
el va fer mereixedor del premi ~Joaquim altra bona part mancat de rigor i de credi- 
Xirau» per a aquest genere el 1990, allu- bilitat, pero en qualsevol cas suggerent, 
nyat en conseqüencia del tractat sociolin- no gens sobrer. 
güístic habitual a casa nostra i del to de 
crispació que l'acompanya habitualment, JOSEP MURGADES 
interessant en part i alhora també en una 
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Tota la vida sentint parlar de la bmtal re- 
ressió ue, amb especial aferrissament en 

hnb i t  l e  la Uengua i de la culiurq va dur a 
teme el fmnquisme contra Catalunya Tam- 
bé, qui més qui menys, en major o menor 
part de la seva existencia, en coetaneitat es- 
tricta o en inacabable posteritat, patint-ne les 
conseqüencies directes o indirectes. 

1, tot i amb aixo, posats que som a reme- 
tre'ns a estudis que documentin factual- 
ment, de manera tan implacablement ob- 
jectiva com anímicament desapassionada, 
que cosa va ser aquel1 pertinac projecte 
etnocida, poques són encara les aporta- 
cions bibliografiques de pes que n'aixe- 
quin acta i s'esforcin a fer-ne les valora- 
cions subsegüents. 

N'és la capdavantera indiscutible I'obra 
de Josep Benet Catalunya sota el rkgirn 
franquista, escrita i publicada encara du- 
rant la dictadura i, per tant, des de la 
clandestinitat més combativa (1973). A la 
seva saga, per bé que amb un planteja- 
ment cronologic molt més ampli -practi- 
cament d'enca de la Nova Planta- i feta ja 
des de la relativa comoditat de l'actual 
regim de democracia formal, La persecu- 
ció política de la llengua catalana (1985), 
de Francesc Ferrer i Girones, aborda tam- 
bé el procés secular -incrementat pel 
franquisme al mhim- de bandejament de 
la llengua er part de l'estat espanyol. To- 
ter dues ofres, a banda les especificitats 
respectives, coincideixen en el procedi- 
ment d'exhumar lleis, decrets, dis osi 
cions i tota mena de paperassa h i t  8uná 
inequívoca voluntat exterminadora i assi- 
milista. Textos tots ells prou explícits i per 
si sols cantaires perque ambdós autors no 
vagin més enlla de proveir-los d'aquells 
mínims comentaris destinats a fer-ne la 
indispensable glossa de presentació i d'en- 
judiciament cntic. 

A a uest panorama, de base elemental 
tan saida com alhora mancada fins ara 
d'ulteriors ramificacions de recerca docu- 
mental i d'analisi interpretativa, s'hi afe- 
geix de fa ben poc un estudi imposant que 

pallia en substantiva part aquestes defi- 
ciencies i fressa nous camins a la investi- 
gació futura en aquest camp. 

El Ilibre de Mana Josepa Gallofré i Vir- 
gili bé podnem dir que és el resultat del 
viatge en el temps fet per I'autora a I'in- 
fern de la censura franquista en allo que 
fa referencia a I'actuació d'aquesta contra 
la cultura catalana durant els dotze pri- 
mers -i durs, i Ilargs- anys de regim dic- 
tatorial. 

Treballant com a font primaria de re- 
cerca amb els amius de censura estatals i, 
subsidiariament, amb material contingut 
en altres amius, públics i privats, prefe- 
rentment de Catalunya, dolent-se de la 
desaparició dels fons documentals de 
la Delegación de Propa anda a Barcelona, 
i servint-se, a més, de d iferents testimonis 
orals -entre els quals sobresurt el de l'in- 
justament amnistiat cufiadísimo Serrano 
Suñer-, Gallofré ha bastit un circumstan- 
ciat estudi en que el corpus documental 
més significatiu és addui't a tal1 d'apendix 
o bé com a element vertebrador i alhora 
il4ustratiu d'un discurs analític pro i, tan 
soqesat com rigorós, tendent a &mos- 
trar que un dels objectius rimordials de 
la censura franquista era efde la destruc- 
ció pura i simple del úblic lector en Ilen- 
gua catalana; o, dit airament, el drinvali- 
dar tot el procés de culturització dut a 
t eme  per Catalunya d'enca de la Renai- 
xenca,retrotraient-ne així la llengua a I'es- 
tadi de l'oralitat i de la domesticitat es- 
trictes. 

