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E
s lien sabut que l'acabiimenr Je 
h {guerra d'Espanya va signifi
car, entre tances altres cases, 
que cap de les publicacions 
periodiques que s'ediiaven a 
Ginma fins l'any 1936 nu cor

nos a aparijixcr mai mes. Les impusicions 
ideológiques i linyüísciquos deis vencedors 
van posar fi a un bou nombre de diaris i Je 
revistes i van nbli<̂ iir a iniciar aquella "trista 
historia de desaparicions for^oses, de mnrts 
injustes i d'apropiacinns indegudes"(l) que 
va acabar amb i'execucio de Garles Rahola, 
la incaiitació i — 
deis tallers de ' 
L'A í̂£^nf)ínlsta i 
la desaparició ., 
forí^ada, l'any 
1936, del Diarí 
Je GíTom. El 10 
d'abril de 1965, 
gairebé trenta 
anys mes card 
d'aqiiells fets, 
naixia a Girnna 
de la mii de 
Manuel Bmima-
tf la revisra PHt-
S!NCIA. Era una 
publicacu'i de 
vint pai^ines, 
ben editades, 
amb fcitoprafies 

en blanc i nejare i un editorial que nu ̂ ü̂ iiiia 
va el «saluda y desea largos años ¡k vida a su 
Excüíencía el jefe del Esiüdo--. L'accent obert 
de la seyona «e- del nnm que identificava la 
revista no apareixeria fins dinou anys mes 
tard. Nnmés dues papines de PRESENCIA eren 
en cátala, Des del primer iiioment, aqiielles 
úniques dues planes en cátala van aparéixer 
claraiuent delimitades, acotaJes i margina-
des amb la inevitable inscripció dialectalit-
lant «En cátala". Amb els anys, l'espai en 
cátala de PRESENCIA va anar augmentant, pcl 
consentinient i per l'obertura mateixa de la 
dictadura i, també, per les demandes exter
nes de la sociecat catalana. Amh la reapari-
ció de la revista l'any 1974, després de tres 
anys de tancament, PRISENCIII va esdevenir 
una revista ínteíijamunt en llenî ua catalana, 
Fer un balan^ Je la lenta consoliJació de la 
llengua catalana a les planes de PRESENCIA i de 
la defensa de la llengua que s'hi fcia, repre
senta radiografiar també l'ustat d'esperii 
J'alguns deis moments mes impnrtants de 
Tantifranquisme i ptnnet resseguir els temes, 
pretextos i ptílémiques que dominaren el 
país d'aquells anys. 

PRESENCIES IABSENCIES 
DE l A LLENGUA 
En un primer balan^ que va aparéixer a Serta 
d'Or l'any 1970 amb el lítol «PRESENCIA, tevis-
ta combativa», l'autor Je l'articleíZ) ja es 
latnentava per l'insuficient espai que la revis
ta deis primers anys oferia a la llengua catala
na; «Durant aquests primers nou mesos, la 
revista fou escrita gairebé tota en castellá; les 
coMaboracitms en cátala només representa
ren, Cüm a mitjana, un deu n qiiinse per cent, 
a tot estirar, és a dir, un parell o tres planes a 

Jííciu Vi'lnl i (ÍLtv<i/a t'iUrL'i'ísw Salvador 
Hslmu \>cra PRESENCIÂ  Tíin^ ¡968. 

cada número*', Els lectors cambé se n'aJona-
ren de seguida; ja al número 2 de PRESIHGIA 
(17-4-1965), en la secció «El lector tiene la 
palabra», un lector especialmcnt crític ho 
denunciava amb ima cana al director escrita, 
sorprenentment, en castellá: «D/stinpiícJii Sr,: 
(,..,) Cfjmo ií)do van a ser [elicitaciuncs. meJKr-
mi£í) in.siriiííivle que muc/io.s ñas hemos •seniido 
dejraudadifí jior la falla de espacio dedicado a 
mtóstrü lengua vemácuki". A la qual cosa, la 
redacció responia amb un aryument ben 
ambif̂ u pero que indicava que la revista no 
tancava cap porta a Tus de la llen^íua: 
«Vamos a responderle en brmna; "Sejia, aquel 
que me crkique, ¡mcer ío mismo qwe '̂o"». 

