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Cançó enfadosa 
La sentència de la secció primera de l'Audiència Nacional que 

estableix que ei Circuit Català de TVE ha d'emetre 
l' informatiu del migdia de manera simultània en català i cas

tellà pertany a aquesta mena de surrealisme negre que genera 
freqüentment l'administració, la justícia i la societat espanyoles. 
És una sentència que, si algun dia arribés a ser obeïda i a entrar en 
vigor, podria donar lloc a solucions tècniques curiosíssimes i dig
nes de veure. Com que la sentència ordena que {'informatiu en 
qüestió t ingui els mateixos continguts i s'emeti a la mateixa hora, 
què s'hauria de fer? Subtitular l'informatiu? Tant el que digui el 
locutor com el que diguin els entrevistats? No es queixaria ales-

+iores el senyor Gómez Rovira i VAsociación Cultural Miguel de 
Cervantes si la llengua subtitulada fos el castellà? 

Tot plegat no passaria de ser un episodi pintoresc, demostra
t iu dels excessos ridículs a què pot arribar una aplicació mal ente
sa del bilingüisme, confirmada per una sentència judicial que es 
qualifica tota sola si no fos perquè hi ha una antiga insídia, una 
continuada mala voluntat, la reiteració d'una actitud mortif icant, 
contrària a la convivència i a la tolerància. Que el senyor Gómez 
Rovira, que per donar matisos més grotescos a l'assumpte es 
presentarà com a candidat a la presidència de la Generalitat en 
les properes eleccions, i l'Asociaclón Miguel de Cervantes em
prenguin aquestes iniciatives pot tenir una lògica en relació a al
tres actituds anteriors i conegudes, però que l'Audiència Nacio
nal dicti sentències d'aquesta mena ja és una cosa més preocu
pant i més seriosa. 

Demà serà Sant Jordi i és rar l'any que a l'entorn d'aquesta 
diada no es produeix algun fe t que provoqui la sensibilitat col·lec
tiva d'aquest país. Aquesta sentència ve a ser l'episodi correspo
nent a enguany. Tot això resulta molt lamentable perquè la socie
tat catalana, tot i la seva diversitat, està aconseguint uns nivells 
de convivència i de prosperitat considerables. Ni sentències com 
la que comentem ni tots els Gómez Rovira que hi ha a Catalunya 
no aconseguiran pas de trencar aquesta convivència, sobretot 
perquè defensen actituds que pertanyen a la irracionalitat. I per
què la seva cançó ja s'ha tornat massa enfadosa. 

NOTES AL MARBE 
Mar iànge la V i la l longa 

Crònica d'un Simposi 
13 d'abril, dimecres. 

C
om cada dos anys —només que en aquesta 
ocasió en feia tres—, s'inaugura un nou 
Simposi d'Estudis Clàssics. Aquest ja és el 

novè que organitza la Secció Catalana de la Socie
tat Espanyola d'Estudis Clàssics. I és la segona ve
gada que les comarques gironines donen la benvin
guda als estudiosos de les llengües clàssiques que 
arriben des de les Universitats d'arreu de l'estat 
espanyol i, per descomptat, de totes les catalanes, 
per homenatjar el professor Virgilio Bejarano, cate
dràtic de llatí de la Universitat de Barcelona des de 
feia vint anys, que s'acaba de jubilar de là docència 
activa. A Sant Feliu de Guíxols, en un dia assolellat 
i davant la mar transmissora de la nostra cultura, 
qliatre-cents estudiosos del llatí i del grec s'unei
xen als mots d'agraïment, consideració i admiració 
amb els quals Marc Mayer, president de la Secció 
Catalana de la SEEC, inaugura oficialment el Sim
posi i l'ofereix com a homenatge al Dr. Bejarano. A 
primera hora de la tarda s'inicien les sessions de 
treball sobre lingüística llatina. Al marge de les cinc 
ponències i cent quaranta comunicacions que es 
llegeixen durant quatre dies en una sala atapeïda 
de gent a totes hores, als passadissos, al hall i al 
bar retrobes antics professors, antics companys 
de curs, antics col·legues, o antics alumnes que ja 
són professors, amb els quals encetes converses 
noves o n'acabes de velles, i endegues projectes 
nous o col·laboracions futures. 