Per aconseguir-ho, les autoritats fran- 
quistes comenqaren, maquiavel.licament, 
er no dictar disposicions publiques sobre & aiHegalitat. de I'edició catalana. Fidels 

al rincipi de l'«aquí no se prohibe nada, 
só ? o se autoriza», i ates el fet que una tal 
ambigüitat no podia sinó afavorir l'exerci- 
ci arbitran del poder, deixaren a les con- 
veniencies i a l'estrategia de cada moment 
l'aplicació de la censura amb criteris més 
o menys severs. 

Era clar, en qualsevol cas, que aquestes 

Els Marges, 45. 1992 



autoritats mai no es proposaren el recurs 
a la llengua autoctona com a mitja de 
desplegament d'una política cultural en 
catala addicta al regim (i prou que hi ha- 
via catalans que s'haurien avingut a cokla- 
borar-hi), ja que allo de que es tractava 
era tot just de .castigar» la «díscola pro- 
vincia» arrabasant-li el tret diferencial per 
excellencia. 

A partir d'a uest suposit programatic i 
d'aquella indelnició legal va procedir lla- 
vors a Catalunya la censura franquista. La 
seva escassa i vacil.lant permissivitat, con- 
seqüencia tant de les diferents crisis dins 
l'aparell de poder de l'estat franquista d'a- 
quells anys com, d'altra banda, de la pro- 
gressiva resposta d'iniciatives editorials 
diverses que malden per obtenir en catala 
un espai mínim dins la cultura pública, 
s'adequara així sempre a les directrius 
d'una olítica substitutoria que fomenti la 
identiRcació del catala arnb usos lingüís- 
tics residuals, de caire merament emotiu 
o arqueologic, mancats de valor instru- 
mental i científic, i que n'asseguri alhora 
la progressiva patuesització formal. 

Són alguns dels exemples colpidors d'a- 
questa política, després de les purgues ini- 
cials en fons llibreters i editorials destina- 
des a esplanar el camí d'aquella .España 
nueva. sor ida de la rebellió militar, l'au- 
torització $obres tradicionals com ara el 
~Calendari dels pa esos» o els llibrets de 
falles (1940). o la fe1 mateix Misteri dlEL- 
(1941), .escrito en una especie de idioma 
raro, mezcla de catalán, valenciano y has- 
ta catalán» [!], la tolerancia pel que fa a la 
lletra de composicions «antiguas, popula- 
res y anónimas», la condició im osada de 
moment a la represa de La ~ u n h i ó  Ber- 
nat Metge d'acompanyar el text catala de 
la corresponent traducció espanyola -se- 
gons s'havia estipulat ja també per a l'edi- 
ció d'alguns catecismes escolars-, el fa- 
mós episodi del permís (1941) per a la 
reedició de l'obra de Verdaguer «con la 
ortografía de la época» -mesura cínica- 
ment justificada .por el valor de tipo filoló- 
gico que esto pueda tener», quan és evi- 
dent que del que es tractava era de barrar 
el pas a la normativa fabriana a causa de 
tot el que aquesta significativa-, la lium 
verda prodigada arnb comptagotes a les 
obres etiquetades de «clásicos» i a les des- 
tinades «para eruditos» -amb «prólogo y 
notas en castellano», aixo sí-, el foment 
del barcelonismo localista com a antídot 
contra qualsevol catalanisme nacional 
-en araklel arnb allo que s'estava fent 
sembyantment arnb el leridanismo i arnb 
el tortosinismo-, el confinament gradual 
de permisos per a l'edició en catala a 
I'ambit eteri de l'anomenada «creación Ii- 
teraria» -una «creación» que no admetia 

les traduccions ni cap roducte que no 
estigués absolutament Besvincuiat de la 
realitat concreta, fins al unt que no hi P trobava de moment le a cabuda (1947) 
l'obra del costumista f e  vuit-cents Emili 
Vilanova!-, la prescnpció terminant de 
tot allo aue fos Sachurosa d'investigació o 
fins de simple divulgació -amb exfonents 
indicatius tan extrems. i alhora erotescos. 
com el fet de prohibir, desp& d'haver 
baixat la guardia arnb el manual culinari 
dlIgnasi Domenech, La teca (1946), altres 
obres de tematica semblant, «cuya autori- 
zación en catalán daría precedente para 
obra de todo género»-, la mani a més am- 
pla, en definitiva, per a tot akib que fos 
només folklore i obres innocues de tirat e 
reduit o en exclusiva edició de biblibfif 

