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GEORGES STRAKA I ELS ESTUDIS DE LLENGUA CATALANA>'-

Georges Straka, nat a Tabor (Bohemia) l'any 1910 i traspassat a Estrasburg el

1993, fou un destacat mestre i investigador de fonetica i linguistica diacronica a la

Universitat d'Estrasburg i ensems un no menys destacat organitzador d'institu-

cions en el camp de la romanistica. Una persona, de mes a mes, victima de les com-

mocions que sacsejaren Europa abans, durant i despres de la segona guerra mun-

dial, quan, en d'altres circumstancies, probablement hauria seguit el model de

tants universitaris centreeuropeus, que, havent completat estudis fora de llur pals,

despres hi retornaven per a establir-s'hi corn a professionals. Tambe Straka, ha-

vent-se format en romanistica (sobretot en frances) a Praga, feu un llarg sojorn a

Paris (entre 1934 i 1937), passat el qual s'instal•la, semblava que definitivament, a

Praga. Pero poderoses raons politiques 1'empenyeren a retornar a Franca (1939), a

sofrir captiveri a Buchenwald (1943-1945) i, encara, poc despres d'iniciar una nova

vida de professor a Brno, retornava a la Franca que I'havia format en romanistica i

que despres I'havia acollit corn a exiliat. Ja no se'n mouria.

La seva vida professional transcorregue, doncs, a Estrasburg (Ilevat d'estades

temporals a fora, especialment a Quebec). A Estrasburg es consagra a la fonetica

general i experimental, a la fonetica evolutiva, a la dialectologia (antiga i moderna),

a la lexicografia i a 1'edici6 i comentari de textos, i en tots aquests camps feu apor-

tacions rellevants (penso, per exemple, en els seus treballs de cronologia relativa

dels canvis fonetics). Pel que fa a les seves activitats com a promotor d'ens corpo-

ratius, cal esmentar la seva entrega incondicional a la -Societe de Linguistique Ro-

mane>> (que en rebe una marca inesborrable i que emplena absolutament els seus

darters anys). Pero tambe apuntava encertadament a molts d'altres objectius: els

Cursos per a estrangers, els Cursos d'estiu, el «Centre de Philologie Romane»

(amb els famosos Col•loquis inherents), la publicacio d'una revista i d'una col.lec-

cio de Ilibres (sense comptar que aquesta labor tambe la porta a terme a Quebec).

D'altra banda, ja ha estat remarcat que els seus origens txecs el dugueren sens

dubte a reconeixer amb afecte (personal i professional) les realitats que sovint res-

taven ofegades per certs monolitismes estatals. Aixi s'explica la seva dedicacio a

Nota previa. Un resum biografic de G. Straka i la justificacio del text que segueix m'han semblat indis-

pensables perque el lector en pugui comprendre I'oportunitat i la significacio.
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temes d'occita (que fou 1'objecte de bona part de lee seves recerques). Tambe la
seva simpatia per Catalunya, el seu afany per fomentar els estudis de linguistics i
de filologia catalanes (que justament es glossat en el text que el lector trobara a
continuacio) i, en un mot, la seva afeccio pregona per tots nosaltres.

Despres de resister serenament, durant anys, diverses nacres, Georges Straka
sucumbi a una darrera cruel malaltia, de la qual more el 23 de desembre de 1993.
Els seus funerals, celebrate corpore insepulto el dia 30, a I'esglesia de Saint Maurice
d'Estrasburg, atragueren, ultra familiars, amiss i compsnys, un bon nombre de
membres de la seva «Societe de Linguistique Romane», entre els quals vaig tenir
1'honor de comptar-me. Enmig de la celebracio liturgics, Tunica veu yue s'hi semi
fora del ritual fou la del President de la «Societe», Cosa que palesava 1'afecte que
1'hi Iligava.

