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tronc ja fa me s ... d.' un, espetee·,. i les branques ramen amb

men:¥-s empen.ta ,

/'

En haver de dir uns no t s en aques ta o caad o , an . tr,obo anb

sensacions quasi contraposades : dluna banda es innegable
tant con c01llprensible,que l'autor percebi un esponj:a,I1ent
que frega perillosament les exaltaeions infantils, com

\ de Clave
aquell any llunya que els germans Maristes em van premiar
amb medalla de plata ( de fet , plom .) .ts natu.ral : mira,

tu,si fa g,oig,unE col.1ecoi6 exclusiva !. Quatre mil planes
de rollo Ii terari, quinze volums, 1 I Ind.urain de La Ii tera-

tura,tio Per altra banda,la imaginada formaci6,en bate-

ria, dels qudn z e volums no d e.i.xa de recordar una pdLa de

pedres grises, com disposades a quaLs ev oL' moment per for

mar un!mausoleu, en tot cas una consagraei6 deguda als

molts anys de collites bones i l:ilO tan bones, ara que el
,

,

- - -

De vegades eneara em demanen per qu� m'he dedieat a la litera+

tura juvenil, en urn to "de l'l�stima,cotn se sol,indelicadament,
emprar amb squell que slha fieat en'lim mal negoei 0 no ha en.....

eertat la parella. �\�O�
Despres de fer memo r i,a a aquests y;lanyivols que La producci6

juvenil es La me i. ta t norne s , 0 una m�- ... menys, de La meva c bra,

r-e sporrdr e una veg,ada me s a. La pref;unta_J .i d i.e a) pe rque jo

ml ho pa s s o La mer de be, i gaudeixo aba.ns que els meus lec
tors,del gust de l'enjblit i l'aventura .b) perqu�,el �9FO

alguns ausez-s preocupats per La no s t ra eol.lee tivi ta t i a Lgun s

editors excepcionals vam creure que la nostra gent jove necessi

tava que e se r'Lpt or-e normals els fessin IJ.:libres r els lleetors

aduTts d' avui s60- els que vam comencar a lle�ir en ea tala ;quan
encara no t'eniem ca ta l.a a II escola"';amb el Rovel16,La Casa sota

la Sorra i el Zoo d'en Pitus, ras i c�t • A'quests s6n els

cigrons de l'olla i nn uns antree.



•

Tot amb tot,ja fa dies que rumio,enll� d'aquelles impressions,

pr Lme re s , que e l que s e m
I impos a e s e l sent !me.nt de grat i-:

tud. Tot aquast embalum de tant de volum,no es obra sin6 d'

un seguit de voluntats intel.ligents en concurr�ncia; es

clar que jo hi he posat la mat�ria primera,per� nomes la ma-

. �t e r i a primera ; s6n t�t s e guut els editors, , Galera,que han

volgut estudiar el projecte,fer-ne els escandalls,la progra

maci6,el m�rketing,tot aix� per obra del seu Consell Edito-
.I

rial alguns memb re s del qual e s t an amb nosal tres avu i . a��t... )

acompanyats del director adjunt editorial d�Enciclop�dia Cata-

lana i fins com qui diu ahir mateix gerent de La Galera, amb

qui he col.laborat virtualment /
trenta anys',Rom� D�ria. Es

Claret Serrahima,el dissenyador de la col.lecci6,sobri i

inspirat. S6n els prologuistes,escriptors reconeguts en el

camp de la critica i la literatura de creaci6,que han rea

litzat,vo urn per volum,els p r o l eg s ; 76}; l e s a lt r e s edito-

rials que han cedit obres meves del seu fons. I s6n els lec-
"

tors,que amb el seu favor han constitult la base on assentar

aquest projecte.

I es,en darrer i primer 110c,Josep Maria Aloy, director

literari de la col.lecti6,estudi6s i coneixedor com ning6 de

la meva vida i obra, de les meves ombreS.i les meves llums,

des de fa un grapat d'anys. Ell es el responsable de l'agru-

pament,distribuci6 i organitzaci6 del conjunt,com tambe de

la introducci6 i notes bio-bibliogr�fi�ues.
I

Es per tot aquesta pinya de voluntats entorn de 1 I eb r a

completa juvenil que ern sento satisfet, honorat i compro-

m�s. Compromes -es tota una vida de renoVaci6 d'quest com-

promi� - amb la meva llengua iamb les generacions de lectors

que d'una manera an�nima i certament fidel,m'han seguit.
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,



afegim a aquesta _entrada inassimilable i massiva l$.. posicio d'un

func i onar i at prepotent i J i n gu i s t i c amen t opressiu ,l'afermament de

la llengua importada era segur,tant mbs que les circumstAncies poli-

tiques eren brutalment restrictives per al catalA.

Nosaltres som un dels pocs paisos al mon en qui &ls seus propis

ciutadans han de defensar cada dia la seva llengua natu_ral ; on,al

cap d'anys -mes de vint- de reimplantar-se una democrAcia no existeix

encara prou democracia per afavorir la recuperacio de la llengua na-.

"
.

tural del pais. On ' perO, -!...aquesta e s una dada p o s i t i va't Le s associa-

cions i entitats de carActer civil ciutadA,mantenen,per damunt de

tota altra tradicio la de la llengua : ateneus,cercles d'estud� i

esbarjo,grups excursionistes,sardanistes,folkloristes, de joventut.La

recuperacio de la llengua forma part del glatir diari de les e>�e/L�

tades associacions i grups: el pas de les generacions produlrA un

lliscament del bilinguisme efectiu a un monolinguisme de base abso-

lutamenr assumit,on l'altra llengua,segurament mai del tot erradi-

cada,serA usada nomes excepcionalment.

En temps histories la nostra gent no entenia_ de conflictes lingu-

istics,parlava una sola llengua. Ara conve iue avancem cap al domi-

ni de llengues diverses,pero amb consci�ncia de la valor � de

supf'€.ma..la propia.


