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EDITORIAL

Honor als prohoms

Com és natural, de tant en tant, per raó de l’edat i de les malalties 
–que no perdonen ningú–, anem perdent conciutadans nostres que 
han destacat, cada un de la seva manera, en la defensa del país i de 

la llengua. Recentment, per exemple, n’hem perduts sis, la memòria dels 
quals volem honorar en aquesta pàgina editorial d’una revista que té el 
mateix objectiu.

Així, el dia 23 de febrer moria a Barcelona el poeta, narrador, assa-
gista i dramaturg Josep Palau i Fabre. Havia nascut a la mateixa ciutat 
l’any 1917 i fou un dels puntals de la represa de la literatura catalana 
després de la guerra civil. A més, era considerat internacionalment un 
gran especialista en la fi gura i obra de Picasso. Sortosament, la seva 
labor ja li fou reconeguda en vida: Creu de Sant Jordi (1989), Premi 
d’Honor de les Lletres Catalanes (1999) i Premi de la Crítica de Serra 
d’Or d’obres completes (2006).

Poc després, el dia 12 de març, fi nava a Montserrat el P. Cassià M. 
Just, monjo d’aquell monestir, especialista en música sacra i abat de 
1966 a 1989; després, abat emèrit. Nat a Barcelona l’any 1926 però vin-
culat també a Igualada, destacà per ser un home bo, obert, dialogant, 
compromès, senzill, auster. Defensà la personalitat del nostre país en 
moments difícils. Civilment, la seva tasca fou reconeguda amb la Creu 
de Sant Jordi (1991).

El dia 25 del mateix mes expirava a Sant Cugat del Vallès el polític i 
historiador Josep Benet, nascut a Cervera en 1920. Format a l’escolania 
de Montserrat, va ser cridat a fi les durant la guerra civil amb la «quin-
ta del biberó». En la postguerra, aquest advocat fou una de les fi gures 
més importants en la lluita antifranquista i per la reconciliació nacional. 
En l’etapa democràtica, fou el senador més votat. Deixada la política 
activa, dirigí el Centre d’Història Contemporània de Catalunya. Premi 
d’Honor de les Lletres Catalanes (1996) i Medalla d’Or de la Generali-
tat de Catalunya (2000).

El 30 de març moria a la seva ciutat natal, Barcelona, on havia vist la 
llum en 1931, el periodista, locutor de ràdio, presentador de televisió, 
cantant i actor de teatre Salvador Escamilla. Gran comunicador, desta-
cà pel seu suport a la «nova cançó catalana» quan encara estàvem sota 
el règim franquista. La Generalitat de Catalunya l’honorà amb la Creu 
de Sant Jordi (1994).

El 9 d’abril, a l’Alguer, s’extingia Rafel Caria, nat en aquella matei-
xa ciutat sarda i catalana en 1941. Fou una fi gura clau de l’alguerès, 
relíquia històrica que perviu envoltada de la cultura italiana. Creu de 
Sant Jordi (1999) i membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Estu-
dis Catalans (IEC).

I el 16 del mateix mes moria a Barcelona l’historiador Emili Giralt, nas-
cut a Vilafranca del Penedès en 1927. Presidí el IEC de 1987 a 1995. Excel·lí 
en el món de la història però també en el món cívic catalanista.

No és pas que tinguem el propòsit de convertir cada trimestre el 
nostre editorial en un necrologi, però la coincidència, en un lapse de 
temps relativament concentrat, d’aquestes pèrdues humanes ens ha 
suggerit que valia la pena de retre homenatge a aquests nostres con-
ciutadans, com a representants de tots els qui han lluitat i lluiten per 
preservar la cultura que ens identifi ca i ens caracteritza. Certament, 
una de les millors maneres d’honorar llur memòria és prosseguir, en 
l’àmbit en què treballi i es mogui cadascú, llur tasca exemplar. ✦

Corrandes d’exili   

Una nit de lluna plena  
tramuntàrem la carena,  
lentament, sense dir re...  
Si la lluna feia el ple  
també el féu la nostra pena.   

L’estimada m’acompanya  
de pell bruna i aire greu  
(com una Mare de Déu  
que han trobat a la muntanya).   

Perquè ens perdoni la guerra,  
que l’ensagna, que l’esguerra,  
abans de passar la ratlla,  
m’ajec i beso la terra  
i l’acarono amb l’espatlla.   

A Catalunya deixí  
el dia de ma partida  
mitja vida condormida: 
l’altra meitat vingué amb mi  
per no deixar-me sens vida.   

Avui en terres de França  
i demà més lluny potser,  
no em moriré d’anyorança  
ans d’enyorança viuré.   

En ma terra del Vallès  
tres turons fan una serra, 
quatre pins un bosc espès,  
cinc quarteres massa terra.  
«Com el Vallès no hi ha res!»

Que els pins cenyeixin la cala,  
l’ermita dalt del pujol;  
i a la platja un tenderol  
que batega com una ala.   

Una esperança desfeta,  
una recança infi nita.  
I una pàtria tan petita  
que la somio completa.   

Pere Quart

LA FLAMA DE LA LLENGUA
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Per a l’escriptor degudament format, 
ni la regla gramatical no és tanta nosa 
que realment l’impedeixi, ni el mot 
que el sobte, llampant, en girar una 
pàgina del diccionari, no exerceix 
una seducció que essencialment li 
hagi de fer per  dre les maneres hones-
tes del gust.
 Carles Riba

La redacció no s’identifi ca 
necessàriament amb les opinions 

expres sades en els articles publicats.
     Llengua Nacional és membre de l’APPEC
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Fraga, la inconeguda
Quim Gibert

L ’any 1914 el pintor Miquel Vila-
drich (Torrelameu, 1880 - Buenos 
Aires, 1956)  es va establir a Fra-

ga. Ho va fer a l’antiga església de Sant 
Miquel, altrament coneguda com lo 
Castell, ubicada en el cim del tossal que 
corona la Fraga vella. A fi  i efecte de fer 
habitable aquella església abandonada, 
Viladrich va haver de remodelar-la de 
cap a peus. I, paral·lelament, va reba-
tejar l’edifi ci amb el nom de Castell 
d’Urganda, en memòria d’una maga 
de novel·la de cavalleries històricament 
vinculada a Fraga.

El de Torrelameu va aconseguir re -
convertir una església atrotinada de la 
Fraga de fa un segle en un espai de cre-
ativitat, modernitat i intercanvi. Si en el 
decurs de les guerres carlines lo Castell 
fou una fortalesa militar, en el decurs 
de l’etapa fragatina de Viladrich lo Cas-
tell fou una fortalesa cultural i de troba-
da d’artistes i intel·lectuals.

L’empenta de Viladrich per transfor-
mar lo Castell en el seu particular cas-
tell de l’art és una imatge per a emmi-
rallar-nos-hi. I és, sobretot, la metàfora 
d’una vila, la Fraga del segle XXI, que 
convé transformar en un dels castells 
de la nostra identitat lingüística. No 
pas  sem per alt que hi ha zones geogrà-
fi ques que simbòlicament són decisi-
ves. En el nostre cas reuneixen aquests 
requisits, entre altres indrets, els punts 
cardinals de les terres de parla catala-
na. El contacte tan directe de la Franja 
de Ponent amb les terres de parla caste-
llana l’ha convertida en un territori molt 
vulnerable lingüísticament. I és que en 
aquestes comarques sota administra-
ció aragonesa el català no disposa de 
cap reconeixement legal. En paraules 
d’Alfons López Tena, vocal del Consell 
General del Poder Judicial, «per a saber 
què volen els espanyols per al català, 
res millor que la Franja de Ponent, on 
poden aplicar la seva política sense cap 
interferència» (dins el llibre Catalunya 
sota Espanya).

Urganda també era anomenada 
La inconeguda, sobrenom que podria 
escaure a Fraga. I és que per a la resta 
de catalanoparlants no és més que un 

lloc de pas, un territori fronterer, 
una sortida irrellevant de l’autopis-
ta. Fraga hauria de ser justament el 
contrari: un enclavament de pes en 
l’univers català. Així, doncs, cal-
dria dotar Fraga d’una Casa de la 
Generalitat de Catalunya, tal com 
n’hi ha una a Perpinyà; d’una seu de 
l’Institut d’Estudis Catalans, tal com 
n’hi ha una a Castelló de la Plana; 
d’un punt de suport de la Universitat 
Oberta de Catalunya, tal com n’hi 
ha un a l’Alguer o a Manacor; i d’al-
tres institucions emble màtiques. 

Etimològicament hi ha qui sosté 
la hipòtesi que tant Catalunya com 
Castella provenen del mot castell. Es 
tractava de construccions inexpug-
nables, sense les quals no és pos-
sible d’explicar la nostra història, 
les quals s’alçaven estratègicament 
per a tenir sota control les contra-
des limítrofes. ✦ Detall de la torre del castell

El castell del qual us parlem, dit «d’Urganda»  FOTOS: R. PUIG COROMINES
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I amb el somriure, la revolta
Franja de Ponent i transgressió. Propostes pràctiques per a viure en català

David Casellas

E l dia 23 de febrer es va celebrar 
a Fraga una jornada sobre la 
transgressió cívica, organitzada 

per l’Institut d’Estudis del Baix Cinca. 
Aquesta jornada va servir per a posar 
en relleu la vitalitat lingüística del català 
en aquestes contrades, que sovint s’han 
d’enfrontar soles a la manca de reconei-
xement per part dels governants d’Aragó 
i de l’Estat espanyol. Per això cal valorar 
molt positivament el fet que a Fraga (on 
es conculquen els drets lingüístics més 
elementals) es reunissin més d’un cente-
nar de persones. És bo que, en les dures 
circumstàncies que han d’afrontar, vegin 
com una part important de catalans del 
Principat els donen suport, malgrat el 
desinterès dels partits polítics catalans 
per unes comarques que representen 
pocs vots per als seus interessos. 

Susanna Barquín, presidenta de 
l’Institut d’Estudis del Baix Cinca, va 
fer el discurs d’obertura de la jorna-
da a partir de la imatge de la revolta 
de Barbados (1838), per exemplifi car 
que els catalans, davant la perspecti-

va de l’alliberament, no hem de caure 
en el parany d’escollir l’esclavitud, tal 
com feren els esclaus protagonistes de 
la revolta. També ens exposà les línies 
prioritàries de treball de l’Institut d’Es-
tudis del Baix Cinca: el reconeixement 
de la llengua i la cultura catalana en la 

vida pública. 
A continuació, Maria López 

Fontanals, després d’una breu 
anàlisi històrica de la cultura a 
Fraga i de concloure que tota 
mostra d’art i de creació és una 
transgressió, ens presentà la pri-
mera ponent: Patrícia Gabancho. 
Es tracta d’una escriptora nascu-
da a Buenos Aires i que viu i tre-
balla a Catalunya des de 1974; 
és autora de nombrosos llibres, 
entre els quals destaquem El preu 
de ser catalans.  

Gabancho es mostrà sorpresa per la 
vitalitat del català a Fraga i pel fet que 
des de les escoles s’intenti combatre 
aquesta vitalitat. Després se centrà en 
el fet que la cultura s’ha banalitzat, ja 
que des del poder sembla que interessa 
de tenir ciutadans acrítics. Actualment, 
els models de la major part dels ciuta-
dans són els famosos, els esportistes o 
qualsevol altre personatge sense inte-
ressos culturals i amb molt poc sentit 
crític. Per això, la cultura, que permet 
d’interpretar la realitat des d’una altra 
perspectiva, constitueix una transgres-
sió de la societat actual, on hi ha un 
pensament ofi cial imposat.  

Tot seguit, Gabancho exemplifi cà la 
necessitat de la transgressió a partir de 
quatre personatges catalans de diferents 
èpoques i professions: Arnau de Vilano-
va, Antoni Puigblanc, Ildefons Cerdà i 

Susanna Barquín, Patrícia Gabancho i Maria López Fontanals

Patrícia Gabancho parlant als assistents
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Gabriel Ferrater. Al fi nal remarcà que si 
la cultura catalana no ocupa l’espai cen-
tral de l’imaginari popular que tot país 
necessita, és normal que una altra cul-
tura forastera ocupi aquest espai, amb la 
consegüent aparició d’un colonialisme 
cultural. Per això cal potenciar la crea-
tivitat de la cultura catalana i construir 
un imaginari català: la cultura pot ser 
un antídot important contra el coloni-
alisme. El poble català ha d’aprendre a 
pensar des dels propis referents.

Seguidament prengué la paraula 
Juli Pallarol, que presentà Alfons López 
Tena, notari que, segons Pallarol, es 
complicà la vida accedint al càrrec de 
vocal del Consell del Poder Judicial. 

El discurs de López Tena pretengué 
d’exemplifi car que en tota legislació hi 
ha escletxes que convé d’aprofi tar. L’Es-
tat espanyol és un Estat marginal, ja que 
les regles de joc principals són defi nides 
des de fora. Per això podem aprofi tar 
una escletxa com el fet que l’Estat espa-
nyol signés i ratifi qués, l’any 2001, la 
Carta Europea de les Llengües. Encara 
que la legislació espanyola no reconegui 
el català a la Franja, sí que ho fa la Carta 
Europea de les Llengües. De fet, l’Estat 
espanyol ja ha estat denunciat per l’in-
compliment d’aquesta Carta. Un comitè 
d’experts ha redactat un informe en què 
s’insta l’Estat espanyol a potenciar l’en-
senyament del català i a incloure mesu-
res específi ques per a protegir aquesta 
llengua a la Franja. De la mateixa mane-
ra, encara que l’Estat espanyol no reco-
negui la possibilitat de celebrar un refe-
rèndum, aquest és un dret reconegut per 
la Unió Europea. Així, anant de la llei a 
la llei, és com Catalunya ha de trobar 
escletxes que li permetin d’avançar cap 
a la plena sobirania. 

Cal tenir en 
compte que el 
dret a decidir és 
dels ciutadans, 
no pas solament 
dels polítics, i els 
ciutadans han 
de poder decidir 
de transgredir 
conscientment. 
Fer un referèn-
dum, per exem-
ple, per a la so -
birania és un 
acte important 
sobretot per al 
reconeixement i 
suport internaci-

onal. Ara bé, sense un clar suport popu-
lar, un procés d’autodeterminació no 
té la solidesa ni el suport internacional 
necessaris. 

També López Tena, responent una 
pregunta de l’auditori, deixà clar que 
si el Principat de Catalunya exercís ara 
el dret a l’autodeterminació, en queda-
rien fora tots aquells territoris (com la 
Franja) que no hi haguessin estat incor-
porats o que no haguessin fet constar 
aquesta possibilitat en els correspo-
nents estatuts.     

Després d’un descans es reprengué 
la jornada amb la presentació del lli-
bre Elogi de la 
transgressió, a 
càrrec de Judit 
Mulet (professo-
ra de l’IES Baix 
Cinca), d’Àngel 
Velasco (coedi-
tor) i de Ramon 
Camats (autor). 

(Vegeu la ressenya d’aquest llibre en la 
p. 46 d’aquesta revista).

Finalment, Pep Labat ens presentà 
Natxo Sorolla, doctor en sociologia, 
molt conegut a la comarca, el qual ens 
exposà les dades demolingüístiques de 
coneixement i ús social de la llengua 
catalana a la Franja, arran d’un estu-
di realitzat conjuntament pel govern 
d’Aragó i de Generalitat de Catalunya. 
La Franja és poblada per 46.694 habi-
tants, repartits en les comarques del 
Baix Cinca, el Matarranya, la Llitera i 
la Ribagorça, cosa que representa el 
0,36 % de la població dels Països Cata-
lans. A través de 868 enquestes, l’estu-
di conclou que el 98,5 % de la pobla-
ció entén el català, el 88,8 % el sap 
parlar, el 72,9 % el sap llegir i només 
el 30,3 % l’escriu. També destaca una 
dada important: el 71,1 % de la pobla-
ció s’identifi ca com a parlant d’aques-
ta llengua, la xifra més alta dels Països 
Catalans. Per tant, en aquestes terres es 
dóna la paradoxa d’haver-hi un conei-
xement molt gran de la llengua cata-
lana, una identifi cació amb el català 
molt alta (fi ns i tot amb un petit crei-
xement), però, en canvi, un ús escrit 
molt limitat.

Per als qui venien de fora, la jorna-
da es va completar amb un interessant 
recorregut per Fraga, un recital del can-

tautor Anton Abad i, 
l’endemà, una visita 
a Mequinensa, po  -
blació natal del famós 
escriptor Jesús Mon-
cada (1941-2005). ✦

Alfons López Tena presentat per Juli Pallarol

Lourdes 
Ibarz expli-
cant com 
es vivia 
en la vella 
Mequinensa, 
situada al 
peu del cas-
tell i feta 
enderrocar 
per FrancoFO
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Racisme lingüístic
Jordi Solé i Camardons

V íctor Alexandre, en un article 
titulat «Intransigència perillo-
sa» (aparegut en el Diari de Sant 

Cugat, 7-12-2007; vegeu-ho en la ter-
cera columna), explicava el cas d’un 
amic seu, prestigiós traductor al cata-
là, el qual s’adreça en espanyol a tots 
aquells que no parlen correctament la 
llengua catalana, perquè no pot supor-
tar sentir-la parlar malament. Coincidei-
xo en part en la crítica que Alexandre li 
fa, ja que actituds com aquesta mostren 
una intransigència que no ajuda gens a 
ampliar el nombre de catalanoparlants. 
Però, a parer meu, V. Alexandre és que-
da curt, ja que l’actitud del seu amic, 
sentint-se tan cegament superior als seus 
interlocutors nous parlants, podria ser 
qualifi cada de racisme lingüístic, atès 
que els lleva el dret a parlar en la llen-
gua del país que els acull i que ells han 
decidit de fer seva.

Recordo que, quan jo tenia uns ca -
torze anys, un dia, parlant amb Josep 
Espunyes (col·laborador d’aquesta re -
vis ta), aleshores ja poeta de Peramola, 
poble veí al meu (Oliana), em va dir: 
«Val més un català mal escrit que un 
castellà d’acadèmia», fent referència a 
la por de parlar o escriure en català. Jo, 
amb catorze anys, ho vaig tenir ben clar 
i ja vaig entendre que si el català havia 
de tenir futur seria sovint en un marc 
d’insufi ciències i interferències lingüís-
tiques; vaig entendre que calia usar un 
català al màxim de genuí, però que, 
sobretot, calia salvaguardar l’ús efectiu 
del català, la normalitat d’ús del català, 
l’ús social de la llengua. 

Recordo també que quan al cap de 
vint anys feia classes en un institut de 
secundària de Badalona, on tots els meus 
alumnes tenien com a llengua familiar 
l’espanyol –al cap d’uns quants anys ha 
calgut afegir-hi encara el xinès, l’àrab 
i potser el berber–, m’emocionava en 
sentir cantar la coral d’alumnes que va 
organitzar un professor de música. Evi-
dentment, l’accent dels cantaires era el 
del català cantat pels qui tot el dia parlen 
en castellà i que sols senten parlar cas-
tellà en el seu entorn immediat. Era un 
català diferent, però era català, un català 

que els feia formar part de la comunitat 
lingüís tica catalana. Ara bé, era un català 
que faria fàstic a l’amic de l’Alexandre.

D’actituds així en dic «racisme lin-
güístic» també perquè no se sap fer la 
di fe rència entre la llengua d’unes deter-
minades persones i la llengua dels par-
lants del que és una comunitat lingüísti-
ca. Potser avui dia els qui juguen més a 
favor del català són aquest 8 % de par-
lants a qui (segons diuen les enquestes) 
els seus pares van parlar en castellà i que 
avui parlen en català als seus fi lls; potser 
en un català contaminat, o amb poques 
esses sonores, o amb poques vocals 
obertes, o amb pocs pronoms febles, 
però en un català-pont que pot ajudar a 
reconstruir una llengua catalana futura, 
que torni a ser genuïna sense deixar de 
ser moderna. El futur del català i el futur 
de la feina de traductor al català depen-
drà precisament i en bona part dels qui 
s’afegeixin al carro del català.

Cal tenir cura del català escrit i par-
lat, i estic segur que el lector intel·ligent 
no pensa pas que defenso el contrari; 
però aquell plantejament intransigent 
és, a més, racisme lingüístic perquè dis-
crimina les persones i nega la ciutadania 
catalana (la nació catalana) als qui mai 
no parlaran un català amb tota la cor-
recció que el senyor traductor exigiria, 
però que han decidit de formar part de 
la nació lingüística catalana. En aquest 
sentit, per sort, el nostre il·lustre discri-
minador es troba sol, perquè no hi ha 
res que faci més feliç una gran majoria 
de catalans que veure com un nouvingut 
parla la llengua del país que l’acull.

A aquesta mena d’enamorats fona-
mentalistes de la llengua catalana, que 
prefereixen matar-la abans que sigui 
parlada pels altres, amb una mena de 
«la vaig matar perquè era meva», sols 
cal adreçar-los les paraules de Joan-Sal -
vat Papasseit: «Escopiu damunt la clos-
ca pelada dels cretins.» ✦

Tinc un amic santcugatenc –presti-
giós i premiat traductor d’anglès i fran-
cès al català–, que s’adreça en espanyol 
a tots aquells que no parlen correcta-
ment la llengua catalana perquè, segons 
ell, «no hi ha res tan desagradable com 
conversar amb algú que la destrossa 
cada cop que obre la boca». Opina, el 
meu amic, que el qui no s’esforça en 
el domini de la seva llengua o de la 
llengua del país on viu no ha de tenir 
oportunitats d’enverinar-la. Per això, 
cada cop que es troba amb algú que 
respon a aquest perfi l, li parla en espa-
nyol. Aquest, però, és un comportament 
que jo no comparteixo. Ja sé que per-
segueix un revulsiu, el revulsiu de sac-
sejar la consciència del seu interlocu-
tor i despertar en ell una voluntat de 
millora, però en aquest cas em sembla 
pitjor el remei que la malaltia. Llevat, és 
clar, que el meu amic no tingui incon-
venient a quedar-se més sol que la una. 
Ho dic perquè no són poques, sinó una 
immensitat, les persones que parlen 
català amb sintaxi espanyola, que diuen 
un o dos barbarismes cada deu parau-
les, que castellanitzen sistemàticament 
la pronúncia de les lletres C i G i que 
re dueixen a sis les vuit vocals catala-
nes. I aquests són defectes que posen 
les coses molt difícils a algú amb el 
ni  vell d’intransigència del meu amic. 
Bàsi cament perquè, a més de restringir 
les seves oportunitats de parlar català, 
també el fan caure en la greu contradic-
ció d’obligar-se a parlar molt més en la 
llengua invasiva que diu combatre que 
no pas en la llengua que creu defensar.
La parla defi cient d’una llengua, certa-
ment, no fa mai de bon escoltar, i encara 
menys quan aquesta llengua és la nos -
tra i som nosaltres mateixos els qui la 
malmetem, però em sembla que de tots 
els mals que podem inferir a la llengua 
catalana no n’hi ha cap de pitjor que el 
de la seva substitució per una altra. ✦

INTRANSIGÈNCIA PERILLOSA 

per Víctor Alexandre 
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Reblant el clau
Miquel Adrover

Com a membre del Consell Asses-
sor de la revista, havent llegit 
les remarques que, dins l’article 

«Racisme lingüístic», el senyor Jordi 
So    lé i Camardons fa a un altre article, 
«Intransigència perillosa», del senyor 
Víctor Alexandre, diré que estic d’acord 
amb l’opinió d’aquests dos escriptors, 
car no hi ha pitjor català que el que no 
es parla. Voldria, però, fer-hi un parell 
de precisions.

Són nombrosíssims els neocatalano-
parlants (passau-me, si us plau, aquest 
substantiu horrible però tanmateix 
molt clar), i aquest nombre va creixent. 
Cada vegada que una persona de llen-
gua castellana (o búlgara, o aràbiga, o 
romanesa) amb la qual tinc tractes i a 
la qual jo sempre m’havia adreçat en 
català per molt que ella em respongués 
en espanyol (perquè, per molt de greu 
que ens sàpiga, els immigrats no espa-
nyols la primera llengua que aprenen 
ací és l’espanyol), quan aquesta perso-
na, dic, es posa a parlar-me en català, 
la meva alegria és tan gran que faig via 
a felicitar-la, cosa que l’estimula a per-
feccionar la llengua.

En els dos articles esmentats es dóna 
per establert que la pronúncia dels nous 
catalans és castellanitzant. Jo us puc 
assegurar que he sentit català, i molt, 
amb accent búlgar, aràbic o romanès.

Voler-se adreçar en espanyol a aque-
lles persones que no parlin un català no 
solament perfecte ans simplement bo és, 
a part d’un insult que se’ls fa, una mostra 
d’irracionalitat molt perillosa per a l’es-
devenidor de la nostra llengua. És dir-
los: «Jo estic dins una cleda poblada de 
parlants d’una llengua “bona” i vosaltres 
no hi entrareu perquè el vostre català és 
defi cient.» És, quan un immigrat demos-
tra la bona voluntat de voler-se integrar, 
pegar-li un cop per als morros dient-li: 
«Arrere! Tu no seràs mai dels nostres.»

I no ens penséssim pas que d’«at-
tituds» com aquesta sols se’n troben 
entre certs intel·lectuals. És relativament 
freqüent, a Mallorca (i m’afi gur que 
enjondre també), dins el medi rural o 
de viles no gaire grans. He sentit page-
sos que, tot i no dir expressament als 

nouvinguts que s’esforcen a parlar en 
català «Ei, tu, no gosis parlar la nostra 
llengua», els ho demostren molt efi caç-
ment fent befa de llur català encara 
vacil·lant i baldufenc. Els vénen a dir, 
com certs «intel·lectuals»: «Tanmateix, 
debades faràs, que no t’acceptarem mai 
com a compatriota.»

No em vull pas posar com a exem-
ple pel que fa a la conducta conveni-
ent amb els nouvinguts al català, però, 
com que fa molts d’anys que aquesta 
qüestió em preocupa, vaig arribar, fa 
temps, a la conclusió que la cosa més 
intel·ligent (i humana) és, després de 
felicitar-los per la passa decisiva que 
han fet, dir-los qualque cosa a l’estil 
de «Ara veuràs com no et costarà gaire 
d’anar perfeccionant la teva nova llen-
gua. Si vols, t’hi ajudaré». El que cal és 
encoratjar, no desjectar. I sempre amb 
bona cara i molta amabilitat. I fent-los 
veure que ells també hi guanyen molt, 
cosa de què ja solen esser conscients.

Fa un parell d’anys, vaig sentir un 
diàleg entre dues senyores argentines. 
L’una deia a l’altra: «Es que cuando 
sabes hablar catalán, se te abren todas 
las puertas.»

I és així. Perquè hi ha la percepció 
general, entre molts d’immigrants, que 
el català és imprescindible (tant de bo 
sempre tinguessin raó).

La passada legislatura autonòmica 
balear, dominada pel PP, n’era perfec-
tament conscient. Per això és que va fer 
tots els possibles, amb força èxit, per 
escampar la idea que la llengua cata-
lana era supèrfl ua, prescindible.

I després, si volem sentir un mal 
català, amb fonètica, vocabulari i sin-
taxi espanyolitzants, no cal pas anar 
a cercar entre els immigrants: basta 
escoltar molts de «catalans de natura», 
gent amb cognoms com ara Puig, Sire-
ra, Mas, Roig, Canyelles, etc. ¿També 
a aquests els parlava castellà, el senyor 
poeta santcugatenc? O només s’adreça-
va en espanyol als immigrants que par-
laven malament el català? Perquè això 
sí que seria el súmmum del racisme.

Us he de dir que, molt sovint, els 
infants d’immigrants marroquins, búl-

gars, romanesos... o espanyols,  parlen 
un català molt millor que el dels cata-
lans de nissaga avial. S’hi miren.

Dit això, el que sempre combatré 
serà el laxisme, pel que fa a la qualitat 
de la nostra llengua, que causa estralls 
dins certs cercles que es proclamen pro-
gressistes. He llegit opinions tan bèsties 
com és ara que la degradació del cata-
là és un tribut a pagar a la «multicul-
turalitat». A això, qualsevol mallorquí 
amb dos dits de seny i de decència hi 
respondria amb un nostradíssim «I un 
mè-mèu!».

