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sercper-cas, la ji
amb350 Ilibres per'anfi'~ife~~,. " '~=~
ra aqueixa evidencia quau :~pser:Vf
gen tina, Brasil i !\1exic presentan: \i¡liia:,
ducció de 4.000 lÚbres nous, per' any4
n,;ció (x). O sigui que, si un país comiil~{'::
amb govcrn propi .amb tetes. les caracterjstí., ':"
ques de nació Ilíure, edita 350 'llibres pei .
any; si nacions com Argentina, Brasil i ,'Me-
xíc, amb poblacíons que superen la de Cata-
lúnya- tres o quatre vegades. (adhuc con-
siderant l'alt percentatge d'analíabetització
el 'aques tes palsos) publiquen 4.000 -Ilibres
I'any, els 379 tltols editats a casa nostra,
comptant nornés amb un públic lector que
és una ,minoria, un "cercle d'addictes", com

,diu Tr'iadú, desafiant tots els obstacles opo-
sats per un regirn genocida, que ha practi-
cat una política assimilatñría i d'auorrea-
ment totals vers Catalunya, cree que amb
tota justicia podem considerar-los com fruit
d'un "rui.raclc".

per' JORDI ARBONES
~~. ;~.~ '.-

}//,,>Enel darrer númeroique hem rebut de
, Ser'raD'Or (Juny 1964) ,h~m pot Ilegir un

-~rticle de' Joan Tria,dú eIl: el qual revisa la
sítuació .actual del Ilibre catalji. No hi vha
dubte que, tal com . assenyala Triadú, la. .

publicació de Ilibres catalans ha pTes una VO-,

lada que pot fer-nos sentir optimistes res-
pecta del seu futur. Mes aixñ no, vol pas
dir que hagim de considerar, que ja e~¡s tro-
bem en una cómoda posicíó normal. ca m- ,
parable a la d'altres palsos. Les Iímitacions

i els defe~tes ~e I'edícíó- de Ilibres catalans
del moment present són posades en eviden-
cia, amb la característica lucidesa de sempre,
.pel riostre crítico T'ríadú subratlla les omis-
sicns o .mancances de determinats ·generes
literaris amb la qual cosa nuclís considera-
bles de 'ca:tala~s es troben eri la situació de
no Ilegír res en la p'ropia Ilengua, Ara bé,
respecte de l~ quantitatde publicacions, po-
dem sentir-nos .més feliC;bs. Vcldría, nornés,
afegir algunesdades, més avíat .estadístiques,
a les atínades conclusions a qUe' ha pervín-
gut T'riadú.

,Segon's' J. Coromínas (El que s'ha de saber.
dela llengua catalaruiy a l'any 1786el nombre
de vclums i opuscles publicats en catalá fou
de 90, al 1926, d'uns 500; ál' )927, d'uns
660 i al 1933, d'uns 740. Ara bé, ell mateix
assenyala: que Bertran i Píjoan només do-
nava 195 títa!s aparegúts I'any 1926, 260 al
j 927 i 276 (o 292) el 19~3, pero Bertran no
~nclola les obres teatrals, les col.Ieccions pe- '
j'.iódiq ues de novcl.Jes curtes, els opuscles. de'
rnenys de cent pagines, les, revistes ni cap
classe de periodic, Realment, si hem d'accep-
tar com ~,valides les estríctes xifres de Ber-
tran i Pijoan, ens trobaríem que a1s anys
!J.954''al 1957 ja gairebé estar'Iem aconseguint
la "meüat del no robre d'edícíons 'dels anys '

presos com a comparació.' L'editoríal. Raíxa

en. el "Cap ~,iany :1'956" aplega 102, títols.
apareguts entre agost de 1951 i agost de

,1955; en el de I'any 1957 n'aplega J62 i eu'
~l de rally 1958, 181, en períodes semblants,
tot fent la salvetat que, per manca.de temps,

,')es Ilístes no s'han pogut fer exhaustíves.

Ara bé,' Joan Triadú ens diu que en el
mes d'abril han aparegut més d'una seíxan-

, 'teila de rítols i sabem, també, ,que dos Ilibrcs
, (La~ 11~emi3r.ia es diuerteix; de Valen ti Cas-

tanys iBis' altr~s catalans, de Francesc Can-

del, d'un tiratge de 'quatre mil i tres mil
exemplars. respctívament) s'exhaur.~ren en la
Diada del Llibre d'enguany. En I'espaí "Ei-
blíografía recent" de Serra .d'Or, que recúll

~> llibres, opuscles, quaderng ,fascicles d'obres
'~n c¡jr~ eje publicacíó, escrífs o ú;adUi!s en

"Úerigua, catalana,' h~, pogut, comptar {sense
j lnc1ou~e le~' revistes) , 3']9 ,iítols en els núme-

'; i,~s 'd'abril-de HJ6,3.fins .al d'abril ,d~ .1964. '
'!,- (es.~ta, -,dQ~cs, q~e, estera sobrepassant el.