14 d'abril, dijous 
A primera hora la ponència del Dr. Josep Alsi

na, catedràtic de grec de la Universitat de Barcelo
na: Què sabem de la literautra grega? Amb la luci
desa que el distingeix, repassa la sort que han t in
gut els autors grecs a través de la història i la críti
ca literàries, i ens fa adonar que no hi ha una com-
munis opinió entre els crítics i filòlegs sobre cap 
dels autors, amb arguments vàlids per a qualsevol 
literatura i to t partint d'una paradoxa inicial: els 
poetes es volen sostraure a una anàlisi i compren
sió de la seva pròpia obra («un poena no 
s'explica», deia Riba), i en canvi els crítics malden 
per analitzar i comprendre l'obra literària. Al final 
una recomanació: llegir i rellegir les obres i només 
després passar als estudis crítics. Les comunica
cions sobre literatura grega que segueixen són to
tes d'interès, des de la que s'atura en el comentari 
d'uns versos de les Argonàutiques d'Apol.loni de 
Rodes sobre els càstigs paterns que reben Antípo-
de, Dànae o la pobra filla d'Èquetos condemnada a 
moldre bronze, fins a la que estudia la influència 
dels exercicis de retòrica en un novel·lista grec. A 
la tarda, expectació davant la ponència del profes
sor Josep Lluís Vidal, Ves un estudi de la fortuna 
de Virgili en la literatura catalana. Amb el rigor que 
sempre presenta els seus treballs, fa un repàs de la 
influència de Virgili des de Cerveíde Girona fins als 
nostres dies, to t fent esment de les obres d'Eixi-
menis, Felip de Malla o Roís de Corella, en les quals 
hom pot descobrir la presència virgiliana. Incideix 
en la importància que representa per al nostre país 
i la nostra literatura èl fet de tenir les obres comple
tes de Virgili traduïdes no només en prosa, sinó 
també en vers i no pas una sola vegada, fenomen 
aquest que no es produeix en cap altra llengua. 
Vint-i-una comunicacions seguiren aquesta ponèn
cia, agrupades sota l'epígraf genèric de Tradició 
clàssica i humanisme. HI caben estudis sobre 
autors tan diversos a primera vista com poden ser 

«Hi caben estudis sobre autors tan idiversos a prinaera 
vista com poden ser Riba i Quevedo, Llorenç Vilallonga 

o Jaume Puig...» 

Riba i Quevedo, Llorenç Villalonga o Jaume Roig, i 
naturalment, estudis sobre humanistes: del Bro-
cense a Domizio Calderini, de Pau a Nebrija, d 'An
toni Agustí al Pinciano. 

15 d'abril, divendres 
Encara més simposi. Al matí s'inicia la sessió 

sobre literatura llatina amb la ponència Prosa cien
tífica latina, a càrrec del catedràtic José Martínez 
Gàzquez. Un treball de síntesi sobre els autors lla
tins que escriviren tractats tècnics d'agricultura, 
d'arquitectura o d'astronomia, per exemple, amb 
un recull dels darrers estudis que s'han realitzat so
bre aquestes obres i amb un estat de la qüestió so
bre cadascun dels autors agrupats sota les dife
rents especialitats, amb la claredat, precisió i co
herència que són característiques dels estudis del 
professor Martínez. A l'hora de ressenyar les co-
municacjons sobre literatura llatina, hom pot ob
servar una acusada preferència per part dels fi lò
legs llatins vers l'obra de Catul i els poetes neotè-
rics, però també els autors dramàtics mereixen 
l'atenció dels llatinistes, Plaute sobretot, al costat 
de revisions de passatges lucrecians i ovidians, per 
posar només alguns exemples. 