Ai|itelles Jues o tres planes en cátala 
.sobre vint que tenia la revista no van augmen
tar gaire en la seva primera época, és a dir la 
que cinjíué Caniien Alcalde com a directora 
fins al juny de 1967. Amb alguns alts i baixas, 
durant la resta de l'any 1965, i després d'esde-
venir un setmanari per a tot Gatalunya el 31 

de juliol, a cada número hi aparcixia com a 
mínim una plana escrita en llengua catalana i 
un maxim de tres, Després d'una intenupció 
que va provocar tres mesos de silenci, PRESENCIA 
va reaparcixer el 15 Je mari; de 1966, amb el 
número 39, amb una -siilitaria eJició especial 
de 52 pagines que contenia una secció amb 6 
planes en cátala Jedicades K\sicaaient al tea-
tre i a la literatura, amb col-laboracions que no 
tindrien continuítat, cum la de Gabriel Fena-
ter i, d'altres, que .serien mes regulars, de 
Roma Gubem, Tomas Roiy i Llop, Feliu For-
mosa, Ventura Pons o Teresa Pamies. Des de 

inicide la revis
ta, els articles de 
Ricard Salvat, 
Xavier Fabregas i 
Maria Aurelia 
Capmany [X)ten-
.ciaren la presen
cia del món del 
tí itrc, la canf;ó i 

poesia en les 
agines en cáta

la. A principi LIC 
'any 1967, amb 
els anides regu-
•lars Je Ramon-
J"eíenci Moix i 

rnau Puig, al-
'uns d'ells a la 
'ítgina tres, l'es

pai en cátala es 
va estabilitiaf en 3 o 4 p&gines setmanals 
soliere un total de dotie. 

A aiitjan juny de 1967, amh Tarrihida de 
Narcts-Jordi Aragó a la Jirecció i les noves 
incorporacions a la redacció, s'iniciava una 
nova etapa a partir del número 103, amb una 
nova orientació, mes gironina (la revista es va 
definir com a «Semanario de Gerona"), 
durant la qual es va passar a una revista de 
dotie pagines, sis de les quals ja eren en cátala, 
I, encara que les portades i els cditorials van 
continuar c^sent en ca'̂ tellá, l'aparició de nous 
col-laboradors (Pius Pujades, Joan Vidal, Fran-
cesc Ferrer, Cades Vivó, Modest Prats, entre 
d'altres) va pemietre una certa etapa de cata-
!anit:ació que portaria la revista a evolucionar 
cap a un bilinguismc igualitari. El paréntesi de 
l'estat J'excepció, promulgat a l'Estat espanyol 
els tres primers mesos de 1969, anunciat al 
núuuTo 187 {1-2-1969), rcc<in:lava que es res-
tablia la censura per a totes les publicacions i 
es va caracteritrar per la publicació de íotogni-
fies injustificadcs, articles sobre temes intrans-
cendents i el reUirn a una notable castcllanií-
¿ació. La catalanització definitiva de la revista 
es va praluir sobretot l'any 1970: al númeto 
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240 {7-2-1970) van npiircixcr en cíicalíi per 
primera VCÎ ÍKIÍI el nom ¿'¿I director i els urc-
î lits iJcntilicnriLis tic l̂ i rcvisia. Tnml'íé les por
tajes Je PRESENCIA Ci)inein,-:iren ;1 ¡ipareixer 
reyul;! 1111 une cu c;ii:;ih'i a piirtir Je! primer 
niimero Je! mnteix any {el 2.iX 3-1-1970), 
inJepenJenriiieni ilel tuina o notíclii que s'hi 
tractawi. Mes importiint encara, Jes J'aqiiell 
mateix niimern els eJitorials de la revista, 
vuritalilu ñrî an Ll'expressió i opinió de In 
rediieció, es pulilicaren ^nirebé scinpre en l\ 
noscra llengua. Abans del tancament de l'any 
1971. rúltim miinuro es c! 114, de 
jiilíol, PRESENCIA ja 
s'havia catalanicsit 
completnment; 
oren en cátala les 
portades, 1'editn-
rial, el siimari, les 
coMiihonicions i 
els reportatiies 
(aiiil-- Aíínns 
Quintil, Miquc 
Sellar&Sj Eiificni 
Rilxilta [Enríe 
Mari]Lies|, jiist 
Casero, Dolors 
011er, cscrits usca-
Jussers de Lola 
Badia, Vicent 
Pitarch, Oriol Pi 
de Cabiinvcs, entre 

molls alcre.s). Ainh "~^̂ PIW 

setze, disset. dinuu planes un cataia, a veĵ ades 
vint sobre vint, PHESEHCIA havia esdevlngiir un 
setmanari cnmhatiu i compromés amb Cata
lunya i amb la llenuiia catalana. 

Puro l'aparenga lingüística de la revista 
deis primers números de 1965 era ben dife-
renT, Tenia tots cls eleinents paratextuals 
(capgalera, portada, noius i.le les seccions, 
tftols, notes de la redacciíí, etc.) escriis només 
en castella. També ht> eren la data sctinanal. 
el preii, els credits identificatiiis LIUI director i 
de la redacció i les seccions, com «Gerona en 
7 díaS", "Sumario»', "pAlitorialeŝ '̂  «El lector 
tiene la palal^ni», «PRESENCIA se vende en», 
etc. Els noms deis coMaboradors i articiilisces 
i els deis poWes i les ciatats del país tjuc s'hi 
Litilitzaven eren sempre en la versió castella
na, i fins i tüt es mantenía en aquesta llengua 
el Itxic de les fustes tradiclonals: "Din de San 
Jorf̂ e-, «Ferias de San Narciso», etc. Peí que 
fa a la piihlicitat, aviar aparcî uurcn els pri-
niers animéis en cátala, sobretot relacionats 
amb entitats o empreses catalanes com «Les 
Voltes" o «Óptimas», fms arribara la nonna-
lització amb el primer anunci LIC «Coca-cola:>> 
en cátala, al número 121 (28-10-1967). La 

