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Bona ni-t a tothom, senyores i senyors.

Vinc ba La Seu ben de cor, perh uha mica a l'impensada. Davant les com

memoracions que hem viscut, els cinc-cents anys del primer llibre edi

tat en, catal� i el centenari de la.Renaixenga,altres persones havien

estat triades en principi per adregar-vos la paraula. Exactament,era
previst que un dels historiadors mes ben preparats en aquest terreny
de la bibliografia, Josep Maria Ainaud de Lasarte fos qui clogues l'ex
posici6 que hostatgeu aquests die�.
Una malaltia i recaiguda han fet tan improbable que avui ell estigues
en mesura de venir que Omnium Cultural decidi que calia substituir-lo.
I em fou proposat de complir aquest enc�rrec,el qual� si be em feia

conscient d'actuar per substituei6, no deixava de produir-me un goig,
el goig de parlar de llibres, de contribuir amb senzillesa perh amb

no dissimulada passi6, en un acte cultural, en una comesa espiritual
de lligam, a traves del tresor bibliografic nostre, amb un public fi
del a la tradici6 i expectant de future

-
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Es una llastima, fins a cert punt, que -�r parlar de llibres sembli

escaient de cridar una persona que n' escriu i que en maneja: els lli-. :�

bresnaurien de ser de tal manera patrimoni efectiu de tots que qualse-
.

�

vol persona pogu�s, a cada moment, dir-ne coses.

Francament, us confesso que encara que· due escrit el que' segueix, �s

amb goig que recorda que ho eacrivia tal com les idees se m'acudien-,
Il'

a raig, perqu� el pensament del llibre, que jo parlaria de llibres, dels
!

nostres i m�s acostats volums, em donava un alleujament i una agilitat
tota casolana i conver��cional.

Llavors, diguem que perqu� em repugna l'erudici6, 0 em resulta in

cbmoda, tamb� perqu� tota retbrica semblaria imitaci6 mal feta d'algunes
altes persones que d'aixb, de retbrica si que en saben, vull parlar sen

se gran acumulaci6 de dades impressionants, ni campaneria, aixf , com si

convers�ssim tots nosaltres amb la il.lusi6 i la co�fian9a que d6na

l'amistat de cada dia. Amistat entre nosaltres ,persones, i �ntre nos

altres i els llibres.

-- -'--- -_



I penso en l'exposici6 que teniu ara i aci,exposici6 no pas dels molts

llibres nostres que ara cirOl.len, perh' si a'una part excel.lent i repre

sentativa. Uns llibres en exposf.c Ld , Quan eLs catalans, tot i �sse# blas-
- �

mats per persones del centre i d ' altres "indrets de La pell de br-au, par-que

deien que l'estetica ens ofegava , ens elltestavem a celebrar conjuntament
. al te"'fs �

la rosa i el llibre, It I �'abril esclata de llum, sabiem que retiem ho-

mena�ge ados s{mbolS i dues realitats de l'esperit : l'una que crida i

enquimera la sensibilitat,i l'altra que nodreix l'esperit i deixa cons

tancia. escrita de' la forga de la paraula.

Bls llibres estan exposats. Qu� �s un llibre en una exposici6 ? Una ex

posici6 de llibres no s'assembla gens a una exposici6 de pintura, ni de

qualsev.ol altre objecte,ni que sigui de tirat espiritual: una exposici6

de llibres �s alhora una realitat fefaent i' un misteri. Perqu� �el llibre

t� un contingut, perh tamb� una presentaci6. Hi hallibres llampants a,la

vista i 1>00 alir,nentaris .de dins, hi ha llibres modestos amb gran contin

gut. No, el secret d'un llibre no se'ns obrira fins que no l'obrim i ens

tanquem en intimitat amb ell. El llibre �s l'dnic producte de l'home que
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diu i calla, que ofereix i amaga, que escampa i tanca. Es com una inci

'taci6,i,per tant, en una exposici6, e� llibre hi figura amb una doble in�

cbgnita;qu� sera i com el rebrem 0 com el rebriem.

La possibilitat que el llibre ens faci companyia ha fet dir que un lli

bre es un amic. I,com de fet, perb tambe poden haver-hi llibres falsos

com les amistats enganyadores. L'home dels nostres di�s cerca la veritat,
- almenys La sinceritatt no s'enten de veladures ni de disfresses. Al pa ,

pa. Vol,tambe, que el llibre� parli clar ,demostri que sell pot escoltar.

Per qu� fariem mes cas d'un llibre embolicatroques que d'una persona fal

sa ?Si deserimascarem l'una voLem que l' altre es presenti, tambe, net. Per,

aixb avui, malgrat l'abundancia de llibres al m6n, hom fila prim'a l'hora

de confegir-los si no vol enganyar, i, sobretot, si no vol que l'engany

sigui descobert •
. Essent les cosea aixi, els llibres tenen excel.lents oportunitats d 'e

sser-nos ames de veritat ,d!aconsellar-nos, d'estimular-nos, d'aconso

lar-nos, de fer-nos riure 0 sollevar en nosaltres l'emoci6.

I si els llibres ens s6n donats en La noatrra llengua, encara el to de

comunicaci6 franca i entened� afegira una campanada mes de victbria.