La Universitat d'Estrasburg no podia romandre indiferent a la perdua d'aquest
il•lustre professor, que s'hi havia estrenat com a lector de txec I'any 1940, que hi
havia repres la carrera docent a partir de 1945 i que hi romangue fins a la jubilaci6
(i despres i tot). En efecte, el dia 7 d'octubre de 1994 tingue Iloc, a In Facultat de
Lletres, una «Journee d'Hommage a la memoire de Georges Straka», dedicada a
enaltir la seva figura i a glossar deferents caires de la seva activitat professional. Les
interventions dels seus amiss, col•legues i deixebles (en nombre d'una dotzena, ul-
tra lee d'autoritats i representations) ocuparen tot el dia, trencades, al migdia, per
un dinar collegial, que congrega familiars i col•legues que assistien a la sessio ne-
crologica. Vaig esser invitat a participar-hi amb la lectura d'un text que tenia per
titol «Georges Straka et lee etudes catalanes».

No essent encara segur que lee ponencies exposades s^^uin objecte de publica-
cio en forma de llibre, i pennant que el meu parlament pui ui^eressar nombrosos
estudiosos de llengua catalana, 1'insereixo en aixo que segueix, traduit per mi ma-
teix al catala.

Georges Straka fou un gran amic de la llengua i de la cultura catalanes. No com
a consequences d'una formacio universitaria, ni per rao dunes relations personals
o familiars antiques. El seu interes pel catala fou adquirit, per men que no segue fa-
cil de precisar-ne 1'origen o la genesi. Mes d'una vegada m'havia demanat si la seva
afeccio per la llengua catalana s'explicava per rao dels seus amiss catalana o si tenia
amiss catalana grades al seu interes per aquesta llengua. Si en ell conf7u'ien tots dos
movements de 1'esperit, ara estic conven^ut que hi pesava men aquell que aquest.
Aixo vol der que serien lee seves amistats catalanes lee que 1'haurien emmenat a in-
teressar-se per la llengua catalana, a treballar pel seu foment i a estimar-la com la
principal manifestacio d'una cultura.

De fet jo vaig fer la coneixen^a de Straka a 1'epoca que ell passava lee vacances
d'estiu a Mallorca. Ja hi havia esdevingut un bon amic de Francesc de B. Moll, el
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coautor i continuador del Diccionari Catala-Valencia-Balear, i de la seva familia,

especialment de la seva filla gran, n'Aina. Ell I'anomenava afectuosament Anita, a

la castellana, i mes tard la retrobaria, ultra als Congressos de la -Societe de Lin-

guistique Romane,,, a Estrasburg, on n'Aina faria diversos sojorns. La darrera ve-

gada havia estat a Palma, amb motiu del Congres de 1980.

Heus acf, doncs, que vaig coneixer aquest amid dels Moll tot just iniciat el de-

cenni de 1950-1960. Probablement fou a 1'estiu de 1952, al seu pas per Barcelona,

venint de Mallorca i amb destf a Estrasburg. Ho puc dir aixi, per tal com Jo li escri-

via el 27 d'octubre, donant-li gracies per haver-me trames alguns extrets dels seus

treballs de fonetica. Per taut, uns dos mesos abans ell m'havia vingut a veure a la

Universitat de Barcelona, acompanyat de Seraffn Agud, amic seu i professor en un

Institut de segon ensenyament de la ciutat, a qui ell havia demanat de presentar-

nos. Es veu que estava informat per algu de la visita que jo havia fet, durant un mes

de l'estiu de 1945, al Laboratori de Fonetica Experimental de la Universitat de

Coimbra. En efecte, jo hi havia treballat aleshores, sota la direcci6 d'Armando de

Lacerda, inventor d'un aparell anomenat cromograf, per a l'enregistrament dels

sons. Fonetista eminent, Straka estava desitj6s de tenir-ne notfcies, sobretot per-

clue en aquells anys el cercle de Lacerda es trobava rodejat d'un cert afire de misteri

o, si mes no, de desconeixement. Jo vaig donar-li compte de tot el que en sabia, li

vaig mostrar una serie de «cromogrames,, i 1i'n vaig regalar algunes mostres.