sccció deis esports, una sccció amb un espai 
iaiportant J'una o diies planes que solien 
apareixer al final de la revista i que es va 
mantenir en castella lins aiolts anys després, 
apareisia sempre redactada en llungua ca t̂e-
llana, tot i que curiosament és en aquesta sec-
ció on va apareixer ul primer arricie en cátala 
íora de l'espai e.s]x.x'ílic de ¡IJÍÍU'.Í auíiíi»i.s: es 
cracta d'una criinica aparefíiida al número 10 
(12-6-1965) síibre el darrer partit jugat per la 
••Unió Deportiva Girona» la temporada 
1930-1931, siynat per Corradi, pseudónim de 
Josep María Corredor. 

Un ediwrial de PRESENCIA de 1967, c's h 
,£,̂ .̂sJ]im que cnccn ul fue dd í'runií Ourminct 

fA la fotografía, ah mt>mí>T(.*.í del juiar). 

Entre les seccions, «Números» de Tácito 
jManiiel Bonmatí] va ser sempre redactada 
en castella. També únicamunt en aquesta 
llengua apareixien els edttorials, la major 
part de reixirtatges i comentaris sobre políti
ca local i espanyola, la secció de televisió i 
l'borí)scnp. La célebre secció «Textual" de 
Narcís|-Jordi Aragój, els ben sovint ironics 
comentaris de la qual no es van catalanit:ar 
fins al mes d'octubre de 1970, recollia opi-
nions aparegudes en altres mirjans de comu-
nicacit'i i apareixia, per aquesta rao, majorita-
riament en castellií. "Textual» va convertir
se en l'espai principal de reivindicado de l'ús 
de la llengua catalana en ter-se resso, sempre 
amb una certa inniia, de petites polemiques 
sobre Catalunya i sobre Pus de la llengua 
publicades ais principáis mirjans de comuni
cado de l'Estat espanyol, com ara les queixes 
per la poca presencia del cátala a televisió 
espanyola o les demamles d'ensenyament i.le 

la llengua a les escoles, .\] final de 1967, amb 
l'aparició de la secció reyular -D'un temps, 
d'un país», la catalanització de la revista sem-
blava imparable, lot i que continuava exis-
rint una certa imprevisió entre els articuíistes 
i les seccions a l'hora d'utilitiar una llengua o 
Paltra. Així, per exemple, Santiago Sobre-
qués Pany 1967 va iniciar una sccció de 
comentari de polítiai estatal i internacional, 
amb el pseudonim de J. Pemii'ide: Rui:, en la 
qual va utilit:ar sumpre el ca,stella. 

Des del primer montent, la llengua 
d'cxpressió de la redacció, la llengua que la 

revista utilit:ava 
per dirigir-se 
directament ais 

^seus lectors, va 
ser la castellana: 
ul "^Boletín de 
-iu^cripción», la 
"Nota de la 
ruilacciíai" o els 
concursos per ais 
subscriptors, (al 
.núm. 17, 31-7-

965) es redac-
•aven en cas
illa. De fet, no 

, . . . ser fins al 

/ • ^' r- • ftm- 52 (2-7-
'^ - ' ^ •' T966) que la 

redacció no va 
utilitzar per pri

mera \'egada la llengua catalana per adre(;ar-
se directament ais seus lecti)rs. Es tracta d'un 
comentari sobre el primer any de la revista, 
que curiosament apareix en un número amb 
només una sola plana escrita en cátala; «En 
aquest número complim un any de la nostra 
publicado. Un any que comptem en setma-
nes, és a dir, scgons els núuieros publicáis 
- 5 2 - perqué de tots els nostres lectors és 
sabut que vhrcm passar 3 mesos en silend». 

L'augnient progressiu en el nombre de 
planes en cátala no va estalviar a la redacció 
alguncs critiques a causa del seu voluntarls-
nte i manca de prolessionalització. Com 
assenyalen Pau Lanao i Carme Vinyoles(3), 
«l'augment de la catalanitat, tant en l'aspec-
te ikliomatic com en la temática» comporta 
un cert aldarull perqué «ni els operaris ni els 
correctors coneixien prou bé el nostre idio
ma». Només la cooperaciii desinteressnda de 
Dantiá Escuder, que a partir del núm. 10 va 
signar a mes una secció tntermitent dedicada 
a temes de llengua amb el nom de Joan 
Dalla, i mes tard la coMaboració de Josep 
Clara. \'a arribar a suplir le.s mancances de 
tipus ortografíe i gramatical, .Aquest fet no 
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passá tampüc desapercebut ni a alguns Icc-
tors, i|iic en prt>testaren en IR SCCCÍÓ JÜ cartes 
al director, ni a Tarticlu que Sena d'Or 
dedica a la revista: «Pci que fa ais textos 
catalans, en t;cneral íorija interei-sancs, és de 
doldre la incuria gramatical amli que aparei-
\cn, per cuntRist amb la pulcritud extema de 
larevista»(4}. 