Més encara: on dic que l’exigència, 
pel que fa a la qualitat del català, parlat 
i escrit, ha d’esser absoluta, arribant a la 
intransigència, és en el cas dels profes-
sionals de la paraula, escrita o parlada: 
periodistes, escriptors, locutors de ràdio 
o televisió, actors, etc. Aquí sí que no hi 
ha excusa. Si en saben, molt bé. Si no en 
saben, bona nit si et colgues i ja tornaràs 
en haver-ne après. No és tolerable que 
qui hauria de donar llum doni fum.

No podem pas barrejar l’exigència 
de perfecció lingüística (d’excel·lència, 
si voleu), en aquest cas darrer i en el que 
va motivar els articles dels senyors Solé 
i Camardons i Víctor Alexandre. Com 
diuen al meu redol, «no hem de mes-
clar ous amb caragols». Amb els neo-
parlants, encoratjament a perfeccionar-
se. Amb els qui tenen el català com a 
eina de treball o creació, severitat i rigor.
És el meu parer. ✦
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Com ens veuen els alemanys?
Pere Grau

Un bon amic, el novel·lista Joan 
Agut, creu que per a molts lec-
tors de LLENGUA NACIONAL és, a 

ben segur, interessant de saber com ens 
veu la gent d’altres països, i m’ha sug-
gerit que, essent així que ja fa quaranta-
set anys que visc a Alemanya, podria 
parlar de com ens veuen els alemanys. 
Elevar unes experiències personals, for-
çosament limitades, a l’altura d’una tesi 
general pot ser no sols arriscat sinó fi ns 
i tot presumptuós. Així, si m’atreveixo 
a tocar el tema, només puc fer-ho amb 
un caràcter esquemàtic, de pinzellades 
potser casuals. Tanmateix, no crec que 
les meves observacions en tots aquests 
anys deformin gaire la realitat.

Per començar, parlar dels alemanys 
en general és, ja de principi, una base 
falsa. A Alemanya –suposo que com en 
tots els països– hem de separar potser 
tres grups. El primer, que és alhora el 
més reduït –siguem sincers: extrema-
dament minoritari– és el dels catalanò-
fi ls declarats, dels quals l’exponent més 
conegut a casa nostra és el Dr. Till Steg-
mann. En formen part tant els lingüistes 
que tradueixen obres catalanes a l’ale-
many, com un nombre molt reduït de 
joves que estudien el català a les uni-
versitats alemanyes on es pot estudiar 
(que, com se sap, són més que no pas a 
Espanya, fora dels Països Catalans).

A part d’aquest grup, si fa trenta 
anys hagués hagut d’escriure aquest 
article hauria hagut de dir honrada-
ment que els alemanys ni ens veien. 
Recordo prou bé com havia de picar 
pedra explicant a la gent una vegada i 
una altra que a Espanya hi vivien qua-
tre nacions i que la meva llengua no 
era «l’espanyol» sinó el català, que era 
(la meva explicació estàndard) tan dife-
rent de l’espanyol com ho és el suec de 
l’alemany. Hi havia d’insistir, perquè la 
primera reacció dels meus interlocutors 
era la de suposar que el català era una 
mena de bavarès, és a dir, un dialecte 
més o menys diferenciat de la «llen-
gua de debò». I hi havia molta gent del 
carrer que ni sabia localitzar on era 
Catalunya, com una coneguda de la 
meva dona que em va etzibar (sense 

cap mena de mala intenció) que ella 
confonia sempre Catalunya amb Anda-
lusia i Anatòlia.

Avui, afortunadament, la situació 
ha canviat, encara que no sigui ni de 
lluny la que jo voldria: que la gent de 
la meva segona pàtria conegués prou 
a fons la que tinc per primera. Ara bé, 
crec que (a part dels catalanòfils ja 
citats) els alemanys es poden dividir 
en dos grans grups. El primer, per des-
gràcia potser el més nombrós, és el de 
la gent de menys cultura, tant la que no 
ha estat mai a casa nostra com la que, 
si hi ha estat, ha fet de turista de platja 
i discoteca, sense preocupar-se de com 
és el país on ha anat a banyar-se. Amb 
aquests no hi ha res a fer.

El segon grup és el que personifi -
ca el canvi gradual que hi ha hagut, 
sobretot en els darrers vint o vint-i-cinc 
anys, en el grau de coneixement de 
Catalunya i dels seus problemes, sobre-
tot des de les Olimpíades a Barcelona, 
que, en aquest aspecte, van ser un pas 
de gegant. És la gent que s’ha fi xat que 
a Catalunya els rètols no eren en espa-
nyol, i que molts dels habitants del lloc 
on passaven les vacances parlaven en 
una altra llengua, i que s’han fi xat (ni 
que això sigui anecdòtic i no pas essen-
cial) que la gent ballava una dansa fent 
anella, que no havia vist enlloc més. 
Aquest grup de gent és el que ha llegit 
de tant en tant els diaris seriosos ale-
manys (no en la premsa de bulevard) 
els esforços dels catalans per aconse-
guir almenys una plena autonomia i els 
entrebancs de tots aquests anys.

El mateix canvi gradual l’han expe-
rimentat les notícies sobre Catalunya en 
la premsa i a la televisió. Quan el tema 
venia a tomb, la prohibició del català 
en temps de Franco s’havia citat sem-
pre, però els problemes de Catalunya 
no van començar a tractar-se amb més 
objectivitat fins després de la gran 
manifestació de l’Onze de Setembre 
de 1977. Aquesta va ser la primera de 
les diverses vegades que he escrit als 
mitjans alemanys, quan la deien massa 
gruixuda, procurant d’aclarir les coses 
d’una manera civilitzada. A la televi-

sió, el presentador de l’emissió on es 
va parlar d’aquella manifestació (un 
periodista molt bo, dels millors que hi 
havia a Alemanya en aquell temps) va 
dir-hi, parlant del mar de senyeres que 
s’hi veien: «Per tal de refermar les seves 
reclamacions democràtiques, els cata-
lans s’han inventat fi ns i tot una bande-
ra, amb la qual volen diferenciar-se de 
la resta del país...» Quan va respondre 
la meva carta, on li explicava que la 
senyera era potser la més vella de les 
actuals banderes europees, l’home em 
va assegurar, tot penedit, que fallades 
com aquesta no es repetirien.

Vull recalcar altra vegada que el grup 
d’alemanys que més o menys coneix la 
diferenciació entre Catalunya i la resta 
d’Espanya, el forma gent d’un nivell de 
cultura força alt, que llegeix els diaris 
seriosos del país, els quals infl ueixen, 
naturalment, en la visió que els lectors 
tinguin del problema. I aquí sorgeix un 
factor que ens és clarament desfavo-
rable: els corresponsals d’aquests dia-
ris viuen, per regla general, a Madrid i 
estan extremament infl uenciats pel punt 
de vista del govern central espanyol, la 
qual cosa fa que gairebé sempre par-
lin una mica despectivament dels radi-
cal-separatistes d’ERC o dels nacional-
regionalistes de CiU (per cert, apliquen 
el mateix qualifi catiu al PNB). El diari 
de més prestigi d’Alemanya, tant naci-
onalment com internacionalment, és el 
Frankfurter Allgemeiner Zeitung (Diari 
General de Frankfurt), citat sempre amb 
l’abreviatura FAZ. El FAZ té a Espanya 
quatre corresponsals, un per a política, 
un per a cultura, un per a economia i 
un per a turisme. Els corresponsals per a 
política (abans, durant més de vint anys, 
Walter Haubrich, i ara, des de fa cosa de 
quatre, Leo Wieland) han estat sempre, 
com dic abans, molt infl uenciats pels 
seus informants a Madrid. Haubrich era 
una mica més objectiu (era un admira-
dor de les qualitats d’home d’Estat de 
Jordi Pujol), Wieland se situa sempre 
més decididament al costat de la visió 
madrilenya i té tendència a admetre 
com a bones moltes de les tesis del PP, 
que als catalans ens fan posar els pèls de 
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punta. El corresponsal de cultura, el doc-
tor. Paul Ingendaay, és força més equàni-
me, encara que vaig haver de protestar 
també d’un article seu. Tant en la seva 
resposta com una vegada que em va 
telefonar, em va parlar de les difi cultats 
dels corresponsals per a mantenir l’equi-
libri entre dos punts de vista tan oposats 
com el d’Espanya i el dels catalans i per 
a poder destriar el gra de la palla, ja que 
«tots tenen una part de raó». Fins i tot em 
va dir: «Quan parlo amb amics catalans 
considero un dèfi cit meu no poder-ho fer 
en la seva llengua.»

Crec que, si volem que els alemanys 
tinguin una visió més real del nostre 
país (i això val per a tots els països), 
la primera cosa que haurien de fer les 
nostres institucions, tant polítiques com 
socials, seria la d’invitar sovint els peri-
odistes estrangers, buscar el diàleg amb 
ells, informar-los objectivament (sense 
exageracions, que serien perjudicials) 
dels motius de les reivindicacions cata-
lanes i justifi car amb fets clars per què 
parlem dels greuges que la nostra nació 

sofreix (per cert, el senyor Wieland, 
parlant de Catalunya o del País Basc, 
sempre posa la paraula «nació» entre 
cometes, com si fos una idea eixele-
brada d’uns quants arrauxats). CiU (el 
PSC no em va contestar) em va indicar 
que més d’una vegada s’ha intervingut 
quan un corresponsal estranger l’ha dita 
massa grossa. Però aquesta política de 
simple reacció crec que és insufi cient i 
que, com ja he dit, tant els nostres par-
tits nacionalistes com les institucions 
socials, econòmiques i culturals hauri-
en de cuidar molt més aquest vessant 
de formació d’opinió a l’estranger.

Tornant, però, al grup de la pobla-
ció alemanya que està més assaben-
tada de la diferenciació de Catalunya 
(almenys, des de fa pocs anys, el Bar-
ça i l’Espanyol ja són equips catalans), 
que ens conegui més no vol pas dir que 
estigui d’acord amb les reivindicacions 
catalanes. Per a la majoria, la fragmen-
tació dels estats actuals i fi ns i tot una 
autonomia excessiva no s’adiuen amb 
els temps actuals. Aquesta actitud té 

el seu fonament en la història alema-
nya i en la visió negativa que tenen la 
majoria dels alemanys del seu propi 
passat abans de la unifi cació del segle 
XIX, de la fragmentació en estats mit-
jans, petits o minúsculs, que eren una 
barrera per al desenvolupament, tant 
econòmic com de les llibertats indivi-
duals. Aquest refl ex l’apliquen sovint 
inconscientment a la nostra situació 
d’avui, i això, entre altres coses, fa que 
Catalunya no pugui esperar pas ni gaire 
ajuda ni gaire comprensió de la classe 
política alemanya. No ens fem gaires 
il·lusions: el problema català és un afer 
d’extraordinària importància per als 
catalans; per als altres pobles d’Europa 
és un petit afer local, molt per sota dels 
problemes generals del món. Com si 
diguéssim, una brossa a l’ull, més aviat 
empipadora.

Ens cal encara molta feina, picar mol-
ta pedra, i sobretot no escridassar mai els 
altres, ans convèncer i raonar molt civi-
litzadament. I que Déu hi faci més que 
nosaltres. ✦

La memòria del Vendrell
Històries de vida dels seus vilatans

de

Roser Rovira Canela
Accèssit de la Beca d’Investigació Jaume Ramon i Vidales 2002

Aquest llibre, coeditat per l’Ajuntament del Vendrell i el
 Diari del Baix Penedès, vol contribuir a emmagatzemar
 i a reconstruir la memòria dels fets històrics del Vendrell 
de fi nal dels anys vint del segle XX fi ns als tres primers 
anys del segle XXI, a partir de les entrevistes que ha fet

 l’autora  a diferents persones de la vila.

El llibre es pot adquirir a les llibreries del Vendrell
i al Patronat Municipal de Serveis Culturals (tel. 977 66 56 84).
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Recentment, mentre esperava la llum per a vianants 
d’un semàfor, vaig coincidir amb dues persones 
que, al meu costat, parlaven en català. Eren turistes 

i, segons vaig sentir, tractaven d’orientar-se per retornar al 
seu hotel al Vedado, la zona moderna de la ciutat. Érem a 
la Habana Vieja, Patrimoni de la Humanitat.

No vaig resistir la temptació d’expressar-me en la meva llen-
gua materna i em vaig adreçar a ells explicant-los la ruta que 
havien de seguir. Van quedar sorpresos, car no s’esperaven que 
algú els parlés en el seu propi llenguatge en aquell indret tan 
distant dels Països Catalans.

Després d’assimilar l’orientació i passada la sorpresa, em 
preguntaren on havia après a enraonar el valencià. Potser amb 
van prendre com a tal, pel fet que el meu català ha passat per 
un procés d’aclimatació. Naturalment, el català fou la meva 
primera llengua; però, després de tota una vida expressant-
me majorment en el castellà de Cuba, el meu accent resulta, 
segurament, singular. No seria just, però, de qualifi car-lo de 

catanyol –no el parlo pas tan malament–, però sí de català 
tropicalitzat. Vaig aclarir-los que havíem conversat, doncs, 
en català tropicalitzat, però ells van insistir que no, que ho 
havíem fet en valencià. No vaig gosar discrepar, ja que penso 
que cadascú coneix molt bé quin idioma utilitza.

A partir d’aquest fet vaig descobrir tanmateix, il·lusionat, 
que podia afegir un nou llenguatge al meu currículum. Així, 
doncs, a més del català, del castellà, de l’italià i de l’anglès 
(que parlo amb discreta fl uïdesa), i del francès i del portu-
guès (que xerro una mica), ara també entenia –i parlava!– el 
valencià. Seguint aquesta mateixa via de raonament, vaig 
arribar a la conclusió que, de la mateixa manera, parlava 
encara mallorquí, andorrà, rossellonès i fi ns i tot alguerès. 
Tot un poliglot, vaja!

Un xic més tard vaig extrapolar la refl exió i em vaig 
adonar que igualment xerrava andalús, aragonès, canari, 
extremeny, murcià, etc. Vaig anar encara més lluny, arri-
bant fi ns a Llatinoamèrica, però aleshores em vaig aturar 

La torre de Babel
Joan M. Ferran Oliva

De l’Havana estant, Joan M. Ferran Oliva ens fa arribar l’arti-
cle que publiquem a sota. 
En fer-se soci de Llengua Nacional, fa un any, ens digué 
aquestes paraules:
Vaig sortir de Catalunya amb els meus pares quan sols tenia 
cinc anys, a causa de la guerra civil. Visc a l’Havana i fa més de 
cinquanta anys que sóc associat a la Societat de Benefi cència 
de Naturals de Catalunya (del Casal Català).
Per raons llargues d’explicar he pogut fer poques visites a 
Catalunya. Fa un any, però, que, en ocasió de la presentació del 
meu llibre La Constitució Catalana de l’Havana (que em va publi-
car Pagès Editors de Lleida), vaig fer-hi un sojorn de dos mesos. 
Va ser una trobada amb les arrels, tota plena de grans emocions.
La meva tasca al nostre Casal és la de rescatar la història de 
personatges, fets, organitzacions i tot el que es relacioni amb 
els catalans a Cuba. També intento de divulgar, dins les meves 

possibilitats, el coneixement de Catalunya entre els cubans. 
Com ocorre molt sovint pertot arreu, moltes persones veuen 
Catalunya com una província o, en el millor dels casos, com 
una regió espanyola. Jo no em canso de subratllar la nostra 
condició de nació, malauradament sense Estat. 
Fa poc vaig lliurar al Centre d’Història Contemporània de 
Catalunya una recerca titulada Els catalans cubans, que no és 
altra cosa que la història dels catalans a Cuba, on he intentat 
d’abastar amb sentit crític tots els aspectes socials, polítics i 
culturals nostres. 
Des que tinc internet (cosa no fàcil a Cuba) tinc més comu-
nicació amb Catalunya. Altrament, per a la premsa local, 
Catalunya pràcticament no existeix, i des de fa un any hem 
deixat de rebre el diari Avui, el setmanari El Temps i altres 
publicacions que regularment rebíem al Casal i que ens man-
tenien al corrent de l’esdevenir català.
La vostra revista Llengua Nacional em donarà notícies en 
tal sentit, no sobre la quotidianitat, és clar, però sí sobre la 
llengua i la difícil tasca de mantenir-la. Jo mai no n’he estudiat 
la gramàtica. Parlo la que vaig aprendre de nen i la que es par-
lava a casa meva, afegint-hi una mica d’aprenentatge ortogrà-
fi c autodidacte. Mitjançant la vostra revista aprendré molts 
secrets de la llengua.
Ahir vam celebrar, al Casal, el seixantè aniversari de la nostra 
biblioteca, que es diu Pompeu Fabra. Vaig oferir-hi una xer-
rada, aprofi tant l’ocasió per a donar una breu pinzellada de 
propaganda catalanista. Malauradament en el Casal queden 
ja molt poques persones que parlin el català. La majoria dels 
1.600 socis són fi lls, néts o besnéts de catalans o simples amics 
de Catalunya. Ja és un èxit poder mantenir la fl ama de la cata-
lanitat amb persones no nadiues però que d’alguna manera se 
senten ja arrelades a la nostra terra cubana.

Joan M. Ferran en la commemoració de la fundació 
de la biblioteca Pompeu Fabra del Casal Català 
de l’Havana (març del 2007)
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esverat. Aquesta mena de concepcions simplistes podrien 
inspirar inquietuds aberrants. Potser alguns xovinistes des-
mesurats arribarien a afi rmar que no s’expressaven en espa-
nyol sinó en argentí, cubà, xilè, mexicà, peruà, veneçolà, 
colombià, etc.

Vaig desistir de les meves pretensions lingüístiques, recor-
dant-me de la pagesa que, anant el mercat amb una canastra 
d’ous, calculava les compres i les operacions successives 
que faria amb l’import de la venda, fi ns que va ensopegar 
amb una pedra i el cistell li va caure a terra, se li van trencar 
tots els ous i esvair totes les il·lusions.

Registrant una mica els meus coneixements històrics 
elementals, vaig adonar-me que a València, de la mateixa 
manera que a les Balears, es parla el català des que Jaume I 
va conquerir aquelles terres als musulmans, i després les va 
repoblar amb gent seva. D’això fa més de set-cents anys. 

El fet que a València denominin valencià la seva parla no 
es més que una qüestió de costum. També la llengua d’Oc o 
occità és motejada de provençal, de llemosí i d’altres noms 
segons la regió de què es tracti, però pertot arreu és la matei-
xa, simplement que amb variants dialectals. A l’Amèrica Llati-
na la situació és ben bé una altra, i tothom –sense particularis-
mes– sent que parla castellà o portuguès. Allí varen assolir la 
independència de les respectives metròpolis, i potser aquesta 
és la causa que no hi hagi complexos amb els noms.

Al capdavall, d’una manera implícita, els mateixos valen-
cians admeten que la seva llengua i el català són el mateix 
idioma. Així ho evidencia una anècdota segons la qual en 
una ocasió Joan Fuster, Max Cahner i Sanchis Guarner con-
versaven amigablement en un cafè proper al Túria sobre 
temes variats. El cambrer, que els sentia parlar, es va perme-
tre de fer-los un obsequiós comentari: «Vosaltres heu de ser 
catalans, perquè parleu un valencià molt correcte»1. ✦

1. L’anècdota és recollida per Isabel Clara Simó en el seu article 
 «La prostitució», El Temps, p. 16, nov. 2001.
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Contra qui? Contra què?
Pere Ortís

Quan parlo o escric per conscien-
ciar els catalans respecte de casa 
seva i els seus problemes vitals, 

¿contra qui ho faig?  Ho faig a favor dels 
catalans, a casa seva. No ho faig contra 
ningú. Ho faig per  desensopir-los respec-
te als seus drets humans, no per  ferir nin-
gú. Ajudar els de casa i conscienciar-los 
és un servei,  i com a tal l’assumeixo.

Quan parlo o escric de llengua catala-
na, ¿contra quina llengua ho faig? No ho 
faig contra cap llengua. Ho faig a favor de 
la llengua catalana, a casa seva. Per cert 
que puc dir que respecto totes les llen-
gües, puix que totes són dignes, boniques i 
mereixen respecte universal. Són llengües 
de pobles, com el meu, són patrimoni de 
la humanitat. Per aquesta raó he procu-
rat aprendre’n més d’una. I si m’ha tocat 
d’anar a viure a un altre país, he après 
a parlar com ells parlen. I especialment 
en aquest vessant els he expressat l’agraï-
ment pel seu acolliment i el respecte que 
em mereixen. Que n’hi hagi que gosin 
perseguir llengües, per suprimir-les, és un 
crim catalogat entre els abjectes.

Quan parlo o escric sobre el dret 
de Catalunya a la seva plena sobirania, 
¿contra quina sobirania ho faig? Contra 
cap. Ho faig a favor de la sobirania de 
Catalunya, a casa seva. I em deixa a 
una temperatura de sota zero que per 
això alguns em diguin xovinista.

Aquests solen ser catalans vergo-
nyants. Que senten vergonya de casa 

seva i de la llengua que parlen, la que 
els ensenyà sa mare. Jo non erubes-
co Cataloniam, no m’avergonyeixo de 
Catalunya. Aquests que diuen això, a 
mi i a d’altres, són víctimes del rentatge 
de cervell que pesa sobre els catalans, 
de segles, i volen fer de persona gran i 
culta rebaixant els altres; ben segur que 
els mou un rosec intern, la impotència 
de  poder fer ells igual, per ignorància 
d’allò que haurien d’estimar i potenci-
ar, si no volen ser uns estranys a casa 
seva. Quin granet de suport aporten 
aquests a la Catalunya necessitada dels 
seus fi lls? Zero, arronsament d’espat-
lles, autoodi, la grossa ignorància. 

Sense moure’m del tema, vull 
remarcar que sóc partidari de la sobira-
nia de tots els pobles que, com el meu, 
tenen dret a aspirar-hi, i hi aspiren, com 
els bascos, els xetxens, els corsos, els 
escocesos, etc., els quals no són xovi-
nistes, sinó fi dels a si mateixos. Pobles 
que mereixen barretada per la seva dig-
nitat. A més, no és xovinista qui té més 
d’una pàtria, pàtria adoptiva, com jo 
que hi tinc Hondures i els Estats Units. 
La meva universalitat s’apuntala sobre 
la meva identitat catalana. 

Quan parlo o escric respecte als 
immigrats a Catalunya, ho faig con-
tra ells? Ho faig a favor d’ells en casa 
dels catalans. Potser poso més l’accent 
a fer-los fi xar en els seus deures ètics, 
humans, a ser acollits per nosaltres, que 

a vocalitzar-los els seus drets, cosa que 
ja fan, i de sobres, massa demagogs. Cal 
recordar que jo mateix he estat immigrat 
en altres països. En un, sobre l’ambient, 
penjava el tòpic fàcil i d’imminent voca-
lització, de extrangero pernicioso, que 
vol dir molt. En un altre, era discriminat 
per foraster i per manca d’accent castís 
en la parla d’ells mateixos. Referiria el 
lector als meus escrits –assaig, novel·la, 
llibres de viatge– sobre aquells països 
perquè hi capti el meu tarannà i la meva 
conducta com a immigrat. Sempre els 
he defensat; bé que no els seus governs 
ni tampoc les guer res que un d’ells pro-
mou al planeta.

La darrera vegada que volava a 
Nova York, s’escunçà que tingués de 
veïna de seient una senyora equatoria-
na que, a partir del meu salut en cata-
là, em parlà en un català que ja desit-
jaria jo per als meus catalans. (Res de 
«vale», «algo» i «cariño»). Era evange-
lista, detall que no feia al cas i que no 
minvà un àpex la meva apreciació de 
la ciutadana conscient i tan educada. I 
em digué que els seus quatre fi lls par-
laven el seu mateix català.

Quan parlo i escric dels immigrats, 
ho faig a favor d’això, a favor del tarannà 
d’aquesta senyora. Benvinguda a casa 
nostra, senyora! Que bo que no feu amb 
nosaltres com van fer amb vosaltres els 
conqueridors! Els braços ben oberts. Sou 
catalana. Sou una dels nostres. ✦

Trias, Néts de Joaquim, SA
Tel. 972 84 12 13  •  fax 972 84 24 14
www.triasbiscuits.com
a/e: trias@triasbiscuits.com
Ctra. de Sils, 36  •  STA. COLOMA DE FARNERS

Trias Néts de Joaquim SA

TOTA LA VIDA 
FENT GALETES
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Oficina de Garanties Lingüístiques: 
vetllant pels drets lingüístics
Bernat Joan i Marí (Secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya)

De tots els instruments amb 
què compta la Secretaria de Polí-
tica Lingüística per a atendre els 
ciutadans, probablement l’Ofi-
cina de Garanties Lingüístiques 
(d’aquí endavant, OGL) ha estat 
un dels més comentats en els mit-
jans de comunicació. Encara més: 
ha estat especialment comen-
tat en els mitjans de comunica-
ció de fora de l’àrea lingüística 
catalana. I, ben habitualment, des 
d’una perspectiva completament 
esbiaixada, quan no directament 
esperpèntica. 

S’ha publicat que les OGL es 
dediquen a posar sancions (la 
que s’esmenta més habitualment 
és multar «per tenir el rètol d’un 
establiment en castellà»), que 
es dediquen a una persecució més o 
manco encoberta dels castellanopar-
lants, que fomenten l’actitud policíaca 
dels catalanoparlants i, fi ns i tot, que 
constitueixen «oficines de delació». 
Tot plegat no mereixeria la pena ni de 
comentar-ho si no fos perquè aquest és 
el discurs més habitual entre els mit-
jans de comunicació de gran tirada 
d’arreu de l’Estat. I aquest discurs té un 
cert ressò entre la societat catalana (i 
especialment, com arreu, entre els mit-
jans de comunicació de massa). 

Què són les Ofi cines 
de Garanties Lingüístiques

Les OGL constitueixen un instru-
ment al servei de la ciutadania perquè 
qualsevol persona que consideri que els 
seus drets lingüístics han estat vulnerats 
pugui demanar empara a l’Administra-
ció i, així mateix, demanar el compli-
ment de la llei en aquest àmbit. 

Hi ha cinc OGL repartides pel ter-
ritori del Principat de Catalunya: una 
a Barcelona, una altra a Girona, una a 
Lleida, una a Tarragona i una cinquena 
a les Terres de l’Ebre. En aquestes ofi -
cines lingüístiques els ciutadans poden 
fer-hi consultes sobre qüestions referi-
des a llengua i a drets lingüístics, poden 
expressar-hi queixes i, semblantment, 
poden formular-hi denúncies. 

Les OGL, com a tals, no inspeccionen 
ni sancionen, malgrat la imatge que han 
difós determinats partits polítics i deter-
minats mitjans de comunicació. Existei-
xen altres organismes que tenen aquest 
paper, el més destacable dels quals és 
l’Agència Catalana del Consum. 

El que sí que fan les OGL, quan s’hi 
presenta alguna queixa o alguna denún-
cia, és oferir tots els serveis de la Secreta-
ria de Política Lingüística per tal de facili-
tar l’atenció en llengua catalana des de les 
institucions i des de les empreses. Hom 
els informa dels instruments que tenen a 
mà per a poder facilitar l’ús de la llen-
gua catalana (com ara l’Optimot, servei 
unifi cat de consultes lingüístiques) i els 
posa en contacte amb el centre de nor-
malització lingüís tica més pròxim, per tal 
que puguin resoldre les mancances quant 
a ús de la llengua. La primera opció de 
l’OGL, doncs, és facilitar l’ús del català. 
Si, malgrat les facilitats que s’ofereixen, 
l’empresa o institució en qüestió s’entesta 
a no fer servir la llengua catalana quan els 
usuaris així ho demanen, aleshores exis-
teixen mecanismes legals per a fer com-
plir la legislació vigent. 