Perh, ara, com un nou diable coixet, talment aquell que inventa la

litera�ura antiga, pose�nos a volar magicament i anem aixecant els teu

lats de les viles i ciutats i poblets,per veure qu� hi na a dins. Vejam

si les families tenen gaires llibres.

Car, no solament cal considerar el llibre com un magnific objecte

situat a les �aulesoa les lleixes d'una exposici6, sin6 tamb� com un

component de la vida intel.lectual i espiritual de la Iamilia. Malaura

dament,en els nostres medis socials el llibre �s encara ,quant al seu

lIl'!II!lmm consum i avaluaci6, quelcom restringit als es_pecialistes. liEs

persona 0.molt llegida, �s home de molts llibres", diu la gent. I, per

tant, sembla inferir de la mateixa frase que nom�s uns quants tenen

molts llibres, que el llibre �s mer4aderia per a persones tocades de la

mania.de tenir-neJde llegir-ne, de consultar-ne.

La 'realitat �s que 1 'home del segle :XX, ·de darreries del segle xx:

als paisos cultes,llegeix molt m�s que entre nosaltres. Poseu-hi tots

els factors favorables que vulgueu en excusa d'ells i desfavorables per

a nosaltres, c�ndicions socio-econhmiques en primer terme. No ens con

vencereu pas, als qui creiem que el llibre hauria d'�sser m�s divulgat.



En aixb hem perdut punts. La nostra societat, fa quaranta anys esta""':

va m�s adonada a l, llibre, tot i no haver-hi -tanta cultura elemental

Com ara, 0 ,si voleu, tanta es.colaritzaci6. Les valors lliberals que

e1 llibre cemporta estaven m�s avaluades , i ara patim encara el pes
-

-

stlsplc"seJ
d'una anys en que les actituds liberal� eren

-

'% I i sobretot,ober-

tament considerades des de,les altures, com francament d�structores.

Hi ha hagut una tendencia massificadora de la qual, _a la llarga, si b�

ara hi anem reaccionant en contra, ens hem quedat encara amb un �

enlluernament per la civilitzaci6 material.

La familia, aleshores, disposa de pocs llibres; el llibr� no �s un

ar:ricle de _ consum coz-r-errt com ho �s- a d
I
altres paisos ,on La mestressa

retorna del supermercat portant ,juntament amb els pots i els paquets,

un parell de -llibres de _ butxaca. Tot just si hi estem accedint a tot

aixo : �s encara un mal simptoma, per exemple, que la gent digui que

els llibres s6ri cars. Els llibres costem allo que cal que costin,des-
,

pr�s que han estat escrits � fabricats i comercialitzats: penso en

una part de la joventut que adquireix 0 llege�x llibres per estricta



'-m�s urgents. "

obligaci6 acad�mica, universitaria. Fora d'aixc, del camp de l'espe

cialitsacio, al.leguen que sIs llibres s6n massa cars. Seria insistir
,

,

en demostracions paleses dir, ara i aci, que una entrada cd especta-

cle, una tarda de diumeng'e, una sessi6 de w.iscoteca �s tran 0 m�s car-a

que un llibre. Qui no en·t�n �s per-que no vol entendre.

En-el si de 1a familia, com que no es d6na liexemp€e d'una curiosi-

tat dels grans envers elB llibres, tampoc els menuts no la senten, 0

la senten d'una manera reprimida i timida. La familia hauria d'estimu

lar-se, com a tal familia, ,a consumir m�s llibres i no aoLamerrt revis

tes, -tot i que aque atre s , i 'tamb� la premsa, s6n ,de manera immediata,

I l'individu, qUin paper hi fa davant el llibre ? La persona indivi

dual �s el j • darrer i m�s aut�ntic client del llibre. Jo no s� ima

ginar-me un llibre llegit en col.lectivitat, perc tots _podem pensar en

un grup nombr6s de persones Yisionant un film.o contemplant un especta

cle'visual, esport 0 televisi6. Per al cont�te amb el llibre cal

he dit abans, tancar-se amb el llibre i obrir-lo, cal,ficar-s'hi i dia-

logar-hi.



Dialogar • Ara es p�rla molt de dialeg, volent indicar discusSi6, cam!

per trobar aclariments i,escoltant els altres, arribar a conclusions

que ni siguin precipitades ni malencorin els qui podrien sentir-se'n

menystinguts. Perb dialogar vol dir tamb� confessar-se, mantenir un con

tacte cor.dial entre dos, exp!'t.ssar casascun la seva prhpia convicci6 i

veritat, no enganyant-se, sin6 aspirant a ssser millor precisament pel

cQntacte i el comerg amb l'altre en qui confiem.

B�, doncslamb el llibre establim aquesta mena de contacte, aquesta

intimitat'. La persona que, netejant el seu esperit de teta altra ocupa

ci6, s'endinsa en Ie. lectura d'un bon llibre; d'un,volum que Ii in

teressa i, Ii diu coses, sent una gratificaci6 pr�cticament incomparable.
Ja sigui un ,llibre d1entreteniment,o dfinstrucci6" 0 de d.i.vagao Ld lite

rari'a.
- L'home personal , individual,�s l'interlocutor valid del llibre.

Es aquf on trobem La perfecta c,onjunci6,' podem parlar de comunfd eLevada ,

neta i profunda.