16 d'abril, dissabte 
En un espai tan breu com el d'aquesta secció 

del diari, és impossible d'estendre's més sobre 
aquet simposi. Em deixo al tinter els comentaris de 
les sessions dedicades a lingüística, grega i llatina, 
a didàctica, a llatí cristià, la sessió preliminan... Pe
rò per una vegada, aquestes notes al marge han 
esdevingut crònica, perquè no podia deixar només 
al marge quatre dies de simposi, amb quasi dos mil 
folis llegits, que deuen venir a demostrar si més no, 
que per molt que el Ministerio de Educación s'en
testi a eliminar les llengües llatina i grega de l'en
senyament mitjà, els estudis clàssics viuen un bon 
moment, tant pel que fa a la quantitat com a la 
qualitat dels seus treballs. 

XUCLAMEL LA GIRA 

Als botiguers gironins que per 
primera vegada han participat en 
una Moçtra de Moda conjunta
ment. Amb aquesta acció, sense 
oblidar els seus propis interessos 
comercials, han contribuït a la 
promoció de la moda gironina i a 
la seva projecció exterior. 

MARXIVOL 

A la reiterada política d'impor
tacions porcines que han de patir 
els ramaders catalans i del con
junt de l'estat espanyol, que, en
tre altres fets, està contribuint a 
la ruïna del sector. Ja per ella 
mateixa aquesta indústria és 
prou errívola perquè, a més a 
més, hagi de suportar les conse
qüències dels dictats més impla
cables de la política i de !a ma
croeconomia. 

Qui ho podia sospitar! Ja tenim el 
R.C.D. Espanyol (també dit Espaftol) 
a la final d'una copa d'Europa. Allò 

que enguany no han pogut aconseguir ni el 
Barca ni el Real Madrid amb els seus mi
lions i les seves figures ho han fet els juga
dors de l'equip de Sarrià, pas a pas, elimi
natòria, defensant-se amb ordre, corrent 
com uns desesperats, centrant pilotes a 
l'olla i rematant-ne alguna a l'interior de la 
porta contrària. 

L'Espanyol serà, per uns dies, un dels 
grans del futbol europeu. Mantenir de cara 
als anys vinents aquesta condició ja és un 
altre assumpte. Probablement, després 
d'aquesta excepcional campanya continen
tal., el club tornarà a la :T;sc;iC.critat, ais sa
crificis, a ia oenúria. De la final europea del 

J .N .Santaeu là l ia 

R.C.D. Espanyol 
88 en quedarà tan sols la nostàlgia, que és 
el licor agredolç de les gestes, un cop pas
sades per l'alambí del temps. 

Segons com ens ho mirem, és una llàs
tima que l'equip de Sarrià no pugui superar 
la categoria de modest. Potser convindria 
que a Barcelona (a Catalunya), hi hagués 
un segon gran club. S'hi donen, com a mí
nim, algunes condicions ambientals propí
cies: l 'entorn demogràfic i econòmic, 
l'afecció de la gent a un espectacle que en
cara continua sent el rei, etc. La qüestió del 
camp tampoc no seria un problema per fre
nar la hipotètica expansió del club, perquè 
aviat, recordem-ho, Barcelona disposarà 
d' i jn Sotaui olímpic que , CGíTi 5 í an iès óitrès 

ciutats del món, podrà ser utilitzat per un 
equip de futbol . 

Però l'Espanyol (Espafiol) arrossega un 
llast feixuc que no el deixa enlairar. El seu 
nom. Ara i aquí, amb un nom com aquest, 
la seva potencial clientela ha de quedar, per 
força limitada. Un gran sector de la societat 
catalana no hi simpatitzarà mai, amb un 
club que porti aquesta etiqueta. I, en canvi, 
s'anirà atraient sectors que potser no són 
els més adequats per a ia seva prosperitat. 

Qui va tenir la brillantíssima idea de 
marcar el segon club de Catalunya amb 
aquest estigma? Per què? No podia tenir un 
nom normal, com tots els clubs del. món? 
No es podia dir Atlèt ic de Barcelona, Ràcing 
de Ba.·'Gelona, Olímpic de Barcelona o algun 
nom per l'estil? S'havía de dir, precisa
ment, R.C.D. Espafiol? 