A proposit de questions de fonetica, Straka ja havia remarcat la singularitat at-

ticulatoria de la I mallorquina, i bromejava client que, durant les seves vacances a

Villa, sempre demanava palo (un vermut de fabricaci6 local que 11 agradava molt -i

cal dir que ho encertava-), per a observar com pronunciava el cambrer aquesta l

intervocalica.

Ultra les meves informations sobre el Laboratori de Coimbra, passarem 1'es-

tona, en el decurs de la nostra primera trobada, parlant d'un Sens fi de coses, per-

sonals, acadeemiques, cientffiques. Quan ens separarem, ja ens consideravem uns

bons amics. Ben mirat, pero, com s'acreixeria amb el temps, aquesta amistat! Al

moment de redactar aquestes pagines dedicades a la seva memoria, he volgut fulle-

jar el dossier de la nostra correspondencia escrita; conservo una bona col•lecc16 de

cartes (escrites per ell mateix i copies de les que jo Ii enviava). Us fare francs de tot

el que podria extreure'n, cosa que, d'altra banda, tampoc no mancaria d'interes.

Almenys n'assenyalo els grans temes que ens comunicavem: el Congres de Barce-

lona (1953), els seus viatges a Espanya o els meus a Franca, l'intercanvi de becaris

als Cursos d'Estiu (cap a 1955 i durant uns quants anus), els greus problemes deri-

vats de malalties o d'accidents que havien colpit la familia Straka (confesso que,

per aquesta via, jo en sabia nombrosos detalls), la meva col•laborac16 a les activitats

universitaries del -Centre de Linguistique et de Philologie Romane» d'Estrasburg

(de primer, sota el mandat de Paul Imbs, pero sobretot despres, tan bon punt el

nostre amic n'esdevingue el director), mes tard la preparaci6 del Col•loqui de Ca-

tala de 1968 (del qual parlare mes avail), etc. A partir dels ant's 1970, el telefon 1 els
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contactes personals reduiren la nostra correspondencia, malgrat que no deixarem
d'escriure'ns d'una manera o altra, fins a la meva darrera lletra de la primavera
de 1993, que ja no tindria resposta...

Encara no s'havia escolat un any des de la nostra primera conversa, fonetica i
amical. Georges Straka vingue al Congres de Linguistica Romanica de Barcelona
(abril de 1953). Aquest Congres s'ocupa predominantment de temes de linguistica
catalana. Hi confluiren diversos factors que refermarien, deixant de banda la nos-
tra relacio personal, 1'est1maci6 de Straka pel catala. Dues realitats l'impressiona-
ren pregonament: 1) per un costat, descobri la linguistica catalana en el seu am-
bient natural: conegue ]'equip d'investigadors que hi treballava i comprengue el
valor d'aquesta labor que es feia en un clima d'opressio sota la dictadura de Franco
(hom ha parlat, entre nosaltres, de ,ciencia connotada» ); 2) per l'altre costat, fou a
Barcelona on Walther von Wartburg, John Orr i Pierre Gardette (als quals s'uniria
immediatament ell mateix) reeixiren a recobrar per a la "Societe de Linguistique
Romane» la seva vida d'abans, i em sera permes de recordar que, des del Comte
d'Organitzacio del Congres, jo els vaig ajudar amb entusiasme. Ara be, tothom
sap que Straka barrejava constantment els aspectes cientifics i els aspectes humans
en totes les cores. L'obstinacio dels catalans, la salvaguarda de la "Societe' i la
meva modesta contribucio es confongueren dins ell en un sol esdeveniment re-
marcable i s'anaren engrandint en la seva memoria a mesura que el temps passava.
Se'n desprengueren tres consequencies: una viva simpatia per la llengua i la cultura
catalanes, la seva dedicacio incondicional a la "Societe' i la distincio de que jo sem-
pre vaig esser objecte entre les seves amistats. Pel que fa a aquest darter punt, haig
de dir que el meu amic sempre exagerava, en parlar de mi, fins al punt de propo-
sar-me, en el Congres de Santiago de Compostela (1989), per a President d'Ho-
nor de la nostra "Societe'. Jo nomes ho podia acceptar atesa la meva condicio de
catala, i aci tornem a trobar una nova mostra d'aquesta manera de barrejar les coses
de que acabo de parlar.