No oblidem, en acabar aquest punt, ,que l'home ,abans, fou infant.I

per tant, haurem de fer unes consideracions sobre l'infant i el llibre.
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I a l'escola, qu� hi fa el llibre ? El llibre continua_essent un ins

tru"ent pedagogic. E.ls qui ens dediquem aI' enaenyamerrt sabem b� que

el ll�bre �s un auxiliar, encara que,de vegades ens entestesm a confon

dre,per rutina, la ci�ncia 0 l'educaci6, amb el llibre de text. Paro,

de totes maneres, hem de maldar perqu� l'infant estigui en posici6 de

poder consultar els llibres de text, els auJtiliars i els diccionaris

encLcLopedi.ca , les .. geografies, els repertoris_ d 'historia natural,

pels seus- propis mitjans •. Com aconseguirem a txo si no t� els mecanismes

de· lectura rapida.i de comprensi6 absolutament dominats ? Es doncs ,an

i;eri:or a la coneuLta i a' estudi, que cal fer la tasca de promoure I'

infant a aquestes conquestes. �er aixo el binomi nen-llibre va lligat·

estretament, salvada una personaliiat pro� independent de l' infant, a

familia, ambient,cultura general a1 carrer, normalitat del llibre a ca

sa i possessi6 de llibres(indi�idualment considerat el nen). He passat

per totes les etapes de l'ensenyament i arrau ha fet la prova: obsarvar

al rendiment t , sobretot, la capacitat de curiositat dels infants, veient

alhora les condie ions familiars i 11exist�ncia de llibres a casa seva:

I"

,

el resultat l'endevineu: els infants i jovas amb llibres a casa tenien



a) mes coneixemtnsnts b) mes capacitat d1adquirir-ne
d) mes base hurnanistiCa i sentit critic.

L'esco1a. es, t-ina1ment, un exce1.1ent 110e de promoci6 del 11ibre.

c) mes euriositat

E1 -mestre, l'edueador en general, ha de poder dir a eada moment qUin es

el 11ibre que els alumnes poden eODsu1tar, a part dels de text, per a eada

mat�ria determinada. Ha d'estar alhora informat de 1es- novetats en e1 eam�

�e la literatura infantil, tant 1a informativa com la d'esbargiment.

Omnium. Cultural ha publieat repetidament llistes de 11ibres adequats

a 1a infantesa : l'eseola de .pares de Barcelona en publica una altra d'ex

haustiya: l'Institut Nacional del Llibre Espanol fa un cataleg especial

de llibres catalans. Hom pot informar-se ,dones, faci1ment.

Estimular e1s infants que,alguna estona, fora de 1es,hores escolars,

visitin 1es biblioteques,es- bona tasca: es com una prolongaci6 de l'esco-

1a perc amb 11ibertat, quasi un premi. I conve que a totes les Bib1iote

quw hi hagi una secci6 infantil,ben delimitada, no solament una secei6

de llibres, si:i:l6 un z-ecanue , quasi diria una bib1ioteca independent per

a ells.



Regaleu a un infant un llibre. Sempre Ii ha fet il.lusi6,i ara que de ,

llibres n'hi ha tants, i que tots ens infants en tenen, encara en vdlen

mes. Cert que els LlLor-e a ,infantils han aplegat esforgos a
'

eacr-Lptor-s

i d'il.lustra�ors mes que no abans, i que el llibre infantil s'ha trans

format en un' objecte vistent i temptador exteriorment.' Perb no es menys

cert que el menut que comenga mirant les imatges, acaba llegint el text

i participant de la r�-creaci6 que tota lectura es.
-

Aquest esdeve un excel.lent cami per formar persones

Donar-los, de pet its, llibres. I, (ara
gics), fer per manera que tinguin llur

u n petit moble, uns caixons de fruita artisticament endegatsjperb

biblioteca pr-bpf.a , Que la sensibili-Gat de l' infant cr-e i.xera , �l seu

poder de convocatbria entre els companys, 1a personalitat, tot madurara

/
mes- b� amb llibres que no sense. Ara be, no vulguem fer dels nens uns

A l'exposici6, els qui s'hi han vOlgut fixar, hauran vist que no sola

ment hom d6na idea del llibre per als infants en tant que components

dlun grup social, sin6 als infants' considerats individualment. I aqui
es on vull anar de primer. Jasps ,_ "a .. Y 1 lillil ilB I' ass 7



sellable de comprar un llibre sol per a des germans, mentre h�gi d'�sser

una possessi6 personal: �s diferent un d i.ccLonar-L per consulta, perb si
i 'nt-e�"rilh

hi ha,d'haver llibres, cal que, encara que sells deixin ---- .__._-

'I

'N
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erudits 0 uns ratolins de lletra impresa. Cal que tinguin jogu�nes, al-
tres joguines, per a l'exer'cici fisicl, per descarregar l'agressivitat

natural rpm de tot �sser vau ,

Els ulls dels infants s'omplen de llum davant els llibres. leIs po

sseeixen amb un sentit molt agut de la propietat , per tant �s poc .acon-

tinguin clara consci�ncia de quin es e1 llibre de l'nn i quill el de .

l'altre-. Un llibre adquireix mes valor espiritual "l'unic valor que a
s

la llarga preval , si ens pertany de manera 'personal, si forma en certa

manera, part de la nostra mateixa personalitat.