LES INGDMODITATS DE LA (ilEY FRAGAi) 

La «Ley 14/1966, de líi de mano, de Prensa 
e Imprenta», la coneguda com a «llei Fraga», 
suprimia, en principi, la censura pr¡!;via (de 
fet, la despla^ava a les espatlles deis direclnrs 
i afavoria, així, Tautocensura) i establia la Ui-
bertat d'etnpresa per a la creació de publica-
ciuns periiidiques, pero evitava fer cap 
referencia a l'ús de la llengua catalana en els 
mitjans de cniminicació cscrica. Teñrica-
tnent, dones, amb la promultiació de la llei 
no hi havia impedimenta ni discriminacions 
de cap tipus pLT publicar en cátala i la redac-
ciü de PmSíNCIA devia haver de valorar en 
cada moment la conveniencia de publicar o 
no un text en lleníjua catalana. En un wntit 
estricte, l'aixecament de la prohibició de l'ús 
de la llengua no es va íer efectiu per tant fins 
al comen^ament de la transició democrática 
amb Taparició del diari At'ui l'any 1976. La 
sensació que prodiieix una lectura trenca 
anys després de les primercs etapes de la 
revista peí que fa a l'ús de la Uenyiia és 
d'abséncia d'una. per dir-ho així, estrategia 
lingüística. Sembla que no hi bavia una idea 
clara de quan i com escriure en cátala ni cap 
tipus de proposii previ, i en canvi devia 
dominar la improvisació i Loportunitat: 
alf̂ uns coi-laboradors tant escrivien en cátala 
com en castellá i no lii bavia seccions o 
temes que premeditadament fossin en una 
llengua o altra. 

En canvi, dotze anys abans, la revista 
Cauigii, editada a Fiyueres, havia rebut una 
ordre rotunda de la Dirección General de 
Prensa del Ministerio de Información y 
Turismo: '•ineludible de que el contenido 
esté totalment redactado en castellanü»(5) i 
la possibilitat de publicar-hi textos en cátala 
havia estat denegada explícitament l'any 
1955. Perü cap al final deis anys seixanta, 
tant PRESEHCIA com Canigií es van beneficiar 
de Tambigüitat de la nova llei de premsa i del 
silenci administratiu; cap de les sancions. o 
multes de Tepoca no va teñir com a pretext 
l'ús del cátala. De tota manera, segur que la 
nova llei va acabar essenc perjudicial per a les 
comptades publicacions que testimoniaven 
del lent ressorgiment de la premsa en caíala. 

que havia comensal a prendre eos amb revis
tes infancils com Cavdl Fort (1961) o publi
cacions generáis i culturáis com Sena d'Or 
(1960, amb el precedent de Gerrninahk des 
de 1955), Tele Esleí (1966) o Ün/iíinia 
(1969), tot i que la difusió de PRESENCIA en 
nombre d'excmplars va ser sempre molt infe
rior. El dinamisme i la capacitat de reacció 
d'aquellcs revistes va ser decisiu si pensem 
que. com assenyala Jaume Guillamet, "Moles 
deis futurs dirií̂ ents polícics locáis i comarcáis 
es formen en aqüestes revistes que s'obren a 
totK les inquietuds ptílíciques i socials"(ó). 

DOS ANIUERSRRIS: PDMPEU FRBRA i CANTONIGRÍIS 

J968: Un íít'l-s nombrosüs cxcmplan 
de POESENEIA dedicats a ki llert"im andana. 

En contrast amb Oñficma o altres revis
tes setmanals i mensuals que depenien 
d'organismes diocesans, Jaume Guillamet 
;issenyala(7) la vulnerabilirat i la indefensió 
en que es trobaven PRESENCIA i altres revistes 
editades per particulars davant els rigors de 
la Llei de Premsa. Aquesta nova llei conte
nia un capítol primer que portava per tíiol 
«De la libertad de Prensa e Imprenta» que, 
encara que no se referia a l'ús de la llengua 
catalana, sí que csmentava una serie de 
límits a la Iliberíat d'expressió; t^eirespeto a 
/¿I verdad y a k morai. el acatamienin a la LÜ}' 
de PriJicí/iiüs del Movimienlo JVÍICÍOIUI/ > demás 
Leyes Fimdammtaks; las exigencias de la 
defensa nacímitil, de la sei^imáad el Estado y del 
maniemmiento del írcáen público iniL'rínr y la 
im. exterior: el debido respeto a las ¡nstítucifines 
y alas perdonas en k críiica de la acá'm poldica 
\ adminisirativa: la independencia de los Tri/ju-
níiles > la salvaguardia de la inúmidcid y del 
himor persoruú y famiiiar^iS). 

