana" si aixó ~:: el que ésc : eDS evita-
rícm confusions? Perqué prccísamcnt el
o(.sig del gDVc.rn [raih.¡i.! '$~lt e ~ (l.e crea r
confusió i rebaíxar el valer de la riestra
llengua per mor del' o:ignificat de ;;¡ ,.:::1
sánscrita de la' r'Jr~l1~a "vcrnacle". rer'
que pe! mateix rnotiu es parla del "Le,
vante" per á referir-se a un sector tallat
arbitráriament queindou Valencia a~b
trossos de Múrcia, Perqué per aixó tarn-
lié actualment la censura franquista ex'
elou sistematicament dels textos que re'
visa els conceptes: "PalSOS Catalans",
"Prncipat", "Estar espanyol" (cal elir
Espanya) i tracta deliminar tota suggc-
rencía a presentar rarea lingüística ca-
tala na en un sentit nacional o col-lectiu.

Vol dir, dones, que quan no es pot
();:;~h

(1) Diu el Iilólej; Delfí Dalmau: ''No
saben pas el mal cultural i moral que
fan als fi,lIs i a si mat eixo s els pares
q.uc e xclouen la pr ó.pia llengua de la cul-
tur a dcls íills". I d iu, també : "EIs in-
Ian ts que parlen arnb rnainader es una
lIengua dif er en t de la que usen arnb e ls
pares, ni s'adon cn que practiquen dues
llengue s : per a cl.ls ós C0111 un ambicnt
cx.p res siu tal, el d els llares, i un altr e
arnbien t expressiu el de la mainadern.
I tot just anys rnés taro discerneixen
que és qüestió de ller-gúes difer en.ts.
Peró mentrestant, han assirnilat dues fo-
r.etique s, dues sintaxis, dos léxics. Pos-
seeixen doble base lingúi stica "nautral".
Són naturalrnan t bil ingiies, I en tre 1es
due s murieres d'expressar-se s'han excr ..
citar a pr on.unciar gaircbé tots cls 50n5
C]L1C ti abaran Il,és ,~ndavall·t en un arn-
pli polig lo tismc: i qui diu la Fonética Jiu
deis altres aspectos lil1R'Üístics". 1 se ..
gllcix: "Avui tot homc culte ha d'ésscr
políglot; si més 1\0 bilíngiie. Dicm avu i.
i h a ur iem cl'haver dit vscrnpre". (Del pro-
l c g al llibr c).
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lengua vernácula". Si . ens ho diucn en convertir la mentida en ver itat acccp-. d'expressar tot: L gam
castellá i no coneixem el senyor "Fu, rada, cal crear confusíó i rebaixar el conceptes cien ítie, tec icrs artistics,
lano" haurern de creurc que aquell S?, valor del conccpte o b~ eliminar-lo dcls etc.,.· rb la )atl ix: "facilita e ual-. . .nrversi at, II unom e ar ~lna
nyor va parlar en castella. Nornés si textos que es publiquen. sevol leng, ¡Tes un Yfpa; ue es a

l 1 O
"F 1 '" e llengua am 1 ".oqteucaa1,·\nUIDeapatat?.srals'

sa :em que e scny r u ano es ,a' La rnajoria de les vegades el, n:3ultat,; """ ,loe n
_. .. __ . __ ta.!a, ..cns pod.2:e!U~s\J~oS'!.':._gl~c_ ~~i:~ demostren que hui.: ;Iconscgueix fa pus- seus filI, i arnb la qual sc'ls haur ia (fe'

en l~ s~va Ilengua .. L? l!~E5CO, perJ, sa;:el gatpcrTici::iri.- Almen-ys-aéonse'- -- -ducar-I ") . -- _ .. -----------
ha "J¡~l'.tat el .se~tlt ~~ ~!:nglla vcrna- gucx influenciar () convencer la gran Des cl'aquesta base hem de partir el>
cla I la ~efll1elx ruxi : . es la ~lcngua rnassa. Sernprc lii ha, ;\iX'~lsí, aquella mi· caraluus pcr tal de Iormur-nos una (UIlS'

mater~~ d un grup dominar soclalme?t noria que, principalment pel scu gr:lU ciencia dalló que som dins el context
o políticament 'per un altre que. par.a de cultura, sap distingir i a la llarga es' ele pobles del món.
una llengua díferent .. No considerern brinar l'enredada. D'ací la nccessitat im- Quan J;¡ majaria clels habitauts dels
ve:nacla la, llengua d'un ~~n'or:~ d'un periosa delevar tant corn es pugui el Paises Catalana possceixin aqueix pósit
pais q,u~n es la llengua .ofl~~al d un al, nivell cultural de I'ho;n'::'I1);\$3:1. Avui j.i cultural, qu.m ja no sels pugui entu-
tre pais .1 :ncara aclarelx:. La UNES, no n'hi ha prou amb saber llegir i es- banar arnb cap "illogan" mistificador,
ca. :c~,on,elx q~.e, encara qu~ a.ques~a criure, per tal ,de dexar désser analfa- quan sápiguen qui són i que han estar
dcfinició es ,aphcabl,e a la m~Jon;¡ de ..s bet. Cal que 1heme del carrer, aquest en el CUl':; de la H'srória, i el lloc que
casos, perque pegues ser aplicada um- horne qui actualment inzereix el com- ocupen actualment, podrern cornencar a
vers~lment a satisfer les condici~ns qu~ pr.imit info~matiu que li serveixen els emprenc1re tots units b tasca d'obrir la
rcgeixen cada cas concret caldria fer-li papers o el "Readers Dízest", la tele- porta que dóna al camí de la llibertat.
certes modificacions ea la redacc'ó o en visió o la radio, com a ú~c aliment de Jordi Arbonés
algun dels seus elernents". la seva dieta cultural, sápiga triar el gra

