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editorial

Himne a Catalunya

Oh Catalunya, mare nostra, 
mare del cor que venerem, 
respira fort i aixeca el rostre: 
mentre el món sia món te voltarem. 

Avant, avant, que ets nostra mare! 
Sàpigue’t tu, que Déu ja et sap, 
i el teu terrer és teu encara 
amb l’ànima damunt, de cap a cap. 

Regada amb sang, ta terra és bona. 
Tingues al mar clavats los peus, 
un braç enlaire per l’ascona, 
i amb l’altre arrapa’t fort als Pireneus.

Amb nostra llengua franca i noble 
crida’ns a tots, que et respondrem; 
som una raça i som un poble, 
i tant drets com caiguts poble serem. 

Caiguts avui i enmig de runes, 
demà el peu ferm i enlaire els cors, 
sense captar d’enlloc engrunes, 
sense lligams de ferro ni de flors.

Va, doncs, oh pàtria, que t’ho imploren 
damunt la terra els qui s’hi estan, 
davall la terra aquells qui foren, 
i més lluny que els estels els que vindran.

Que no ets pas morta; ets adormida. 
Amb ta bandera els vents remou; 
sigui tothom a l’embranzida, 
i cauran els castells quan diguis: Prou!

Àngel Guimerà 

la flama de la llengua SEGLE D’OR?

Un dels dèficits que tenim els catalans actualment és el de l’au-
toestima: no ens valorem prou a nosaltres mateixos, i per això 
caiem en el complex d’inferioritat, cosa que ens mena, per 

exemple, a abdicar massa sovint de la nostra llengua i a cedir davant 
unes altres de més poderoses.

Doncs bé, acaba de sortir un llibre, signat per un prohom de la 
nostra cultura, que ens pot ajudar a augmentar l’autoestima. Ens refe-
rim a Memòries d’un segle d’or, de Joan Triadú (Ed. Proa, Barcelona, 
octubre del 2008). Aquest autor, oferint-nos els seus records, que 
abasten bona part del segle xx, hi va repetint, com a mot d’ordre, que 
es tracta d’un «segle d’or de la nostra cultura nacional». El passatge 
on l’afirmació és més completa, probablement, es troba a les pp. 257-
258 i diu així: «El segle xx ha estat, malgrat tot, el segle de la recupe-
ració de Catalunya, el seu segle d’or, procés essencial que mai no ha 
cessat, ni en els pitjors moments. Ha significat el retrobament d’una 
pàtria i, amb ella, el de la dignitat d’una llengua pròpia, tant en l’or-
dre individual com en el col·lectiu. En canvi, poc abans d’entrar al 
segle, calgué presentar batalla, davant una audiència culta, nostrada 
i hostil, al lliure ús en una tribuna acadèmica del català i fer-ne la 
lloança reivindicativa. Al cap de cent anys, la validesa total i la inde-
pendència de la llengua catalana són indiscutibles i, per això mateix, 
atien l’hostilitat i la indignada sorpresa, sovint hipòcrita, dels seus 
adversaris multiseculars, tant d’Espanya com de França.»

Segurament que en Triadú té raó. Durant el segle xx hi ha hagut 
una multitud de persones que, prosseguint la Renaixença del segle 
anterior, han construït la nació. Malgrat la primera dictadura, malgrat 
la guerra civil, malgrat els quaranta anys de franquisme, s’ha conreat 
com mai la llengua catalana, amb les bases normatives establertes per 
Pompeu Fabra i l’Institut d’Estudis Catalans, amb les gegantines apor-
tacions d’Alcover-Moll i Coromines, amb una obra magna com la Gran 
enciclopèdia catalana, amb l’enorme producció literària de poetes i 
prosistes (Maragall, Ruyra, Victor Català, Carner, Riba, Foix, Sagarra, 
Pla, Rodoreda, Espriu i un llarguíssim etcètera). S’han conreat tam-
bé els altres camps de la cultura, com la música (amb l’amplíssim 
moviment coral, els cantautors, els solistes de fama mundial, la músi-
ca popular i religiosa...), la dansa (amb el cultiu de la sardana i dels 
ballets populars), la pintura (amb figures internacionals com Miró, 
Dalí...), l’escultura, l’arquitectura (amb un geni com Gaudí), etc. S’ha 
treballat també molt en les ciències, en l’economia, en la política... 
En fi, malgrat la seva relativament escassa demografia, Catalunya i la 
resta de Països Catalans han mostrat una gran vitalitat.

