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Avui enccteni unes pagines. Quan ens trobcni díivant (i"un paper en blanc. anib I'obligació d'cscriure alguna cosa, que espcrem que tingui un mínini d'iiiteres, al nienys per a un scetor del
nostre públic, ens ve un caüred de por. Qué podcni dir ais que ens
llegiran? Oué és el que mes podra interessar-Ios? SÍ ja s'han dii
tanles coses... ¡ tan ben ditcs! Hi haura alguna cosa nova que
tingui prou fortja per atraure Tatenció deis nostres amics?
Voldrícm que aqüestes pagines fossin un diiileg viu. No ens
proposem de fer una crílica literaria, ni dogmatitzar sobre el que
d'altrcs han cscrit, ni tan sois donar-vos una opinió que scgurament
no interessa a ningú. Sempre he pensat que era una pedantería
creure que interessa a aigú el que jo pensó de tal o de qual poeta,
de tal o de qual eseriptor. Per que he de voler imposar el meu
criteri, quan, n'estic segura, el vosire puní de vista és molt millor
que no el meu? Prefcreixo dones, que tcín un intercanvi. Dialoguem. Disculim. Bara!leni-nos si ve el cas! Pero parleni de coses.
Construim. No ens quedem buits i inflats d'orgull pensant que
el que hem dit. ainb ló dogmatic i sabcrut. ha con\eni,-ut a tothom.
quan en realilat tots ens quedem anib el nostre propi criteri, Ouan
irobeni que X escriu o diu coses molt cncertades. és perqué diu
o cscriu el que pensem nosaltres, pero ell ho diu millor. aixo es tot.
Pero ah! si X diu alguna cosa amb la que no hi tenim la nostra
conformitat... Liavors ja no ens agrada ni el seu estil ni la seva
personalitat. deixem de llegir-lo. s'ha desviat del nostre camí. ja
no diu el que nosaltres voldri'em que digués. Sempre cscrivim per
els nostres. No convenceni a ningú. No podem influir en el criteri
deis demés, solament podem donar la rao a! que ja pensa com
nosaltres i per aix6 ens llegeix amb gust. perqué dintre les nostres
ratllcs s'hi troba ell mateix.
Per tant. el millor es dialogar. Saber qué pcnsen els demés.
Espero rebre moltes opinions, niolis punts de vista sobre els problemes actuáis, humans. Hieraris. socials. Jo els comentaré i entre
tots els disculirem.
Veus-aqui una opinió:
Fa pocs dics en una reunió, diem-nc de literats, (aqucst terme
sempre m"ha fet gracia), va srrgir la discussió sobre el valor que els
escriptors caialans vuitcentistes tcnien per damunt deis escriplors
actuáis. Concretament es parlava de Maragall i de Verdagucr.
AIgú va dir que tot el que s'cscrivia avui no tenia cap valor, que
no tenia consistencia, que d'avui no en quedarla res. que svlament
perdurarien els de sempre, els meslrcs. La joventut —deien— no
te fon;a, no té sensibilitat. és una joventut abocada al fracás
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literari i arlistic... etc. Tots n'hem sentides d'opinions com aqüestes. Son els que no saben mirar endavant, els que no llegeixcn mes
que el que han llegit sempre, els que els molesta que l'estructura
d'unes rimes hag¡ canviat. Pero jo us podria dir com els poetes
joves saben de Maragall i coneixen de memoria tot Verdaguer. EUs
saben que sense haver llcgil els Mcstres no podrien escriure. no tindricn ia fori;a necessaria per estructurar, perqué duna manera
imperceptible escriuen el que han captat. després ells hi posen el
vigor de la joventut, d'aquesta joventut que es sensible, nialgrat
I'opinió d'uns quans, que té a les mans tot el futur de les nostres
lletres, i que no el Tara malbé, n'estem segurs! Hi ha un pont, unes
paralel.les que van desde Maragall i Verdaguer fins a nosaltres. I és
caminant damunt d'aquest pont que el jovent pot arrivar molt endavant. Us en diré un cxcmple viscut. Varen presenlar-me un
noict. divuit anys molt ben aprofitats, bon estudíant. treballador
d.* ferm. inquiel i amb aspirucions molt altes. Va donar-me a llegir
un plec de poesies seves amb la súplica de que n'hi fes una crítica
sincera i Taconsellés sobre el que hauria d'cscriure. Vaig fer-ho
amb tota ratcnció. Hi havia qualital, pero li faltava escola. La
inspirado se li desfeia entre les ratlles mal girbades, no hi havia
concreció en les idees. Vaig preguntar-li si havia llegh maí Verdaguer. Va soniriure una mica suficicnt —és molt antic— va dir-nie.
1 Maragall? —una mica— va contestar-me. El meu consell. Llegeix, llegeix i llegeix, no escriguis ni una sola ratlla fins que hagis
conegut a fons aquests dos poetes, després escriu. vaig dir-li. El
miracle es va fer. Va trobar el scu camí. Amb una voluntat ferma
es va posar a llegir les obres deis mestres. Va entusiasmar-se amb
el Canigó, es va exaltar amb els versos de l'Atlantida, recitava de
memoria el C'ompíc Arnau. Ara és un bon eseriptor que pot arrivar
molt lluny. Ha trobat la font i n'ha begut a dolí. Ell continua
escrivint amb un estil dcsgarbat. amb esgarips, amb inquictuds.
amb la revolució al cap deis dits... pero té una fon;a que li ve de
mes amunt, del mcstratgc immens, profond, segur i etern. Perqué
Maragall i Verdaguer, tots els que com ells tenien una ánima i
ens l'han llegada íntegra en la seva obra, en aquesta obra que no
morirá niai. que les generacíons actuáis i les que vindran darrcra
nostre admiraran sense reserves. I no hi haurá poeta ni eseriptor
que no hagi llegil les obres mestres de la nostra literatura. I amb
una llavor aixis, arribaren! molt amunt i dintre de cada generació
hi sortiran altres mestres que faran cternes les nostres lletres.
1 ara. discutiu-m'ho si voieu!
M A R Í A CASTANYI-R

F E D A G O O I . A

Nu roii'l.
A i x í i no és uiin pil<iifi. l i l a
bün observo) per pan lova
pertiuf* si assembla,
pero ÓH uno bnmbii.

..,s'iitili(/ii o les giierres iicr
dcslriiir i leriM (|iie clclxarln
com jo mntelxn deixo el
ciíCfirrillo, pt>rqiip >iino...

M a m i l , .'
mira lo que he Ircvnt
B iiiin pilotad

'^

^»

£
i
YUP

12
Arxiu Municipal de Girona. Presència. 10/4/1965. Page 12