Precisament en les nostres vides es produiren certs episodis que no farien sing
confirmar aquestes actituds. 0 sera que tambe jo he caigut en una barreja sem-
blant? En tot cas, espero que tothom s'esforcara per comprendre la situacio. En
aquest moment, jo voldria presentar les meves excuses a la Sra. Laffont, perque no
puc estar-me d'al•ludir a dues circumstancies dissortades, de les quals ella no
guarda cap bon record. Nogensmenys, si vull esser fidel al meu relat, no puc pas
silenciar-les.

Les darreres vacances de la familia Straka a Mallorca (i ara comprendreu per
que foren les darreres) foren tallades brutalment per una malaltia de Nadine, la fi-
Ila gran. Era I'estiu de 1955. Gran convulsio, que ells compartiren amb metges
aferrissats i amb amics afligits. Guardo una lletra de Straka, datada el 25 de setem-
bre, en la qual ell em conta aquesta trista historia i on el lector descobreix ensems
el seu sofriment i la seva serenitat. Havent retornat precipitadament a Estrasburg,
les coses no s'aquietaren una mica fins que hague passat un temps. Es cert: que jo
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sapiga, Straka ja no torna mes, a l'estiu, a Mallorca; pero, sempre que se'n planyia,

en parlava amb reconeixenca envers els merges i els amics que els havien sostin-

guts durant la crisi. I, quan el Congres de Linguistica i Filologia Romaniques fou

convocat a Palma de Mallorca, corn hauria pogut mancar ell a un Congres de la

,,Societe»? En efecte, el 1980, Georges Straka hi era, traient forces de flaquesa,

acompanyat dels seus amics i dels seus records.

Els Straka anaren un any, per les vacances, a la Cote d'Azur, amb una petita vi-

sita a la Riviera. Pero, en tornar-ne, ell m'escrivia que sentia 1'enyorament de les

estades mallorquines. Per aquesta rao havien intentat de Ilogar una casa a Sitges,

no (luny de Barcelona (ho se perque la meva muller i jo haviem fet alguns passos

per ells, en aquest sentit). Una altra vegada emprengueren el cami de Normandia. I

fou alli on la muller i la filla de Straka foren victimes d'un greu accident de circula-

cio. Quant a la filla, s'hi afegien les resquicies, encara no extingides, de la malaltia

de 1955. Quan hagueren superat la fase mes aguda d'aquest nou contretemps,

s'havia d'escometre la rehabilitacio de la filla malalta. Els metges li recomanaven

amb insistencia la practica de la natacio. I heus aci que aquest gran trasbals tambe

tindria, ultra d'altres consequencies, la de fer retornar la familia Straka als Paisos

Catalans, per a passar-hi novament les vacances. Calla trobar un indret aproplat.

Res de mes natural que Straka recorregues al seu amic de Barcelona. Despres d'un

pelegrinatge d'un diumenge de la primavera de 1965, al llarg de la costa entre Tar-

ragona i la desembocadura de l'Ebre, en el curs del qual la meva muller i jo visita-

rem una vintena d'hotels, n'escollirem un que, a parer nostre, reunia les condi-

tions requerides: acces directe a la platja, una pineda fins a la mateixa vora del mar,

etc. Era a Salou, prop de Tarragona. A partir d'aquell moment, Salou es converti

en el Iloc de trobada anual dels dos matrimonis. Ja el primer any, els hi recollirem

un dia, al coati, per a arribar ja nit closa a Madrid: era la vigilia del Congres de la

-Societe de Linguistique Romane» (setembre de 1965). Cada any ens posavem

d'acord per a trobar-nos un dia a Salon: enraonavem de tot, passavem revista de les

novetats del gremi, feiem plans. Per part nostra, la Maria i jo feiem tot el que po-

diem perque Jacqueline i Georges coneguessin hoes d'interes del nostre pals. A

Salou ell dedica les vacances d'un any a refer i a posar en frances correcte totes les

nostres intervencions en el Col•loqui de 1968 (del qual parlare tot seguit), que ]a

maquina havia enregistrat implacablement amb totes les faltes imaginables (sense

excloure una bona revisio de les mateixes ponencies exposades).