Estimular els infants a la lectura �s missi6 de pares, professors,

i encarregats de biblioteques. I de tnta la societat. Bs ben cert que

hi ha sectors de la Societat que de .. primer els calen moltes altres

coses m�s pez-empbbr-Lamerrt necess�ries que no eLs Ll.Lbr-e s, pero l' esforg

de tots ha d'anar encaminat a cremar les etapes dures del subdesenvQlu

pament per arribar a l'estadi de les valors. espirituals. Al llibre.



dimensi6 possible, •••••• si no era lector,si no llegia. Hom parle.

Quan no existia la imprempta, l'home era un home amb tota la seva di

mensi6, �s 0 menys culturalitzada, pel fet de captenir-se civilitza

dament. Quan va apar�ixer la imprempta, l'home no tingu� tota la seva

avui de la fi del llibre, que la nostra civilitzaci6, basada en la lle

tra impresa , esta fent naufragi, i que la Galaxia Gutenberg siesta aca

bant. En tor cas, segurament 1alta molt de temps per assistir a aquest
funeral. Ens hi r-ef'er'Lr-em m�s tard.

'om arribem a �sser lectors ? El millor cam, ho he dit ad�s, �s

el de comengar la lectura quasi com un joc, de petits._L'estudi i la

consulta de volums afermen l'habit de manejar llibres. Avui dia,entre

nosaltres, endem�s, vull dir dins de la �ivilitzaci6 occiaental, hi ha

bon munt de persones en possessi6 de dues 0 m�s llengffes de cultura,

amb la qual �osa el radi dlacci6 davant el llibre, la possibilitat de

comprensi6 guanya temps i esdev� m�s arrodonida. El coneixement d'idio-'

mes �s quasi un passaport de l'home culte,mitjanament culte, d'avui.

Aixi, doncs, un home dels nostres temps ha de tenir llsbit de la lectura

i fins i tot l'habit de la lectura en d'altres llenglies que la seva.



I, aixb, davant una exposici6 de llibres catalans, m'emmepa a considerar

una anomalia que estem vivint,a la qual fan refer�ncia sovintejada els

nostres periodistes, els nostres homes publics, els nostres critics, pr9-

fessors i pares de familia.

Primera consideraci6 : dels llibres exposats, quin tant per cent s6n

coneguts del public ?

Segona : quarrt s lectors en cata.La tenim ?

Tercera :,davant la llista realment considerq..ble de llibres editats en

catala, qUin pervindre augurem a �quest llibre ? .

Perqu� el public conegui els llibres catalans, en primer terme conve_

que llegeixi en catala. Sorgeix immediatament l'obstacle. Pregunteu a una

persona de cultura mitjana, persona sincera, si Ii es f�cil de llegir en

catala,i possiblement-us reJPondra que ni gota, 0 que el llegeix amb

difi-tultat. Adduira que no li n'han ensenyat .. I, en aquest punt,te ra6.

La UNESCO defin�ix l'analtiabetisme com la impossibilitat de llegir.

I naturalment, considera que l'home ha de llegir,abans que res, en la
I

seva prbpd.a llengua. Be, condicions d ensenyament arrossegades de molt
,..
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aquest plantejament elemental i clarissim comenga d'�sser vist amb menys

antic determinen que els catalano-parlants siguin ensenyats en una al

tEa llengua. De les excel.l�ncias d'aquesta' altra llengua ara no en par

lem,i a fe que per tots Ii s6n reconegudes. Perb sub�isteix el fet

que nosaltres, els catalano-parlants, som analfabets en la prbpia llen

gua. Si vo�em apre�re-la ha d'�sser de sobrepuig, per un esforg fora

de l'esforg escolar normal .... Som tractats amb m�s desinter�s que no

els indis mexicans ,per als quaIs els pedagogs, en voler alfabetitzar

los, als han fet uns alfabets, en llur prbpia llengua local, i nom�s

despr�s d'aprendre la lectura en la prbpia paria local han acce-

dit, com segon �stadi, a la llengua oficial mexicana. Semblantment pass�

amb els €squimals del Canad�, per als quaIs, que mai no havien tingut

sin6 uns signes ideogr�fics, fou bastit un alfabet en llur prbpia llen_

gua, per passar,en segona etapa ,a l'angl�s.
Per a nosaltres la llengua of�cial hauria d'�sser de dret, com ho �s

dins la nostra m�s intima c()nsci�ncia, una llengua segona" el segon es

tadi en el nostre ensenyament. Val a dir' que sembla "Clue ,darrerament,



c�rrega de

ulls, a molta gent.

Adduir, finalment, dificultat, �s mancar a la propia identificaci6.

suspicacies. Santa Llucia comenga d'obrir els

Per ra6 de l'educaci6 rebuda,molta gent ja no vol fer l'esforg. No vol

maldar per desen�erinyar-se l'esperit i �lantar cara a una dificultat

de la qual no tff'la culpa i que pot �sser superada amb limmJjrijllbJ!gmia poc

esforg i temps : ara b�, si creuen que no valla pena, esta"J1l,.. fent e L

joc als fabricants de boira. Ho sento, pero els catalans hem de pagar

dos cops: paguem amb el percentatge de pressupost que aportem, una edu

caci6 en vehicle fora: i despr� hem de tornar a buidar-nos la butxaca

per aprendre la protia llengua. �s ,diuen els experts, un c�s Unic a

Europa, un illot d'inconsequencies absolutament tragicomic. Pero hi �s.