Informació extreta a través de les OGL 
sobre irregularitats lingüístiques

A través de les queixes i de les 
denúncies formulades pels ciutadans a 

les Ofi cines de Garanties Lingüístiques, 
es pot observar que encara existeixen 
difi cultats en diversos àmbits per a l’ob-
servació estricta dels drets lingüís tics 
dels catalanoparlants. En podem siste-
matitzar alguns casos, que ens fornei-
xen unes perspectives de les difi cultats 
amb què encara es poden trobar els 
catalanoparlants a l’hora d’utilitzar la 
nostra llengua nacional:
a)  Hi ha ciutadans que es queixen del 

fet de no poder disposar d’impresos 
en català en organismes de l’Admi-
nistració perifèrica de l’Estat.

b)  Ens trobam amb membres dels 
cossos i forces de seguretat que 
insten ciutadans catalanoparlants 
a parlar en castellà, contravenint 
el dret a usar sempre el català, 
sigui quina sigui la circumstància 
comunicativa.

c)  Hi ha centres d’atenció telefònica 
que insten els ciutadans a parlar en 
llengua castellana.

d)  De tant en tant rebem queixes de per-
sones que en l’àmbit laboral tenen 
problemes per a utilitzar la llengua 
catalana. 

e)  Existeixen, així mateix, si bé van a 
la baixa, centres ofi cials que enca-
ra fan servir toponímia no regularit-
zada en català, fet que ens remet a 
altres èpoques històriques. 
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f)  Algun cop persones que atenen el 
públic de manera presencial insten 
els ciutadans a parlar en castellà. 

g)  Ens hem trobat en el cas d’algun 
ciutadà que ha tengut dificultats 
a l’hora de fer el seu testament en 
llengua catalana. 

h)  Algun ajuntament envia notifi caci-
ons, encara, només en castellà, a la 
ciutadania, contravenint totalment 
el dret a rebre informació en llen-
gua catalana. 

i)  Tenim també queixes sobre produc-
tes etiquetats en llengua catalana 
que presenten faltes d’ortografi a a 
l’etiqueta. Aquesta mateixa circum-
stància la podem trobar en retola-
ció o en comunicacions escrites al 
públic. 

j)  Hi ha establiments comercials que 
no compleixen les obligacions lin-
güístiques que estableix la norma-
tiva, ja sigui per desconeixement o 
per manca de voluntat. 

k)  Ens trobam, així mateix, amb acti-
vitats formatives organitzades per 
organismes oficials (universitats, 
centres cívics, etc.) en qu s’impar-
teixen matèries en castellà perquè hi 
ha alumnes matriculats que afi rmen 
no entendre la llengua catalana. En 
aquests casos, resulta relativament 
freqüent que es menystinguin els 
drets lingüístics de l’alumnat cata-
lanoparlant. 

L’obligació dels poders públics, 
començant per la Generalitat, és de 
garantir que totes les persones tin-

guin garantits els seus drets lingüís-
tics, d’acord amb el que marquen les 
lleis del nostre país. Som conscients 
que tres-cents anys de pressió perquè 
el nostre poble abandonàs la llengua 
catalana no es poden esborrar d’un 
cop d’esborrador, però això no impli-
ca que hom pugui acceptar que es 
menystinguin els drets lingüístics dels 
nostres conciutadans. 

Les OGL, doncs, constitueixen un 
instrument per a garantir aquests drets 
lingüístics i per a actuar davant les 
institucions, empreses i entitats a fi  de 
facilitar l’ús de la llengua catalana i 
exercir pressió perquè s’atenguin els 
ciutadans en llengua catalana, quan 
hom topi amb actituds negatives en 
aquest sentit. ✦
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Per a què serveix la memòria, el 
record i l’homenatge de la vida 
i l’obra dels nostres avantpassats, 

dels qui establiren les bases del nos-
tre present? ¿No ens ajuden a conser-
var la identitat, a continuar sabent qui 
som i d’on venim, per què som allò 
que som i no una altra cosa? El respec-
te pel patrimoni en sentit ampli (allò 
que en francès i anglès es coneix com 
a heritage) és un dels signes identifi -
cadors de les nacions civilitzades1. En 
canvi, la cultura de l’enderroc, l’es-
peculació sense control i la moder-
nització compulsiva són estigmes del 
nou ric i de les cultures devastades, 
del provincianisme i l’acomplexament 
de qui ha perdut l’autoestima i el res-
pecte per si mateix. En el nostre cas, la 
memòria ens fa immunes a les menti-
des dels qui fa segles que volen destru-
ir-nos, i els llocs de memòria són sovint 
una denúncia sagnant de les seves fal-
sedats. Per això hi ha tanta fam d’his-
tòria i de mites2 i les revistes i llibres 
d’història tenen bon acolliment entre 
un públic que vol compensar l’acció 

de segles de promoció interessada de la 
desmemòria, de destruccions i recons-
truccions, d’intents d’aniquilació i de 
nous començaments. A nivell individu-
al, podem exemplifi car el dramatisme 
de la desmemòria en la malaltia dege-
nerativa d’Alzheimer.

Tornant de les vacances de Setmana 
Santa vaig anar a Ripoll i, després de 
passejar-me per la desolació del Reial 
Monestir de Santa Maria, de veure la 
tomba moderna i sense ornaments de 
Guifre el Pelós (inaugurada l’any 1982) 
i la làpida sense despulles de Ramon 
Berenguer IV3, vaig pensar: «A més 
d’autovies, aigua i trens puntuals, el que 
els catalans necessitem són més sarcò-
fags!» I, poc després d’arribar a casa, 
per un atzar afortunat, em vaig assaben-
tar de l’existència d’un llibre sobre els 
llocs de memòria dels catalans4.

Llocs de memòria
Els llocs de memòria són espais o 

monuments dotats de capacitat com-
memorativa, al voltant dels quals giren 
rituals civils de contingut polític en què 

el passat legitima la identitat col·lectiva, 
mentre que la memòria és l’«imagina-
ri del passat col·lectiu que ens ha estat 
transmès i [...] dóna identitat compar-
tida com un dels elements bàsics de 
cohesió social». La memòria «compor-
ta la commemoració activa amb signi-
fi cat polític i la codifi cació d’un cos 
simbòlic [...] propi que actua com a 
instrument de mobilització, d’alliço-
nament, d’identifi cació i de visibilitat 
pública del grup»5. Els llocs de memò-
ria dels catalans són els que «confi gu-
ren de manera global la memòria iden-
titària dels catalans com a poble»6. 
Queda clar, doncs, que la memòria 
alimenta la identitat7 i que la identi-
tat genera cohesió social. En les nos-
tres circumstàncies actuals, amb les 
migracions internes provocades pel 
caos especulatiu i el fl ux de desarrelats 
que produeix8 i, sobretot, amb l’elevat 
nombre d’immigrants que han vingut 
a establir-se entre nosaltres, la cohesió 
social no és un tema menor, i no es pot 
aconseguir solament amb més benes-
tar material, com pretenen els nostres 

La importància de la memòria
Ramon Monton

Nosaltres seríem la generació formada intel·lectualment amb la República i l’autonomia. Seríem una gene-
ració imaginativa, com la del modernisme, i de l’obra ben feta, com la del Noucentisme. La generació que 
aconseguiria la independència de Catalunya.   Josep Benet

Qui no ve d’enlloc tampoc no va enlloc.   Núria Cadenes

De la mateixa manera que una persona que té poca estima de si mateixa adquireix una mentalitat servil o 
arrogant, així un poble que no té orgull nacional només pot ser un poble d’esclaus o de clients que es trans-
formen en opressors cruels dels més febles.   Mauricio Viroli

Sense un sentit de pertinença a una nació, difícilment es poden suportar els deures que imposa la ciuta-
dania democràtica.   Albert Balcells

1. També ho és en les anomenades societats tradicionals.

2. Vegeu, per exemple, Magí Sunyer, Els mites nacionals catalans, Eumo, 
Vic 2006.

3. La tomba va ser profanada en 1835 i els ossos del pobre comte-rei foren 
cremats.

4. Albert Balcells, Llocs de memòria dels catalans, Proa, Barcelona 2008.

5. Albert Balcells, Op. cit., p. 7.

6. Op. cit., p. 39.

7. Identitat: «Conjunt de característiques que fan que una persona o una 
comunitat sigui ella mateixa i mantingui la seva personalitat» (Albert 
Balcells, Ibid.).

8. En moltes de les nostres ciutats assistim a una espectacular substitució 
poblacional i arquitectònica: on abans hi havia tallers i cases petites 
amb pati o eixida i una població autòctona obrera i menestral (els nos-
tres avis, pares i oncles), ara hi ha pisos a preus desorbitats, habitats per 
«marcians».
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governants9. Ja advertia Salvador Car-
dús que és «la identitat nacional la que 
té per objectiu fer possible la cohesió 
bàsica sobre la qual, després, es pot 
governar. [...] No sé si hi ha possibili-
tat de governar amb fets i sense parau-
les, però certament un país que tingués 
una identitat feble –és a dir, que tin-
gués difi cultats per autoidentifi car-se 
com a nació, que s’anés disgregant– 
seria un país ingovernable»10.

Les identitats col·lectives van molt 
lligades a la consciència dels límits ter-
ritorials (per això repetim «de Salses a 
Guardamar i de Fraga a Maó»: per no 
oblidar quina és la nació) i a la mediació 
político-social que manipula, genera o 
provoca la dissolució d’aquestes iden-
titats. En podem posar exemples: Gui-
fre el Pelós i Jaume el Conqueridor són 
personatges històrics indubtablement 
generadors d’identitat, pel seu paper 
de fundadors; els nostres prohoms de 
la Renaixença o persones com Josep 
Benet en són recuperadors; en l’altre 
extrem, Francisco Franco o Francisco 
Camps són agents manipuladors i dis-
solvents de la nostra identitat, com ho 
fou el desmembrament provincial de la 
nostra nació l’any 1833. Per això –diu 
Balcells– tota història és contemporà-
nia (condiciona enormement el present 
col·lectiu) i, quan commemorem un fet, 
fem un exercici de memòria selectiva, 
ja que el considerem signifi catiu per al 
present. Per què celebrem el vuitè cen-
tenari del naixement de Jaume I? Per-
què és el pare de la nació que abasta les 
nostres fronteres lingüístiques, els límits 
geogràfi cs que separen el «nosaltres» 
dels «altres». Signifi cativament, a Aragó 
no commemoren aquest «rei d’Aragó». 
A València, els actes han tingut un caire 
franquista: una celebració descontextu-
alitzada (obviant que el rei era català) 
d’exaltació d’un monarca hispànic que 

va fundar el Regne de València, supo-
so que per oferir més glòries a Espa-
nya11. A Catalunya, el programa ofi cial 
és de moment força limitat i fet com per 
compromís. En un debat sobre Jaume I 
organitzat el 2 d’abril a la Pedrera per 
la revista Serra d’Or12, l’investigador 
Stefano M. Cingolani es preguntava per 
què, malgrat la indubtable popularitat 
de Jaume I (va ser votat com el perso-
natge històric preferit per l’audiència 
del programa de TV3 El favorit, de Toni 
Soler), no es fa quasi res a nivell ins-
titucional13 (publicacions, congressos, 
etc.). Només les Illes semblen haver 
estat a l’alçada de les circumstàncies.

La història es repeteix
En aquest món postmodern patim 

l’amenaça alienadora de «la imposi-
ció d’un futurisme implacable, sense 
passat i, per tant, sense identitat»14, 
en què les polítiques fomentadores de 
l’amnèsia col·lectiva i el desarrelament 
incrementen el «conformisme escèptic 
d’una opinió pública desinformada»15. 
Això ens col·loca davant una parado-
xa: si sense passat no hi ha identitat, 
sense identitat quin futur pot haver-
hi? Interrogants com aquest formen la 
base de les refl exions del sociòleg Zyg-
munt Bauman16. El coneixement de la 
història serveix per a tenir perspectiva 
més enllà del presentisme idiotitzant, i 
ens permet prendre consciència de la 
necessitat de sortir del cercle viciós en 
què ens hem instal·lat, com rucs que 
giren a l’entorn d’una sínia, perquè, si 
no aprenem res de la història, ens con-
demnem a repetir-la. Fixem-nos-hi:

— Entre 1848 i 1868 funcionà una 
Junta de Carreteres de Catalunya, 
formada per les quatre diputaci-
ons, que s’encarregà de construir 
les carreteres que l’Estat no feia17, 

fi nançant-les, naturalment, amb un 
recàrrec als impostos; 

— L’any 1898, just abans del Tan-
cament de Caixes, els catalans ja 
reclamàvem el concert econòmic;

— La Diputació de Barcelona va haver 
de pagar part del Palau de Justícia, 
que era de l’Estat, per poder tornar a 
disposar del Palau de la Generalitat 
en 1908;

— L’any 1917, quan la Lliga entrà en 
el Govern espanyol, ja es parlava de 
garantir la «governabilitat d’Espa-
nya», i l’any 1932, en començar el 
debat parlamentari a Madrid sobre 
l’Estatut català, ja es va organitzar 
una campanya contra els productes 
catalans; 

— El 24 d’abril de 1932 va haver-hi 
una manifestació a favor de l’Esta-
tut sense retalls;

— ¿Hi ha gaire diferència entre les 
multes franquistes i les de Francis-
co Camps a Acció Cultural del País 
Valencià o les fi ances imposades 
per un jutge de l’Audiència Nacio-
nal a uns joves de Girona per actes 
contra el rei d’Espanya, als quals 
han embargat el cotxe o el sou?

Pactes de silenci: 
l’enginyeria del consens

Al marge de la tendència global 
a una homogeneïtzació que vol con-
demnar-nos al paper de consumidors 
acrítics en una uniformitat que perju-
dica les llengües i cultures de demo-
grafi a menor, sobretot si no compten 
amb el suport actiu d’un Estat18, no em 
cansaré mai d’insistir en el paper con-
tinuador de la tasca genocida del fran-
quisme que va tenir la Transició. Les 
elits d’aquesta no tan modèlica Transi-
ció, observa Balcells, van consumar un 
pacte de silenci que diluí el pes de la 
història en la vida quotidiana, al qual 

9.  Si bé la realitat els desmenteix i cada cop hi ha més malestar material, com 
a conseqüència d’una política d’espoli sistemàtic aplicada amb criteris 
identitaris: nosaltres paguem més i rebem menys perquè som catalans. 
D’altra banda, «la disjuntiva entre polítiques socials i preocupació per la 
identitat és falsa. [...] Sense un projecte en comú, les polítiques socials no 
són sufi cients per a integrar els qui han immigrat al país on esperen tenir 
mitjans de millora personal» (Albert Balcells, Op. cit., p. 10).

10.  Salvador Cardús, «Disgregació política», Avui, 4-4-2008. El subratllat 
és meu.

11.  Sobre l’acte commemoratiu ofi cial celebrat a Poblet el 30 de març, el cronista 
Desclot escrivia («Bona mata, la nostra», Avui, 1-4-2008): «El president de la 
Generalitat valenciana va decidir diumenge no acudir a Poblet. Allà s’hauria 
trobat que la porta del monestir és un precedent de les portes de Serrans de 
València. Certifi cat d’identitat catalana. No ho hauria suportat.»

12.  «Jaume I, mite de la tribu i realitat històrica.»

13.  Es veu que la «societat civil» ha de continuar fent una tasca substitutòria 

i dels actes no estrictament protocol·laris se n’han d’encarregar la revista 
Serra d’Or, la Fundació Llull, etc. Deu ser cert, com va dir Toni Soler en 
el mateix debat, que «s’ho han gastat tot en l’Any Rodoreda»?

14.  Albert Balcells, Op. cit., p. 11.
15.  Op. cit., p. 15.
16.  Vegeu Vida líquida i altres títols de l’autor.
17.  Com diríem en català, «si vols anar ben servit, fes-te tu mateix el llit».
18.  Com subratlla Balcells, «El problema a Catalunya ha estat i és la lluita per 

la representació simbòlica de la nacionalitat reivindicada i no recone-
guda per l’Estat espanyol i perquè dues identitats coexisteixen al mateix 
territori» (Op. cit., pp. 45-46). La memòria espanyola podria ofegar la 
memòria catalana amb una potent política commemorativa; en efecte: 
«La Generalitat no compta amb res comparable a una Sociedad Españo-
la de Conmemoraciones Culturales, dotada públicament d’un pressu-
post superior al de tot el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya» (Op. cit., p. 44).
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es va afegir l’estratègia de modernit-
zació intencionadament cosmopolita 
que acompanyà els Jocs Olímpics del 
1992, un mite reeixit en l’enginyeria 
del consens. La mitologia globalitzado-
ra heretada dels Jocs Olímpics va con-
tribuir a anul·lar la memòria col·lectiva 
i a dissoldre la història de Barcelona en 
el mite. «Al sacrifi ci de la memòria his-
tòrica per la Transició19, s’hi va sumar 
[...] la imatge olímpica d’una ciutat 
situada en el mapa de les multinacio-
nals i aliena al passat»20. Els socialis-
tes, des de l’Ajuntament de Barcelona, 
han promogut una Barcelona asèptica, 
de disseny, al marge de la història i de 
Catalunya, com una identitat alternati-
va contraposada a la catalana, com ja 
feia el franquisme, i pràcticament les 
úniques efemèrides que commemoren 
són les olímpiques i els aniversaris de 
les majories absolutes del PSOE, fi ns i 
tot mentre Catalunya s’enfonsa en el 
caos de les infraestructures. Héctor 
López Bofi ll denunciava aquesta tèr-
bola continuïtat franquista en un arti-
cle sobre el porciolisme de Pasqual 
Maragall: 

En l’entrevista prèvia a la concessió del 
guardó [de Català de l’Any], Maragall no 
va tenir cap problema a reconèixer que 
ell havia tingut en estima Porcioles, en 
l’administració del qual havia treballat, i 
va recordar com l’any 1982 va accedir 
a l’alcaldia després que Narcís Serra fos 
nomenat ministre de Defensa21 com a 
premi a l’èxit d’organització del Día de las 
Fuerzas Armadas celebrat aquell mateix 
any a Barcelona. Sens dubte deu voler dir 
alguna cosa que un futur president de la 
Generalitat hagués estat treballant en l’ad-
ministració de Porcioles mentre Franco 
declarava estats d’excepció el 196922. 

Evidentment, era molt més fàcil i 
menys compromès solidaritzar-se amb 
Sarajevo, com va fer l’aleshores alcalde 
de Barcelona en 1992, que no pas amb 
els detinguts i torturats catalans de la 
Operación Garzón pre-olímpica.

Els socialistes catalans, en general, 
s’han mogut entre l’ambigüitat poruga i 
l’espanyolisme més o menys subliminal 
(no tan subliminal en espècimens com 
aquell tal Ferran que declarà que calia 
arrencar la crosta nacionalista dels mit-
jans de comunicació públics). Pel que 
fa a la política commemorativa, segons 
Balcells, l’Ajuntament de Barcelona 
«s’ha mostrat poc hostil amb la memò-
ria franquista i ho ha intentat compensar 
aixecant monuments a la memòria anti-
franquista sota la pressió de les associ-
acions de supervivents d’aquella llarga 
lluita»23. L’autor també esmenta el cas 
que es produí a Lleida el 10 de setembre 
del 2006, quan l’Ajuntament va inaugu-
rar un monument que deia «Al Liceu 
Escolar 1906-2006. Dignitat, memòria 
i vida»: «A la inauguració es va dir que 
recorda el bombardeig aeri de la ciutat el 
2 de novembre de 1937, en ple dia i en 
el qual moriren 250 civils, entre ells 63 
nens del Liceu Escolar, centre d’educació 
activa, que va ser destruït. Però res d’això 
diu la dedicatòria, i aquest laconisme de 
l’Institut Municipal d’Educació de Lleida 
no deixa de ser signifi catiu»24.

És a dir, que un cop més (per no 
molestar?) s’ocultava la història. Així 
no és estrany que els nostres infants i 
joves no en sàpiguen gran cosa (a l’es-
cola no els l’ensenyen), per no parlar 
dels nostres comunicadors, que, per 
complex d’inferioritat o autoodi, fan 
passar per l’adreçador de la conyeta 
tot el que sigui massa identitari (cata-
là), conviden reiteradament als seus 
programes personatges mediàtics 
espanyols25 i s’afanyen a informar en 
el Telenotícies (d’això se’n diu publi-
city o propaganda gratuïta) sobre les 
novetats editorials per a Sant Jordi dels 
escriptors en castellà. 

Les ruïnes del Born,
o quan Barcelona era catalana 

Però la història és tossuda i s’en-
testa a emergir i denunciar falsedats 
i ocultacions, com s’esdevingué amb 

les famoses ruïnes del Born, que van 
provocar una polèmica promoguda 
pels espanyolistes habituals (Francesc 
de Carreras i d’altres, des de les pàgi-
nes de La Vanguardia), per a qui devia 
ser «poc desitjable el testimoni de la 
brutalitat de la repressió que va caure 
indiscriminadament sobre els barcelo-
nins amb la destrucció d’una cinquena 
part dels habitatges de la ciutat [...], 
i això després dels danys ocasionats 
pels bombardeigs del setge del 1714. 
Quedava massa clar que la construc-
ció de l’Estat espanyol modern no va 
ser un procés evolutiu, ni pacífi c ni 
natural, com solen continuar dient els 
manuals espanyols d’història»26. Cap 
de les excavacions fetes a Barcelona 
no ha causat l’enrenou d’aquelles tro-
balles, perquè «a sota de l’edifi ci que 
havia de ser un equipament cultural 
d’ordre provincial de l’Estat espa-
nyol, apareixia tota la violència fun-
dacional que havia necessitat per eri-
gir-se aquest mateix Estat»27. A més, 
justament en aquells carrers va ser on 
tingué lloc «l’últim contraatac [...], 
sota les ordres d’Antoni de Villarroel, 
que hi va caure ferit. La batalla acabà 
aquí: els borbònics no aconseguiren 
entrar en aquests carrers fi ns després 
de la rendició28, i al nou Born es troba 
una de les barricades aixecades pels 
defensors durant el matí de l’Onze de 
Setembre per evitar l’accés de l’ene-
mic al centre de la ciutat. És a dir, 
aquest és [...] un dels espais memori-
als més signifi catius de Catalunya»29, 
un exemple impressionant de lloc de 
memòria, en què les pedres no fan 
pas conyeta, com els nostres medià-
tics, sinó que ens parlen, en noble 
estil èpic, perquè es tracta d’herois, 
de la vida, les lluites, els somnis, els 
desitjos i les esperances dels nostres 
avantpassats, gràcies als quals som el 
que som i encara estem aquí. ✦

19.  Suposadament per garantir l’estabilitat del nou ordre constitucional i la 
continuïtat democràtica.

20.  Albert Balcells, Op. cit., p. 35.

21.  El fet que els socialistes catalans continuen fent un paper d’estrassa a 
Madrid ha quedat palès en el nomenament de Carme Chacón («Ahora 
repitan conmigo: Viva España, viva el rey») com a ministra espanyola de 
Defensa.

22.  Héctor López Bofi ll, «Fantasmes de Franco», Avui, 7-4-2008.

23.  Albert Balcells, Op. cit., p. 347.

24.  Op. cit., p. 354.

25.  Miquel de Palol, «Quo vadis, TV3?», Avui, 15-4-2008.

26.  Albert Balcells, Op. cit., p. 167, el subratllat és meu.

27.  Op. cit., p. 169.

28.  Els catalans de 1714 no van ser derrotats, sinó que es van rendir per 
evitar mals majors, com un saqueig generalitzat de Barcelona. De tota 
manera, una de les opcions que les noves autoritats van plantejar-se va 
ser la d’arrasar tota la ciutat com a escarment. Finalment, però, només 
van fer enderrocar el barri de Ribera, el cor de la ciutat.

29.  Op. cit., p. 173.
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A cí ens fi xarem en aquest defecte 
contra la bellesa, que és la inco-
herència, val a dir, la mancança 

de lligam, de cohesió, de correspon-
dència entre diferents parts d’una fra-
se, sia des del punt de vista més aviat 
extern, formal (els mots), sia des del 
punt de vista més aviat intern, semàn-
tic (el signifi cat). Heus ací, doncs, un 
repertori d’exemples d’incoherència, 
més o menys classifi cats.

Incoherències que afecten 
verbs i pronoms

— «Tu mateix pots dibuixar algunes 
de les coses, les retalles i després les 
enganxes.» > Tu mateix pots dibuixar 
algunes de les coses, retallar-les i des-
prés enganxar-les.
— «Quan jo era alumne de ... havia 
d’estudiar una colla de matèries, les 
quals de vegades t’interessaven per la 
seva novetat.» > les quals de vegades 
m’interessaven...
— «Aquesta presentació permet de tro-
bar cada dada amb menys esforç, fer-te 
una impressió global...» > fer-se’n una 
impressió global...

Incoherències que afecten 
preposicions i conjuncions

— «L’altaveu funciona de forma inversa 
a com ho fa el micro.» > L’altaveu fun-
ciona de forma inversa a la del micro.

— «El tema, podria ser sobre l’ecolo-
gia...» > El tema podria ser l’ecologia...
— «El debat girarà sobre aquest tema...» 
> El debat girarà a l’entorn d’aquest 
tema...
— «En teologia, en la predicació i 
en la catequesi, l’enorme riquesa del 
llenguatge no s’esgota...» > En teolo-
gia, com també en la predicació i la 
catequesi, l’enorme riquesa... (noteu 
que els conceptes teologia, predica-
ció, catequesi no són homogenis: el 
primer és d’un ordre diferent que els 
restants; per això cal indicar-ho amb 
conjuncions distintes).
— «Com que no hi ha temps i perquè 
tampoc no encaixen sintàcticament, 
la solució més simple consisteix a...» 
> Com que no hi ha temps i com que 
tampoc no encaixen...

Metàfores incoherents

— «Cultures senceres foren anorreades 
de soca-rel.» > Cultures senceres foren 
arrencades de soca-rel, o bé foren 
anorreades.
— «El drama de l’heroïna ja no creix, al 
Bages.» > El drama de l’heroïna ja no es 
desenvolupa, al Bages.
— «El tercer camp que crida el meu 
interès és el de...» > El tercer camp que 
crida la meva atenció (o bé que suscita 
el meu interès) és el de...

Altres incoherències
— «I ens fan adonar que quan diem 
“no tenim comunitat!” ens referim a...» 
(confusió entre estil directe i estil indi-
recte). Solucions: I ens fan adonar que 
quan diem: «No tenim comunitat!», 
ens referim a... I ens fan adonar que 
quan diem que «no tenim comunitat» 
ens referim a...
— «D’aquest perill ens adverteix J.S., 
per a qui “Ja s’ha dit més de dues vega-
des que...”» (també confusió entre estils 
directe i indirecte). Solució: D’aquest 
perill ens adverteix J.S., el qual afi rma: 
«Ja s’ha dit...»
— «Això provoca un goig indescripti-
ble i serè» (els dos adjectius no són del 
mateix ordre i per això no es poden unir 
amb la conj. i. Solucions: Això provoca 
un goig indescriptible, serè, o bé Això 
provoca un goig serè, indescriptible.
— «En tots els exemples, el context o 
les frases que segueixen van perfi lant el 
signifi cat dels mots subratllats. Però fi ns 
que no hi arribin, els lectors hem de fer  
l’esforç de tapar aquest buit de signifi -
cat amb una hipòtesi provisional...» > 
En tots els exemples ... subratllats. Però 
fi ns que aquest resultat no hagi estat 
aconseguit, els lectors... ✦

ESTILÍSTICA

Incoherència
Josep Ruaix i Vinyet

(Text extret del llibre Observacions 
crítiques i pràctiques sobre el català 
d’avui / 2, p. 134)
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Des d’un punt de vista estilístic es 
fa un mal ús dels articles pels 
motius que anirem veient:

1) Per usar article quan no caldria, 
com ara en expressions consagrades 
per l’ús, després de la conjunció o 
introduint un sinònim, en aposicions 
determinatives, etc. Exemples:

•  «Honraràs el pare i la mare» (per 
Honraràs pare i mare).
•  «Et demano que te’n facis el càrrec» 
(per Et demano que te’n facis càrrec).
•  «La veritat o la veracitat és la virtut 
que consisteix a...» (per La veritat o 
veracitat...).
•  «... l’encíclica de Pau VI l’“Ecclesi-
am suam”...» (per ... l’encíclica de Pau 
VI «Ecclesiam suam»...).
•  «Tot i haver escrit peces de teatre 
i nombrosos textos en prosa, Josep 
Carner és fonamentalment poeta, un 
poeta d’una obra extensa i d’una gran 
qualitat» (per ... un poeta d’una obra 
extensa i de gran qualitat).