Per que continuar? Tambe us estalviare qualsevol referencia a les poques visi-

tes do Straka a Barcelona i a aquelles altres, molt mes nombroses, fetes per ml al

Centre de Linguistica i Filologia Romaniques d'Estrasburg, on lo sempre havia

desenvolupat temes de llengua catalana, de sociolinguistica i tot (una materia a la

qual ell se sentia ben poc inclinat..., llevat de quan es tractava del catala).

Nogensmenys, no deixare d'aturar-me un moment a presentar una nova mos-

tra de I'interes de Georges Straka per la llengua catalana. Tots dos haviem parlat en

diverses avinenteses (i tambe ho veig reflectit en les nostres cartes) de la possibili-
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tat de procurar-nos un dia uns films radiologics de les articulations catalanes.
Sempre amb la deria de fer-nos un servel, Straka me n'oferf l'ocas16 durant un dels
meus sojorns a Estrasburg, amb motiu de fer-hi unes conferencies. Era I'any 1965.
Es tractava d'anar a la Facultat de Medicina (a la ' Radiologie Centrale»), on po-
drfem obtenir aquests films, a base d'actuar jo mater coin a subjecte pacient de
l'enregistrament (hom filmaria, doncs, el joc dell organs que intervenien en I'arti-
culacio de cada so, en aquest cas segons la meva pronunciacio barcelonina). Amb
aixo el catala disposaria de dades fonetiques importants i de tota solvencia des del
punt de vista cientIfic (semblants a les que ja posselen altres llengues, algunes gra-
cies tambe a una experiencia semblant al mateix centre radiologic). Vaig passar gai-
rebe tota la nit en vetlla, redactant 162 frases curtes que contenien tots els sons de
la Ilengua catalana, segons llurs ocurrencies. L'endema anarem tots dos, Straka i jo,
a la Facultat. Els nostres col•legues de Medicina em garantiren que la filmacio no
afectaria la meva salut. Adhuc la vocac16 mes ferma d'investigador to els seus li-
mits. Aixf assegurat, vaig entrar a la sala de radiologia. Haig de precisar que, per in-
tervenc16 de Georges Straka, tot plegat (els materials, la filmacio i el personal) em
fou ofert gentilment per la Universitat d'Estrasburg. Les precioses dades aixf ob-
tingudes forniren la base de diverses tests i recerques i avui es troben a l'Institut de
Fonetica de la Facultat de Filologia de Barcelona.

Aparentment el que acabo de relatar potser to molt poc a veure amb allo que
m'havien demanat d'exposar en aquesta se.ss16. Aixo no obstant, tenint en compte
la manera d'esser de Georges Straka, tot aixo es barrejava amb el seu interes pel
nostre pals i per la Ilengua catalana, un interes que s'acreixia sens parar. Sempre
ocupavem un Iloc important al seu cap i al seu tor.