Amb el seu treball -que cal esperancar 
de veure matisat i aprofundit per a orta 
cions futures de la mateixa autora o {e qui 
també es decideixi a to take a walk on the 
wilde side de la historia ~olítico-cultural 
recent del país-, Maria ~ & e ~ a  Gallofré ha 
autenticat aauella intuició de Riba auan 
aquest insiniava a Joan Fuster que í'in- 
tent de alingüicidin no podia sortir d'un 
cuarto de banderas, sinó que obeia a una 
planificació raonada i perfectament co- 
neixedora dels ressorts que calia manipu- 
lar per fer regredir la llengua a la més 
desvalguda inopia funcional comunica- 
tiva. 

Altrament, és també prou simptomatic 
ue els procediments de subordinació 

%'una llengua per part de l'altra en l'epoca 
més dura del nacionalsocialisme, segons 
els ha estudiat a uí l'autora, trobin una 
més que remarcale coincidencia, muta- 
tis mutandis de rigor admesos, arnb els 
actualment també vigents en ple socialna- 
cionalisme. També ara hi ha cretinosos i 
tubauosos ue, talment un José Antonio 
i un Tovar l e  llavors, acusen la normativa 
fabnana d'artificiosa i la combaten en 
nom d'una suposada naturalitat i d'unes 
no menys preteses gracies populars es- 
pontanies, arnb la inequívoca finalitat de 
veure constreta la llengua dins la cleda 
del vulgansme més eixorc; també ara, po- 
sem per cas, cal ue la versió catalana del 
«Diari Oficial deqa Generalitat~ vaai obli- 
gatoriament acompanyada de la co;respo- 
nent versió es~anvola ver tenir validesa 
legal; també aquélla producció cultural 
que abans s'havia de sotmetre ineludible- 
ment a les lleis olítiques de la censura, 
cal ara que s1esf%ci a sobreviure enmig 
de les lleis economiques d'un mercat ine- 
xorablement darwinia; també ara l'edició 
en llengua catalana continua veient-se 
afectada d'una hipertrofia literaria i d'un 
fort deficit quant a bibliograña tecnico- 
instrumental. L'opressió continua, només 



que amb mitjans esdevinguts més subtils, 
més «democratics», més a l'alcada de les 
actuals circumstancies. 

Una reflexió, 'ust apuntada, clou el lli- 
bre: la de la induencia exercida pels con- 
dicionan~ creats per la censura sobre les 
opcions de genere, d'escola i d'estil segui- 
des a partir de llavors per les lletres cata- 
lanes. Una influencia, a uesta, no gens 
tinguda en compte per Zabriel Ferrater 
quan el 1953 escrivia el seu altrament 
perspicac article Madame se meurt ... 1 que 
es negada a hores d'ara per qui s'entesta a 
veure-hi una simple excusa racionalitza- 
dora d'unes impotencies creatives que, si 
ventablement hi són, és en bona part, en 

el cas catala, per causa del bony contret 
durant aquells anys i tots els que vindrien 
encara després. 

Aquesta obra ho denuncia i ens a'uda a 
endevinar-ne algunes de les múltipies se- 
$eles postenors. Per aixo es, com be diu 
oaquim Molas al seu proleg, una bomba 

en potencia. Per ue ens fa estalvis del 
rebregat discurs &l victimisme -planyí- 
vol, acomodatici, inoperant- i ens resti- 
tueix a la crua constatació d'allo que 
aquest aís va ser ben a desgrat seu: vícti- 
ma. 1 $allb a ue aquest ha d'aspirar en- 
cara a deixar %e ser per sempre més. 