2) Per no usar article quan caldria, 
com ara quan cal distingir dos con-
ceptes i quan cal determinar. Exs.:

•  «L’administració autonòmica i 
municipal van aplicar bé el criteri 
de...» (per L’administració autonòmi-
ca i la municipal...).

•  «Es llancen dos daus i s’anota la dife-
rència entre la major i menor puntua-
ció» (per la diferència entre la puntuació 
major i la menor; noteu que hem canvi-
at l’ordre de col·locació dels adjectius).
•  «... a Barcelona i a Madrid ... en 
una ciutat i l’altra...» (per en l’una ciu-
tat i l’altra).
•  «“Nulla dies sine linea”, cap dia 
sense ratlla, diu...» (per cap dia sense 
una ratlla).

3) Per usar article indeterminat per 
determinat quan, de fet, l’expressió 
és determinada o quan després ve un 
complement determinatiu amb article 
indeterminat. Exs.:

•  «Tal obra va fer un bon servei a la 
teologia, perquè la va deslliurar d’una 
espessa dialèctica que l’envaïa» (per 
la va deslliurar de l’espessa dialèctica 
que l’envaïa).
•  «Atribuïm a aquests errors un mateix 
nom de “anacoluts”...» (per Atribuïm a 
aquests errors el mateix nom de «ana-
coluts»..., o bé Atribuïm a aquests errors 
un mateix nom («anacoluts»)...).
•  «L’estudi dels ecos [en l’ecografi a] 
fa que es refl ecteixin les imatges dels 
òrgans en una pantalla d’un monitor» 
(per a la pantalla d’un monitor).

4) Per usar article determinat per inde-
terminat quan ve un comparatiu. Ex.:

•  «Es necessiten les següents disposici-
ons espirituals: la pobresa, la senzillesa 
com la dels infants...» (per una senzille-
sa com la dels infants).

5) Per altres motius, com es veu en els 
exemples següents:

•  «L’any 1968 vaig publicar el meu 
“El comte Arnau”...» (hi ha dos articles 
referits al mateix terme; hauria de dir: 
L’any 1968 vaig publicar la meva obra 
«El comte Arnau»...).
•  «Aldous Huxley en el seu famós 
“Un món feliç”...» (ídem; hauria de 
dir: Aldous Huxley en la seva famosa 
novel·la «Un món feliç»...).
•  «Fins aleshores els llibres s’havien 
presentat amb coberta (els en rústica) 
o sobrecoberta (els en tela o carto-
né) simplement tipogràfi ca» (l’article 
determinatiu no pot fer de pronom 
davant un sintagma preposicional; 
hauria de dir: els que eren en rústica 
... els que eren en tela o cartoné).
•  «Els jueus de la Diàspora no sentien 
encara la necessitat de comptar nova-
ment amb la que havia estat el signe 
d’identifi cació del vell Israel: la llengua 
hebrea» (l’article té un valor neutre; per 
tant, hauria de ser allò o el). ✦

ESTILÍSTICA

Mal ús dels articles
Josep Ruaix i Vinyet

(Text extret del llibre Observacions 
crítiques i pràctiques sobre el català 
d’avui / 2, pp. 113-114)
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La proliferació de les incorreccions 

Roser Latorre

Vet aquí que, si reuníem uns 
quants barbarismes i algunes de 
les expressions incorrectes que 

sentim habitualment en certs mitjans 
de co municació, podríem redactar, 
com a exemple, el següent relat: 

L’alcalde del poble, que era molt honest, 
volia aclarar les coses després d’aquella 
escena sobrecollidora i del barullo que 
s’havia pro duït. Però la situació era apabu-
llant, i els seus col·laboradors, en comptes 
de fer-li costat, s’escaquejaven. Sobretot 
dos, que havien fet bones migues. I no 
era una cosa baladí, allò que es discutia. 
L’alcal de deia, convençut, que no podien 
pas fer borron i compta nova, tot i que 
en el darrer ple alguns consideraven que 
discutir allò no era de rebut.
Al capdavall van fer un refregit de les 
diverses propostes i, molt contents, ho 
van celebrar amb un dinar de fàbula. A 
la volta de la can tonada, doncs, ja havien 
oblidat el problema. Llevat de l’alcalde, el 
qual temia que hi hauria mals entesos. 

Cal dir que, si bé el relat és impro-
visat, els errors que hi figuren són 
malauradament reals i freqüents. Hau-
rem, doncs, de passar el text pel sedàs, 
i començarem per destriar-ne els mots 
simples que no formen part de cap 
expressió popular o frase feta. Són els 
següents: aclarar, sobrecollidora, baru-
llo, apabullant, s’escaquejaven, baladí, 
refregit, i el compost mals entesos. 

Constatem que aclarar [1], barullo 
[2], apabullant [3] i baladí [4] són cas-
tellanismes fl agrants, i no cal dir que 
haurien de ser substi tuïts per alguna de 
les formes següents: 

[1] aclarir, posar en clar, clarifi car, etc. 
[2] renou, enrenou, agitació, desori, 

soroll, etc. 
[3] aclaparadora, atuïdora, feixuga, etc. 
[4] fútil, anodina, intranscendent, insig-

nifi cant, etc. 

L’adjectiu sobrecollidora és el resul-
tat d’una traducció directa i mal engi-
ponada del castellà sobrecogedora. De 
fet, una manera de tirar al dret força 
corrent quan hi ha pobresa de voca-
bulari. Hauríem pogut dir, en canvi: 

esglaiadora, espaordidora, esfereïdora, 
esparveradora, aterridora, esgarrifosa, 
esborronant, etc. 

El verb escaquejar-se, que sentim 
molt sovint –potser perquè descriu una 
actitud que també sovinteja–, és una 
versió còmoda del castellà escaquearse 
(el trobem, en efecte, en el Diccionario 
de uso del español, de María Moliner, 
descrit així: ‘eludir un trabajo, un com-
promiso’, etc.), i té com a equivalent en 
català les formes: escapolir-se, fer-se 
es càpol, fugir d’estudi, etc.

Remarquem també que el Diccio-
nari català-valencià-balear entra l’adjec-
tiu escaquejat -ada, que envia a escacat 
com a primera forma, i hi afegeix aquests 
exemples: Una vànova blanca bona esca-
queguada [sic] de quatre teles. doc. a. 
1395 (Miret Templers 563). Dues tovallo-
les escacaiades de scachs grans. doc. a. 
1486 (arxiu Cúria Fumada de Vic). 

Veiem, doncs, que el significat 
s’allunya del tot d’aquell escaque jar-se 
que denunciem. 

Pel que fa a l’ús del mot refregit, 
podem considerar-lo un cas paral·lel 
al del verb anterior, perquè tradueix 
simplement el substantiu castellà refri-
to. Un refrito fóra, en català i en sentit 
recte, un reescalfat. Però en el text que 
presentem parlaríem més aviat d’una 
refosa, o senzillament d’un extracte o 
d’una síntesi.

Amb el compost erroni mals entesos 
ens adonem, un cop més, de la tendèn-
cia a confondre el funcionament grama-
tical d’aquest tipus de mots. La paraula 
correcta, que és malentès en singular, 
fa en plural malen tesos. Un malentès 
és, segons el Diccionari Fabra, ‘el fet 
de no entendre’s dues o més persones’. 
Els mals entesos, en canvi, deuen ser 
aquells que són fàcils de comprendre o 
de justifi car, o aneu a saber què! 

Podem analitzar, seguidament, les 
expressions fer bones migues, borron 
i compta nova,  ser (o no) de rebut, 
de fàbula i a la volta de la cantonada. 
La majoria d’aquestes expressions són 
també traduccions direc tes o barroeres 
de la llengua veïna. 

Així, llegim en el diccionari ja citat 
de María Moliner: 

[1] Hacer buenas (o malas) migas: avenir-
se bien o mal dos personas en su trato 
recíproco. 

[2] Borrón y cuenta nueva: Frase con que 
se expresa la decisión de ol vidar cuen-
tas, deudas, faltas o errores pasados y 
obrar en adelante como si no hubieran 
existido. 

[3] Ser de recibo una cosa: Cumplir las con-
diciones necesarias para ser aceptada 
por los demás. 

[4] De fábula: loc. adjetival o adverbial que 
signifi ca ‘muy bueno’; ‘muy bien’. 

[5] A la vuelta de la esquina: en el lado de 
la esquina opuesto al lado en que se 
está. Se emplea con el signifi cado de 
‘muy pròximo’ o ‘muy asequible’. 

Les formes catalanes corresponents 
a totes aquestes expressions haurien de 
ser: 
[1] avenir-se, entendre’s bé, congeniar, 

ser carn i ungla, etc. 
[2] deixar-ho córrer, fer-hi ulls clucs, 

fer creu i ratlla, etc. 
[3] acceptable, admissible, etc. 
[4] estupend, esplèndid, excel·lent, 

bo níssim, etc. 
[5] en tombar la cantonada, en ser a la 

cantonada, a quatre passes, etc. 

Podríem refer tot el text d’acord 
amb les correccions proposades, però 
potser no cal, perquè allargaríem mas-
sa aquest article. 

Tanmateix, no resistirem la tempta-
ció de citar la frase pronunciada per 
algú que pretenia parlar de les verdures 
que podem trobar i comprar al mercat, 
i que va dir. «Ara estem en època de 
cols i fl ors.» Es referia, és clar, a les coli-
fl ors, però potser el va trair l’arribada 
de la primavera. ✦
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La formació de derivats, noms i 
adjectius, a partir de noms perso-
nals, més exactament, de noms de 

personatges cèlebres, com escriptors, 
filòsofs, pensadors, artistes, polítics, 
etc., és incessant. En estudis i assaigs 
relatius a aquests personatges, arriba un 
moment en què l’autor sent la necessitat 
de recórrer a un adjectiu (o un substan-
tiu) derivat del nom propi corresponent, 
sovint a fi  d’evitar la repetició excessiva 
de la solució formada per la preposi-
ció de més nom propi: de Maragall, de 
Fabra, d’Homer, de Kant, etc.

En la seva gramàtica de 1956, en el 
capítol de la formació de mots, Fabra 
es refereix a la possibilitat de formar 
adjectius a partir de noms amb el sufi x 
-ià, fem. -iana, amb exemples, exclu-
sivament, de noms primitius correspo-
nents a personatges cèlebres: Maragall, 
maragallià; Wagner, wagnerià; Voltaire, 
voltairià; Hertz, hertzià. D’aquests cinc 
exemples, n’hi ha tres, wagnerià, car-
tesià i hertzià (ones hertzianes) que ja 
havien estat recollits en el DGLC.

En l’obra i el capítol esmentats, Fa -
bra també es refereix a la formació de 
derivats (noms i adjectius) amb el sufi x 
-ista, paral·lela a la dels mots obtinguts 
amb el sufi x -isme, i entre els exemples 
que indica n’hi ha un de format a partir 
del nom d’un científi c famós, darwinis-
ta, al costat de darwinisme, kantisme i 
budisme. Totes aquestes formes fi guren 
ja en el DGLC, que inclou també kantià 
(mot, durant molts decennis, adduït en 
manuals d’ortografi a com a exemple de 
l’ús de la k, quan era encara tan reduït), 
budista i búdic.

En el capítol dedicat a la derivació 
dins la Gramàtica del català contempo-
rani1, que signa M. Teresa Cabré, s’indi-
ca la formació de derivats amb el sufi x 
-ista, que signifi ca ‘seguidor o partidari 
d’una doctrina o opció’, amb l’exem-
ple Buda, budista, i amb el sufi x -ià, 
que explica que forma adjectius que 
signifi quen ‘partidari o seguidor de’, 
amb els exemples Fabra, fabrià i Vol-
taire, voltairià.

El comentari més extens és el que 
hi dedica Josep Ruaix en el seu trac-
tat Observacions crítiques i pràctiques 
sobre el català d’avui /1 (pp. 155 i 
següents). Ruaix assenyala, a propòsit 
de les dobles formes -à (-ana) i ià (-iana), 
que des d’un punt de vista diacrònic 
(històric) existeix un sol sufi x, -à (-ana), 
i que el segon, en realitat, és una vari-
ant del primer. I a continuació indica un 
gran nombre d’exemples, amb els diver-
sos canvis morfològics que han sofert, 
amb alguns exemples, fi nalment, de 
derivats de noms de personatges cèle-
bres formats amb altres sufi xos, com 
paulí, dantesc, tomista o platònic. 

La incorporació en els diccionaris 
Els nostres diccionaris recullen un 

bon nombre d’aquests derivats de noms 
propis de persona, però no pas tots els 
que s’usen més o menys habitualment, 
cosa evidentment impossible, perquè, 
com hem dit, se’n formen de nous con-
tínuament, que en un cert nombre de 
casos s’arriben a consolidar. Però és 
pertinent de fer algunes observacions 
sobre els que hi trobem i els que no hi 
han estat recollits.

Una primera constatació és que el 
DIEC-2 recull un nombre molt redu-
ït de derivats de noms de personatges 

catalans. El fet és que només hi hem 
sabut trobar els de tres, encara que és 
ben possible que n’hi hagi algun altre 
que hagi escapat al nostre escorcoll. 
Són els derivats de Fabra (fabrià, fabris-
me i fabrista), de Ramon Llull (lul·lià, 
lul·lisme i lul·lista) i d’Arnau de Vilanova 
(arnaldià, per al qual es reconeix tam-
bé el valor ‘relatiu o pertanyent al teò-
leg francès Antoine Arnauld’). És veritat 
que no pot existir cap criteri infl exible 
i rigorós que determini les inclusions i 
les exclusions d’aquesta mena de for-
mes lèxiques, però escau d’assenyalar 
alguns dels més usuals, amb una tradi-
ció força o molt consolidada. Són els 

que corresponen a Ausiàs Marc (ausi-
asmarquià), Verdaguer (verdaguerià), 
Maragall (maragallià i maragallista), 
Balmes (balmesià) Antoni M. Claret 
(claretià), Carner (carnerià), Ors (orsià), 
Riba (ribià), Foix (foixià), Pla (planià), 
Joan Fuster (fusterià)2, Pedrolo (pedro-
lià), Mercè Rodoreda (rodoredià), Gau-
dí (gaudinià), Miró (mironià), Picasso 
(picassià), Dalí (dalinià), etc. No hi ha 
dubte que la llista podria ser molt més 
extensa. Com assenyala Ruaix, hi ha 
certs noms, com és ara Ruyra, Víctor 
Català o Guerau de Liost, que per la 
seva forma peculiar es resisteixen a for-

Sobre els derivats d’antropònims 

Albert Jané

1.  Gramàtica del català contemporani, dirigida 
per Joan Solà et al., vol. I, pp. 745 i 757.

2.  Arran de la commemoració del desè aniversari de la mort de l’escriptor Jaume Fuster, hom va uti-
litzar l’adjectiu jaumefusterià, considerant que fusterià ja s’aplicava per a referir-se a Joan Fuster.

Avui entenem sobretot per lul·lista ‘estudiós 
de l’obra de Llull’.

La celebració de l’Any Rodoreda ha origi-
nat un ús profús del derivat rodoredià.
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mar un derivat, encara que també és 
veritat que hi ha autors que no dubten 
a forçar aquesta resistència.

Entre els derivats de noms propis 
acollits pel DIEC-2 caldria destacar 
els adjectius (usats també com a subs-
tantius) obtinguts a partir de noms de 
científi cs i fi lòsofs, per raó, sens dubte, 
del sistema o conjunt de teories i doc-
trines que van crear, sovint designats 
amb un derivat en -isme, que en molts 
casos el diccionari també recull. Val a 
dir que algunes d’aquestes formes de 
llenguatge ja són molt poc signifi cati-
ves per al consultant actual del dicci-
onari. Hi hem trobat, efectivament, els 
derivats dels noms següents: Pitàgores 
(pitagòric), Sòcrates (socràtic), Aristòtil 
(aristotèlic), Epicur (epicuri), Euclides 
(euclidià), Averrois (averroista), Duns 
Escot (escotista), Erasme de Rotterdam 
(erasmista), Kepler (keplerià), Copèrnic 
(copernicà), Galileu (galileà), Descartes 
(cartesià), Newton (newtonià), Hegel 
(hegelià), Malthus (maltusià), Voltaire 
(volterià o voltairià), Rousseau (rous-
seaunià), Lamarck (lamarckià), Darwin 
(darwinista i darwinià), Kant (kantià), 
Nietzsche (nietzscheà), Marx (marxista 
i marxià), John Neper (neperià), Lapla-
ce (laplacià), Lagrange (lagrangià), Her-
mitte (hermitià), Hesse (hessià), Freud 
(freudià), Bergson (bergsonià), Heideg-
ger (heideggerià), Keynes (keynesià)... 
Que n’hi ha d’haver més, és indubtable. 
Molt probablement, dels personatges 
que acabem d’esmentar, els més poc 

coneguts pel lector corrent 
actual han de ser Charles 
Hermite i Joseph Lagran-
ge (matemàtics france-
sos), Otto Hesse (matemà-
tic alemany) i John Neper 
(matemàtic anglès).

Relatius a la cultura 
clàs sica grega, a més dels 
derivats dels noms de fi lò-
sofs i científi cs ja esmen-
tats, hi trobem també, en el 
DIEC-2, pindàric (Píndar), 
anacreòntic (Anacreont), 
sàfic (Safo) i aristofànic 
(Aristòfanes), però no hi ha, 
en canvi, els que correspo-
nen als tres grans tràgics, 
Èsquil, Sòfocles i Eurípides, 
certament no menys impor-

tants ni menys cèlebres que el comediò-
graf Aristòfanes. La raó ha de ser que 
són noms que formalment no es presten 
fàcilment a la derivació. Això no vol pas 
dir, però, que en realitat no s’hagin creat 
i usat formes derivades d’aquests noms. 
Concretament, trobem sofocli i esquilià, 
així com llucianesc (Llucià de Samòsa-
ta), en un estudi de Mn. Manuel Balasch 
sobre Carles Riba3. La cultura llatina té 
un refl ex menor en el DIEC-2. Només 
hi hem sabut trobar ciceronià (Ciceró), 
amb la notable exclusió de formes tan 
divulgades com virgilià (Virgili) i hora-
cià (Horaci). Mn. Balasch usa també la 
forma catulià (Catul). Pel que fa a èpo-
ques posteriors, hi trobem encara dan-
tesc (Dant) i petrarquista (Petrarca), 
però no formes com ara cervantí 
(Cervantes), shakespearià (Shakes-
peare), rabelaisià (Rabelais), goe-
thià (Goethe), dickensià (Dickens), 
novalià (Novalis), tolstoià (Tolstoi), 
baudelairià (Baudelaire), mallarmeà 
(Mallarmé), pirandel·lià (Pirandello), 
etc. Aquesta exclusió, que pot sob-
tar una mica al costat de la inclu-
sió de formes molt menys usuals i 
conegudes, s’ha d’atribuir al fet que 
els derivats de noms de científi cs i 
fi lòsofs, creadors de sistemes i cos-
sos de doctrines que duen el seu 
nom, des d’un punt de vista lexico-
lògic es consideren més necessaris 
que no els que provenen de poetes 
i escriptors, per important que sigui 
la seva obra.

Els mots derivats dels noms de les 
grans fi gures universals de la religió 
no podien pas ésser omesos en un dic-
cionari de la llengua com el DIEC-2, 
en què trobem, evidentment, cristià, 
mahometà i budista. I, entre molts 
al tres, marià (Maria), paulí (sant Pau), 
arrià (Àrrius), nestorià (Nestori, que sos-
tenia que hi ha en Jesucrist dues perso-
nes, la divina i la humana), valdès (Pere 
Valdès), luterà (Luter), calvinista (Calví), 
jansenista (Cornelius Jansen), així com 
els que provenen dels pares i doctors 
de l’Església: augustinià (sant Agustí), 
ambrosià (sant Ambròs)4, tomista (sant 
Tomàs d’Aquino), jerònim (sant Jeroni) 
i gregorià, que es refereix a algun dels 
papes de nom Gregori. Escau de recor-
dar que aquest mot, que trobem en les 
designacions nominals cant gregorià 
i calendari gregorià, no es refereix en 
totes dues al mateix papa: en el primer 
fa referència a Gregori I (s. VI) i en el 
segon a Gregori XIII (s. XVI). Hi trobem 
també, naturalment, els mots derivats 
de personatges bíblics, com davídic 
(David) i salomònic5, de la mitologia 
greco-romana, i dels noms dels funda-
dors dels diversos ordes religiosos.

Pel que fa als possibles derivats dels 
noms dels quatre evangelistes canònics, 
el DIEC-2 només recull joànic (sant 
Joan), limitació que obeeix, sens dub-
te, a la difi cultat formal d’obtenir deri-
vats de noms com Mateu, Marc i Lluc. 
Segons tenim entès, hi ha qui no s’ha 
resignat a aquesta limitació i no ha dub-

3.  Mn. Manuel Balasch, Carles Riba, hel·lenista i humanista, Editorial Bar-
cino, Barcelona 1984.

4.  El DIEC-2 admet per a ambrosià una segona accepció: «Relatiu o per-
tanyent a Milà o als seus habitants.»

5.  És ben conegut el segon valor de salomònic, que el DIEC-2 no deixa 
de recollir: «Que atorga la raó d’una manera imparcial a cadascuna de 
les parts enfrontades.» A l’entrada columna, a més, hi ha la subentrada 
columna salomònica. 

El derivat petrí (de sant Pere) és molt menys usual 
que paulí (de sant Pau), que ja fi gura en els diccionaris.

El nom propi de Maria fa que a vegades no es recor-
di que marià vol dir ‘relatiu a la Verge Maria’.
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tat a usar certes formes insòlites com, 
per exemple, mateà o mateuà, o com 
marcià o marquià, que no deixen de 
sorprendre per la seva excentricitat. És 
bo de recordar que amb el mateix valor 
es pot usar una determinació perifràs-
tica tradicional, com, per exemple, de 
sant Mateu (o de Mateu, amb exemp-
ció de la santedat, com abans solien fer 
solament els protestants).

També trobem en la nomenclatu-
ra del DIEC-2 un cert nombre de for-
mes derivades de fi gures històriques de 
relleu, algunes vegades clarament con-
notades, com julià (Juli Cèsar)6, octa-
vià (Octavi, emperador romà), neronià 
(Neró), colombí (C. Colom), napoleònic 
(Napoleó Bonaparte)7, victorià (la reina 
Victòria d’Anglaterra), etc. Les lluites 
dinàstiques espanyoles del segle XIX han 
enriquit el nostre lèxic amb formes deri-
vades com carlí (amb la variant carlis-
ta), jaumí (partidari del pretendent carlí 
Jaume de Borbó), cristí, isabelí i alfon-
sí (referit al rei Alfons XII), que fi guren 
en la nomenclatura del DIEC-2. Curio-
sament, el nostre diccionari acadèmic, 
que, amb raó, defuig l’enciclopedisme, 
per a cristí ofereix una defi nició que es 
pot qualifi car d’enciclopèdica: «Partida-
ri de la reina Maria Cristina de Borbó, 
reina regent d’Espanya durant la mino-
ria d’edat de la seva fi lla Isabel II.»

La història del segle XX ha «enriquit» 
el nostre lèxic normatiu amb formes com 
leninista (Lenin), trotskista (Trotsky), esta-
linista (Stalin)8, franquista (Franco), hit-
lerià (Hitler), maoista (Mao Zedong) i 
segurament algun altre. És de notar la 
diferència de sufi x en hitlerià. També 
escau de fer observar que el DIEC-2 no 
ha admès encara mussolinià, forma ben 
usual, que no faria pas cap mal paper en 
aquesta relació.

Cal parlar, finalment, dels derivats 
d’antropònims corresponents a perso-
natges no reals, és a dir, protagonistes 
d’obres literàries. Així, si bé el DIEC-2 no 
ha admès el derivat de Cervantes, que 
hauria de ser cervantí, recull ni més ni 
menys que cinc derivats del nom del pro-
tagonista de la seva obra principal. De fet, 
el primer no és pròpiament cap derivat 
del nom del personatge sinó una habi-
litació d’aquest nom: quixot. Els altres 
quatre són quixotada, quixotesc, quixo-
tescament i quixotisme. Curiosament, en 
les defi nicions d’aquests mots no hi ha 
cap referència ni a l’obra literària ni al 
seu autor. També hi trobem pantagruèlic, 
així mateix sense cap referència a l’obra 
literària ni a l’autor (Rabelais), i mefi sto-
fèlic, aquest sí, amb la referència literària 
completa: «Relatiu o pertanyent a Mefi s-
tòfi l, personatge del Faust de Goethe», i 
amb una segona accepció, que és la més 

usual: «D’una perfídia diabòlica.» No 
hi ha, en canvi, fàustic, sens dubte no 
tan usual, malgrat referir-se al protago-
nista principal de l’obra, i que li dóna el 
títol, i que trobem usat per Carles Riba 
amb el sentit ‘que en l’assoliment del 
seu desig salta totes les barreres i arriba 
fi ns a les últimes conseqüències’.

Ens sembla evident que si no s’ha 
creat, que sapiguem, cap derivat d’un 
personatge literari com Ulisses, el pro-
tagonista de l’Odissea, amb una peri-
pècia vital tan rica i tan excepcional, 
tan intensa i tan suggeridora, és perquè 
la forma del nom no s’hi ha prestat.

Els signifi cats paral·lels 
La majoria de defi nicions dels deri-

vats de noms de personatges cèlebres 
que trobem en el DIEC-2 tenen una 
estructura molt simple: «Relatiu o per-
tanyent a Hegel, a la seva fi losofi a» i 
«Seguidor de la fi losofi a de Hegel», 

a vegades, com hem vist, amb alguna 
breu explicació complementària.

Però, amb l’ús, alguns d’aquests mots 
han adquirit inevitablement un signifi cat 
paral·lel o complementari, que demana, 
doncs, una altra defi nició. És el cas, per 
exemple, de platònic, terme que al costat 
de les defi nicions «Relatiu o pertanyent 
al fi lòsof grec Plató, als platònics o al pla-
tonisme» i «Seguidor del platonisme», 
n’admet una tercera: «Merament ideal», 
cosa que contrasta, per exemple, amb les 
accepcions indicades per a Aristòtil, que 
són únicament «Relatiu o pertanyent a 
Aristòtil o a la seva fi losofi a» i «Seguidor 
de l’aristotelisme», d’acord, certament, 
amb la realitat del llenguatge.

Altres derivats de noms de persona 
que tenen sentits paral·lels recollits i 
defi nits pel DIEC-2 (segurament no els 
diem pas tots) són maquiavèl·lic, «Que 
actua amb maquiavel·lisme» (és a dir, 
amb mala fe i sense declarar oberta-
ment les intencions), dantesc, «Que 
recorda la grandiositat, l’aspecte terro-
rífi c, d’alguns escrits de Dant», kafkià 
«Angoixós, opressiu» i volterià «Que té 
una actitud escèptica, irònica, irreve-
rent.» En canvi, no hi ha, en el DIEC-2, 
una accepció anàloga per a cartesià, 
adjectiu profusament usat amb el valor 
«Que raona d’una manera clara, lògica 
i ordenada, sense afi rmacions gratuïtes 

LÈXIC

El DIEC-2 no recull cervantí; en canvi, hi trobem 
quixot (nom comú), quixotada, quixotesc...

6.  A més de julià, «relatiu o pertanyent a l’emperador romà Juli Cèsar» 
i «instituït per Juli Cèsar», el DIEC-2 ha recollit els diversos derivats 
de Cèsar, que tenen un valor més general: cèsar mateix, com a forma 
habilitada, cesari, cesarià, cesarisme i cesarista.

7.  El DIEC-2, si bé admet bonapartisme, ha prescindit de la forma corre-

lativa bonapartista, ben usual amb el signifi cat evident de «seguidor 
del bonapartisme».

8.  El DIEC-2 recull també el terme desestalinització, que designa el pro-
cés polític que va tenir lloc a l’extingida Unió Soviètica després de la 
mort del dictador Stalin.