Arribo a la cuspide. El mes gran servei que Georges Straka presta a la nostra
Ilengua fou el Col•loqui sobre Ia Lingufstica Catalana, celebrat a Estrasburg, a la
seu del Centre de Filologia Romanica, el mes d'abril de 1968. La gestac16 en fou
laboriosa: malgrat que, ja el 1964, n'havia sorgit el proposit en uns dies que jo pas-
sava a Estrasburg, haguerem de superar tota mena de dificultats; fixat, d'entrada,
per a 1966, dues vegades n'haguerem d'ajornar 1'acompliment. Pero Straka era te-
nac, i per fi el projecte es converti en una venturosa realitat, com dic, l'any 1968.
No caldra que en doni details, ni d'organitzacio ni de contingut, per rao que les ac-
tes foren publicades (Paris 1973, Klincksieck), a cura de nosaltres dos, i son a
l'abast de les persones interessades. Durant una setmana, els treballs d'aquesta
reunio es descabdellaren entorn de vuit grans ponencies, seguides de Ilargues i
fructiferes discussions (tambe incloses al volum d'actes). Nomes dire que, fins
aleshores, el Centre de Lingufstica i Filologia Romaniques havia organitzat diver-
ses reunions sobre temes panromanies o francesos; amb la nostra, hom s'ocupava,
per primera vegada, d'una Ilengua altra que el frances. Straka no era especialista de
lingufstica catalana; doncs be, assisti cada dia a les sessions de treball i participa ac-
tivament a les discussions, tot aportant-hi punts de vista des del camp del frances,
per comparac16. Se'l vela felic.
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A la fl del Col•loqui tothom estava satisfet. A la sess16 de clausura, Straka feu

una al•locuc16, de la qual em permeto de citar la primera part (i que figura, tota sen-

cera, a la fi del volum d'actes, p. 453). Ens hi digue aixo que transcric a continuacio.

«Mes chers amis, voici le moment de clore les journees studieuses de ce beau

colloque. Vous en connaissez la genese. 11 s'agissait de choisir, pour un colloque

du Centre, une langue romane autre que le francais. Nous avons choisi celle qui,

depuis un certain nombre d'annees, est etudiee tout particulierement par une

magnifique equipe barcelonaise. Nous avons choisi le catalan parce que nous sa-

vions qu'a la suite de tant de travaux, c'etait le moment Ten faire le point et

d'ouvrir de nouvelles perspectives aux recherches futures, de voir dans quelles

directions les etudes catalanes devraient maintenant s'orienter. Mais nous avons

aussi choisi cette langue parce que c'est une langue de grande culture, de grande

civilisation romane, et pourtant, ce n'est pas la langue de l'administration, des

ecoles, de la presse du pays.

Voila les deux raisons, l'une scientifique, hautement scientifique, et l'autre hu-

maine, aussi profondement humaine, qui nous ont conduits a organiser ce colloque.

Ce colloque, place sous le signe a la foil du passe et du present, a ete quasi

symboliquement encadre par un expose nourri sur 1'histoire de votre langue et

par une analyse perspicace -un veritable diagnostic- de sa situation actuelle,

dont on ne peut s'empecher d'admirer I'emouvante sincerite et la courageuse ob-

jectivite. Entre les deux, nous avons entendu des exposes sur l'orthographe, la

phonetique, la morphosyntaxe, Ia lexicologie, la dialectologie et l'onomastique.

La publication de toutes ces communications fera I'honneur a l'Universite qui

vous a accueillis et rehaussera encore le prestige de la linguistique catalane.

Resultats scientifiques sans aucun doute remarquables! Resultats humains?

Je voudrais qu'ils le fussent aussi, et quand je dis: resultats humains, je veux dire

par la: resultats, sur le plan national, pour un meilleur avenir de votre langue et

de votre pays.

Que ce colloque puisse contribuer a preparer les chemins de l'avenir de la lan-

gue catalane -avenir qui, malgre tout, semble se dessiner aujourd'hui devant nous

moms sombre qu'il y a quelques annees- voila un de nos voeux les plus chers.»

En el decurs d'aquesta al•locucio, Straka ens proposa de reprendre periodica-

ment els Col•loquis de Catala (per exemple: cada cinc anys, digue). Sortosament ja

no tinguerem necessitat de recorrer a aquest oferiment, perque els nostres col.le-

gues d'Amsterdam en prengueren espontaniament el relleu, en convocar un segon

Col•loqui per a l'any 1970 (remarqueu que el Col•loqui d'Estrasburg no havia estat

numerat).

