
NO TOT S'ACABA EN LA 

L'mien,pI Possoln 

Uii idioma, con1 a maiiera dedir, té també unes 
altrescaracteristiques quenosdn lesgramaticals. 

Tots Iiem srntit rxplicar que I'euskera iio ti. 
paraulotes. 1 aixi, qliancls bascsparlen cnh~cclls, 
qui no sap llur idioma 11omi.s n'ciiti.11 cls rcnccs 
que hi van iiitcrcalaiit en cspiiyol.  

Josep M. Espinas, en una de  les seves diarie.: 
colurnnes a I'Avui, plantejava un  determiiiat as- 
pecte dels escrits~oliticsdels diaris madrilrnvs, 

iieiii suposar que qui el fa servir no s'adona d r  la 
iinportincia que ii. el deixar-sc aiiar pcr aqiicst 
pcndis tan inci\~il. rendís que contradiu, i eii 
catala, una rnaiiera de fer i de  dir que s'lia anat 
iiiipr>sant tt5citanieiit entrr nosaltres. Qut! rns 
difcrriicia i,per taiit,cal qucsigui dcfrnsada. Per 
la difcrbiicia i taiiihi. pcl mes alt iiivcll qiir Iirni 
giiaiiyct pel iiostrr inatcix natural. 

Jo tiiic 1111 amic iminigrat. Ja des dels aiivs 
quaraiita que el vaig coni?ixer a Caiitonigriis, que 
cn la seva persona hi veia reflectit el gran prcihle- 
ma riel iiostre demi.  En recordo una co~i\'rrsa: 
IJr'ro C,ifnliriiii trii~irii~ii cl firliiro iii in i~iiiiriiii~fiir~rzn 
rriii tiiiili~~ hrnzrri coriiii $rr,ni~ n jiiiilnrn los ci,!/os. No 
vaig 1.2oder contestar, perqlie eii ailueslls anys, . . 
detensar davant un immigrat rlue'c.ilia parlar 
catala per ajudar del tot Catalunva, Iiauria smi-  
hlat una cxigt-iicia fora niida, o uiia iiijustificaiia 
iiiiposició. 

Pero, t»td'~ina,acluellamicq~ieIiavia vist molt 
poc, publica un Ilihre: "Els altres catalans". 

Inipcirtant, inesperat, qiiiii llibre tan iiccessiri! 
Volia agrair-li en nom de tots, eri noin de  tani. 1 
pcr aix¿i ail~iell Nadalal mati, amb els fills petits 
mudats vam aiiar a felicitar-li les festes. 

que nri s'assrmbla gens al llenguatge emprat per Eni va sohtar, tan fora dels nostres costums, la la prenisa d r  Calalunya. cona de  vi amb «u$ va obseuuiar-nos. oeri) b6 . a  

Ladifer&iicia 4s la falta d'escrúpolsquehi haal queme la vaig heure molt degust arnhla il.lusiir 
centre-iatotEspanyaengeneral-arecollirles de  compartir-la de  tot cor, anih tota la scva 
exnressi»ns barroeres i nfensives d i r i~ ides  a ner- familia. c> 

sonatges d e  I'actualitat politira. Cosa que entre Algun estiracordetes va opinar, i era opinable, nosaltres no passa o, en tot cas, raríssimamciit. t s  clar, que no  es podia convenir en trit rl que r i  
1 Espiiiis en posava alguiis exemples: "rluaii el deia a "Els altres catalans". Perii quin crimenqa- 

columliista quc esi5 cotivcnGut de  ser ohjectiii ment m t s  ben orientat, per sercom era la primera 
eiis diu de  Cristina Almcida que es iinn liibrn n veu que parlava des del cantd dels "altres"! A 
nicdio rniiiiriii rrilrc rl iiiieztriiz !/ cl Iiiiilrr o hé quan partir ~i'aquí, tot podia encarrilar-se, i D6u ii'lii 
uii altrc coluiiinista explica que acaha d e  sortir d o  dc  com ha anat així. 
d'una grip tan forta i que cstava tan cruixit que El llibre a part, els de  casa vaiii hwanylr uiia las rodillos ;iirfiisii Iinl~lnlinri t7ri cinlnlriii, lriiín !/CI i i i i  familia amiga, amb la qual ftrem alguna excur- Piijiilíii cii cmfn i~ic~ii~sro" ... siir olnrats. -~~ r ~ - - ~ ~ ~ -  

La citaci0 6s Ilarga pero s'lio val. Cóii dos Vint anys m t s  tard, aquel1 arnic extracirdinari exemples qiie eiis posen d'evidencia que aixi, ens va donar una altra gran alegria a tots arnb aquí, no s'acostiima a fer befa de  ningú. "ElsaItrrscatalans2(3anys desprts". Comparant 
Pero huscant molt b(., n'hi haalguna excepcid. els dos textos es veu el cami que s'ha anat frnt, 

1 cree que val la pena rle fer el possible perque gricics sobrctot a Iiomcs con1 cll. 
aquest estil no sc'ns cncomani. Sobretot si po- 
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Com ell, que va explicar en una coiiferencia 
feta a Vic el 20 de febrcr de1 1987: " ... fiiialmcnt 
tothom s'liaurh de pronunciar a l'eniorti de 
l'independentisme, i de  la seva avantsala, 
l'autodeterminació, i que el terme nació deu ser 
vilid, perii el de nacionalisme aviat quedara 
dcsfasat". 