Carles Riba, tan inclinat a usar adjectius i 
noms derivats de noms d’escriptors cèle-
bres, també va originar el seu: ribià.
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o no demostrades». Pel que fa a dan-
tesc, escau de fer observar que el seu 
ús habitualíssim, gairebé tòpic, amb el 
segon valor, ha gairebé invalidat el que 
té amb el valor principal.

Algunes accepcions secundàries 
tenen un altre caràcter, com el que el 
DIEC-2 admet per a isabelí «relatiu o 
pertanyent a l’estil decoratiu que es donà 
durant el regnat d’Isabel II d’Espanya».

Com hem dit, el DIEC-2 no s’ha enca-
ra decidit a admetre mussolinià, que al 
costat de «relatiu o pertanyent a Benito 
Mussolini» és usat molt sovint per a refe-
rir-se a un estil, en certes manifestaci-
ons, com és ara l’arquitectura, ampul·lós, 
monumental, fatxender i grandiloqüent.

No és pas gens infreqüent que alguns 
d’aquests termes que comentem siguin 
usats amb valors que obeeixen a una per-
cepció subjectiva. És clar que en podrí-
em trobar molts exemples, però ens refe-
rirem únicament a l’ús que fa Joaquim 
Ruyra, en una de les seves narracions9, 
del terme homèric, ús que sembla que 
ja havia cridat l’atenció d’alguns crítics, 
com Carles Riba i Mn. Manuel Balasch. 
Ruyra, descrivint els frares del convent 
de franciscans de Blanes, diu que eren 
«uns homes colrats de sol, massissos i 
majestuosos com personatges homè-
rics». Segons Mn. Balasch, costa de 
veu   re que uns frares poguessin tenir un 
aspecte homèric. Riba, en canvi, parla 
de «l’alta joia que anima homèricament 
les narracions de Joaquim Ruyra».

El valor variable dels sufi xos -ià i -ista
Alguns derivats de noms de persona 

admesos pel DIEC-2 són dobles. Volem 
dir que un mateix nom propi ha originat 
dos derivats diferents, l’un amb el sufi x 
-ià i l’altre amb el sufi x -ista: darwinià i 
darwinista, fabrià i fabrista, lul·lià i lul·lista, 
marxià i marxista (i probablement alguns 
altres). I escau de preguntar-se si, d’una 
manera sistemàtica, cal atribuir valors 
anàlegs a tots els derivats formats amb el 
primer d’aquests dos sufi xos, i clarament 
diferenciats, i potser, fi ns i tot, oposats als 
valors, també anàlegs, dels derivats obtin-
guts per mitjà de l’altre sufi x.

En principi, hom podria creure que els 
derivats en -ista són més proclius a adqui-
rir un signifi cat amb una certa càrrega 
negativa, aplicats a persones afectades 
per tendències sectàries i dogmàtiques, al 
costat dels derivats en -ià, que tindrien un 

valor més positiu o més neutre. Però el fet 
és que l’anàlisi d’una bona massa d’exem-
ples no confi rma aquesta percepció.

Així, si comparem formes com cris-
tià i budista, luterà i calvinista, i hitlerià 
i franquista, podem arribar fàcilment a 
la conclusió que només per raons for-
mals es va preferir, segurament d’una 
manera gairebé mecànica i indelibera-
da, un dels sufi xos o l’altre. Les evidents 
connotacions dels dos darrers exemples 
adduïts, hitlerià i franquista, són per-
fectament anàlogues i s’han produït al 
marge de la sufi xació.

Així mateix, si comparem dues for-
mes admeses en el DIEC-2, wagne-
rià (Wagner) i petrarquista (Petrarca), 
és més aviat el primer, obtingut amb 
el sufi x -ià, que associem amb la idea 
d’un cert proselitisme combatiu.

Amb tota probabilitat, per raons histò-
riques, de tots els noms derivats en -ista, 
és el referent a Karl Marx, és a dir, mar-
xista, aquell que més relacionem amb la 
idea d’una actitud combativa i ultrance-
ra, sectària, agressiva i intransigent. És per 
això que, paral·lelament a marxista, es va 
crear després la forma marxià. Segons el 
DIEC-2, marxista vol dir «pertanyent o 
relatiu al marxisme», mentre que mar-
xià signifi ca «relatiu o pertanyent a Karl 
Marx». És una manera de dir que els 
marxians són els qui es dediquen, d’una 
manera objectiva i científi ca, a l’estudi 
de l’obra de Karl Marx, sense que això 
vulgui dir, ni de bon tros, que propugnin 
l’aplicació pràctica de les seves doctrines 
i del seu sistema. D’una manera molt més 
suau i amorosida, fabrista «partidari del 
fabrisme» seria el terme anàleg o paral·lel 
a marxista, i fabrià «relatiu o pertanyent 
a Pompeu Fabra o a la seva obra» seria 
el terme anàleg de marxià. Si bé les dues 
defi nicions del DIEC-2 són més aviat neu-
tres, no es pot pas negar que en alguna 
ocasió fabrista ha estat usat amb una mar-
cada reticència o, fi ns i tot, amb algunes 
connotacions més aviat negatives. Les 
defi nicions de lul·lista i lul·lià són anàlo-
gues, però avui per lul·lista, més que no 
pas «partidari del lul·lisme», generalment 
entenem «estudiós de l’obra de Llull».

Com hem dit, el DIEC-2 no recull ni 
maragallià ni maragallista. Però els termes 
han estat repetidament usats per molts 
crítics, especialment per Carles Riba, el 
qual va establir entre ells, com a desig-
nacions personals, una distinció que ha 

esdevingut cèlebre. És el mateix Riba10 
qui ens diu que empra el mot maraga-
llià «referint-se a un cert tipus de senti-
mental, complagut en el que podríem 
anomenar un esteticisme de l’enfebrada 
puresa, i que inconscientment prolonga 
i disminueix el que per al Mestre fou una 
situació inicial i, millor encara, un punt 
d’arrencada: el modernisme». Pel que fa 
als maragallistes, són aquells a qui Riba 
suggereix tot de tasques a fer relatives a 
l’aprofundiment en l’estudi i el coneixe-
ment de Joan Maragall. Aquí, doncs, és 
maragallià i no maragallista el terme pro-
veït d’una certa connotació negativa.

La conclusió, per tant, és que en 
molts casos la tria del sufi x és arbitrària. 
I que si un nom propi de persona per-
met la formació de dos derivats, quan 
es tracta d’usar-ne un amb un nou valor, 
que es vol distingir d’un altre d’anterior, 
es tria, simplement, el derivat que encara 
està disponible.

Els compostos
Els mots obtinguts a partir de noms 

propis de persona, un cop creats es com-
porten com les altres formes lèxiques, és 
a dir, que, al seu torn, amb la intervenció 
de diversos prefi xos originen la formació 
de noves unitats lèxiques, d’acord amb 
les possibilitats semàntiques i formals de 
cada cas. Són de destacar les formades 
amb els prefi xos anti-, neo-, post- i pre-. 
En el DIEC-2 hem trobat les següents:
— anticristià;
— neodarwinista, neohegelià, neokan-
tià, neolamarckià, neopitagòric, neo-
platònic, neotomista;
— postkantià;
— precristià, prerafaelita, precolombí, 
presocràtic. Entre nosaltres s’ha usat 
pre-fabrià en incomptables ocasions.

Es tracta d’unes sèries obertes, amb 
una creació incessant de noves for-
mes, que els diccionaris, certament, no 
poden pas acollir en la seva totalitat.

Finalment, i tornant a la derivació, 
notem l’ús d’adverbis en -ment, formats, 
com és normal, sobre la forma femenina 
dels adjectius. En el DIEC-2 hem trobat 
platònicament i quixotescament. Però la 
lectura de textos escrits ens donaria una 
bona rastellera de casos. En els de Carles 
Riba, per exemple, en què trobem tants 
derivats de noms personals (goethià, 
novalià, kierkegaardià, pujolsià, cam-
bonià, gandhista...), hem observat tam-
bé alguns adverbis en -ment: cartesiana-
ment, rabelaisianament, homèricament, 
pascalianament... ✦

9.  Joaquim Ruyra, Les coses benignes, dins Jacobé i altres narracions, MOLC, Edicions 62, p. 168.

10.  Carles Riba, pròleg a Antologia poètica de Joan Maragall, Biblioteca Selecta, Barcelona 1954.
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En un interessant article d’Albert Ja né 
(LLENGUA NACIONAL, 60, p. 30) titu-
lat «Algunes notes lèxiques», es fa 

referència al cognom Mascarell i es diu 
que no té res a veure amb el nom de 
l’ocell Sula bassana [avui, Morus bas-
sanus], dit ara mascarell, un ocell marí 
que es capbussa i que «no té nom popu-
lar en català». Jané ens recorda que la 
denominació fou proposada per Salva-
dor Maluquer davant la necessitat de 
trobar-ne una que fos escaient, per la 
qual cosa es basà «en el traç negre que 
duu entorn dels ulls i que tant destaca 
enmig de la coloració general blanca».

Amb l’ànim d’oferir una informació 
complementària, volem aportar algu-
nes dades extretes dels materials que 
conformaran el nostre Atles ornitonímic 
de les illes Balears (AOIB) i que invali-
den amb escreix la creença de Joaquim 
Maluquer, que aquest ocell no té nom 
popular en el domini lingüístic, ja que 
almenys a les Illes en té de sobra. Da -
vant allò que hem constatat en escor-
collar les poblacions més acostades al 
litoral, pensam que si no en té en cata-
là continental és perquè no s’han fet 
reculls sistemàtics amb la intensitat que 
pertoca. Us oferim allò que sabem a les 
Balears dels noms populars de tal ocell 
pelàgic. Abans, però, convé deixar ben 
clar que els ornitònims passen d’una 
espècie a una altra amb manifesta faci-
litat. De vegades, ho fan per la similitud 
de les espècies, però no sempre és així. 
Pot ser també, i aquest deu ser el cas, 
que canviïn perquè tots dos ocells són 
molt desconeguts de la majoria dels qui 
els han vist alguna vegada.

A les illes Balears hem recollit un 
total de quinze denominacions, inclo-
ent-hi les variants d’un mateix lexema. 
Les podem classifi car, grosso modo, en 
dos grups, el primer dels quals seria for-
mat per les que semblen ser les pròpies 
de l’espècie, i el segon reuniria les que 
s’hi han desplaçat des del gènere Ster-
corarius o d’altres espècies. Els ocells 
d’aquest gènere de fematers compar-
teixen amb el M. bassanus el medi, 
igualment pelàgic, i, com ell, són més 
aviat rars. De coloració obscura i un 
poc més grossos que els làrids, tenen el 
costum de perseguir les gavines, per tal 
de robar-los el menjar quan aquestes, 

terriblement espantades, el regurgiten. 
Segurament tampoc no en rebutgen els 
excrements.

Entre els noms del primer grup tenim 
els qui fan referència al costum que té 
de capbussar-se des de l’aire. De For-
mentera, sabem el de cabussoner; de 
Menorca, els de soter i sotero, i del sud 
de Mallorca, el de sotaler. Un altre, 
boguer, típic del sud-oest de Mallorca, 
fa referència a la se   va alimentació, 
ja que ens diuen que menja bogues, 

peixos pelà-
gics de l’es-
pècie Boops 
boops, que 
com  pareixen a les illes per Sant Antoni, 
que és precisament quan se sol veure 
l’ocell. Quant al nom de boix, que a 
Eivissa s’estén sobretot pel llevant i a 
Formentera per la part de ponent, és 
clar que al País Valencià designa l’Ay-
thya ferina, però en desconeixem la 
motivació i és mal de dir quin dels dos 
animals en fou el primer referent. El fet 
que el DCVB identifi qui el boix d’Ei-
vissa amb la mateixa anàtida fa pensar 
que l’entrada corresponent té fretura 

d’informació, ja que els entrevistats no 
solen dubtar en dir que és el M. bassa-
nus. A la zona des Cap de Barbaria es 
fa servir gavilà, que el DCVB dóna com 
a nom d’una gavina, entre altres opci-
ons ornitonímiques que no interessen 
aquí. Seguidament, en parlar del segon 
grup de noms, veurem que les gavines 
hi tenen relació.

Tant a Mallorca com a Eivissa, cam-
pen els apel·latius desplaçats des dels 
Stercorarius. Així, merdagoler és pro-
pi de quatre poblacions del sud-est de 
Mallorca i els barbarismes càgamo i 
càgano de les Pitiüses (cagalo [sic] apa-
reix a la costa mallorquina de ponent, 
on pot haver arribat des d’Eivissa). A 
l’est de Menorca, gavino, i al nord de 
Mallorca, gavinot, delaten una gènesi 
a partir dels làrids, als quals es poden 
assemblar quan es veuen des de lluny 
o amb falta de nitidesa. La masculinit-
zació i el sufi x augmentatiu-despectiu 
marquen les diferències. És difícil saber 
si alcatràs procedeix o no del castellà. 

Sobre els noms baleàrics 
del mascarell (Morus bassanus)
Cosme Aguiló / Antoni Mestre

Diferents mostres del Morus bassanus, tretes d’internet
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Joan Coromines (DECat, I, 161) només deixa clar 
que és compartit per les tres llengües hispàniques 
i en reporta una etimologia a partir d’un mot àrab 
amb el signifi cat de ‘espècie d’àguila marina’. Alca-
tràs afl ora en les enquestes fetes a punts isolats i 
distants, tant de Mallorca com de les dues Pitiüses. 
Una segona denominació amb caiguda de l’article 
àrab, catràs, que té més aires de ser autòctona, surt 
al sud d’Eivissa i a Formentera. Cristòfor Despuig, 
en els Col·loquis..., referint-se als Stercorarius, diu 
que «los carcatrossos persegueixen a les gavines 
no per a matar-les a elles sinó per a menjar-se lo 
que purguen del ventre de esta manera, que cor-
rent tras elles les vénen a estrènyer en tanta manera 
a les pobretes que de pura por que tenen les fan 
femtar en l’ayre, y ells de bol prenen la femta y de 
allò se seven».

El Morus bassanus, en les enquestes per a 
l’AOIB ha estat identifi cat amb un nom cinquan-
ta-vuit vegades, sense comptar quatre casos rebut-
jats per l’evidència de la seva invalidesa, a través 
del mateix nombre d’enquestes, en les quals han 
participat setanta-vuit informants. La denomina-
ció de més freqüència d’aparició és la de catràs, 
amb tretze ocurrències. Davant tals resultats, 
tenim quasi la certesa que a la resta de les cos-
tes catalanes es troben encara subjacents per a 
la ciència altres ornitònims que no dubtam que 
són del màxim interès i que, una vegada localit-
zats, podrien usar-se d’una manera paral·lela al 
de mascarell, l’artifi ci del qual ha fet, certament, 
bona fortuna entre els ornitòlegs, que, per regla 
general i salvant honorades excepcions, no aca-
ben de copsar el gruix de la sapiència popular. 
Desitjam que la publicació de l’AOIB, que inten-
tam acabar d’enllestir, pugui resoldre molts pro-
blemes relacio nats amb els noms dels ocells des 
d’òptiques tan diverses com atractives. ✦
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geòlegs (montínsula, que proposa dir-
ne també el Diccionari de geologia).

Aquest darrer aspecte és clarament 
el que presenta el paisatge de la con-
trada del Carxe, aquest enclavament 
català de la regió de Múrcia on es par-
la del «bell catalanesc del món». Alti-
plà d’uns sis-cents metres, si fa no fa, 
veus com de sobte s’alça fi ns quasi els 
mil quatre-cents i gairebé a cop d’es-
padats la serra homònima, més ben 
dit, la muntanya el nom de la qual és 
emmanllevat per la contrada que pre-
sideix per a nom també seu.

nes de desguàs incert (amb «fondets», 
per exemple, sense sortida, on l’aigua 
s’atura) i amb cordons litorals de dunes 
que en barren el pas, facilitant-hi així la 
formació de marjals i la barreja d’aigua 
dolça i salada.

País muntanyós a la riba esquerra 
de la rambla del Vinalopó, predomina, 
en canvi, el terreny pla a la seva riba 
dreta, sobretot com més ens endinsem 
sud enllà. En aquest sector pla, de tant 
en tant, però, s’aixequen abruptament, 
de cop, muntanyes solitàries, diríem a 
manera dels inselbergs o monts illa dels 

Termes geogràfics del sud valencià

Carles Domingo

Comarques del Baix Vinalopó i Valls del Vinalopó (Camp d’Elx)
MAPA: Atles de l’Enciclopèdia Catalana

Una reeixida excursió per terres 
de la punta extrema del nostre 
domini lingüístic ens ha permès 

poder donar una ullada als referents 
d’uns quants termes topogràfi cs que 
apareixen en la toponímia d’aquells 
verals. Alguns d’aquests termes, que 
solen fer de genèrics en el nom de 
lloc, potser sobtaran a qui pertanyi de 
ple a la variant oriental del nostre idi-
oma, per bé que no pas tots es troben 
en exclusiva en aqueix sector fi nal del 
sud valencià i, de fet, la majoria són 
compartits d’una manera o d’una altra 
per tot el català occidental, i no és pas 
insòlit fi ns i tot trobar-ne algun d’esca-
dusser en el domini del català orien-
tal; si més no, a la perifèria. No cal dir, 
tanmateix, que els termes de què fem 
qüestió és ací que hi preponderen.

No qüestionarem pas la genuïni-
tat d’aquests mots, per bé que adver-
tim d’antuvi que semblen unes parau-
les arrelades pregonament en la parla 
pròpia del país; per tant, que no és pas 
improcedent que siguin usades en el 
seu àmbit.

Els mots a considerar, en principi, 
són els següents: cabeç i cabeço, tossal 
en la seva pronúncia [tussal], canyada, 
fondó, marjal i assarb. Farem una pas-
sada, així mateix, per alguns altres dels 
termes que es troben per a anomenar 
els accidents del relleu, els quals, però, 
són d’un ús molt més general, almenys 
en el valencià; així, per exemple, alt o 
altet o lloma.

En l’exposició que en fem, seguim 
majoritàriament Coromines, les consi-
deracions del qual no són pas desmen-
tides per la comprovació in situ.

Els indrets visitats pertanyen a les 
comarques del Baix Vinalopó (Camp 
d’Elx, en una denominació més tradi-
cional) i de les Valls del Vinalopó. Hi 
ha, per una altra part, el cas de Guar-
damar, el terme del qual, en trobar-se a 
la riba dreta del Segura, és dubtós si no 
fóra millor d’adscriure al Baix Segura; 
fi siogràfi cament hi pertany, per bé que 
no hi pertanyi lingüísticament.

Es tracta d’uns paratges proverbi-
alment ressecs, amb extensions pla-
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Hi ha alguna elevació del terreny, el 
topònim de la qual és un mot compost 
amb el radical mont-. Així, per exem-
ple, el turó vora mar anomenat Mont-
caio, a Guardamar, o bé el Mont alt, el 
cim extrem vers ponent de la serra de 
Crevillent. Recordem també el Mont-
cabrer, el punt més alt de la serra de 
Mariola (l’Alcoià), que, si bé es troba 
fora de la zona considerada, podríem 
dir que forma part del mateix sistema 
muntanyós que parcialment l’afecta.

No manquen tampoc els termes llo-
ma i llometa, molt generals al valencià 
en els noms dels relleus allargats. Per 
esmentar-ne sols algunes ocurrències, 
retraiem del Carxe la lloma Llarga i la 
de l’Àguila o la llometa del Cementeri.

Els punts més alts de les eleva ci-
ons del terreny són coneguts prefe-
rentment com a alts o altets, l’un o 
l’al  tre segons la seva magnitud. Com 
a cosa curiosa esmentem, així mateix, 
que el punt culminant de la serra del 
Carxe es diu la cima de les Gralles, 
i altrament, més humil, al sud de la 
Canyada del Trigo hi ha un turonet 
compartit pels municipis de Jume-
llo i Favanella (en castellà, Abani-
lla), que és conegut per l’alt de la 
Cima o simplement, la Cimeta. Això 
representaria uns casos únics de l’ús 
d’aquest genèric teòric en la toponí-
mia dels Països Catalans, segons el 
que nosaltres sabem i segons les nos-
tres investigacions.

Afegim, fent un incís, que la parau-
la Carxe prové, segons Coromines, del 
mot romànic anterior a la Reconques-
ta que anomenava el càrritx, un canyís 
molt abundant a les Balears però que 
creix també al País Valencià (i encara a 
Catalunya, al Garraf). A València el seu 
nom és, però, carrís, i així, per exem-
ple, tenim el barranc del Carrís, que 
esmenta Coromines, al Pinós de Monò-
ver (Valls del Vinalopó), o bé la peda-
nia que hi ha devers l’antiga albufera 
d’Elx, anomenada els Carrissars.

Termes generals
Farem ara un repàs ràpid pels mots 

cabdals de la terminologia sobre el 
relleu per aquests verals del valencià 
meridional. També farem esment d’al-
guns termes que podríem considerar 
secundaris, però que ens han cridat 
l’atenció per la seva singularitat o bé 
per tal com és de sorprenent trobar-
los tant cap al sud. De tota manera, 
els termes que semblen gairebé pri-
vatius de la contrada tindran un trac-
tament a part.

Les unitats orogràfi ques són cone-
gudes majoritàriament com a serres. En 
la contrada del Carxe, en el contacte 
pel nord amb el domini del castellà, hi 
ha una denominació que deu ser tauto-
lògica, la serra del Serral, perquè amb 
serral sembla que ja n’hi hauria prou. 
Part de la carena d’aquest relleu és un 
pla i es diu el pla del Serral.

LÈXIC
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Esmentant cims, però fent-hi refe-
rència no pas per llur eminència sinó 
per l’aspecte formal o constitutiu que 
presenten, tenim els cabeços i les 
penyes. Dediquem, més endavant, tot 
un apartat als primers; quant al genè-
ric penya, cal tenir en compte que no 
s’aplica solament a cims. Com que al 
que realment es refereix el mot és a la 
constitució pètria del lloc que anome-
na, tant es pot trobar en el nom d’un 
cim rocós com en qualsevol altre afl o-
rament o formació de roca del terreny; 
així, posem per cas, uns espadats com 
les penyes de l’Assuara, nom d’uns 
tallats de la serra del Carxe. 

En aquest darrer sentit tenim l’impo-
nent relleu de la penya del Sit, que és una 
mola quadrangular de rocam cretaci, que 
penja damunt mateix de la població de 
Petrer. La transcripció que el castellà ha 
fet d’aquesta muntanya en la cartogra-
fi a estatal l’ha convertida grotescament 
en una penya del Cid, amb aquell deler 
malaltís de trobar pertot arreu del País 
Valencià la petjada de l’heroi mític de 
Castella. En realitat, sit deu procedir del 
llatí sectum, això és, tallat.

El senyor Joan-Carles Martí ens cri-
da l’atenció sobre l’existència del mot 
molar en el topònim serra del Molar 
de la serreta que separa Guardamar del 
Camp d’Elx. Es tracta, diu, d’un relleu 
que a la part de dalt fa una «planissa». 
Talment, doncs, com el relleu tabular 
conegut com a mola, un terme l’accep-
ció orogràfi ca del qual prové sens dub-
te d’un trasllat metafòric del signifi cat 
primordial de ‘pedra de moldre’.

Val a dir que aquest derivat de mola, 
que és molar (el qual sobretot a la Riba-
gorça anomena superfícies d’alta mun-
tanya cobertes de grans blocs de pedra 
o bé on aquesta mena de pedram gros 
abunda), és un nom compartit per 
diversos nuclis de població. Tenim així, 
per exemple, al Priorat, el poble ano-
menat el Molar. Doncs bé, en aquesta 
serreta d’Elx també n’hi havia hagut un 
amb aquest nom: un Molar, però, que 
era conegut, no sabem si ofi cialment, 
com a Sant Francesc Xavier.

En el nom d’un turonet que hi ha 
davant de la Torre del Rico –potser el 
nucli de població més antic de la con-
trada del Carxe, anterior a la repobla-
ció valenciana– trobem el representant 
valencià dels mots del català del Prin-
cipat esllavissada o ensulsiada; això és, 
solsida, que és com es diu simplement 
(amb l’article) l’altet en qüestió.
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de la catalanització aparent que repre-
senta cabeç enfront de cabeço. En tot 
cas, l’«enorme, antic i constant arre-
lament toponímic» descarta que sigui 
un simple manlleu del castellà. De fet, 
n’hi ha un testimoniatge escrit de fi nals 
del segle XIII en un document publicat 
per Martínez Ferrando, on es fa referèn-
cia als Cabeçolos de Cullera.

En les descripcions geogràfi ques i 
en la cartografi a del sud valencià se sol 
trobar en la denominació d’alguna de 
les seves muntanyes conspícues la for-
ma cabeçó. Així, posem per cas i ben 
rellevant, el cabeçó d’Or, un dels tos-
sals més vistents de tot l’Alacantí. Però 
el sufi x -ó, que mostra aquesta variant, 
confereix, com sabem, valor de dimi-
nutiu en la nostra llengua al nom al 
qual s’ajunta, cosa més aviat incon-
gruent per a anomenar específi cament 
relleus notables com aqueix. Creiem 
més aviat que aquests cabeçons deuen 
ser fruit d’una catalanització superfi ci-
al del castellà cabezón, precisament el 

terme que trobem per a la denomina-
ció dels puigs susdits en la cartogra-
fi a ofi cial espanyola. Una toponímia, 
aquesta, que és seguida religiosament 
en l’edició de les sèries que hom posa 
a l’abast del gran públic, com ara els 
mapes de carreteres o bé els mapes 
turístics.

En realitat, quan el que és signifi ca-
tiu d’un cabeç concret és la seva poca 
alçada, això se sol expressar amb l’ad-
junció del sufi x -ol, a vegades combi-
nant -ol amb -et. És a dir, originant el 
terme cabeçol i cabeçolet, que segons 
Coromines, es troben en el nom de 
molts turonets de la conca del Xúquer. 
Hi pot haver, també, l’ús del sufi x -ó, 
diminutiu, per bé que el susdit fi lòleg 

Els cabeços i els tossals
Molts dels cims d’aquestes terres 

meridionals són identifi cats en la topo-
nímia com a cabeços. El cabeç és un 
puig de culminacions i contorns arrodo-
nits, o almenys això és el que hi preval. 
En tot cas, és un cim amb un modelat 
sense arestes vives, com escau al rocam 
calcari amb què són fetes preferentment 
les muntanyes d’aquesta zona. Per una 
altra part, el cabeç sol ser en general alt, 
és clar, en funció del seu nivell de base; 
és a dir, el cabeç és un cim d’una alçà-

ria que es veu rellevant.
El terme cabeç és pro-

pi del valencià i es pre-
senta en dues variants 
–cabeç, tal qual, i cabe-
ço–, les quals es repar-
teixen el territori a parts 
si fa no fa iguals. Cabeç 
es queda la franja de l’est 
i cabeço, la de l’oest. Al 
sud extrem, però la pri-
mera variant s’ha extingit 

(si és que hi ha existit mai), desplaçada 
pertot arreu per la forma cabeço.

Segons Coromines, no cal atribuir 
a la interferència castellana la forma 
amb o fi nal, sense accent, tal com ens 
ho podria fer pensar la situació del seu 
domini, que es troba precisament en la 
zona limítrofa amb Castella. Probable-
ment, diu, les dues variants ja hi eren 
abans d’esdevenir tot el territori país 
català. O bé és més segur que siguin 
formes pròpies dels parlars romànics 
anteriors a l’arabització. Potser fi ns i 
tot cabeço era aleshores l’única realit-
zació existent, i és aquesta mateixa ara-
bització que hi propicià la pèrdua de la 
o fi nal en la zona oriental més poblada; 
val a dir: l’acompliment abans d’hora 

A les canyades ja ens hi referim 
més endavant. Altres termes, de fet els 
dominants, per a indicar els indrets 
d’escolament de l’aigua són les ram-
bles i els barrancs. Les rambles les tro-
bem amb preferència a les planes, i 
els barrancs a les zones de muntanya. 
Barranc, però, té més valor d’orònim 
que d’hidrònim. Esmenta més una 
incisió fonda excavada en un cos-
ter que no pas un canal d’evacuació 
d’unes aigües, ací certament efíme-
res. Advertim, però, que les rambles 

també poden haver excavat solcs pre-
gons en el pla. Així, per exemple, el 
Vinalopó quan travessa la ciutat d’Elx, 
que cal franquejar amb ponts de vega-
des espectaculars, com és ara el de la 
Generalitat.