Ale shcres, segons la UNESCO, el de la palla. Al món, ultra la fam tic
castellá és una llengua oficial i el ca' pa, hi ha un altre flagcll d'impordmcia
tala una llengua vernacla (aíxó encara similar: la fam de saber. 1 si bé és ca'
es podria discutir perqué el cata la és piral el coneixernent científic, no ho és
idioma oficial a Andorra) i per tant no menys el ccneixernent humanístico Avui,
hi pot haver confusió. Ara,ilO hi ha u' paradoxalrnent, sabern rnés coses (segu-
riaConfusió amb el castellá; pero el base rament mal apreses) respecte dels coets

• í el gallee tarnbé són llengües vernacles, espacials o de la fisió nuclear que de
Vol dr, doncs,que el problema existeix nosaltres mateixos en relació amb el
i la frase que hem posat com exernple medí i la historia; de l'horne en relació
De té un sentit clar.·· arnb els altres homes. Cree que fóra di-

Mes hi ha un altre aspecte, encara. fícil troba.r .u.n heme en el món ~ue an~-
Fa poc llegíem una carta, adrecada al . menern civilitzat que no hagués sentir
Director del suplemenr literari del "The parlar dels coets que s'han enviat a l'es-.. ,
Times", queixant-se perqué en una nota ?~tl;·en canvi quant: no en trooarem que
editorial s'havia referir al" "grans ver' Ignoren que al mon moren anualrnent
nacles indús" (great Indian vernacu de farn quaranta milions de persones?
lars). El senyor Ansar Kahn, qui signa Portant el problema a casa nostra,
la carta, diu que 'per als Indús j Pakis- rnancats com estern d'un enscnyarnent
tanís el mot "vernacle" no és una pa- normal a escala nacional, és nccessari
raula agradable perqué deriva el.e la rcl que la riostra gent 3apiga que el catala
sánscrta "verna' que vol dir "esc'au es un idioma culte, r.c i flexible, c;-,pac;
nascut a casa" i porta implícít el sentir
que li donaren els anglesos durant re,
poca colonial. I en run altre Iragrncnt
li pregunta pc:r que en parlar deis "grans
verr.acles indús' no havia dit "les llen ..
güc3 indúes, que aíxó ós e! que són".

Heus aquí ia qúcstió, en el nostre cas,
rumbé. Pcr que no dir "llengua cata-
lana" si aixó ~:: el que ésc : ens evita-
rícm confusions? Perqué prccísamcnt el
o(.sig del gDVc.rn [raih.¡i.! '$~lt e ~ (l.e crea r
confusió i rebaíxar el valer de la riestra
llengua per mor del' o:ignificat de ;;¡ ,-:::1
sánscrita de la' r'Jr~l1~a "vcrnacle". Per'
que pe! mateix rnotiu es parla del "Le,
vante" per á referir-se a un sector tallat
arbitráriament queindou Valencia a~b
trossos de Múrcia. Perqué per aixó tarn-
lié actualment la censura franquista ex'
clou sistematicament dels textos que re'
visa els conceptes: "PalSOS Catalans",
"Prncipat", "Estar espanyol" (cal dir
Espanya) i tracta deliminar teta suggc-
rencía a presentar rarea lingüística ca'
talana en un sentit nacional o col-lectiu.

Vol dir, dones, que quan no es pot
();:;~h

- Feb:r~r

(1) Diu el Iilólej; Delfí Dalmau: ''No
saben pas el mal cultural i moral que
fan als fi,1ls i a si mateixos els pares
q.uc e xclouen la pr ó.pia llengua de la cul-
tur a dcls íills". I d iu, també : "Els in-
Ian ts que parlen arnb rnainader es una
lIengua dif er en t de la que usen arnb e ls
pares, ni s'adon cn que practiquen dues
llengue s : per a cl.ls ós C0111 un ambicnt
cx.p res siu tal, el d els llares, i un altrc
arnbien t expressiu el de la mainadern.
I tot just anys rnés t ar d discerneixen
que és qüestió de ller-gúes difer en.ts.
Peró mentrestant, han assirnilat dues fo-
r.etique s, dues sintaxis, dos léxics. Pos-
seeixen doble base lingúi stica "nautral".
Són naturalrnan t bil ingiies, 1 en tre 1es
due s murieres d'expressar-se s'han excr ..
citar a pr on.unciar gaircbé tots cls sons
que tI abaran n,és ,~l1davan·t en un a111-
pli polig lo tismc: i qui diu la Fonética Jiu
deis altres aspectos linR'üístics". 1 se ..
gucix: "Avui tot homc culte ha d'ésscr
políglot; si Inés no bilíngiie. Dicm avu i.
i h a ur iem cl'haver dit scmpre". (Del pro-
lc g al l1iIJTl')'

1956

2