1 desvrés de fer unes coiisideraciotis d'un zraii ., 
realisme sobre l'actitud i les idees dels nostres 
immigrats, acaba la confertncia amb aquesta 
aiiecdota: "Ja fa unsmesos queera a Marbella, en 
una festa dc la "jet-set" per raons de la prnfessió 
periodística. i a la taula on era, una senyora 
andalusa em va dir: Sefinr Candel, uste[i nunque 
cnfnlflri, tanrbiéir es es{miiol. La gcnt dcla immigra- 
ció t'ha exvlicat com els emvrenva l'atoreamcnt 

L'epilegcomenca així "Que hi fa aquíun escri- 
tor com Francesc Candel, que en el seu dia va dir 
quevotaria a favordc la independtnciadeCata- 
lunya ...y 

1 ho contesta referiiit-se a l'autor " ... és el meu 
amic i em cau bé". 1 el justifica: "Jo diria que és 
rnés antinacionalista espanyol que antinaciona- 
lista catal?~" i "si no vol ser esclau del zmirell, ho 
6s ~ P I  I~nrcn".  .. ~~ . -  ~ ~ ~ 

Molt bé, hauríem de dir. Quasi mai s'han dc 
trencar els ponts amh els amics, i és per aixo que 
Candel va prologar Ivan Tubau. Pero de ningú 
s'lia de dir que "es un pobre de debo, un misera- 
ble". 1 menys encara que "és un guerrero dc 
merda i al servei de I'oligarquia espanyolista". 
-Totaixo, referit a Candel, ho hemllegitalnúm. 

, . u 

auuest -un atoreament al revés. és clar- ouan 12 de Lleiigua Nacional. 
<, 

els han dit "Tu, encara que ets inmigrant, tambC He volgnt explicar qui 6s i el que representa 
etscatala" totan~il.lantlasevavoluntatd'escollir per a tots el nohlc i generós Paco Candel. Fria 
i d'acceptar. TamhP a mi em va crispar el fet de falta de dir-ho als lectors de Llengua Nacirinal. 
concedir-me la categciria d'espanyol, malgrat la Tothom s'ho ha de pensar nioltbc ahansd'entrar 
nieva condirió de catali, i li vaig contestar: No. en el camídel maltracte a l'estildeMadrid. 1 inés 
sefiorn,yosoycatnlán~ieronnespn~i~l.La taula esva encara, en aquest cas, en que es va directe al 
hencar ... Per~vaigaguantareltipusil'cscBndol". suicidi,maIparlantgr»lleramentdelsnostresmés 

necessaris i més valuosos amics. 
Quin persunatge en Paco Candel! Amic dels 

seus amics, i sort n'hem tingut. A la fi de1 91 es va 
reunir en uns estudir de so amb un grup d'amics 
seus: Avel.lí Artis Gener, Tisner; Lloll Bertran, la 
Lloll; Josep Lluís Carod-Rovira, diputat d'ERC; 
Sílvia Coppulo, presentadora de TV; Lluis Ga- 
valdi, líder d' "Els Pets". , Ariadna Gil, actriu; 
Ramon Llumi, alcalde de Solsona; Pilar Rahola, 
periodista i diputada a Madrid; Isabel Clara 
Simó, escriptora; Joan Triadú, premi d'honor de 
les lletres catalanes ... 

Cree que tots els que vam llcgir els insults que 
rnés amunt ressenyo, agrairati aqucsts aclari- 
ments de justicia, i que pensaran tamhé que tant 
debo tots els immigrats prenguessin per model 
el noshe Paco-Francesc Candel. 

Nota del director: 

D'acord amb la carta del senyor Ermciigol 
Passola. Haig de dir que I'escrit a que fa al.lusió 
no havia passat per la meva lectura, ja que altra- 
nien t no n'hauria facilitat la vublicació. Els mesos 

Tots juiits vam cantar l'esli~gan compost per de desconnexió durant l'estiu i la tardanca en 
,-eldoni Fonoll ,,Free Catalonia from Cpain" (es. l'ap"rici6d'aquell número van fer quefinalment 
legan del qual es van , , copies en . s'hi utilitzessiti materials que no havien seguit el 
cassette, de cara a popularitzar-lo amb motiu camí normal. 
dels Jocs Olímpics). No fa eaires dies vrerisament (el 6 de desem- ,, 

1 uli amic -tot aquest escrit parla dels amics, bre), en Fral1cesc Candel e s c r i ~ ~ a  a 1'Avui un 
de I,amistat-doncs, un amic de Paco es artide titulat "Forqant-te a l'independentisme" 
lvan ~ ~ h ~ ~ ,  que va escriure el (libre de la Tz~len. q~cdemoshauncopmésquenoselip(itatnbuir 
gUa patria amb ceba tendra,z, L,ue li va dema. en ahmlut I'etiqueta que el company Perena li .. .. 
nar un epíleg per a aqiiest 1libre.- atrldula 
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