A la segona questi6 de quants lectors catalans tenim, �s a dir, ca-
/

pagos de llegir i de consumir textos en catal�,prioritariament ? Les

dades s6n imprecises, pero entre els tregalls de Badia Margarit i dtal

tres poden xifrar-se en 150.000. No pas m�s. Siguem realistes i veiem

les coses com s6n�no com voldriem que fossin. D'un cens d'habitants a

l'�rea catalano-parlant de ,.aoo.ooo de persones, nom�s entre un dos

i un �res per cent fan honor al llibre catal�.



La reacci� ... davant aqaests ca�culs pot tenir dos extrems de positura:
o dir !testa tot perdut", 0 dir "cal !iornar a guanyar terreny", Suposo que

el meu auditori pertany a aquesta segona actitud. Actitud, de moment,
acci6 a m�s llarg ... termini. Com conquerir ... lectors en catala ?

Observem al voltant i veurem que, a l'empara d'una lleugera liberalitza

ci6 de traves i flexibilitzaci6 d'actituds, hi ha autobusos amb llibres

que recorren les nostres terres : que ales llibreries hom no fa distin

ci6 de prefer�ncia a l'aparador entre llibres en un 0 altre vehicle: que

les editorials abans exclusivament en llengua castellana han editat tamb!

en catala, senyal concret d'un inter�s comercial que aquest llibre deu

tenir, 0 maniobra publicitaria en demost�aci6 d'ecumenisme i conviv�ncia.

Sigui com sigui l'acci�responent a l'actitud esta ja en marxa. Ara nom�s

'cal que el public acudeixi i formi en fileres per al combat expansiu.
Hi ha algun signe inequlvoc per veure la reacci6 combativa -el nostre

viure �s un combat'cla"issim- de la gent ': a) davant un llibre ofert en

/
d ). tIl). ). f·? P
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versio. oblea Jcatal� i cas e �,qUI;: pre er1U. enseu que a. % qU1

es decanten pel ,text en catala saben que sumen un esforg personal als

molts esforgos personals que els han precedits.



Els qui es decanten pel text en castella essent ells catalans, tenen man

dra con�reta 0 viuen una situaci6 de diglbssia manifesta •

. r,;La diglbssia es aquella situaci6 en qu�, convivint dues llengiies,
l'una s'abroga la condici6 de llengua A, 0 superior, mentre l'altra es ;

rellegada,i acc�ptada, com llengua B (curiosament les lletres A i B po-

den voler indicar alta i baixa� La diglbssia mes exl;rema de la histbria

moderna es la de l'aristocracia russa del segle XVIII-XIX que es posa a

parlar franc�s entre els seus membres, rellegant el rus per al tracte amb

els criats • Irritant es- el tracte de favor del professiona,l foraster que,

condesdendeix a parlar amb el client rural en catala,perh tan bon punt

es troba davant un catala amb estudis empra el castella, es a dir, Ii fa

el favor de situarlo en una zona elevada.No parlem ara d'una classe alta
I

barcelonina que finslll a.Ls nostres dies ha viscut girada d "esquena a la

primera realitat espiritual del pais.
Admetre la diglbssia equival a acceptar una entitat de segona

classe per a la nostra liengua • I de llengUes de_gona classe no n'hi

pot haver dins el si d'una comunitat. La llengua prbpia , i, per tant,

el llibre propi nomes .s6n aixb:propis, consubst4nci� i per tant, primers. •
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Que existeix'i dig1bssia en eL terreny par1at pot confondre' s amb aaxo

que se'tl·diu,ma1 dit, bilingiiisme. Som uns quants.que hem defensat de

sempre que, entre nosa1tres)el bilingUisme no existeix. Aquest fenomen

nom�s es d6na socia1ment, als paisos on hi ha dues llengUes reconegudes
oficialment. A nivell individual sempre hi ha una llengua materna. Els

.

qUi m�s s' acosten a1 bilingUisme .s6n els nats de pare' de nacionalitat

i llengua Dimare de nacionalitat i llengua F,posem per cas. En el si

de la fami1iaJen sentir parlar indistintament ambdues llengUe�adqui-ek.l:1>k.l �
reixen un domini fluid II 73 a ••• pero,malgrat tot,els moments m�s

intims de la menudesa, els viscuts amb la mare"faran prevaldTe,potser
en el marc sentimen�al,aque1la llengua p�r damunt de l'altra. No hi ha

. .
'

bilingiiisme a nivell profund.Pot haver-hi; dfmini de dues llengUes,i
- .

aquest �s el cas de molts catalans , que dominen forga be el castella,o
deLa suissos cultes que poden expressar-se par-Larrt i escrivint en fran

c�s o.a1emany. 0 dels polacs respecte del rUSe

Admetre la situaci6 de diglbssia �s una dimissi6. La llengua B �s
. "

�
dita lIIiIIl, inferior, perqu� els posseidors de la llengua A ho han deter-

millat unilateralment.