L'editorial del número 43 de PRESENCIH 
(30-4-1966), dcsprés del nou regim de llei tle 
preuisa, ja ammciava l'estac d'esperit que la 
redacció compartía amb altres mitjans de 
comiinicació: "i\'üsoíriis también, miiisn»n£Íü.s 
estos 25 días. eEtamos decejjciunados». Des de 
llavors i durant tot Tanv 1966. la directora 
Carmen Alcalde i altres coMaboradors van 
accenluar el to combatiu i progressista de la 
revista, amb demandes continiiades de aiés lli-
bercat, de reivindicació social i critiques con
tra la llei d'ordre públic i contra la censura. La 
redacció de la revista pretenia Iluitar contra 
l'abúlia i l'endormiscament de la ciutat de 
Girona, i tenyia la publicado d'un to general 
marcadament cspanyol tot i que renov^ulor. 
amb un cert anti-americanisme durant la guer
ra del Viet-nam i amb una continua reivindi
cació del vessant <'S(ic!(i-iii/íu>'CHi(.' de la ¡^xísía" 
c[ue ptirti'i sovint la redacció a transcriure [XJC-
me.s d'Alberti, García Lorca, o Miguel Her
nández, com al número 85 (18-2-1967). Tot 
plegat, manifestat en una revista redactada 
íntegrament en castellEí o amb una sola plana 
en cátala, confcreix ais ulls d'avui la imatge 
d'vina revista proRindaaient provinciana. 

El to habitual de la revista peí que fa a la 
llengua catalana era, es ciar, de defensa i de rei
vindicació del seu LIS, encara c|ue ios en castella. 
.Aquest ideari quedava hcn reflectit en la frase 
segóent (.[iie "Textual» repu l̂uía d'una carta de 
De.sn'nn, ''Nolximamania:¡'el¡m)¡miditma: Im 
que defenderlo' (número 47, 28-5-1966). La 
redacció de PRESEHCIA desracava, així, ix'r una 
certa exigencia crítica i honestedat intelectual 
i, potser per la incomoditat de la futura com
petencia, no va actillir pas anrb els bra^ís oherts 
l'aparició de Tele-Estel, el primer setmanari 
escrit íntegrament en cátala de la postguerra. 
En el número 56 (30-7-1966), la mateixa sec-
ció «Textual" es feia resst) anrb entusiibme de 
Taparició d'aquest setmanari amb les paraules 
segúents: "U'n (xiso adelante, una vicíorfa de 
ifjcif-M. uníi miítiw imeliíííncia». Aquesta satisfac-
ció quedava del tot matisada i moderada en 
l'editorial del número 58 (13-8-1966), el qual 
es iTKWtmva molt crític amb el nou setmanari i 
a l̂vertia que «es mtestra Migacián avisar de que 
m hü¡a con escribir m cat£i£ttn>'. 1, en fi, la bona 
acollida es convertía en agrá crítica en un arli-
cle de Mana Castanyer (número 61, 3-9-1966) 
contra aqucll setmanari, el qual era rirllat de 
conservador i pnivinciii. 

Les |X)rtades, algunes d'elles magnifiques, 
amb í̂ rans fotos en blanc i nef;re i fons rojos, 
continuaven essent majoritariament en cas
tella i nonrés variaren en alguns números sig-
nificatius com ara el que inclogué els cone-
guts versos d'Espriu, «Ara digueu: ens man-
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tinJrcm fiJcls per sciiiprc mes al servei 
J'iU]vic'sr pnhlc", que, a modc tic manifiísi:, 
aiuinciaven un ediiKirial pniclamant les difi-
CLiltacs ccnnomiqucs de la revista, al niimen> 
99 (27-5-1967); o Ix- el lema ..Pcr passar la 
riera, mes aniiint o mes avall rrobara Lina piís-
sera (deis cent cunsells del Ginsell de Cent)" 
en qué Pequip de la redacció aiuinciava !a 
sev;i dimi.̂ iiS ;il númeaT 102 (17-6-1967). 