Els mots antònims per a referir-se als 
costats d’una muntanya segons l’expo-
sició solar, és a dir, les obagues i els 
solells del català oriental, ací són repre-
sentats per la parella ombria i solana, 
altrament com almenys en tota la resta 
del valencià. Una mateixa serra es pot 
dir una cosa o l’altra segons el costat 
per on es miri; així, per exemple, s’es-
devé a Monòver. Ombria sovint es tro-
ba escrit umbria, per adaptació al mot 
castellà corresponent.

MAPA: Atles d’Enciclopèdia Catalana Penya del Sit           FONT: Internet
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enclotat que hi ha immediatament a 
l’oest de la població.

Hem aplegat els fondons següents:
— Nuclis de població: el Fondó de 

les Neus, el Fondó dels Frares i el Fon-
dó de Monòver.

— Indrets: un Fondó (citat per Coro-
mines), indeterminat, a Mutxamel (Ala-
cantí); els Alfondons, partida rural de la 
Vila Joiosa (la Marina) i el Fondonet, al 
Pinós de Monòver.

— Retret per la Geografi a general 
dels Països Catalans: el Fondó de les 
Carboneres, al sector de muntanyes 
bètiques, situat devers la dreta del Vi -
nalopó.

Afegim fi nalment que en la paraula 
fondó, seguint Coromines, hi ha una 
base romànica pre-catalana a la qual 
es devia afi xar la desinència del plural 
de l’àrab -un, esdevinguda -ó en cata-
là. És a dir, i parafrasejant l’il·lustre fi lò-
leg, fondó no és sinó un mossarabisme 
toponímic fi ltrat per l’àrab.

No ens penséssim amb tot això que 
clot sigui un mot estrany en la contrada. 
Per exemple, un dels espais humits pro-
tegits que té el terme municipal d’Elx es 
diu el Clot de Galvany. Hi ha ben pre-
sent, a més, la variant amb re- intensiu, 
reclot; si més no, en la toponímia. Així, 
posem per cas, hi tenim la serra dita del 
Reclot, entre la Romana i Monòver, o 
bé el reclot des Anoveres, a l’Alguenya. 
Val a dir que reclot, Coromines el defi -
neix com a ‘clot recòndit’, potser ins-
pirat per la citació d’Enric Valor (que, 
com sabem, era de la comarca pròxi-
ma de la Foia de Castalla) que dóna 
el DCVB: «Per les planes obertes, pels 
reclots amagats». 

esmenta haver-ne trobat tan sols un 
cas: el cabeçó de la Via (a Benigànim 
[Vall d’Albaida]).

Com podem llegir en l’obra coro-
miniana, el terme tossal no es troba 
gaire en ús com a apel·latiu normal 
al País Valencià; sí, en canvi, com a 
topònim o com a genèric toponímic. 
I curiosament hi reapareix la pronún-
cia anòmala tussal, característica de 
bastants punts del català occiden-
tal pirinenc. A València, Coromines 
l’enregistra en la rodalia immediata 
de Castelló de la Plana, al nord de la 
ciutat, i en unes poques localitats de 
la Marina i l’Alacantí. En dóna com 
a lloc més meridional Sant Vicent de 
Raspeig, amb l’anomenat Tussal Reó 
(és a dir, en el dialecte oriental, Tos-
sal Rodó).

A Guardamar hem pogut tenir notí-
cia, però, d’uns tussals més meridio-
nals. Amb aquesta variant els guar-
damarencs de soca-rel anomenen les 
dunes, diu J.C. Martí; unes dunes, val 
a dir, que poden arribar a fer quaranta 
metres, que en llur avanç amenaçaren 
en el segle XIX de soterrar gairebé tot el 
poble, i per això foren fi xades. Doncs 
bé, tenim, si més no, que les que hi ha 
a la riba esquerra de la gola del Segura 
han donat nom modernament a la zona 
de platja contigua, coneguda així, per 
aquest motiu, com la platja dels Tus-
sals, per bé que hom s’esforça per gra-
fi ar el mot en la forma estàndard.

L’accepció topogràfi ca de cabeç 
no apareix en els diccionaris del IEC; 
sí, en canvi, en el DLC de l’Enciclopè-
dia, enciclopèdia que, per cert, enre-
gistra el topònim cabeçó d’Or.

Els fondons
Crida l’atenció, quan donem una 

ullada als topònims d’aquestes ter-
res meridionals, un nom que sembla 
genèric (això és, comú), perquè sol 
anar acompanyat d’un altre que en 
diu la pertinença, constituint-se així la 
denominació específi ca d’un lloc con-
cret. Aquest nom és el mot fondó, que 
podem trobar, tant anomenant nuclis 
de població (alguns de prou notoris, 
com ara el Fondó de les Neus), com 
alguns indrets o partides de terreny. 
Cal pensar que si tots aquests punts 
comparteixen d’una manera o altra en 
el seu nom el mateix terme fondó, és 
que aquest mot deu fer referència a 
alguna característica especial en què 
coincideixen tots.

En efecte, tots aquests llocs sembla 
que comparteixen una mateixa parti-
cularitat fi siogràfi ca: el fet de trobar-se 
en unes depressions gairebé endorrei-
ques, això és, en uns terrenys depri-
mits, amb tan poc desnivell que l’ai-
gua no té gairebé per on sortir. Si es 
confi rmava que tots els paratges que 
tenen en llur denominació fondó pre-
senten la singularitat suara esmentada, 
el mot es podria prendre ben bé com 
un terme autòcton a tenir en compte 
per a anomenar específi cament aques-
ta mena de clots quasi o del tot endor-
reics. La vall on es troben el Fondó de 
les Neus i el dels Frares és indiscuti-
blement un d’aquests clots. I, de fet, 
la Geografi a general dels Països Cata-
lans, quan explica el terme del poble 
de l’Alguenya (Valls del Vinalopó) es 
val del terme fondó, que tracta com a 
nom comú, per a descriure el paratge 

Plànol de la ciutat 
de Guardamar 
amb la zona 
dels tossals ampliada
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mortes, que va trobant ara i adés, no 
sols vora mar sinó també més endins. 
Són les marjals, que en aquestes con-
trades planes, poc avinents a deixar 
escolar fora la poca aigua de terra 
endins que hi ha pogut entrar, tenen 
terrenys òptims per a poder-se formar. 
Les marjals són, de fet, aiguamolls 
litorals o que es fan al costat d’algu-
na massa d’aigua estancada, com ara 
un estany o una llacuna. Són espais 
d’aigües somes, on es cria una vege-
tació peculiar. De vegades amb plan-
tes com la barrella, que s’agraden dels 
medis salins (les plantes halòfi les, que 
se’n diu), perquè sovint les marjals es 
fan sobre terreny salí o bé en llocs on 
a l’aigua dolça s’hi barreja aigua de 
mar. Les marjals en aquest cas són més 
aviat saladars.

El terme marjal és ben vivaç a les 
Illes i també al País Valencià. No es 
troba al Principat (llevat d’Ulldeco-
na, al Montsià) ni a la Catalunya del 
Nord, on per a expressar els terrenys 
anàlegs s’usen altres termes, com, 
per exemple, marenda al Rosselló (o 
si el terreny és salí, salelles) i mares-
me o maresma a la costa del Princi-
pat, i aiguamoll o aiguamoix com a 
termes més generals i que no necessi-
ten per a poder-se aplicar la situació 
costanera.

Indiquem de passada un sinònim 
valencià de marjal: mareny, que es tro-
ba a la costa entre el Xúquer i Dénia.

Com a prova de la vigència de la 
paraula en qüestió, esmentem que el 
terme municipal de Guardamar es divi-

estreta que queda entre dues elevaci-
ons acostades, com diu el dicciona-
ri d’Alcover-Moll. Tenim així, com a 
exemple més conegut i antic (ja surt 
en la Crònica de Jaume I), la Canada 
d’Ares, una rambla que pren aquest 
nom del de l’indret on neix –la Cana-
da; un altiplà que és una vallada entre 
muntanyes pròximes, que pertany al 
municipi d’Ares del Maestrat–. Com 
podem veure, un topònim on es con-
serva el duplicat antic de canya –cana– 
dels parlars pirinenc i occidental del 
català medieval. (Observem, per altra 
banda, el valor que ací té de genèric 
de curs fl uvial.)

En la terra del valencià meridio-
nal, a què dediquem primordialment 
aquest article, hem trobat també una 
d’aquestes canyades que són espais 
plans allargassats entre dos serrats de 
costers abruptes. La canyada de Garaia, 
una vall de la serra de les Pedrisses, 
que es troba ensorrada al sud i davant 
mateix del poble de la Romana, per 
bé que pertany al terme municipal de 
Monòver. 

La paraula canyada es troba sovint 
en el nom de nuclis de població. Tenim 
així la Canyada de Beric, al Matarranya; 
la de Biar, a l’Alcoià, i la dels Pins, un 
llogaret de Paterna, de l’Horta de Valèn-
cia; Canyada simplement, un agregat 
de Tortosa; la Canyada de Don Ciro i la 
Canyada Roja, caserius de Monòver.

A la contrada del Carxe hi ha dos 
nuclis de població amb aquest nom: 
la Canyada del Trigo i la Canyada de 
l’Alenya (que l’administració caste-
llana transcriu com de la Leña, i això 
que llenya es pronuncia a la comarca 
nyenya). S’ha de dir que la topografi a 
dels llocs on s’assenten aquestes peti-
tes poblacions en justifi ca, ben cert, 
el nom, sobretot en la segona, on la 
presència d’aigua hi ha estat plena-
ment confi rmada. Cal convenir que 
en aquesta rodalia el terme canyada 
no manca pas en el nom de paratges 
no habitats i com a paraula caracterit-
zadora topogràfi cament de l’indret. Per 
exemple, la canyada de la casa Arosa 
(o d’Arosa) o la canyada dels Rincons.

Quant al valor d’assegador, a Mo nò-
ver, Coromines diu que n’hi ha tres o 
quatre d’anomenada.

Les marjals
L’excursionista atent que transita 

pel sud valencià s’ha d’adonar per for-
ça dels espais aigualosos amb aigües 

Les canyades
El mot canyada no és sinó sinònim 

de canyar; tots dos col·lectius indiquen, 
en primer lloc, un aplec de canyes. La 
canya és una planta lligada indissolu-
blement amb l’aigua; la trobem, per 
exemple, vorejant sèquies agrícoles i 
canals i, també, al fons de torrenteres 
marcant-ne en certa manera el curs.

Doncs bé, aquesta darrera ocurrèn-
cia és ara la que ens interessa, perquè 
ha donat lloc a una extensió de signi-
fi cat de canyada, devers una accepció 
orogràfi ca, en què designa, com diu 
Coromines, una ‘vall poc marcada, 
visible pel canyar del fons’. Una vall 
incipient, diríem nosaltres, en el fons 
de la qual potser ara ja no s’hi veuen 
canyes; però on probablement conti-
nua concentrant-se l’aigua, si més no 
al subsòl, i, per tant, on hi ha la possi-
bilitat d’aconseguir-ne.

S’ha de convenir que aqueix tras-
pàs de signifi cat sol esdevenir-se en 
zones àrides, sobretot en les d’aques-
ta característica de la frontera entre els 
dominis del català i del castellà. Potser 
per aquesta raó, canyada, amb aquest 
valor, és un mot compartit per ambdu-
es llengües. En el domini del català, 
trobem canyada en toponímia dins el 
valencià, sobretot el de la banda de 
ponent i el del sud, dins el català de la 
Franja d’Aragó i també a Tortosa. 

El significat de canyada al País 
Valencià ha tingut encara una altra 
derivació. El mot ha esdevingut així 
mateix sinònim d’assegador, és a dir, 
de via del bestiar transhumant, de camí 
ramader, com es diu en el català ori-
ental. La derivació es deu haver pro-
duït a partir del valor de vall incipient. 
Car sobretot en la indecisió direccio-
nal d’un pla és l’única cosa que asse-
nyala un possible guiatge devers qual-
sevol altre lloc d’enllà forà; altrament, 
la presència del canyar promet la no-
mancança d’aigua; doncs, dues bones 
raons per a escollir aqueixes torren-
teres que s’insinuen en el terreny per 
al pas del ramat –de la rabera, que 
diuen per allà–; un pas no en fi la índia 
sinó en columna més aviat espessa, 
que per això les carrerades solen ser 
amples, o almenys de vores més avi-
at desfetes, cosa a la qual la vall poc 
marcada que és la canyada no posa 
pas cap impediment.

El terme canyada pot designar oro-
gràfi cament no sols valls poc marca-
des sinó també el contrari, una vall 

Lliri de mar, una fl or que es pot trobar en 
les dunes fi xades de Guardamar
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deix en dos: la Marjal Primer i la Mar-
jal Segon1.

Les assarps o assarbs
Esmentem fi nalment el mot assarp, 

exclusiu de la zona de regatge del Baix 
Vinalopó, i que, segons el Dicciona-
ri de geologia, que és el que en dóna 
la defi nició més completa, és el nom 
que tenen les sèquies que a les salines 
serveixen per a conduir les salmorres 
i l’aigua de mar a les basses o d’una 
bassa a l’altra. És així mateix el nom 
de les sèquies de drenatge, que recu-
llen les aigües sobretot de regar i les 
de fi ltració. Alguns dels espais lacustres 
(l’albufera d’Elx, el Saladar...) del Vina-
lopó foren dessecats, parcialment o del 
tot, mitjançant assarps.

El mot assarp, Coromines tan sols 
l’ha sentit a Santa Pola i a Guardamar. 
És transcrit amb p fi nal en el Diccionari 
etimològic (on retreu l’assarp Ampla i 
l’Assarpeta, a Santa Pola), però amb b 
(assarb) en l’Onomasticon. Així mateix, 
amb b en el Diccionari de geologia i en 
el DLC. El DCVB ho fa amb p i, per una 
altra part, fa avinent que en les citaci-
ons antigues ja és tractat com a mot 
femení. No el recull cap dels dos dic-
cionaris del IEC. ✦
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DOMINGO i Francàs, Carles, Els noms de les formes del relleu, Societat d’Onomàstica 

– Institut Cartogràfi c de Catalunya, Barcelona 1997.
Diccionari de geologia (direcció: Oriol Riba i Arderiu), Institut d’Estudis Catalans – 

Enciclopèdia Catalana, Barcelona 1997.
Geografi a general dels Països Catalans (volum I) «El clima i el relleu», Enciclopèdia 
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VALOR, Enric, Millorem el llenguatge, Editorial Gorg, València 1971.
Diccionari de la llengua catalana, 9a edició, Enciclopèdia Catalana, Barcelona 1989.

Cartografi a
Atles dels Països Catalans, 1:300.000, Enciclopèdia Catalana SA, Barcelona 2000.
Atles universal català, Enciclopèdia Catalana SA, Barcelona 1983.
Fortuna, mapa 1: 50.000, Cartografi a militar de España. Mapa general sèrie L, hoja nº 

27-35 (892). Servicio geográfi co del Ejército, 1996.
Pinoso, mapa1: 50.000. Cartografi a militar de España, sèrie L, hoja nº 27-34 (870). 

Servicio geográfi co del Ejército, 1995.
Hem tingut a les mans, també, opuscles turístics editats pels ajuntaments d’Elx i de 
Guardamar. I ens ha estat particularment profi tosa la informació escrita que ens pro-
porcionà l’Ofi cina de Turisme de Guardamar, amb el Sr. Joan-Carles Martí al davant.

ADVERTIMENT
S´havia proposat, des de Sanchis Guarner o la Gran enciclopèdia catalana o bé el Nomenclàtor geogràfi c del País Valen-

cià, de l’any 1970, de desdoblar les terres situades a l’entorn del curs mitjà del Vinalopó en dues comarques, atenent a 
criteris lingüístics.

Per una part, les Valls del Vinalopó, de parla catalana i capital Novelda, i, per l´altra,el Vinalopó Mitjà, de parla caste-
llana i capital Asp; altrament, Elda, que es troba al costat mateix de Petrer, de llengua valenciana, era assignat a l’Alt Vina-
lopó, perquè compartia amb els pobles d´aqueixa comarca el castellà. Actualment, però, el criteri lingüístic no s´ha tingut 
en compte i s´ha constituït, amb les dues comarques proposades, una de sola, el Vinalopó Mitjà, en la qual així mateix 
s’ha inclòs Elda.

Val a dir que, atenent a la matèria de l’article, hem cregut preferible de respectar-hi la divisió en dues comarques de la 
zona considerada. 

1.  El valencià té solament en masculí singular els numerals. Val a dir que Enric Valor considerava incorrecte aquest ús, propi, diu, de la parla ràpida  
popular. Altrament, l’enregistrava solament en primer i segon.

Salines de Santa Pola (esquera), 
on hi ha la Torre de Tamarit (dreta)   
FONT. internet
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Catalunya del Nord i Mallorca
Notes per a una reflexió il·lativa
Andreu Salom i Mir (Mallorca)

Les relacions entre la Catalunya 
del Nord i Mallorca, que passaren 
per períodes de profunda conei-

xença i d’intercanvis continus (humans, 
institucionals, comercials…), molt 
particularment durant el regne inde-
pendent de Mallorques (el qual incloïa 
els comtats del Rosselló i la Cerdanya, 
la senyoria de Montpeller i els vescom-
tats de Carladès i d’Omeladès), es refre-
daren a partir del segle XVIII, arribant al 
desconeixement i distanciament més 
pregon, fi ns a tocar pràcticament els 
nostres dies, en què comença a entre-
llucar-se un redescobriment entre amb-
dues regions, si bé reduït bàsicament 
a relacions universitàries i contactes 
d’associacions culturals o lúdico-espor-
tives, a més de reunions de freqüència 
intermitent entre alguns nuclis d’escrip-
tors i intel·lectuals i conciliàbuls molt 
ocasionals de caire polític.

Quan Mallorca (i la resta de les Illes) 
s’integrà, per l’acció de Jaume I el Con-
queridor, en el complex político-cultu-
ral català, conformant una societat de 
llibertats i franqueses, s’anà repoblant 
de catalans («tots d’honrat lloc e de 
bo», com diria el cronista Muntaner), 
un bon nombre dels quals provenien de 
les comarques nordcatalanes, com ho 
prova el fet de la presència entre nosal-
tres de llinatges com Rosselló, Perpinyà, 
Vallespir, Sureda, Soler, Cerdà o Des-
catllar, i que corresponen a topònims 
de la Catalunya del Nord. En l’etapa del 
regne privatiu de Mallorca (de 1276 a 
1344), els seus reis sobirans (encara 
que aquests havien de reconèixer l’al-
ta sobirania dels comtes-reis de Catalu-
nya-Aragó) instal·laren la cort a Perpinyà 
(capital del Rosselló), concretament al 
castell de Perpinyà, dit també dels Reis 
de Mallorca (i que, sens dubte, constitu-
eix una de les mostres més notables de 
l’arquitectura civil gòtica catalana) per 
bé que la Ciutat de Mallorca n’exercia la 
capitalitat mercantil i marítima (amb el 
seu Consolat de Mar), capaç de compe-
tir amb Barcelona. Tanmateix, els fona-
ments del regne creat per Jaume I eren 
poc consistents, sobretot pel fet d’estar 
constituït per uns territoris excessiva-

ment disgregats i allunyats els uns dels 
altres.

La reunifi cació de totes les terres 
catalanes, realitzada per Pere III el Ceri-
moniós, posà fi  als confl ictes dinàstics, 
que únicament podien benefi ciar els 
dos grans enemics de Catalunya: els 
castellans i els francesos. De fet, ni 
mallorquins ni rossellonesos (i cerdans), 
tots ells catalans naturals, mai no mani-
festaren desitjos de mantenir una guer-
ra inútil i fratricida contra llurs propis 
connacionals, i menys encara quan es 
tractava dels dos poderosos adversaris 
esmentats. Els lligams entre germans no 
foren trencats, i Mallorca i la Catalunya 
del Nord continuarien mantenint viu 
l’esperit del reconeixement respectiu. 
No debades la dinastia dels comtes 
de Barcelona sempre trobà en els seus 
dominis una «terra beneïda, poblada 
de lleialtat». Tanmateix, s’havia inici-
at, a tot Catalunya, i especialment al 
Principat, un llarg procés de decadèn-
cia. L’historiador Ferran Soldevila ho 
expressà en aquests termes: «Les terri-
bles epidèmies del segle XIV i comen-
çament del XV, i el desgast humà i eco-
nòmic produït per les guerres de Pere el 
Cerimoniós, frenaren les nostres possi-
bilitats d’expansió en tots els camps.»

Nogensmenys, les intencions del 
regne de França d’apropiar-se de les 

comarques nordcatalanes s’anaren fent 
cada vegada més evidents. Després del 
genocidi comès contra la nació occita-
na i la cultura trobadoresca (segle XIII), 
els ulls dels bàrbars invasors del nord 
es fi xaren en les terres nordcatalanes. 
Així, la política annexionista francesa 
començà a actuar decididament per 
fer-se-les seves (hi hagué més de vint 
intents d’ocupació, la més llarga de 
1475 a 1493, en temps de Joan II), fi ns 
al punt que acabaren esdevenint mone-
da de canvi, primer entre els reis de 
França i els comtes-reis de la casa cas-
tellana de Trastàmara, i posteriorment 
entre els reis de la casa d’Àustria i els 
reis francesos. Finalment, amb el Trac-
tat dels Pirineus, signat entre França 
i Castella en 1659, aquella s’emparà 
de totes les terres catalanes situades al 
nord dels Pirineus (ço és, de tot el com-
tat del Rosselló, amb el Confl ent, Valles-
pir i Capcir, i de la meitat del comtat de 
Cerdanya), cessió feta per Castella en 
contra de les constitucions catalanes i, 
òbviament, sense el consentiment de la 
Generalitat. La integració a França fou 
contestada amb intensitat durant gai-
rebé cinquanta anys pels nordcatalans 
(cal citar, ací, els anomenats Angelets 
de la Terra, integrats majoritàriament 
per pagesos del Vallespir), que cerca-
ren inútilment llur reincorporació a la 
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resta de la nació. El poble, malgrat tot, 
continuaria mantenint vius els valors de 
la civilització catalana.

Els dos contrincants més forts, doncs, 
s’havien entès per menjar-se el més 
dèbil, Catalunya, la qual, davant el seu 
estat de prostració i de sotmetiment a 
les tropes castellanes, no tingué més 
remei que acceptar la nova situació. La 
fagocitosi culminaria en la Guerra de 
Successió, amb la caiguda de Barcelona 
(1714) i, posteriorment, de Mallorca 
(1715), que havia ajudat els barcelonins 
amb homes i queviures durant l’heroica 
resistència de la ciutat comtal. L’aplica-

ció del Decret de Nova Planta per part 
dels vencedors representà la supressió 
de totes les institucions del país i la fi  de 
la cèlebre democràcia catalana, anor-
reada per l’acció combinada del terro-
risme franco-espanyol1. La desaparició 
política de la corona catalano-aragonesa 
portà aparellada la fragmentació inevi-
table de la nació catalana (tot i que el 
mateix rei en Jaume ja havia donat ori-
gen a la seva descohesió amb el repar-
timent del regne entre els seus fi lls Pere 
i Jaume).

A partir d’aleshores, els destins de 
Mallorca i la Catalunya del Nord s’ana-
ren separant, i llur coneixement recíproc 
es féu cada cop més difús. El procés fi ni-
ria amb la Revolució Francesa de 1789, 
que marcarà un punt d’infl exió decisiu 
en l’adopció del sentiment francès per 
part de la població nordcatalana, sota 
el conegut, i encara més fal·laç, lema 
de «Liberté, egalité, fraternité». Amb la 
progressiva acceptació de l’espanyolitat 
per part de les classes dirigents mallor-
quines, encara que aquest vernís era for-
ça superfi cial en les classes populars, la 
frontera física i mental aparegué defi niti-
vament entre ambdós pobles de nissaga 
catalana. Els uns, els del nord, havien 

esdevingut d’ideologia republicana i, 
per defi nició, nacionalment francesos; 
els altres, els illencs (com tots els altres 
catalans) aparegueren com a monàr-
quics conservadors, espanyols i ene-
mics de la llibertat. El que els reis Bor-
bons no pogueren fer –separar d’una 
manera efectiva els nordcatalans de 
llurs compatriotes del sud–, la Repú-
blica francesa, en nom «de la llibertat 
i dels drets dels homes», ho aconseguí 
de seguida. Ben lluny havien quedat, 
en el temps i en les maneres, els mots 
que el rei Martí I l’Humà havia adreçat 
als representants del seus súbdits, reu-
nits en les Corts de Perpinyà l’any 1406: 
«Qual poble és en lo món que sia així 
de franc de franqueses e de llibertats ni 
que sia així liberal com vosaltres?»

És així que, des de llavors, durant els 
segles XIX i XX, cada tros de Catalunya 
ha seguit les peripècies i vicissituds de 
l’Estat imperialista a què pertany, sen-
se que hi hagi hagut en aquest període 
cap acció comuna poc o molt remar-
cable. Únicament en temps recents, 
com hem apuntat adés, els intercanvis 
i les relacions de tipus cultural i d’ins-
titucions acadèmiques van fent camí, 
com ara la Universitat Catalana d’Es-
tiu (UCE), que té lloc cada any, des de 
1968, a la ciutat de Prada (comarca 
del Confl ent), i on catalans del nord i 
del sud de la ratlla (mallorquins inclo-
sos) conviuen i realitzen intercanvis 
culturals de caire universitari, a més 
de refermar llur (la nostra) catalani-
tat; l’Associació Amics de la Bressola 
(on entitats, ajuntaments i particulars 
d’arreu dels Països Catalans –entre els 
quals hi ha un bon nombre de mallor-
quins– són inscrits) col·labora a soste-
nir econòmicament la xarxa d’escoles 
catalanes del mateix nom que s’està 
intentant d’implantar per tota la geo-
grafi a nordcatalana, atès que en l’Estat 
jacobí francès l’ensenyança pública, en 
tots els nivells, ha de ser impartida en 
llengua francesa; també cal incloure-hi 
l’Aplec Excursionista dels Països Cata-
lans, que es celebra anualment en un 
indret concret d’arreu de la nació, i en 
què tant els grups excursionistes nord-
catalans com els mallorquins interve-
nen activament. Pel que fa a la política, 
les relacions són encara molt minses 
i es redueixen a contactes entre algu-
nes agrupacions polítiques dites «naci-
onalistes», per bé que de tall més aviat 

regionalista, com els que mantenen el 
Partit Socialista Mallorquí, Convergèn-
cia i Unió, el Bloc Valencià, el Bloc 
Català i Unitat Catalana (aquests dar-
rers, de la Catalunya del Nord). L’únic 
partit amb implantació en tots els ter-
ritoris catalans (i també, per tant, a 
Mallorca i a la Catalunya del Nord) és 
Esquerra Republicana, per bé que tan 
sols al Principat disposa de represen-
tació parlamentària. Institucionalment, 
tanmateix, les relacions són molt escas-
ses, i no cal dir que són vistes sempre 
amb poca complaença i, sovint, amb 
molt de recel, pels dos Estats opressors, 
sobretot per l’Estat francès.

En definitiva, tant el colonialisme 
francès com l’espanyol s’han arrogat, il-
legalment i fraudulenta, pel dret de con-
questa i per tractats inics, les possibilitats 
immenses que oferia, per als seus pro-
pis habitants i per a la humanitat sence-
ra, una nació catalana unida i solidària 
amb tots els pobles lliures del món. No 
podem oblidar, pel que ens toca de prop, 
tot el mal que sempre ha desitjat i dirigit 
contra nosaltres el poder castellano-espa-
nyol, malgrat que en els temps actuals 
«disposem» d’unes autonomies aiguali-
des que mai no ens podran retornar totes 
les llibertats i franqueses de què gaudí-
em, com a poble lliure i sobirà, abans 
de l’ensulsiada del 1714-1715. I això és 
tan cert com el fet que els nostres com-
patriotes del Nord han patit, a mans dels 
francesos, un genocidi encara més gran 
i més anorreador, com ho demostra l’es-
tat deplorable en què es troba en aquella 
terra germana la llengua catalana, que 
després d’anys i panys d’una persecució 
planifi cada i immisericorde ha estat subs-
tituïda en tots els àmbits d’ús pel fran-
cès, el qual ha esdevingut, de la Segona 
Guerra Mundial ençà, la llengua normal 
de transmissió intergeneracional.