B�, doncs, a nivell de llibre tamb� patim de diglbssia. Una persona

acontentadissarPt por dir que J)tu n'hi d6, dels llibres catalans que

publiquem. Sap,perb, aquesta personaJquanta sang)suor i llagrimes ha

costat arribar a la migr�desa, aparentment inflacionaria,que tenim ?

b) ..sera la segona prova , .maldeu per fer-Ii' comprendre _0 admetre que-'?onsflanl 7aixb ha costat molt. I'. I, perqu� el que molta gent no vol �s ad-

metre l'estat de lluita cultural del moment. Enduts per la relativa fa

cilitat d'una vida amb comoditats immediates creixents, s'apunten a

l'optimisme i aixf ,amb visi6 mipp, tranquil.litzen llur consci�ncia.
,La prova �s prou senzilla. Actualment l'any 1973, darrera estadfsti

ca adrnesa, i controlada per l'Instituto Nacional del Libre Espanol,en
catala es publicaren 483 titols. Tota la producci6 espanyola fou de

21.595 llibres: els Ll.Lbr-e s catalans s6n, doncs, dins eL camp de la
• a. £se!::l.nr�

producci6 editoratl,! � el 2,2 %. Prop de deu anys enrera, el

s
I havien publicat 488 titols. Esfel"H .fe' la' -..0 � �

1966

Es cert, que hi ha hagut, si pa.tim de 1939, un avang,un guany.

Perb tenim xifres de 1933 : �Ollibres; mes que no ara , � 60 % m�s.
M�s ,encara: des de 1900 a 1926 a Catalunya s'havien publicat 6.000 volums
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Segons que diu Ainaud de Lasarte, el volum bptim de llibres que cal

dria publicar anualment en catala seria de 2 a 3.001 . Aixb vol dir que
traves externes i peresa interna fan minvar el nombre de lectors, i , per

tant, de consumidors. Quasi no hi ha cap editorial .. ca-

tala�ue pogues viure de l'e�clusiva edici6 en la nostra llengua. Endem�s,
els llibres catalans costen, sindicalment, de compondre a la imprempta
el mateix que costaria un exemplar que calgues 'Iinotipiar en suec 0 an

gU�s. 0 alernany, per-que el caixista, linotipista i corrector no poden avan

gar-ne tant com en castella, llengua que, de manera mecan�ca, dominen mes.

Jo vaig tri�r uns anys a trobar ,a Lleida, una col.laboradora que em

passes a maquina algun original en net. No uns mesos, uns anys.

Davant Una producci�libres 22 7 menor ara, amb tots els medis

industrials mes desenvolupats, que no el 1933, cal preguntar a la persona

optimista si no vol amagar el cap sota l'ala.
�om, dones, tot just al comengament. I la histbria- recent del llibre

catala forneix un anecdotari de sainet quant ales relacions amb permisos

i altres factors administratius. Un llibre infantil meu fou rebutjat no

pas per la censura, sin6 per l'editor, el qual considerava que potser ,en
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t�actar d'episodis histbrics concrets, el llibre no hauria pssat. Un

parell d I'anys me s tard .e L vo1um pogue passar perfectament amb tots e1s

aprovats i benediccions •.

Quan 1 ' editor Josep Cruset decidi de p:' ovar de reprendre 1a :rr oduc

ci6 en. cata1a, era e1 1946. Inicia'la Biblioteca Selecta, en les seves

tres advocacions, Selecta, Perenne i Excelsa. No us crida Ifatenci6 �ue.
aquests noms sonin igual en catala que en castella ? Es que aleshores

aixi, els permisos slobteniep. mes facilment. Tambe, a I1hora de reeedi

tar autor.s difunts -Unics autoritzats de-moment-per exemple,Verdaguer,
no fou, d !entrada, autoritzada .,J'o.rtografia normada, fabriana, sin6 en

ortografia de la Renaixenga! I redordo que un de1s primers, potser el

primer llibre catala que vaig veure en un apar�dor, e1 1943, era de Mo

ss�n Camil Geis i dlilia el titol,lletanic, c;le Rosa Mistica.
Tot el que slha aconseguit ho ha estat per tossuderia, per insis

t�ncia, per provar,una i altra vegada, de fer gol. Exactament igual que

en un partit de futbol. I aixi, cap a 1950 van autoritzar-se tambe les

primeres traduccions. Cap a 1960 comenga E!!!: l'esclat editorial catala

II

I'



Qu� passa amb el llibre escolar ? Abans de la Lleij G�neral d'Educaci6

equips redurts de mestres i sociolegs i pares de familia havien comengat
els cursos Rosa Sensat, destinats a fer reviure l'esperit de recerca pe

Oagogica,de racionalitzaci6 i flexibilitat educativa que havia caracterit

zat la nostra gent arrel de la Mancomunitat. Pensem que,sense dub$e, Ca

talunya, entre Frat de la Riba i Primo de Rivera havia conegut els m�to

des m�s moderns, les t�cniques m�s avangades en questi6 de pedagogia.Res

d'encarcarament, sin6 una educaci6 immillorable,humana i excitant. Ara

tan, accentuat que fins i tot els qui hi participavem -foren uns anys,

9& en qu� jo mateix vaig arribar a traduir de sis a onze llibres per

any- temiem que en fariem un gra massa. EVidentment, despr�s ha vingut
una recessi6, sortosament avangada a la recessi6 general,o sigui que

no ha colpit tan durament com hauria colpit si l'actual crisi general
hagu�s 'caigut en plena euforia. I ara hem arribat en un equilibri accep- .

table: 400-450 llibres, menys trr-aduocLonej mea llibres originals, un cert

descens,de la novel.la , una puja de l'assaig, de la historia, de la bio

grafia i, sobretot, del llibre escolar.
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ent� els anys 50 i 60 es comenoaven timides reunions, cap al 63 ja
hi havia nuclis, i cap al 1966 els cursos d'estiu, al marge de tot el

Clue les campanejades Escoles Normals feien, mih. estaven en marxa. Una
tasca infatigable, un esforg geganti ha abocat a la conscienciaci6 de

par�s i de mestres, i, sobretot, de directors d'escoles particulars.
Fins i to�, darrerament, els col.legis religiosos, generalment immobi

listes, s'han obert a la pedagogia nova, Clue no ho �s t�t, perClu� a ca

sa nostra,dels temps Clue la sen�ora MOntessori hi venia, personalment,
han passat seixanta anys.