PRESENCIA mantenía en aquella época, 
cada pnncipi i.rany, una secció dedicada a ter 
balan^, des de diversixs piints de visca, de l'any 
anterior. El Kihn^ de l'any 1966, que, peí que 
fa a la llenyiia, va e.̂ criure i ;n\ (\ • 
Maria Aurelia Capmany al 
nLÍniern 80 (14-1-1967) no 
era pas precisament cspe-
ran^ador: «1906: Any 
d'esperances fallideí-. El 
cátala, si hé ha deixal de ser 
una Mengua condemnada, 
(...) continua essent una 
llenyua segreĵ ada: continua 
absent de les escoles, de la 
T\\ de la radio, deis diaris". 
Pero una de les detenses mes 
raonades i mes rotundes LIC la 
llenî 'iia catalana va apareixer 
en Teditorial del número 230 
(29-1 M969) , "El nou 
jíovern té la páranla", en el 
qiial la redacció de la revista 
denunciava al govem espa-
nyol tres qüestions que afec-
taven la ciiltiU'a catalana, la 
resoliició de les qiials jxidria ajudar a no^a' 
liciar els problemes |M1ÍCÍCS de Catalunya: -1) 
L\'s de racabainent de la guerra civil, la Uen-
Rua catalana no ha entrac oficialmenc a les 
escoles, nvalgmt les miiltitudiníiries peticions. 
2) Des de racabument de la ¡guerra civil, la 
comunicaciii social no disposa deis 5rgans 
normáis en llenjiíia catalana (diaris. emisíores 
de radui i televisió).}) Desde i'acaliamcnt de 
la guerra civil, l'Estat espanyol no s'ba dirigit 
a Gitalunya en üenyua catalana, exceptuant 
la pnipaĵ ani.la i,lels 25 anys de pau i la del 
referendum Je la Llei Orgánica». Unes set-
inanes després, (20-2-1969) un segon edito
rial, ;k[Liest cop en castella, demanava amb 
insistencia al govem «que se decreifi ¡a oHi^ain-
ncdíiíf ííij iíi fiiíeííímTfl da ¡as Itniptas •t'eniíicuk'; 
en ftis L'.sciíL'ks /Ji'iniürifLs de los regirmcs que lus 
/K)SÜL'11". Un altre editorial «Socios txindado-
res del estado españi>l", que íins i tot va ser 
reprodiül a «Nuevo diario", es preocupava 
per les limitacions de la llengiia, esmentava 
per primera veĵ ada l'expressió Paísos Caia-
lans («Valencia, las Islas y el Principado»), es 

demanava: "¿Cómo piíecíe ser que aciiwlmeiuc 
íci kn^ia cütalma no rî ciíw ¡m alcnáímcf, que 
nisrece, si la unklad de Esjxma se /oi;iii fxjr wta 
¡xinc en /cnguíi cakÁma?" i acabava advercint: 
"E.s wccsaw que d Ministerid <k BdiíCíicioii y 
Ciencia se íiciíercíe de que al Este de la renímula 
íhénca, e.viste una /en,iína hahlíuln pra" el 20% de 
loi esjHnioics, ;Í cjiíe con ella rezan. i)Wímgan, 
iráxijan y amíDi. Sii/iJiiiL'nte iíi e.scueb se HIÍHI-
tiene ¿lícjídií de lc\ rcaliJaú", 

L'any 197C la llengua catalana es va con
vertir en un tema recurrent de la revista. 
Amb la polémica provocada per la redacció 

ció, col-loca la llengua catalana en el teireny 
de la legalitat dintre una atmosfera d'anorina-
litat. Anoniialitat encam, porque, com es ]\n 
dir que s'ensenyi oficialment una llengua si el 
seu or^an mes reprc^entatiu, l'Institut d'Estu-
dis Catalans és una entitat mes tolerada que 
no pas rcconeyuda?". 

DE LES CONVERSES AMB ESPRIU 
Al PREMI BERTRANA 

D'cs^qitL'rra a drcta, ,)oan Triaihi, 
Miqíicl BcTí^n ijnsep Clam. 

EsmvisHipercí PBlSINCIfli'tmy J96S, 

de la nova Llei d'Educació, PRESENCIA es va ler 
ress(> constancmenc de les iipinions a favor i 
en contra de la inclusió en rcnsenyament de 
les lleniíiies ininorit:adcs de PEstat espanyol, i 
els editorials de la revista es van convenir en 
el portaveu de la reivindicació de la Uenĵ ua, 
com ara «La llei, la llengua i els virus» 
(número 249} ii bé "El cultiu de la llengua 
catalana» (número 251), El númen^ 267 (22-
8-1970) contenia, a m¿s, un reportatge sobre 
rin/omie sobre la hi^a catalam que acabava 
de publicar el malk r̂quf josep Meliii. L'any 
acabava amb vlos números monogratics; un 
d'especial (279, 14-11-1970) dedicar a la 
sicuació de l;i llenî ua catalana al Rô isellií i un 
"informe es]x:cial" sobre el cataLi a Pescóla 
(número 284, 19-12-1970) en Peditorial del 
qual s'esmentava: -El nou curs escotar. olx.Tt 
s^ta els auspicis de la Llei Ceneral d'Educa-

Les planes de PRESENCIA no nonu's descacaven 
la preocupació social per la llenjjua catalana; 

cambé es parlava i mole deis 
escriptors i de la literatura 
catalana. Des del primor 
número, Maria Castanyer i 
Ricard Salvar parlaren de la 
poesia i del teatre de Salvador 
Espriu, el qual amb l'ajut de 
Maria Aurelia Capmany es va 
con\'ertir en Fautor que mes 
vegades bi \'a apareixer, desca-
cant-ne st>l-iretoC la serie de 
dues "Converses amb Salva
dor Espriu», entrevisca exclu-