Cal trencar, tant com sigui possible, 
les fronteres físiques i mentals que ens 
destrueixen com a poble i afl aqueixen 
considerablement el nostre progrés. 
Tenim el dret i el deure de fraternitzar 
amb la nostra gent, a banda i banda 
de la ratlla, i hom no pot admetre allò 
tan manyuclat de «això és la Catalunya 
francesa», «els mallorquins ja s’apanya-
ran» o «els valencians ja s’ho faran». I 
aquesta és la qüestió: o ens entenem 
i col·laborem tots plegats o acabarem 
essent un poble eixorc i sense futur, 
diluïts en realitats alienes. ✦

1.   Sobre aquest tema diríem que és obligat de llegir el llibre Felip V contra Catalunya, de Josep M. Torres i Ribé.

Setge de Mallorca per Jaume I (any 1229)
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Germà Colón, un erudit filòleg
Carles Riera 

— L’edició del Llibre d’hores, que prepa-
ràreu per a Barcino, dins la col·lecció «Els 
Nostres Clàssics», aparegut l’any 1960, es 
pot dir que és la vostra primera contribució 
seriosa a l’estudi de la llengua catalana?
— Efectivament, el Llibre d’hores va 
ser la meva primera publicació. És 

l’únic llibre d’hores medieval redactat 
en català, i vaig pensar que pagava la 
pena de fer-lo conèixer.

— Més endavant, cenyint-nos a l’edi-
ció de textos clàssics, treballàreu 
en el Llibre del Consolat de Mar (en 

col·laboració amb A. Garcia), en el 
Liber elegantiarum i sabem que acaben 
de sortir publicats els Furs de València. 
Què destacaríeu d’aquestes edicions? 
— El Liber elegantiarum, el primer dels 
nostres diccionaris, no és ben bé una 
edició meva, sinó una edició facsímil a 

Germà Colón Domènech (Castelló de 
la Plana, 1928), doctor en filologia 
romànica, catedràtic de la Universitat 
de Basilea, és un erudit estudiós dels 
textos antics, sobretot catalans, autor 
de nombroses i destacades obres. És 
doctor honoris causa per la Universitat 
de València (1984), per la Universitat 
d’Alacant (1991), per la Universitat de 
Castelló (1993), per la Universitat Autò-
noma de Barcelona (2003) i per la Uni-
versitat Complutense (2007), membre 
del consell assessor de la col·lecció «Els 
Nostres Clàssics» i de l’equip editor de 
la revista Estudis de Llengua i Literatura 
Catalanes. És conseller d’honor de l’As-
sociació Internacional de Llengua i Lite-
ratura Catalanes, que presidí de 1976 a 
1988. Ha rebut, entre altres, els següents 
guardons: Premi Sanchis Guarner de la 
Fundació Jaume I (1987), Premi d’Honor 
de les Lletres Valencianes (1988), Premi 
Prat de la Riba del IEC (1979), Premi Ser-
ra d’Or (1981), Creu de Sant Jordi (1985) 
i Premi de Literatura de la Generalitat de 
Catalunya (1987). Podríem distribuir la 
seva obra, alt per alt, en tres apartats: a) 
llibres de divulgació (Literatura catalana, 
Panorama de la lexicografi a catalana, en 
col·laboració amb A.J. Soberanas, etc.); 
b) edicions de textos (Llibre d’hores, Furs 
de València, etc.) i c) treballs científi cs 
(Castelló i la seua llengua, La llengua 
catalana en els seus textos, etc.). Molt 
amablement, Germà Colón ha respost el 
nostre qüestionari, que ara podreu llegir. 
Agraïm sincerament a aquest erudit fi lò-
leg la seva disponibilitat. 

Germà Colón Domènech                  FOTO: R. Puig Coromines
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la qual vaig afegir un estudi preliminar; 
això és el mateix que el que havia fet amb 
els diccionaris de Nebrija, tant el caste-
llà com el català (hi vaig col·laborar amb 
Amadeu Soberanas). En canvi, les altres 
obres, molt extenses (pensem que els Furs 
de València ocupen onze volums), sí que 
són editades a partir de tots els manus-
crits conservats: els Furs recullen tota la 
legislació valenciana anterior al Decret 
de Nova Planta, des del regnat del rei 
Jaume. Són una mina tant des del punt 
de vista jurídic com lingüístic. El Llibre 
del Consolat de Mar, existent a Perpinyà, 
Barcelona, Mallorca i València, és el 
nostre codi marítim, que es va imposar a 
tota la Mediterrània en conformitat amb 
el domini dels mars per part dels nostres 
reis. No es tracta d’obres literàries, però 
tenen una importància decisiva per a la 
nostra història cultural.

— Situant-nos ara en el camp dels 
tractats d’història de la llengua, el vos-
tre nom va ser conegut en els cercles 
fi lològics internacionals a partir de la 

publicació del llibre El léxico catalán 
en la Romania (aparegut l’any 1976; 
més tard, 1993, en versió catalana).
— Aquest llibre, publicat primer en 1976 
per l’editorial Gredos, em va fer una 
mica de publicitat. Jo ja havia treballat 
en temes de lèxic, però aquí vaig poder 
presentar la posició del català entre les 
altres llengües romàniques d’una mane-
ra més sistemàtica. La traducció catala-
na és tan sols una part de l’obra.

— Els vostres documentats estudis han 
contribuït a precisar l’etimologia i la his-
tòria de molts vocables de la llengua. 
Més d’un cop, i de dos, completen o cor-
regeixen la informació continguda en el 
Diccionari etimològic i complementari de 
la llengua catalana, de J. Coromines. No 
heu pensat mai a publicar un diccionari 
que complementi el Complementari? 
— No, no penso escriure cap com-
plement del Diccionari de Coromines. 
Fóra una temeritat. Admiro molt el tre-
ball de Coromines, encara que algú no 
s’ho cregui, per intentar de posar-me a 

la seva alçada. Amb tot, estic elaborant 
un treball que aplega diverses mono-
grafi es, que aporta certes innovacions 
a l’estudi del lèxic.

— Passant a alguns detalls sobre lèxic 
(si sou tan amable de respondre-hi breu-
ment): en un estudi vostre, emparenteu 
els mots jull i juliol? Els murtats, de Mun-
taner, és un hàpax? Què signifi ca el mot 
atovar que apareix en Curial e Güelfa?
— Tractaré de ser breu. Jull és el terme 
tradicional, hereditari del nom del mes 
IULIUS, mentre que juliol és un repre-
sentant culte: només cal veure-hi el 
grup -li- sense palatalitzar. Murtat és un 
mot turc que usà Ramon Muntaner una 
sola vegada per a designar un ‘missat-
ger’. Algú va pensar que era una mena 
de llonganissa relacionant murtat amb 
mortadel·la! El terme atovar del Curial 
e Güelfa és un mot de la família etimo-
lògica de tou, amb el valor de ‘nafrar 
l’adversari fi ns al tou del cos’. Primer 
només es coneixia l’esment del Curial, 
però més tard n’han aparegut d’altres.

Germà Colón, l’entrevistat (dreta), amb Carles Riera, l’entrevistador (esquerra)               FOTO: R. Puig Coromines
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— Esteu satisfet de la vostra singladura 
a la Universitat de Basilea? ¿Us va mar-
car molt, la infl uència de Walther von 
Wartburg? Hi heu fet escola, volem dir 
que hi heu deixat deixebles, oi? Deixe-
bles catalanòfi ls?
— Sí, de debò estic content de la meva 
estada a la Universitat de Basilea. Allí 
vaig fruir de completa llibertat i en 
1965 ja vaig poder dirigir una tesi doc-
toral en català, la de Curt J. Wittlin. La 
sort em va proporcionar alguns excel-
lents alumnes, i quasi tots han estat 
catalanòfils i avui ocupen càtedres 
universitàries. Esmentaré, ultra Wittlin, 
Rolf Eberenz, Pere Ramírez, Beatrice 
Schmid; altres són més hispanistes o 
lusistes, però tots parlen i escriuen el 
català. En relació amb el mestratge de 
Walther von Wartburg, he de dir que 

va ser decisiu en la meva formació com 
a lexicògraf. Vaig ser durant deu anys 
col·laborador i redactor del seu gran 
diccionari francès etimològic, el Fran-
zösisches Etymologisches Wörterbuch 
(25 volums), i en aquesta tasca, sota 
la direcció del mestre, vaig aprendre 
molt. Li n’estic ben agraït.

— Com veieu, en general, el futur de 
la llengua? Us espanta el secessionisme 
lingüístic del País Valencià?
— El futur de la llengua? No sóc pessi-
mista; sempre es parla de la propera fi , 
però això fa temps que s’anuncia i con-
tinuem amb la morta viva. El secessio-
nisme lingüístic valencià no m’agrada 
gens. Tinc, però, la convicció que hi ha 
sobretot un component polític, el qual 
podria canviar.

— A la Universitat Jaume I, de Castelló, 
ha estat creada una fundació que duu 
el vostre nom. Podríeu dir-nos de què 
es tracta?
— La Universitat Jaume I, de Castelló, 
va tenir l’amabilitat, que m’honora, 
de crear la Fundació Germà Colón 
Domènech en agraïment al fet que jo 
hi deixaré la meva biblioteca, prou 
rica en obres fi lològiques, literàries i 
històriques. Com que es tracta d’una 
Universitat més aviat de ciències expe-
rimentals, es dóna el fet que la Funda-
ció es dedica, en canvi, a les lletres, 
en especial al conreu de la fi lologia 
de totes les llengües i literatures romà-
niques, i naturalment i especialment 
del català. Fem edicions, seminaris i 
cursos, i per ara han tingut un ressò 
favorable. ◆
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Sant Antoni Maria Claret a la seva època
-Segon centenari del seu naixement-

Marcel Fité

Vida d’Antoni Maria Claret
Antoni Maria Claret i Clarà va néi-

xer a Sallent (Bages) el 23 de desembre 
de l’any 1807 i va morir a l’abadia de 
Fontfreda (Llenguadoc) el 24 d’octubre 
de 1870. La seva vida, amarada de reli-
giositat i d’acció, recorre un dels perío-
des més apassionants i decisius de la 
nostra història. 

Els seus pares tenien un obrador 
de teixits a la vila de Sallent i, encara 
que ell ja havia manifestat una pre-
coç vocació sacerdotal, la seva prime-
ra feina va tenir lloc al taller famili-
ar: «El meu pare em féu treballar en 
totes les menes de feina que hi ha en 
una fàbrica completa de fi lats i tei-
xits i durant una llarga temporada va 
posar-me juntament amb un altre xicot 
jove a donar la darrera mà a les peces 
que feien els altres…»1 Paral·lelament, 
però, cursà estudis de llatí amb el rec-
tor del poble, mossèn Joan Riera.

L’any 1825 el seu pare l’envià a 
Barcelona a perfeccionar l’ofi ci. Allà 
aconseguí compaginar les llargues 
jornades de treball d’aleshores amb 
l’aprenentatge de dibuix, matemàti-
ques, francès, castellà, geografi a i astro-
nomia a la Llotja. Ambdós fets el van 
convertir en un tècnic molt ben valo-
rat i apreciat; aviat va tenir bones ofer-
tes d’alguns dels nombrosos telers que 
en aquells temps creixien com bolets 
arreu de la vella ciutat emmurallada. 

Però les inquietuds religioses continu-
aven perseguint-lo. Sembla que una 
frase de l’Evangeli, sentida a l’església 
dels sants Just i Pastor, va resultar deci-
siva en la seva vida: «Quin profi t en 
treu, l’home, de guanyar tot el món si 
perd la seva ànima?»

Pel setembre de 1929, pocs mesos 
abans que el terrible capità general de 
Catalunya, el tristament famós comte 
d’Espanya, comencés la seva esfereï-
dora repressió a la capital del Princi-
pat, Antoni M. Claret iniciava els seus 
estudis al Seminari de Vic. L’any 1835, 
un mes abans de la cèlebre crema dels 
convents, era ordenat sacerdot i enviat 
a Sallent, on exerciria de vicari fi ns a 
l’acabament de la primera guerra car-
lina en 1839: «Vaig cantar la primera 
missa a la meva pàtria amb gran satis-
facció dels meus parents i de tota la 
població»2. Tot i que ell no intervingué 
en cap mena de partidisme polític, les 
susceptibilitats de l’època estaven a fl or 
de pell i en un viatge que el jove vicari 
va fer a Vic per resoldre afers personals 
fou acusat d’haver abandonat la pobla-
ció per fer costat a la Junta Carlina de 
Berga. Fins i tot el seu pare, Joan Cla-
ret, va ser amenaçat de ser expulsat de 
la població. Resoltes les qüestions que 
l’havien dut a Vic, Claret tornà a Sallent 
i es va desfer el malentès.

Coincidint amb el fi nal de la guer-
ra carlina, Antoni M. Claret sentí el 

neguit de ser missioner. Amb aquest 
propòsit es desplaçà a Roma, on aca-
bà entrant com a novici a la Compa-
nyia de Jesús. Aquesta experiència va 
ser decisiva, tant per al seu desenvolu-
pament espiritual com per al seu apre-
nentatge i perfeccionament metodolò-
gics. La seva salut, però, li va fer una 
mala passada, cosa que l’obligà a dei-
xar la Companyia.

Altra vegada a Catalunya, inicià la 
seva tasca a Viladrau. Era l’any 1840 i el 
país estava desfet pels set anys de guer-
ra, tot just acabada. Claret s’adonà de 
seguida que el millor lloc per a missionar 
en aquells moments era la seva pròpia 
terra. En record del lloc on començà el 
seu pelegrinatge apostòlic, el pare Cla-
ret plantà la coneguda creu al cim del 
Matagalls. Verdaguer, gran admirador 
de la seva obra, li dedicà alguna de les 
seves millors proses i aquell poema amb 
una estrofa que comença així: «Eixam-
pla més tes branques gegantines, / amb 
tes ales sopluja el catalans…», titulat La 
Creu de Catalunya. De 1840 a 1847 pre-
dicà –sempre en català– pràcticament en 
tot el Principat. Feia els desplaçaments 
a peu, amb un mapa a la mà i un farcell 
amb una muda, una Bíblia i un brevia-
ri. Les topades amb bandolers i gent de 
morralla que voltaven per aquells mons 
i als quals ell solia engaltar un dels seus 
sermons omplirien un extens anecdotari. 
La seva tècnica oratòria, planera i direc-

1.   Autobiografi a, Sant Antoni M. Claret, Editorial Claret, Barcelona 1996, p. 31.
2.   Autobiografi a, Sant Antoni M. Claret, Editorial Claret, Barcelona 1996, p. 31.
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ta, arribava al cor de la gent, fet que li 
proporcionà una enorme fama i prestigi, 
amb múltiples conversions i guariments 
considerats miraculosos. La necessitat 
de disposar de materials escrits que 
donessin suport a la seva predicació el 
dugué a imprimir una multitud d’opus-
cles, llibres i fulls que ell repartia pels 
pobles per on passava i que tingueren 
una enorme difusió.

Després d’una missió a les Canàries, 
l’any 1849 fundà la Congregació de Mis-
sioners Fills del Cor de Maria i, aquell 
mateix any, va ser nomenat arquebisbe 
de Cuba, plaça que ocupà amb la seva 
energia característica –i que tantes con-
trovèrsies i problemes li ocasionà– de 
1851 a 1857. Aquest darrer any, després 
de patir un atemptat a Holguín, va ser 
cridat a la cort de Madrid per a fer de 
confessor de la reina Isabel II. La res-
ponsabilitat del càrrec li proporcionà 
un poder religiós extraordinari; poder 
que també tenia una projecció indub-
table en l’àmbit polític, encara que pot-
ser no tanta com la que volia fer creure 
el moviment revolucionari que acabà 
enderrocant la monarquia. 

El 30 de setembre de 1868, durant 
la «Gloriosa», Antoni M. Claret entrà 
a França, al costat d’Isabel II, camí de 
l’exili. En 1869 encara va participar 
en la preparació del Concili Vaticà I, 
a Roma. Però a l’agost de 1870 la seva 
salut, ja molt afeblida, l’obligà a retirar-
se a l’abadia de Fontfreda (Llenguadoc), 
lloc on fi nà el dia 24 d’octubre. Sobre 
la seva làpida un epitafi  recorda la vida 
i l’esperit del missioner: «He estimat la 
justícia i he odiat la iniquitat. Per això 
moro a l’exili.» Pel maig de 1950 va ser 
canonitzat pel papa Pius XII.

Sant Antoni M. Claret i la llengua
Ja hem dit que Antoni Maria Claret 

predicà arreu de Catalunya, sempre en 
català. Aquest fet, aleshores, no era pas 
tan normal com ara ens podria semblar. 
Ell mateix ens en deixà constància en 
una frase que sembla adreçada als seus 
companys de trona: «Vosaltres predi-
queu en castellà i la gent es condemna 
en català.» Així mateix, hem fet esment 
de la producció escrita amb què donava 
suport als seus sermons. També aquesta 
–d’un gruix i una difusió considerables– 
va ser redactada en català mentre el seu 
autor va missionar a Catalunya: «Pro-

bablement cap altre autor català no ha 
assolit mai com ell un nombre tan fabu-
losament extraordinari d’edicions de 
les seves obres ni una tan considerable 
quantitat de centenars de milers de lli-
bres editats», diu Eufemià Fort i Cogul3.

D’entre la seva obra, constituïda 
bàsicament per manuals de conducta 
basats en la fe cristiana, destaquen els 
famosos i nombrosos Avisos (dirigits als 
nois, a les noies, a les dones casades, 
als pares de família, etc.), les Màximes, 
i, sobretot, el popularíssim Camí dret 
i segur per arribar al cel i els Catecis-
mes (especialment el Catecisme de la 
Doctrina Cristiana explicat i adaptat, de 
480 planes i amb il·lustracions fetes pel 
mateix Claret).

És veritat que quan el pare Claret va 
publicar els seus llibres –bàsicament de 
1841 a 1850–, Aribau ja feia temps que 
havia estampat la seva famosa oda La 
pàtria, considerada el tret de sortida de 
la Renaixença, i que Rubió i Ors acaba-
va d’aplegar i prologar la seva produc-
ció poètica en el no menys famós recull 
de Lo Gaiter del Llobregat. Però no ens 
enganyéssim pas: la situació de la llen-
gua escrita continuava essent malaltis-
sament precària. El mateix Aribau, pri-
mer director de la Biblioteca de Autores 
Españoles, publicà tots els seus articles 
en castellà i mantingué sempre aques-
ta llengua en tota la correspondència 
privada que ens n’ha arribat. I és que, 
en aquells anys, la tendència dominant 
dels autors catalans continuava essent la 
d’escriure en castellà. Tant era així que 
en algun cas s’arribà al límit de demanar 
perdó per a aquells autors que gosaven 
emprar la llengua pròpia: «Perdónese-
les que tal cual vez en verso y en prosa 
escriban (en) la lengua de sus padres, 
la que les enseñó en la cuna el cariño 
de la madre…» I això ho deia un home 
com Joan Cortada, impulsor i manteni-
dor dels Jocs Florals i professor univer-
sitari, que escriví tota la seva obra en 
castellà. El mateix Jaume Balmes, coeta-
ni i company espiritual de Claret, no va 
publicar mai res en català, per molt que 
se’n lamentés alguna vegada en privat: 
«Admirant lo teu llenguatge / casi ràbia 
m’ha agafat / que em feia dir: Malvinat-
ge / qui parlar nos ha imposat / que no 
és del nostre llinatge.» 

No és estrany, doncs, que l’obra 
del pare Claret –directa, planera i en 

la llengua de la terra– gaudís d’un 
grandíssim prestigi entre els catalans i, 
d’una manera especial, entre les clas-
ses populars. Un exemple curiós ens 
l’aporta Llunas i Pujal en un prospecte 
destinat a anunciar el nou diari obre-
rista (La Tramuntana) que havia d’apa-
rèixer a Barcelona. Aquest prospecte 
deixava clar que la llengua castellana 
era «la llengua en que’ns avisan lo que 
hem de pagar cada any perquè la gent 
de Madrit puga viure ab tot lo faust» i 
afegia que la llengua catalana era aque-
lla «en què es va escriure la pessa / de 
Saldoni y Margarida / en sombras tan 
popular, / y l’auca en què ve a dar un 
curs / de l’història natural / y’l romanso 
de las modas, / criticant a n’els gabaigs, 
/ y’l llibret tan divertit / de las cançons 
de Nadal, / […] y las llegendas tan 
cayas, / ilustradas ab grabats, / que’s 
publican a dos quartos / baix la forma 
de ventalls; la que en Claret sa doctrina 
/ en ninots féu estampar…»4 ✦

3.   Itinerari de sant Antoni M. Claret per Catalunya, Eufemià Fort i Cogul, Ed. Rafael Dalmau, Barcelona 1970.
4.   La fi  de l’antic règim i la industrialització, Josep Fontana, Edicions 62, Barcelona 1988.

LA CREU DE CATALUNYA

Catalans tots, de genollons en terra.
Mirau allí lo signe de la Creu,
com de la Pàtria en la més alta serra
     eixampla avui los braços,
per acostar-la amb tots sos fi lls a Déu.
[...]
Eixampla més tes branques gegantines,
amb tes ales sopluja els catalans,
l’espanyola niuada i les veïnes;
     abriga a tots los homes,
a tots la Creu de Crist nos fa germans.

Jacint Verdaguer

La Creu de Matagalls      FOTO: CCEN
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La publicació 
de l’obra completa 
de Fabra

Aquestes Obres completes, 
en curs d’edició i actualment 
en fase d’elaboració força avan-
çada, consisteixen en l’edició 
de totes les obres del nostre in-
signe lingüista i patriota amb 
les màximes garanties materials 
i intel·lectuals.

Com és prou sabut, no 
s’havia fet mai l’edició com-
pleta de tota l’obra filològica 
de Pompeu Fabra. Fins ara no-
més s’havien editat les obres 
més notables i bàsiques del 
Mestre (gramàtiques, dicciona-
ris, converses fi lo  lògiques, etc.), 
però malauradament mol   tes 
d’aquestes edi   cions són actual-
ment exhaurides. De tota ma-
nera, totes aquestes obres fabri-
anes, ja publicades, es tro  ben 
en diverses biblioteques (públi-
ques o privades) i poden ésser 
reproduïdes sense grans pro-
blemes.

Però, a més, hi ha una gran 
quantitat d’obra –menor, si es 
vol, però important–, constitu-
ïda per articles i textos diver-
sos i dispersos, sovint difícils 
de localitzar. Dins aquesta 
obra dispersa, poc coneguda, 
hi ha els articles i notes publi-
cats en diaris, revistes i premsa 
diversa que no es poden con-
sultar fàcilment i que cal cer-
car en hemeroteques i arxius. 
A més, hi podríem afegir els 
discursos, conferències i cur-
sos diversos pronunciats en 
entitats i institucions significa-
des del país que no sempre 
han estat divulgats com cal-
dria. Alguns havien estat edi-
tats en el seu moment, però no 
han estat mai reeditats i no són 
fàcilment consultables. A més, 
els diferents reculls publicats 
només contenen seleccions de 
textos diversos i en general 
són força incomplets i frag-
mentaris. Finalment, hi ha 
també escrits notables encara 
inèdits, desconeguts fins i tot 
per molts estudiosos. L’edició 

de tota aquesta obra implica 
ne ces sàriament un treball 
pre vi de recerca, força labo-
riós i feixuc.

Un altre grup de textos a 
part el constitueix l’epistolari 
establert entre Fabra i diferents 
amics i companys seus i perso-
nalitats diverses. De les cartes 
trameses per Fabra, moltes de 
les quals són de contingut gra-
matical i lingüístic, se n’han 
publicat ja alguns reculls par-
cials més o menys complets, 
però no es disposa de l’episto-
lari sencer.

A més d’aquests grans 
grups de treballs esmentats, hi 
podríem afegir altres textos ac-
cessoris, com ara entrevistes i 
enquestes, pròlegs a obres 
d’altri, recensions i semblan-
ces, etc. Cal no oblidar tampoc 
els apunts presos pels alumnes 
d’alguns cursos de Fabra, dels 
textos originals dels quals no 
disposem. I hi ha encara els 
textos no lingüístics (memò-
ries, reports, comunicacions, 
etc.), elaborats per Fabra so-
bretot en la seva qualitat de 
responsable d’alguna entitat o 
institució.

Es feia, doncs, imprescin-
dible la publicació de la tota-
litat dels textos fabrians en una 
edició moderna. Per això, a 
partir d’una sèrie de converses 
mantingudes entre Jordi Mir i 
Joan Solà cap a l’any 2000, 
sorgí la idea de publicar l’obra 
completa de Pompeu Fabra. 
Calia abans elaborar-ne un 
projecte general i emprendre 
tot seguit una tasca de recerca 
i localització dels materials, 
especialment aquells que es 
troben dispersos en publicaci-
ons diverses, tal com hem co-
mentat.

Elaborat el projecte, fou 
avalat i assumit el desembre 
del 2002 per la Generalitat de 
Catalunya, el Govern de les 
Illes Balears i l’Institut d’Estu-
dis Catalans.

Posteriorment, el projecte 
fou donat a conèixer pública-
ment per Joan Solà el 9 d’abril 

del 2003 en la conferència de 
Cloenda del II Col·loqui Inter-
nacional «La lingüística de 
Pompeu Fabra», celebrat a la 
Universitat Rovira i Virgili de 
Tarragona.

L’any 2004 es formà l’equip 
de col·la boradors per a les di-
ferents parts del projecte i es 
començà a treballar en la tasca 
de preparació dels materials. 
Els primers resultats foren do-
nats a conèixer durant el 2005 
en aparèixer el primer volum.

Característiques 
generals de l’obra

Segons la darrera progra-
mació, modificada en relació 
amb la inicial, les obres com-
pletes constaran de nou vo-
lums, el contingut dels quals 
serà, a grans trets, el següent:

Volum 1: les primeres gramà-
tiques.

Volum 2: gramàtiques diver-
ses i apunts presos pels 
alumnes.

Volum 3: articles erudits; gra-
màtica francesa; gramàtica 
anglesa.

Volum 4: ortografia. Diccio-
nari ortogràfic i manuals 
d’ortografia.

Volum 5: Diccionari general 
de la llengua catalana.

Volum 6: gramàtiques del 
IEC, del 1956 i del 1946 
(París).

Volum 7: Converses filològi-
ques.

Volum 8: obra dispersa.

Volum 9: epistolari, biografia, 
bibliografia.

Índexs.

Cada volum contindrà, a 
més dels textos fabrians corres-
ponents, una sèrie d’estudis i 
comentaris sobre aquests textos 
fets per diferents estudiosos i 
especialistes, en cada cas, de 
l’obra de Fabra que es publica. 
En el cas d’edicions diferents 

d’una mateixa obra caldrà de-
cidir quina és la que serveix de 
base per a la reproducció i ano-
 tar convenientment les variants 
textuals aparegudes en les dife-
rents edicions.

Fins ara se n’han publicat 
tres volums: l’abril del 2005 
aparegué el primer volum, i el 
desembre del 2006, el segon i 
el tercer. Els volums 4 i 5, pre-
vistos per al 2007, són d’im-
mediata aparició. Se n’han de 
publicar dos més (el 6 i el 7) 
l’any 2008 i finalment els dos 
darrers (el 8 i el 9) en el 2009. 
Els índexs apareixeran al final 
de tot, molt probablement en 
un volum a part.

Volums publicats 
fi ns ara

Els volums apareguts fins 
ara contenen les obres se-
güents:

Volum 1: gramàtiques de 
1891, 1898, 1912.

Volum 2: sil·labari i gramà ti-
ques de 1918 (curs mitjà), 
1928, 1929, 1941; cursos 
orals.

Volum 3: articles erudits, 
gramà tiques francesa i 
anglesa.