Els llibres,doncs, tamb� han estat afavorits d'aCluesta renovaci6. I

La producci6 de llibres pedagogics en cauaLa �s un fet. No' pas la peda-
-

gogia en catala a nivell public. La Llei General d'Educaci5 preveu Clue

els infants ales maternals i jardins d'infancia poden �sser instruIts

i poden actuar en la llengua materna. No preveu res me s , Ara, m�s ober-ta
ment, als nivells d'EGB"Clui m�s Clui menys fa unes hores de catala. De

I
manera Clue calien llibres. I hi ha llibres, sobretot d idioma, Clue han

glbbalitzat els 100.000 exemplars. S6n els Clui m�s han circulat,les

gramatiClues, senyal Clue la gent vol arribar a escriure la llengua Clue



parla ••• i jo afegigia, vol aprendre a parlar-la be.

He fet durant tot un any classe de catala a l'Escola Universitaria

de Formaci6 de Professorat a Lleida, -el que en d�iemNormal. Ara ales

Normals a Catalunya tambe es fa eL catala: recentment han, canvia t eL pla

i aemb.La que els alumnes que es decantaran per l!'ilologia, 0 sigui Area

de Llenguatge, n'aprendran pbligatoriament. L'any passat encara no era

aixi, 81 catala era optatiu i nomes a primer curs. Com a �al optatiu vaig

comengar amb una vintena d'alumnes,i durant el segon mmmmmmmm trimestre

de curs van anar au,mentant fins arribar a prop de cinquanta. Aixo vol

dir que els���tres volen aprendre el catal�. Be es cert que :;;:?§ti el

catala, per ami, volia dir ensenyar-los a esmenar les coses que deien

I

mal dites, aixo d entrada,i,despres, introduir-los en l'ortografia i,tant·

com en l'ortografia, en ta lectura. ���m��
Omnium Cultural ha publicat recentment una llista _ dels

llibres pedagogics ,auxiliars del mestre i de consulta pe;r a l'estu.diant,

en catala. S6n 85 llibres d'iniciaci6 escolar general, no pas de llengua

sola, i uns 90 mes de lectura evasiua. indemes, per als mestres i educa-



al seu abast, doncs, ben prop de 4'I.p�?""L"""

ajudar. Qu� esperem ?

500 llib�que el poden
cal.a�

educadors assenyala uns 250 volums m�s.. Tot grup de pares i educadors

que es propbsi d'ent�ndre ei m6n de l'infant, de fe�lo c0nscient de la

seva personalitat �".,..� i conscient del grup social a qu� pertany , t�

Voldria,ara, perb ; tornar al lector primer, l'infant. El llibre t� una

validesa total en aquestes mentalitats. que estan adquirint la perspecti

va del m6n i que s6n els infants. Tenim una llarga i gosaria dir,gloriosa
llista de literatura per als infants, a Catalunya. Actualment,perb, les

dades sociol�giques han varitat del temps de la nostra infantesa i del

temps dels homes que ja vivien els primers anys de segle. Tenien menys

llibres, aquella gent, perb el marc que respiraren fou m�s agrumollador

i coherent. El.moviment de �olidaritat, les revistes que co:p.stantment
sortien -un 0u-cut, un Patuget- l'obra de catelanitzaci6 de la cultura,
tot els empenyia a considerar i avaluar qualsevol llibre que, dedicat als

infants sortis. No �as d'altra manera �s explicable l'�xit de Josep Maria
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Folch i Torres, algunes de les obres del qual arribaren als 30.000
exemplars. Vull dir que l'ambient, el cultiu)hi era.
Els nostres dies viuen dTuna manera mes dispersa, amb mes distraccions.

Tots els qui ens dediquem a l'ensenyament sabem quina dificultat troben

el� estudiants, abans d'arribar a l'estadi universitari, per concentrar

se: el nostre m6n es un mercat de diverg�ncies i una olla barrejada en

perp�tua ebullici6 : espectables esportius, pantalla gran i pantalla

petita, clubs jovenils, joguines mecaniques ••• l'infant dedica menys

temps al llibre. Aixi, i tot, l'incentiu comercial sap presentar el pro
ducte amb eficacia. Quina difer�ncia no hi ha dels llibres antics, amb'

poques il.�ustracions , als d'avui, llampants, perfectament presentats.
De vegades, pero, amb massa il.lustraci6 i menysteniment del text. Ai

xo es un perill, pero un perill relatiu. El que en diem, per entendre'lls

tebeo, el setmana�i infantil molt il.lustratJamb les aur�oles que con

tenen el text del dialeg,nomes fa mal al nen que no ha rebut una educa

di6 de lector. L"escola ha de fer agafar el gust de,la lectura,afavorir

els mecanimmes de comprensi6 : on no hi hagi immediatesa de comprensi6

dels mots no pot haver-hi gust per la lectura.