^̂  si\'a (número 147, 27-4-1968, 
i HS, 3-5-196S)ambtestde 

>.»WT, , joMn Vidal i Gavolá i fotogra-
iies de JorJi Soler, en les qu;ils 
el poeta declarava: «PRBEHCIfl 

í ein mereix una gran simpatia. 
(...) Conservin aquesta ober
tura cap a les coses de tora i 
fomentin-ho, perqué no 

poden parlar scmpre de Girona; pero no obli-
din inai Girona". Els números monografics o 
amb entrevistes exclusives a personalitats de 
la cultura catalana van sovintejar aquell 
tenips i es repetiren per exemple amb Pruden-
ci Bertrana, al número 152 (1-6-1967) o 
Manuel de Pedrolo, al número 159 (20-7-
1968). En menor mesura hi apareixia Josep 
Pía, les opinions del qual provocaren petites 
polémiques amb Maria Aurelia Capmany 
(14-5-1966) sobre els lectors de noveldes, 
qualificats de "cretins» per l'escripcor emp îr-
danés, o a causa de la seva opinió sobre la 
manca de veritables p îlicics de Pepoca, res-
posía per Jaume Minisrml i Maiu-ici Serrabi-
ma, que no oUtanc aixo Pbomenatjaren pun-
tualment amb mociu del seu secante aniversa-
ri al número 90 (25-3-1967). A mes, josep 
Pía havia estat entrevistar per Carmen Alcal
de al número 89 (18-3-1967) i bo toma a ser 
per Pius Pujades al número 131 (6-1-1968). 

El nou equip havia iniciar, dones, una 
política de números uionografics hilingúes, 
primer certauíenc tímida ("Gerona palmo a 
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palnuí", número 195; «La Sardana», númcrn 
198, i uns numeran especiáis sobre la siniació 
pulícica a Grecia, número 207. i a Irlanda, 
número 218) que es va convertir en un deis 
elemencs que híivia de donar a la revista una 
dlfusió i prestigi cada cop mes consolidats, 
amb núiTieros que son encara de lectura 
imprescindible avui dia. A partir de 1967, 
perú sobretüt duram 1968, 1969 i 1970, 
aquesta estrategia tan ben acceptada pcls lee-
tors va pcnnetre a la redacció de PHESEHEIA 
d'anar presentant, recuperant i reivindican! 
figures inteMectuals com l'escriptor Prudenci 
Bertmna (númem cxtraordinari de «Fires» de 
l'any 1967, amb arricies de J.M. Capdevila, 
M. Serrabima. O. Saltor, T. Roig, A. Bertia-
na, O. Cardona), t'escultor Fidel Afiuilar, 
l'escriptor i periodista Caries Rabok, l'bisro-
riador Jaume Vicens Vives (número 256, 30-
5-1970), el poeta Josep Gimer (-Josep Car-
ner. Inedit i autoyraf», número 258, 13-6-
1970), l'arquitecte Rafael Masó (número 
extraordinari magníficamente editar «Rafael 
Masó i el Koucentisme a Girona", núnTero 
299, 3-4-1971, amb articles d'A. Manenr, N. 
Comadira, J. Tarrús, N.-J- Aragó). Per alrra 
banda, les continuades polémiques sobre la 
necessitat de l'aprenentatge del cátala i la rci-
vindicació de les llibertats de Catalunya 
motivaren també monografics importants 
com el de «Catalunya, una Ilar̂ fa trajectória» 
(2-12-1967) o un completíssim especial sobre 
el Ilihre cátala, al número 3CÓ (22-5-1971). 

Dos deis números especiáis mes complets i 
de mes reivindicació de la llengua van ser, 
sens dubte, el dedicat a Pompeu Fabra en el 
contenari del seu naixement (númeni 138, 
24-2-1968) i el mono^ratic titular "Li llenî ua 
d'un poblé» (número 161, 3-8-1968), que 
inclo'ia textt)s de Oírles Rabola i una entrevis
ta amb A. M. Badia i Margaric. En el primer, 
després i-lYína gran íoto a portada reproduint 
un infant en hrai;os de Pompeu Fabra i amh el 
lema «Una llengua viva i jovc^ la redacció va 
apaifirar per demajiar a l'ajuntament de Giro
na que Pompeu Fabra fos recordar dignament 
en algún carrer de la ciurat. En el segon, un 
etlitorial titular «bx fe de vida d'una llengua» 
recordava els 25 anys de la Festa literaria de 
Canronigros i cxpressava el desig que «avui 
ciue milerí de catalans joves aprenen privada-
ment la gramática pairal, avui que escriptors, 
tratiuct(.>rs i lectors teñen el goig d'usar la pro
pia llengua, desitgem de veure el comen^a-
ment d'un nou dia en qu& per expressar-nos 
com som no baurem d'anar peí món exhibint 
a cap inspector la fe de vida de la parla». 