Comentaris sobre 
els volums publicats

El primer volum reprodu-
eix les gramàtiques més anti-
gues de Fabra: l’Ensayo de 
gramática de catalán moderno 
(1981), la Contribució a la gra-
matica de la llengua catalana 
(1898) i la Gramática de la len-
gua catalana (1912). A més de 
les presentacions i de la intro-
ducció explicativa de l’obra, hi 
ha uns estudis lingüístics d’An-
toni M. Badia i Margarit, Joan 
Martí i Castell, Joan Julià-Muné 
i Se bastià Bonet.

És ben sabut que aquestes 
tres obres són les primeres gra-
màtiques de Fabra. Les dues 
primeres són encara força ele-

 Les «Obres completes» de Pompeu Fabra

    LLUÍS MARQUET
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mentals, però aporten algunes 
idees notables i descriuen molt 
bé diversos aspectes gramati-
cals del català que Fabra desen-
voluparà més tard en gramàti-
ques posteriors més elaborades. 
L’Ensayo és la pri me   ra gramà-
tica d’un Fabra adolescent i 
constitueix una sistematització 
de les seves idees primeren-
ques. La Contribució, molt més 
consistent, consta de quatre 
densos capítols en els quals 
Fabra tracta diverses qüestions 
de fonètica i ortografia, que 
eren aleshores força conflicti-
ves, i també algunes de morfo-
lògiques. Diferentment d’aques-
tes dues, la tercera gramà  tica és 
una de les grans obres de 
Fabra, considerada com una 
veritable obra mestra. Molt 
ben elaborada i documentada, 
té a més la particularitat que 
fou millorada i retocada cons-
tantment per Fabra, resident  
aleshores a Bilbao. El Mestre 
aprofità la revisió de galerades 
que rebia per correu per a in-
troduir-hi, fins als darrers mo-
ments, tota classe de retocs i 
millores de detall o fins i tot de 
nova redacció de certs passat-
ges inicialment poc entene-
dors. Aquest aspecte queda 
perfectament aclarit llegint les 
cartes que Fabra enviava a 
Joaquim Casas-Carbó i a Jaume 
Massó i Torrents com a com-
plement de la revisió de gale-
rades esmentada. N’he parlat 
prou, d’aquest punt, en altres 
llocs.

Cal recordar aquí que 
aquestes tres obres foren es-
crites abans de l’aprovació de 
les «Normes ortogràfiques» 
(1913), la qual cosa permet de 
seguir l’evolució ortogràfica 
de Fabra fins a arribar a la dar-
rera.

El segon volum conté diver-
ses gramàtiques menors i els 
cursos orals. Algunes d’a ques-
tes obres eren poc conegudes 
o fins i tot inèdites. El volum 
porta per títol genèric «L’obra 
pedagògica de Pompeu Fabra» 
i incorpora uns estudis de Ma-
ria-Rosa Lloret, Joan-Rafael 
Ramos i Josep González Agà-
pito. Evidentment es tracta 
d’obres d’un valor molt desi-
gual però sempre interessants, 
perquè, si bé sovint no aporten 
cap novetat en relació amb les 
gramàtiques superiors, més ri-

goroses, tenen un valor peda-
gògic innegable. Aquestes 
gramàtiques són: la de 1918, 
publicada per l’Associació 
Pro tectora de l’Ensenyança 
Catalana, obra que tingué 
molt èxit i que fou reeditada 
diverses vegades, i les tres 
destinades a un públic no ca-
talà, de les quals n’hi ha dues 
d’escrites en francès (1928 i 
1941) i una en castellà (1929). 
Dins aquest grup d’obres pe-
dagògiques s’hi ha inclòs el 
Silabari Català (1904), obra 
una mica singular dins la pro-
ducció fabriana. La part més 
discutible del volum, des del 
punt de vista documental, la 
constitueix el con junt de cur-
sos orals, pel fet que els textos 
reproduïts aquí es basen en els 
apunts presos per deixebles 
seus, i la transcripció de les 
explicacions de Fabra pot re-
sultar en alguns passatges no 
prou fidedigna o poc exacta. 
De tota manera, pel fet de 
tractar-se de cursos de caràcter 
acadèmic i universitari, és in-
negable que aquests textos 
presenten un interès notable. 
La idea de reproduir-los és, 
doncs, molt lloable i, sense 
disposar dels textos originals 
fabrians, aquests apunts cons-
titueixen una aproximació als 
originals ben acceptable.

El tercer volum aplega en 
primer lloc tots aquelles arti-
cles que cal considerar com a 
erudits i que fins ara només 
eren coneguts pels especialis-
tes. A més, conté les dues gra-
màtiques d’unes llengües que 
Fabra coneixia molt bé: la fran-
cesa i l’anglesa, publicades 
ambdues per Editorial Cata-
lana. El conjunt d’articles eru-
dits és realment impressionant 
per la qualitat i el rigor cientí-
fic i palesa els coneixements 
teòrics que posseïa sobre lin-
güística. Tot això ens fa pensar 
en l’aportació que Fabra podia 
haver fet si s’hagués pogut de-
dicar bàsicament a aquesta 
mena de treballs en lloc de fer 
obra més elemental però de 
primera necessitat. D’aquests 
treballs n’hi ha especialment 
un que ha estat molt lloat per 
Coromines i és l’estudi de les 
e tòniques en català (1906). 
Molt abans havia publicat un 
estudi de fonologia catalana 
(1897), realment notable mal-

grat ser un dels primers treballs 
de Fabra. Ben remarcables són 
també un estudi sobre la repre-
sentació de la ela palatal en 
català (1903) i un altre sobre 
els mots àtons en el parlar de 
Barcelona (1913-14). També 
cal destacar la comunicació 
sobre ortografia que presentà 
al Primer Congrés Internacio-
nal de la Llengua Catalana 
(1906). Fixem-nos bé que gai-
rebé tots els treballs aplegats 
són anteriors a les esmentades 
Normes Ortogràfiques, fet que 
ens permet, a més, d’analitzar 
l’ortografia que feia servir Fabra 
en els seus escrits. Aquest tre-
balls van precedits d’un estudi 
de Joan Mascaró. Completen el 
volum la Gramàtica francesa 
(1919), precedida d’un estudi 
de M. Teresa Garcia Castanyer, 
i la Gramàtica anglesa (1924), 
precedida d’un estudi de Max 
W. Wheeler.

Esperem que puguem anar-
vos comentant els volums que 
encara han d’aparèixer, en els 
quals s’hi està treballant de va-
lent. ✦
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L’any 2007 van sorgir dos 
reculls toponímics d’abast 
regional: un de les Terres 

de l’Ebre i l’altre de Ponent.
El llibre Toponímia major 

actual de les Terres de l’Ebre, 
de Ramon Miravall, recopila 

els topònims de les comarques 
ebrenques (Ribera d’Ebre, Terra 
Alta, Montsià i Baix Ebre). Mi-
ravall ja ha fet altres treballs 
sobre toponímia d’aquesta re-
gió; a tall d’exemple, amb Jo-
sep M. Brull va publicar, l’any 
1981, un recull de la toponí-
mia del port de Tortosa. Per 
tant, és una persona que ha 
anat aplegant durant anys in-
formació sobre aquesta disci-
plina a l’entorn de les comar-
ques ebrenques.

Tot i que el títol parla de to-
ponímia major –noms de muni-
cipis, nuclis urbans petits, cims, 
etc.–, hi trobem força toponímia 
mitjana, com partides (les Clapis-
ses, los Ginebrars, les Pletes, les 
Serres, Tres Fonts), platges i cales 
(la Platjola, cala Forn, Sòl-de-riu 
–desembocadura del riu Sénia–), 
barrancs, fonts, basses, coves, 
casetes, masos, etc. Cal dir que, 
si dos o més indrets reben la ma-
teixa denominació, apareixen en 
un únic article, encara que l’un 
es trobi a la Terra Alta i l’altre al 
Delta. És una solució tècnica 
aparentment poc ortodoxa, però 
al capdavall bastant usual en el 
ram (vegeu l’Onomasticon Cata-
loniae de Joan Coromines); a 
més, la tipografia ajuda a inter-
pretar bé la informació consig-
nada.

El recull no qüestiona les 
formes oficials dels topònims; 
però l’autor no s’està de con-
signar formes alternatives pro-
posades o reivindicades per 
estudiosos diversos, divergents 
de les oficials. Així, entra Alca-
nar però també el Canar. O, tot 
i entrar Horta de Sant Joan, el 
remet a Orta; en l’article fa 
una descripció dels orígens i 
l’evolució d’aquest topònim 
que justifiquen la grafia Orta. 
En parlar del Port (el que els 
llibres anomenen fictíciament 
Ports de Tortosa o Ports de Tor-
tosa-Beseit) dóna dades sem-
blants.

Dins el mateix any va sortir 
el treball d’Albert Turull La to-
ponímia de les comarques de 
ponent. Un assaig d’interpreta-
ció tipològica, que reporta els 
topònims de les comarques po-
nentines (Segrià, Garrigues, Pla 
d’Urgell, Urgell, Segarra, No-
guera). L’autor és professor de 
la Universitat de Lleida i expert 
en toponímia. Aquest treball és 
la seva tesi de doctorat (l’any 
1991 va publicar la tesi de lli-
cenciatura, Els topònims de la 
Segarra). El llibre, de fet, n’és 
una part; per això s’acompanya 
d’un disc compacte que per-
met la consulta íntegra de totes 
les dades de l’estudi.

El treball de Turull va ser 
publicat per l’Institut d’Estudis 
Catalans, dins la col·lecció 
«Treballs de l’Oficina d’Ono-
màstica». En aquesta col·lecció 
s’havien publicat altres obres, 
però d’abast més local –Siu-
rana de Prades, al Priorat (a 
càrrec de Ramon Amigó, 1995); 
Llucmajor, a Mallorca (a càr-
rec de Cosme Aguiló, 1996);  
Reiners, al Vallespir (a càrrec 
de Montserrat Cailà i Jean-Paul 
Escudero, 2005)–. Turull ha fet 
un estudi més ambiciós, amb 
l’afegit que, a més de les re-
cerques etimològiques –qües-
tió indefugible en toponímia–, 
estableix una caracterització 
morfolèxica dels topònims re-
collits. Tot plegat va fer que 
l’any 2002 el treball rebés el 
premi Joan Coromines de Le-
xicografia i Onomàstica, de 
l’Institut d’Estudis Catalans. 
Cal dir, finalment, que l’obra 
fou prologada per Joan Veny, 
professor de la Universitat de 
Barcelona i membre de l’Insti-
tut d’Estudis Catalans, i que 
Ramon Sistac, professor de la 
Universitat de Lleida i també 
membre de l’Institut d’Estudis 
Catalans,  participà en l’edició 
del llibre. ✦

XAVIER RULL

Ramon Miravall, 
Toponímia major actual de les 
Terres de l’Ebre,
Cossetània, Valls 2007.
Albert Turull, 
La toponímia de les comarques 
de ponent..., 
Institut d’Estudis Catalans, 
Barcelona 2007.

llamon MiMiravallllll,

Toponímia 
major

Encertadament –i coinci-
dint pràcticament amb 
un acte d’homenatge al 

gran activista cívic i alhora amb 
la dissolució de l’associació 
Amics de Joan Ballester i Ca-
nals–, l’entitat Òmnium Cultural 
ha publicat, en edició no venal, 
aquesta biografia i glossa de la 
figura de l’esmentat patriota.

Precedit d’una introducció 
de l’autor i de quatre pròlegs 
–d’Ermengol Passola, ànima de 
l’associació citada; d’Eliseu 
Climent, del País Valencià; d’Ai na 
Moll, de les Illes, i d’Albert Ma-
nent, del Principat–, el llibre 
des envolupa la biografia de 
Joan Ballester, barceloní que ja 
començà les seves activitats 
patriòtiques abans de la guerra 
civil, que fou ferit durant aquesta 
i que, en la postguerra, fundà 
una agència de publicitat, es-
devinguda després llibreria es-
pecialitzada en llibre català, 
també editorial i, sobretot, niu 
on es covaven activitats de re-

sistència cívica i cultural. Ba-
llester destacà especialment 
com a propagador de la idea 
de Països Catalans i, en aquest 
sentit, col·laborà molt en la di-
fusió del Diccionari català-va-
lencià-balear d’Alcover-Moll. 
Naturalment, la biografia, il-
lustrada amb algunes fotogra-
fies, detalla totes aquestes acti-
vitats, que tenen sovint l’interès 
d’una novel·la d’aventures. El 
nom de la llibreria, situada al 
barceloní carrer del Consell de 
Cent, entre Enric Granados i 
Aribau, era Públia, i hom, a més 
de llibres (clandestins, si calia), 
discos i joguines, hi trobava 
consell i acolliment, tant per 
part del mateix Joan Ballester 
com de la seva esposa (Teresa 
Bayà) i fills (Elisenda, Ricard, 
Jofre...). L’editorial s’a  no me-
nava Edicions d’Aportació Ca-
talana i, a més d’opuscles de 
conscienciació nacional, edità 
un famós mapa dels Països Ca-
talans.

Cap al final, la biografia es 
converteix en una descripció 
de l’ideari del biografiat, citant 
diversos fragments d’escrits 
seus, sempre ferms en les con-
viccions fonamentals i lúcids 
en l’apreciació de les circums-
tàncies de cada moment.

Hem dit que és un encert la 
publicació d’aquesta biografia, 
perquè realment cal deixar 
constància de l’existència d’en 
Joan Ballester, «un home que 
va contribuir a la defensa de la 
catalanitat i va impulsar la uni-
tat dels Països Catalans durant 
el segle xx», com diu el text de 
la contraportada. Els qui el vam 
conèixer i tractar, ens en bene-
ficiàrem en molts aspectes. Els 
qui no tingueren aquesta avi-
nentesa, sàpiguen que va exis-
tir, entre 1913 i 1980, un gran 
patriota. Uns i altres, recordem-
 lo i honorem-lo, que prou s’ho 
mereix. ✦

JOSEP RUAIX I VINYET

Robert Surroca i Tallaferro,
Joan Ballester i Canals 
(1913-1980).
Al servei dels Països Catalans,
Òmnium Cultural,
Barcelona 2007.

Joan Ballester
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En aquest llibre col·lectiu, 
de títol engrescador i 
suggerent, es recullen en 

forma d’articles o assaigs breus 
les ponències exposades en les 
Jornades de Psicologia i Identi-
tat Nacional que es van celebrar 
a Sueca l’any 2006. Des de l’he-
terogeneïtat de disciplines (psi-
cologia, filosofia, pragmàtica, 
politologia i història), els autors 
han conformat un llibre valent 
que defuig les cotilles de la cor-
recció política i denuncia sense 
embuts ni tebiors les humiliaci-
ons i les injustícies que els nos-
tres països pateixen encara de 
mans dels Estats on estan ubi-
cats administrativament. 

El llibre s’obre amb un prò-
leg d’Àngel Velasco, coordina-
dor de les jornades, en el qual 
ens alerta del greu perill que 
suposa l’actual aculturació po-
lítica i la pèrdua progressiva de 
memòria col·lectiva, que ens 
autolimiten com a nació i com 
a persones lliures, ja que la nos-
tra realitat cultural i política 
que da desvirtuada, cosa que 
ens va acostant a la desaparició. 
El primer article l’escriu Quim 
Gibert, que ens parla de com la 
raó d’estat acaba essent desraó, 

ja que no atén els arguments de 
la lògica, desdibuixa la nostra 
realitat i ens capgira l’ordre 
mental. És l’estratègia del des-
concert, tal com l’anomena el 
mateix autor. Per la seva banda, 
Ramon Camats analitza els con-
ceptes de revolta i de justícia i 
els relaciona amb la manera 
com es prenen les decisions 
que afecten Catalunya i els Paï-
sos Catalans. Albert Berrio ana-
litza els discursos sobre la llen-
gua catalana i la manera diferent 
com s’utilitzen els conceptes 
creats des del liberalisme i el 
cofoisme al voltant de la llen-
gua i com contribueixen a una 
percepció esbiaixada de la nos-
tra realitat. Eugeni Casanova ens 
descriu les mancances, els sa-
botatges i les mesquineses que 
hem patit des de tots els àmbits 
en trenta anys de democràcia. 
Finalment, Josep Sort ens ex-
plica la transgressió del Quebec 
i el seu procés de lluita per l’au-
todeterminació, comparant-lo 
amb el cas català. Al final del 
llibre s’hi inclou un breu article 
introductori del Lobby per la 

Independència, on dos dels 
seus fundadors (Jaume Sastre i 
Josep Palou) ens expliquen el 
seguit d’accions que duen a 
terme amb l’objectiu de deixar 
al descobert els interessos de 
l’Estat i generar simpaties vers la 
causa independentista.

Aquest és un llibre molt útil 
per a entendre la necessitat de 
tenir un estat propi en lloc d’un 
Estat que no ens entén ni ens 
respecta ni ens estima i que, per 
tant, no ens permet de decidir 
ni actuar lliurement sobre els 
nostres interessos. Els autors 
plan tegen tot un seguit de refle-
xions sobre la necessitat de 
rebel·lió davant les discrimina-
cions que ens infligeixen com a 
col·lectiu alhora que aporten 
recursos que ens ajuden a aug-
mentar la nostra autoestima. És, 
per tant, un llibre de lectura in-
dispensable per a tots aquells 
que no se sentin còmodes amb 
la situació actual del nostre país 
i cerquin arguments per a deci-
dir-se a transgredir les normes 
que ens imposen des de fora. ✦

ANNA PORQUET I BOTEY

Àngel Velasco, Quim Gibert,
Elogi de la transgressió. Identi-
tat nacional i desraó d’estat, 
La Busca edicions, 
Barcelona 2007.

Elogi de la 
transgressió

Els estudiosos del català 
antic hem de celebrar la 
publicació d’aquest tre-

ball sobre la llengua de la ver-
sió catalana de 1340 dels Dià-
legs de sant Gregori. L’autora, 
la doctora Montserrat Alegre, ja 
havia publicat la seva pulcra i 
acurada transcripció del text 
del manuscrit l’any 2006 (Pu-
blicacions de l’Abadia de 
Mont  serrat, «Textos i Estudis de 
Cultura Catalana», 113). Ara ha 
arribat l’hora de poder llegir el 
modèlic estudi lingüístic que 
ens ofereix en aquest llibre, 
versió revisada de la segona 
part de la seva tesi doctoral, 
dirigida pel doctor Josep Mo-
ran, erudit professor de la Uni-
versitat de Barcelona i membre 
de la Secció Filològica de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans.

Els Diàlegs són un text d’ori-
gen gironí que, pel que fa a la 
llengua emprada, se situa en 
una posició ja ben «clàssica i 
literària», per dir-ho a la ma-
nera de Joan Coromines. Pre-
senta algunes romanalles de la 
llengua més arcaica dels textos 
doscentistes, però en general se 
situa en el continu lingüístic 
que es detecta en els escrits 
dels autors medievals del nord 
del país: Desclot, Eiximenis, les 
Ordinacions d’Empúries i les 
Vides de sants rosselloneses. 

Respecte d’aquest text, que el 
meu mestre Coromines ja va 
estudiar d’una manera exem-
plar fa molts anys, podem notar 
que la llengua dels Diàlegs es-
tudiats amb tanta competència 
per Montserrat Alegre presenta 
unes «diferències més grans 
quant a morfologia i no tant pel 
que fa al lèxic, amb el qual 
comparteix nombrosos voca-
bles, atès que el català nord-
oriental de l’època formava part 
d’una àrea de continuïtat lingü-
ística amb l’occità i el francès 
antics» (p. 327).

L’autora descriu d’una ma-
nera superba totes les caracte-
rístiques remarcables del text, 
tant pel que fa a les grafies del 
manuscrit –copiat per Bernat 
d’O  llers, però obra d’un traduc-
tor anònim– com pel que fa a 
la fonètica vocàlica i consonàn-
tica. La part més interessant de 
l’estudi és la de l’extens capítol 
dedicat a la morfosintaxi. Aquí 
l’autora s’hi llueix: demostra un 
gran coneixement de la llengua 
dels textos catalans antics i una 
excel·lent capacitat d’anàlisi i 
descripció dels fenòmens lin-
güís tics. La llengua ma  nifesta 
una ductilitat formidable: «Ve-
te·n a Aconci, mansionari 

[‘guardià, custodi’], e pregue-lo 
que·t goresca, e él gorir t’à» 
(foli 51r,9).

El lèxic d’aquesta obra, tra-
ducció d’un text llatí ben cone-
gut, té una notable riquesa. 
L’autora ha identificat tot un 
seguit de paraules i accepcions 
que no es trobaven documen-
tades en els grans diccionaris 
històrics d’Alcover-Moll i de 
Coromines: cal ‘punta del dit’, 
mession ‘esforç’, nielar ‘reni-
llar’, ola ‘boca d’un volcà’, vuyl 
‘avui’, etc.

M. Alegre arriba a la con-
clusió que «la llengua d’a questa 
versió dels Diàlegs respon per-
fectament a les ca  racterístiques 
del català oriental –amb pinze-
llades nord-orientals que li do-
nen un color característic– lite-
rari de mitjan segle XIV, una 
llengua ben codificada, unitària 
i regular, usada ja des del segle 
XIII en tots els àmbits» (p. 335).

Cal felicitar, doncs, Mont-
serrat Alegre per aquest estudi 
que considero realment modè-
lic i que ens permet de conèixer 
amb precisió una par cel·la que 
quedava per descriure de la 
llengua catalana medieval. ✦

JOAN FERRER

Montserrat Alegre i Urgell, 
Diàlegs de sant Gregori. Estudi 
lingüístic de la versió catalana 
de 1340,
Pròleg de Josep Moran i Oce-
rinjauregui, Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat («Textos 
i Estudis de Cultura Catalana», 
129), Barcelona 2007.

Diàlegs de sant 
Gregori
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L’any 2006, a l’Ateneu 
Barcelonès, celebràvem 
el centenari de l’allotja-

ment d’aquesta entitat al palau 
del Baró de Savassona, del car-
rer de la Canuda. A més, aquest 
centenari domèstic coincidia 
amb altres de gran importància 

política i literària. Amb la Ins-
titució de les Lletres Catalanes 
(ILC), que llavors dirigia el po-

eta Jaume Subirana, vam 
organitzar un ambiciós 
pro grama per acostar 
aquest centenari als nos-
tres socis i a tots els ciu-
tadans interessats. Fran-
cesc Parcerisas n’era el 
comissari per part de 
l’ILC i qui escriu ho era 
per part de l’Ateneu Bar-
celonès. Tot quedava, 
doncs, entre poetes.

Un dels centenaris 
era el de la publicació 

de Els fruits saborosos de Josep 
Carner. Vam demanar a Narcís 
Comadira que ens fes una con-
ferència i, sospesant diverses 
propostes i possibilitats, Pep 
Montes, gerent de l’Ateneu, em 
va parlar d’un grup que es de-
dicava a posar en solfa els nos-
tes poetes i que ja havia publi-
cat dos discos (el segon es 
titulava L’Arbre de l’Esperança 
i era presentat per Ricard Sal-
vat, amb poemes de Salvador 

Espriu i de Josep Carner). Fou 
així com vaig conèixer Túrnez 
i Sesé, i amb entusisme vam 
decidir d’acompanyar musical-
ment els poemes del príncep 
dels poetes, Josep Carner. Fé-
rem tres concerts que resulta-
ren memorables, però que no 
s’enregistraren. 

Després, pel maig del 2007, 
T&S presentaven a l’Auditori, 
dins el festival BarnaSants, el 
seu tercer disc Sol blanc, dedi-
cat als poetes de les terres de 
ponent (els morts i els vius, els 
més coneguts i els qui no n’e-
ren tant, fins a vuit poetes amb 
quinze cançons). Totes les can-
çons anaven acompanyades 
amb la música i la guitarra de 
Daniel Sesé i amb la veu de 
Xavier Túrnez; a més, comple-
taven el grup: Laia Rius al violí, 
Jordi Ruiz al violoncel i Jesús 
Vidal al llaüt. Vam ser prop de 
cinc-centes persones a escol-
tar-los, molt felices. L’endemà 
no en va sortir cap ressenya als 
diaris. No us preocupeu, doncs, 
si no els coneixeu. Malaurada-

ment, les nostres ràdios i tele-
visons nacionals, públiques o 
privades, en les quals la música 
i la paraula indígena tenen es-
cassa cabuda, no us n’informa-
ren; tenen altra feina.

Escolteu-los, si us plau. No 
us perdeu aquesta hora de 
bona música amb les millors 
paraules dels millors poemes. 
Daniel Sesé sempre sap trobar 
el to exacte del poema, alhora 
que l’ajuda i l’empeny –és un 
habitual lector de poesia–; la 
veu de Xavier Túrnez també col-
labora a fer més entenedors els 
versos, sia a través de l’orella i 
la raó, sia a través de la pell i 
el borrissol. No em toca ara dir-
vos si prefereixo Dolors Miquel 
o Montse Gort, Màrius Torres o 
Jordi Pàmies, Maria Mercè Mar-
çal o... És irrellevant. Tots tenen 
el seu moment en la vida i ens 
poden ajudar a viure-la.

Com us deia: una hora de 
plaer estètic i de pau nutrícia 
que val la pena d’aprofitar. ✦

SERGI JOVER

Túrnez & Sesé «sol blanc»,
Autors diversos,
Barcelona 2007.
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Túrnez & Sesé

Evolució de l’art musical 
de Ticià Riera és un llibre 
de divulgació musical 

molt útil com a obra de con-
sulta per a aquells que ja gau-
deixen d’una cultura musical 
bàsica, i també com a llibre de 
lectura per a aquells que es 
vulguin introduir en el fet mu-
sical d’una manera general. 

Si la intenció inicial de 
l’autor era crear un llibre de 
text per a alumnes de batxille-
rat, no sols ha aconseguit amb 
escreix aquest objectiu, sinó 
que, a més, ha tret a la llum un 
document rigorós, plenament 
científic, actual, entenedor, 
instructiu i enriquidor, tant per 
als professionals de la música 
com per als afeccionats.

En el moment de la seva 
aparició no hi havia cap llibre 
d’història de la música en llen-
gua catalana i de «mentalitat 
catalana» (segons paraules del 
mateix autor) que donés  una 
visió general prou completa 
del fet musical universal i que 
alhora tingués en compte d’una 
manera especial els composi-

tors de casa nostra. Això dóna 
a aquesta publicació un valor 
afegit, ja que omple un buit 
existent en aquest camp. I no 
cal dir que, amb constants re-
visions, s’ha aconseguit un lli-
bre molt actual i complet.

A més, Ticià no es limita a 
citar i descriure la vida i obra 
de cada compositor, sinó que 
els contextualitza tots en el seu 
entorn social, polític i cultural, 
i en ressalta l’aportació particu-
lar a la història de la música. 
Tot això amb uns criteris molt 
científics i a la vegada d’una 
ma  nera molt personalitzada, 
començant sempre per fer una 
breu descripció psicològica del 
compositor, en la qual ressalta 
sovint anècdotes curioses i in-
teressants, sovint poc conegu-
des però representatives del 
compositor en qüestió i que 
ajuden a comprendre la seva 
personalitat i la seva obra. Són 
especialment interessants els 
casos de Haydn i Wagner.

Les ressenyes biogràfiques 
de tots els compositors són em-
plaçades al final del llibre en 
un annex. Aquest fet és molt 
pràctic i encertat, ja que dóna 
més fluïdesa a la redacció i fa-
cilita enormement la consulta 
de qualsevol dada biogràfica.

El contingut de cada tema 
és molt complet i presentat or-
denadament, usant sempre un 
llenguatge i una terminologia 
entenedors per a qualsevol 
mena de públic.

Per les seves característi-
ques, doncs, aquest llibre ocu pa 
un lloc únic en el seu gènere i 
és absolutament recomanable 
per a ser usat com a llibre de 
text pels alumnes de batxillerat 
i pels estudiants de música de 
grau mitjà. No cal dir que és 
també una obra altament reco-
manable de tenir en les biblio-
teques de les escoles de música 
i en les escoles d’en se nya ment 
mitjà. ✦

LLUÍS VILA

Ticià Riera,
Evolució de l’art musical,
Editorial Columna, 
Barcelona 2007.
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