Ii

II



dels publicats al m6n sigui .......... , interessant ,instructiu i lite-

De manera que, si un infant,un jovenet, ha apr�s de llegir·realment be,
i te un vocabulari prou ric a l'hora d'identificar,��mes de la revis

ta molt il.lustrada demanar-a llibres L, so l., tot sol, entir-ar-a en la co

muni6 amb l'autor, establira aquell dialeg mut i fruit6s.Ni que sigui a

nivell de narrativa d'aventures, que per alguna cosa' es comenga.

El nostre moment histbric coneix un acre�ement robustissim de la

civilitzaci6 de la lmatge, governada per aquest invent meravel16s i tan

mateix terrible que es la televisi6. Sentbnsovint queixes de pares que

lamenten les'moltes estones que els fills passen davant el televisor.

De fet, as una questio dr�tica familiar de limitar les hores de visi6

de pr-ogz-amee , 1'l0 pot actuar-se indiscriminadament, sin6 amb seny, i no

ho dic pas per una questi6 que,per entendre'ns qualificar !em de censo-
- .

rial, sin6 simplement perqu� la televisi6,per molt bona que volgues esser,
nO pot, a cap indret del m6nJdonar programes de qualitat cada dia durant

cinc 0 set hores. Es impossible, tan imposs�ble com que cada llibre �

rariament excel.lent. Llavors, cal l:imitar, als adults i als infants,



les estones de pr-ogr-ama , I la resta, jocs i lectures. En algunes escoles

tenen biblioteca. Evidentment aixb seria desitjable a totes les escoles,
perb biblioteca viva, amb novetats, amb,re-disposici6 periodica dels

elements de ledtura, amb cliapositives iamb una secci6 dramatica munta-

da amb els alumnesJque escenifiqu�s passatges de les obres llegides. Aixo

�s fer agafar gust a la literatura i no donar llistes d'autors i d�'obres.

Tanmateix, els programes amb qu� els Ministeris ens afeixuguen no perme

ten massa tercerilles. Llavors �s desitjable una col.laboraci6 entre es

cola i pares en aquest sentit. +ns Lst e Lxo a risc de fer-me paaat, Nome a

en la lectura tenim una tona educaci6 de la sensibilitat a nivell perso

nal, una ebertura d'horitzons i una garantia de cultura en el seu sentit

m�s ampli 0 sigui comprensi6 del m6n, humanisme en suma.

No voldria pas donar la impressi6 que he vingut aci a fer la pro

paganda del llibre, ni tan, sols del llibre catala. Per damunt de tot

hi ha una cultura ,l'aetual, a tot el m6n, massa dispersa, amb, massa poe

temps per a la reflexi6, que ens emmena a distraccions constants, que
sol.licita de nosaltres una subjecci6 a la publicitat, que mercadeja



valors abans intangibles 0 enlairades. Aquesta cultura, amb la magni
ficaci6 de la imatgeJPodria servir molt b� la formaci6 espiritual de

l'home si aquest, endem�s de lliurar-se al corrent de la moda en tots

als extrams, pogu�s sentir-se tamb� cridat a la reflexi6, a la comuni

caci6 i enriquiment que el llibre comporta. Tot ens �s necessari,perb
el llibre, certament, �s un vehicle immillorable. I aixh �s bo de dir

ho en una pais que tan poc es distingeix pel,consum de llibres. Tot i

que Catalunya dins l'Estat espafiyol, representa Ii quasi e1 70 per

cent d'Editorials, Lai pr-cducc Ld en ca ca.La sembla anar avancada fins i

tot a� que el public demana. Calen,doncs, m�s lectors • Els avengos
timids que s'han fet en la pmmrimmmmm incorporaci6 de la llengua a l'es

cola, i fora de l'escola els innombrables cursos de catal�Jhan produit
una massa respect�ble de lectors infantils i juvenils. Es per aqui que

I

hem de menar la campanya. EIJ$ cal defensar, el nostre llib�e,sense menys-

tenir els altres. Ens cal defensar el llibre catal�. Decantem-nos_, potse�
per un titol en catal� si ens son ofertes dues opcions. I, sobretot,

regalem llibres en catal�. Aixb em calia dir, aixb dic i aixb mantinc.
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Josep Vallverdu.

Neix a Lleida,i estudia a'Barcelona Filologia i Lletres especiali

tat de Filologia Classica.

Ha residit en diferents punts del pais,i es comenga a donar a con�i

xer com escriptor vers·el 1960 •

Literariament,el qualifiquen els llibres infantils narratius - 8 -

llibres de divulgaci6 i assaig-4-
llibres de viatges i comarques-10-

narrativa diversa - 2-
r

Un aspecte destacat de la seva activitat el constitueix la traducci6

perqu� entre 1962 i 1974·ha traduics 50 llibres •

Del punt de vista docent ha exercit a tots els graus de l'ensenya

ment i nom�s enguany ha deixat la Universitat Autonoma on,dins la

se.cci6 de Lletres a Lleida, ensenyava Historia de la Llengua i Li

t:eratura Catalanes.

HgmammmmmmmmmmammmWmmim Ha obtingut premis literaris diversos en

el camp de la literatura per a joves,i �s membre de la Junta Consul-<

tiva d'Omnium Cultural.