,"'d~ iJ~;~i;!:~'.foi~~\~~i~~~~c::;~:

DO vol dir, pero, que hagim recorregut la
mcitat .del carní, qual1t a la quanti~at, si te-
nim esment de la natural evolució que han

, sofert 'altres pajsos. 'Cercant la comparació
de la produccíó bibliográfica d'Espanya, tro-
harem que a fiuals dels anys vint i principí
dels trenta, ,les edicions a Catalunya exce-
dien' la novena part de les ímpressions cas-
tellanes: per tant, qllan sortíen 740, títols
catalana, u'apar eíxien 6.600 en castcllji. La
producció de Ilibres HOUS per any a Espan-
ya és de 12.300 (segons les dades ofe~tes pel
"ler Con gres Ibero-america de Cambi-es i
Assocíacions del Llíbre", celebrar a l\!Lexic
entre el, 19 i el 23 de maig d'enguany). Val,
a dir que, rnentre la publicació de Ilibres
castellans s'ha duplicat, les edicions catala-
nes rot just han superar la meitat de la Il-

, r. ca que marca la producció editorial de
l'any 1933.

M'afanyo de remarcar que de cap manera
hern de sentir-nos deprímíts per aqueíxos re-
sultats. Al contrarí, hem de' considerar el fet
corn una mena' de "míracle" (utilitzant el
.terme en la significació que ha tingut apli-
cat al desenvolupament de I'economia ale-
manya, per exemple) . 1 aixQ 'csfara més evi-

Nogensmenys, encara estem lluny d;;" la
"meta. Mes la nova etapa ja s'ha inicial. Ara

ja no es tracta de subsistir, sinó de situar
l'edició de llibres catalans ,al nívell . que li

, correspon.
"")

(x) Aquestes dades, també foren donades
al Congrés citat.

INFORJlAelONI Da, L'INTBRIOR
De les informacions rebudes fa jJOCS dies de
Catalunya; uolem destacar la que fJ1Lbliquem
tct seguit, mostra de l'espcrit de lluita que
anima la nostra éiutadania, en al/o que es
rejereix a la 'cultur.a catalana. Tot un exem-
pie -a seguir?

Classes de catala. Aprendre'l tOIS ,organit-
zar cursets.

Discos ca talans. Els de rondalles, són gai-
rebé imprescindibles als nos tres infants per
a comprendre tot el món cultural que un
dia referem, Els de música d'ara en catalg,
caldria convertir-los en exits inqüestionables,

, Aquells que puguin, donar premís o ajun-
tar-se 'per a conseguir estímuls- Teatre. Or-
f~ons, Esbarts. Sardanes. Excursionisme. "No '
oblidant maí, pero, que encara ens són més
vitals els aspectes no populars,

No, fem donatius voluntaris que no ens
siguin .demanats en l'idioma .que pe!, nai-
xenr;a í fins a l'~ny 39; e~em '1liures d'em-
prar en diluís, revistas" escoles, radio, ei-,
nema ...

1 que la nos ITa.vida en la familia i en la
feina sigui sempre catalana: Impresos, escrits,
Escollím tant coro puguem escoles, 'esglésias t . '

centres; Que aquells que respecten la ca-
talani:tat d¿ Catalunya siguín encoratjats per
1 riostra presencia.

La, fónñula es breu: CAL QUE LA NOS-
TRA CULTURA DEIXI D'ESSER UNA
¡EMPRESA A PERnUES, CAL UNA SEGU- ,
RETAT DE PUBLIC;,COMABANS. ,

ACOIO DE ,DEF~SA contra I'intent :de .: ..,
"digestió". Sovint, circulen 'consignes o in-
formacíons. Hem pensar en la nostra ies~gri~ ).,
sabilítat en rebre'n al~'tll1a? A-lgúAI!,~~~~S~_:;
cep;a un' risc. greu "'éns, 'ha "jet' .con· -

AM'IC: Moltes vegades ens hem prcgunrai
tots, -Si, peró qUe s'hí pot fer? Els esdeve-
nirnents del 1960 han inid'at un redrer;a ..
·ruent. 1han vingut, en bona part, per la na-
rural majoria d'edat de la joventud i per la
tasca humil i constarit 'd'uns quants ¡{ames_

.de fe. Fe en la veritable Patria, que augmeu-
ta i premia sempre ,el més petit esforr;, per-
qU¡e la veritat no ha estat ni sera mai col-
g;adaruentre els honres en siguem dignes.

Nosaltres 110 pretenem pas -i en dír nosal-
tres us hí comptem a vós- cap esforC; im.'
possible o' d'un excessiu risco Cal que cls
rnés actuín amb les armes possibles 'perque
aquestaes la única actuació que pot esdeve-'
uiir massíva. 1 alló que ara, i deu dones
Icr el comú dcls catalans, té uns puntasen-
zills són aquests.

ACCIO CULTURAL. - Comprar Ilibres,
subscríure's '7Cl suscriptor es de, veras qui
ajuda- i subscríure d'altres a col.Ieccions
nostres.

Comprar) subscríure's a revistes almenys
.bílíngües o .totalment cm catalñ : (com "Se-
rra d'Or")., ' .