Sense preveure-ho, Georges Straka havia desencadenat, amb la seva iniciativa,

la serie dels Col•loquis de Catala i, en consequencia (en rigor secundaria, pero de

fet molt important), la fundaci6 de l'Associacio International de Llengua i Litera-

tura Catalanes, que acaba de celebrar, fa dues setmanes [setembre de 1994], el seu

dese Col•loqui a Frankfurt am Main. Heus acf la collita de la flavor sembrada per

Straka 1'any 1968. El 1976 ens aplegarem a Basilea, amb motiu de la nostra tercera
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reuni6 (cal precisar que, be que mantenim el nom de acol•loqui> per tradicio, de
fet es tracta de veritables ,congressos amb centenary de participants); doncs be,
com era de justicia, els organitzadors del Col•loqui de Basilea prepararen una ses-
si6 a Estrasburg, on f6rem rebuts per Georges Straka amb la seva proverbial cor-
dialitat. Aixi les noves generations de l'Associacio aprengueren la Ilico d'allo que
algu qualifica de <retorn a les fonts,, de les nostres trobades. Exercint una facultat
que li concedeixen els estatuts, l'Associacio nomena el nostre amic Conseller (ca-
tegoria reservada a membres que li hagin prestat serveis ben particulars).

Despres del Col•loqui d'Estrasburg, Straka continua estant al corrent de la lin-
guistica catalana, de la qual constantment desitjava de rebre noticies.

Un dia l'estat de salut de la seva muller l'obliga a renunciar a les seves delitoses
vacances d'estiu a Salou, on d'altra banda ells havien fet coneixences amb persones
del pals i amb estrangers residents al mateix hotel. A partir d'aquell any, i sense ex-
cloure d'altres ocasions esparses, ens veiem indefectiblement als congressos de la
"Societe de Linguistique Romane>; Congres rere Congres, es pot dir que Straka
nomes vivia dels records dels congressos ja celebrats i dels projectes per als con-
gressos venidors. Tot aixo, fins al Congres de Zuric (1992). Malgrat la insistencia
de bon nombre de consocis, que volien que acceptes d'esser reelegit Secretari-Ad-
minstrador (i, per tant, Director de la ,Revue-), ell refusa amb energia. «Cela ne
serait pas raisonnable>>, hague de dir i repetir reiteradament.

La Maria i jo teniem la intenci6 de fer-li una visita, ara fa gairebe exactament un
any [es a dir, a la tardor de 1993, despres del Col•loqui de «PatRom,,, que ens duia
a Neuchatel]. Ultra les ganes de veure'l, jo esperava de comentar amb ell la crisi de
la ,Societe de Linguistique Romane» arran de la guerra mundial. Amb aquest fi li
havia escrit una Carta uns mesos abans. Tanmateix, una de les seves filles ens tele-
fona un dia d'agost, informant-nos que el seu pare no podia respondre a la meva
carta, per rao de la seva malaltia i insinuant-nos que convindria desistir de visi-
tar-lo. La desitjada conversa no tingue Iloc.

Mes tard ens arriba la noticia que Straka passava unes setmanes als «Trois
Epis>>, residencia de I'--Education Nationale", prop de Colmar. Fou alli que el veie-
rem per darrera vegada, gracies a la mediacio de Jean-Pierre Chambon i de Pierre
Nobel. Era el 3 d'octubre [de 1993]. Depassarem granment el temps que ens ha-
vien donat, pero ell no volia separar-se de nosaltres. Ja a la fi, girant-se vers la in-
fermera, protesta: 'J'aimerais aller a Barcelone, a Barcelone j'ai mes amis>'. Els seus
amics eren a Barcelona! Evidentment, aquesta reacci6 s'explicava pel seu estat cri-
tic i per la forca de la nostra presencia.

Tanmateix, per que no creure que aquestes paraules brollaven del subconscient
de Georges Straka, on romania el record dels estius passats a Mallorca i a Salou, del
Congres de Barcelona i de les seves amistats catalanes? Permeteu-me de dir-vos,
Senyores i Senyors, que jo ho crec fermament.
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