Per bé que eren dues iniciatives sense 
relació, és evident que des del primer moment 

I va ser Taltaveu de tols els aspectes de 
prepamció i orf^anitiació del prcmi Bertrana 
de noveMa. El segon número a inans del nou 
director, el 104 (1-7-1967), havia ohert amb 
un editorial que havia d'esdevenir cülebre, 
"Un doloroso desencanti)", en el qual es 
denunciava la iniciativa de l'ajuntament fran
quista de Girona de crear el premi de novel-la 
«Inmortal Ciudad de Gerona", les bases del 
qual exigien que les noveMes presencades fos-
sin «escrita.^ finzosamane en ¡enjiiia castdkina». 
Basant-se híibilment en les argumenracions de 
Julián Marías, Josep Ferrarer Mora i Manuel 
Fraga {«¡a paz de España debe sentarse nühre el 
di'ülijgd (k ka lenguas, ¡muí esencial de SK tesoro 
mturaU), el text de la redacció de PRlSlHClñ 
desgranava les incongruéncies deis arguments 
esyrimits per rajuntament franquista i denun
ciava amb rotunditat el fet que «un pranio de 
creaciún Ihemria crecéo pc/r d Ayimtamiemo de 
una cüphal aiicúana, imiáo ai su áemmimición 
ai nombre ck ma ciudad cauíkna, en d que áe 
moih ex¡7reso y ácuirtmmmc se exduye la Jwrtici-
püción de ¡a len¡^ia catalam". L'editoriat, que 
devia actuar com una veritahle guspira, ori
gina de fet la creació del Premi Prudenci Ber
trana de NoveMa, i el número 112, (26-8-
1967) aportava una noticia que bavia de teñir 
una gran transcendencia per a la vida literaria 
catalana; «Un premio literario m cíiiíiiáti.' Hasta 
nosotros han ¡legado rumores de que un grupo de 
gerunderises conscientes iraum de crear im /jrcmifj 
íiierariü en catalán, dotado con más de cíen mií 
pía a atorar durante Jos próxirrms fiestas navide
ñas». La baralla ciutadana entre els dos premis 
literaris comenta a decancar-se en favor del 
Bertrana amh la noticia de la dimissió d'un 
deis jurats del prerai de noveMa «Inmortal 
Ciudad de Geama», Jaume Ministral i Mnsiá, 
anunciada al número 119 (14-10-1967). 
L'editorial del número 137 (17-2-1968), 
expressava la satisfácelo d'haver aconseguil 
que l'ajuntament de Girona, finalment, con-
verrís el premi «Inmortal Ciudad de Gerona» 
en un premi dtible: en castella i en catalíi. 

Durant aquells anvs, PRESENCIA oferí una 
atenció extraordinaria a la festa de ctincessiá 
del Bertrana: el sopar, els finalistes, petites 
informacions ciutadanes i del món literari, 
entrevistes amh el guanyador, etc. 1 cada any, 
una intercssantíssima coMahonició de Mcxlest 
Prats examinava minuciosament els aspectes 
positius i negatius de l'estructura narrativa de 
les noveMes finalistes del premi, en un exerci-
ci que hauria de significar un veritable mixlel 
per ais jurats de premis literaris actuáis. PRESEN
CIA, pero, no deLxava mai de ser una veu críti
ca, fins i tot amb iniciatives tan proximes: 
l'any 1969, la redacció, fidel a la seva línia 

d'indepcndencia, publicava un editorial al 
núitiero 206 (14-6-1969) intitulat «Una retle-
xió'>, que es volia un crit d'iilerta contra la 
suposada desviació stKial de la festa literaria. 

En el moment de celebrar el número dos-
cents de la revista (3-5-1969), l'equip de 
redacció i d'administració de PRESENCIA decla-
rava; «El dia que algú s'entretinyui a ler la 
biscória d'aquestes dues-centes setmanes. 
semblari'i ima mena de miracle que P8Í8INC1A 
hagi anat apareixent i arribant a les man> del 
lector», Trenta anys després, l'exemple LIC PBE-
SENCIA se'ns apareix no pas com un miracle 
sino com a prova de com la tetiacitat, 
l'honestedat i la ferma creem^ en la llengua i 
en la cultura poden assegurar aquella conti-
nuitac, aquell punt de referi^ncia, que lant 
trobem a faltar en les empreses editorials i 
culturáis del ntistre país. En tot cas, si creiem 
que PRESENCIA és una de les claus de volta [x;r 
entendre la reconstrucció d'aquesc edifici, a 
voltes engrescador pero sovint tan decebcdor, 
que és el procés de recuperació i de nonnalit-
Siició LIC la llengua i .̂lel país, potser arribarem 
a comprendre l'abasr d'aquelles paraules de 
Josep Pía, el qual, en una entrevista aparegu-
da al número 131 (6-1-1968), des de la seva 
distancia, pero sempre amh inteldigencia i 
circumspecció, declarava: «.Aquest camí és el 
ho, i es veu ben ciar que PHESEHGIA és el lutur 
diari cácala de Girona. Tireu eOLlavant". 

Xavier P[;> és proll'.-^sor IIL-

Fllologiii Ciitaliina ;i h UtlG 
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