Eugeni XAMMAR, Seixanta ay s  d'anar pel món. Converses amb Josep Badia i Moret. 
Barcelona. Edicions dels Quaderns Crema, 1991 (((Serie Gran)), núm. 13). 582 
pagines. 

«En Xammar morira inedit». Amb 
aquesta afirmació categorica, prou cone- 
guda, Josep Pla es referia al seu gran amic 
Eugeni Xammar en el retrat que en va fer 
a ll«Anuari dels Catalans~ de 1924-1925. Si 
deixem de banda la ublicació en vida 
d'algun opuscle, cal Bonar la raó a ala: 
Eugeni Xammar, que havia publicat mi- 
lers d'articles efímers en periodics d'Eu- 
ropa i d'America, mona l'any 1973 inedit. 
No sense haver dictat, pero, providencial- 
ment, a Josep Badia i Moret, Seixanta 
anys d'anar pel món ,  les seves apassio- 
nants memories o, com el1 referia ano- 
menar-les -perque ho consilerava menys 
pretensiós- el seu cllibre de records~ (p. 
543). Disset anys després de la publicació 
d'aquella obra, a carrec &Editorial Portic 
(1974), i quan Eugeni Xammar continua 
essent un autor poc conegut, cal celebrar 
I'encert de posar a l'abast del lector actual 
una reedició de la seva única obra. Aques- 
ta lloable iniciativa dels Quaderns Crema 
ve a completar l'aposta d'aquesta editorial 
per la recuperació de la figura de Xam- 
mar, que fa dos an s ja es comencava a 
materialitzar en l'eJció, breu pero repre- 
sentativa, del recull d'articles Periodisme, 
també a cura de Josep Badia. 

Seixanta anys d'anar pel món  aplega els 
records &una figura singular i excepcio- 
nal en el panorama de les nostres lletres. 
Eugeni Xammar va ser. d'una banda. un 
au2ntic professional dei poliglotisme -en 
els serveis lin~üistics de diversos i wresti- 
iosos organismes internacionals- que a 

?es memories, amb tot, no deixa d'expli- 
car-nos els seus inicis, quan encara podia 

creure que No smoking prohibia l'ús de 
(p. 130). Xammar va ser, 

d Z E g l f í a ,  una curiosa barreja del cos- 
mopolitisme rnés ultrat -un autentic «tul 
d'en Jaumet~, exiliat voluntari arreu del 
món- amb el més ínfim localisme -el 
Valles: Granollers i 1'Ametlla. Va ser, d'a- 
cord amb aquest últim aspecte, un patrio- 
ta sui generis, d'un fidel catalanisme recal- 
citrant, militant d'unió Catalanista -.jo 
he romas sempre i sóc encara avui un 
home fidel als principis irreductibles de la 
Unió Catalanista» (p. 53)-, pero alhora 
pratia fins a la medulla. Un home que, tot 
i lluitar per la República i fins i tot repre- 
sentar-la a l'estranger, manifestava des- 
prés de la guerra que era un amonarquic 

g ragmaticp. Eugeni Xammar va ser, so- 
retot, un esperit esceptic de mena. Ja a 

quatre anys i mi , en sentir la historia 
bíblica de Jonas af col.legi, tenia, per pri- 
mer cop, «la sensació que m'aixecaven la 
camisa* (p. 26). La mateixa sensació que 
li havien d'inspirar anys més tard, per po- 
sar un pare11 d'exemples, el cofoisme de 
la Segona República o I'espectacle de la 
societat russa postrevoiucionaria. 

Seixanta anys d'anarpel m ó n  ens fa ben 
alesa, especialment, la dimensió més re- 

Eevant d'Eugeni Xammar: el periodisme. 
En el relat circumstanciat de les vicissi- 
tuds en aquesta activitat professional -ini- 
ciada el 1913 a «El Día Gráfico), i conti- 
nuada en altres periodics catalans, 
castellans, europeus i americans o en or- 
ganismes internacionals com la Societat 
de Nacions o 1'Associated Press- Eugeni 
Xammar se'ns mostra un periodista al ser- 
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