En alguns debats sobre aquesta qüestió, que en el moment de 
redactar les presents ratlles ja s’han produït, molts abonen la tesi tria-
durenca, i els altres, com a mínim, parlen d’un segle de plata o d’un 
segle brillant. Sigui com sigui, creiem que aquest pedagog, escriptor, 
crític literari i activista cultural que respon al nom de Joan Triadú 
ens presta, amb aquesta seva afirmació, un bon servei: ens fa ser més 
conscients del tresor que posseïm, de la tradició que hem rebut, de 
l’esperit que batega en aquesta terra. Ara es tracta, en l’iniciat segle 
xxi, d’afrontar els grans problemes que han sorgit o que ja s’arrosse-
guen d’abans, per continuar donant vigència a la cultura catalana. 
Venim de lluny i hem assolit altes cimes: que l’empenta que duem 
ens faci avançar amb força, constància, fidelitat i valentia. u
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premis

Com tothom sap, en la societat existeix un mecanisme d’agraïment pels serveis prestats i alhora d’estímul Com tothom sap, en la societat existeix un mecanisme d’agraïment pels serveis prestats i alhora d’estímul Com tothom sap, en la societat existeix un mecanisme d’agraïment pels serveis prestats i alhora d’estímul 
per a l’esforç, la virtut i el mèrit: són els premis. Doncs bé, ací volem fer-nos ressò d’uns premis concedits per a l’esforç, la virtut i el mèrit: són els premis. Doncs bé, ací volem fer-nos ressò d’uns premis concedits per a l’esforç, la virtut i el mèrit: són els premis. Doncs bé, ací volem fer-nos ressò d’uns premis concedits 

recentment i que afecten el tema de la llengua catalana, objectiu prioritari de la nostra revista.recentment i que afecten el tema de la llengua catalana, objectiu prioritari de la nostra revista.recentment i que afecten el tema de la llengua catalana, objectiu prioritari de la nostra revista.

PREMI JAUME D’URGELL

El dia 21 del passat mes de setembre es va lliurar, a 
Balaguer, el Premi Comte Jaume d’Urgell, que atorga anu-
alment el Consell Comarcal de la Noguera «a la trajectòria 
d’una persona o entitat que hagin contribuït a l’enfortiment 
i projecció de les relacions culturals i d’amistat entre els 
pobles de parla catalana». El guardó, que ara s’ha conce-
dit per dinovena vegada, consisteix en una reproducció en 
plata de llei i a escala real del segell que utilitzà el comte 
Jaume d’Urgell.

Enguany el premi esmentat ha estat concedit, ex aequo, 
a una persona i a una entitat. La persona és Josep Ruaix i 
Vinyet, «per la seva extensa publicació d’obres sobre gra-
màtica catalana, contribuint així a l’enfortiment i consolida-
ció de la llengua comuna dels Països Catalans»; l’entitat és 
l’Escola Pasqual Scanu, de l’Alguer, per la seva tasca d’ense-
nyament del català durant més de vint-i-cinc anys en aquella 
ciutat de Sardenya. En l’acte de lliurament l’escola algueresa 
era representada pel seu director, Antoni Nughes.

GLOSSA DEL PREMI JAUME D’URGELL
[...] Jo valoro especialment en aquest guardó la seva 

dimensió geogràfi ca i la seva dimensió històrica.
Pel que fa a la dimensió geogràfi ca, trobo oportú que 

es promogui la idea de Països Catalans, correlat cívico-
cultural del concepte científi c de «domini lingüístic del 
català», ja que l’una i l’altre passen moments difícils. Tenim 
un territori fragmentat per les vicissituds polítiques i fi ns 
i tot una realitat lingüística amb problemes de nomencla-
tura. Per tant, convé afavorir tot allò que sigui interrelació, 
coneixença mútua, col·laboració, reconeixement d’una uni-

tat subjacent, confl uència vers realitzacions comunes, etc. 
En aquest sentit, un servidor, quan estudiava al Seminari 
de Vic (en els anys cinquanta i seixanta del segle passat), 
ja tenia damunt la taula, sota el vidre que la protegia, un 
mapa comarcal dels Països Catalans, editat pel benemèrit 
patriota Joan Ballester, que també va ser un gran propaga-
dor del Diccionari català-valencià-balear. I, en la majoria 
dels llibres que he publicat, fi gura a la portada una silueta 
dels Països Catalans. Quant al contingut d’aquests meus 
llibres d’estudi lingüístic, he procurat que sempre fos obert 
a tota la realitat del seu domini; però, com va fer Pompeu 

Bo i felicitant els guardonats, ens plau de publicar tot seguit, pel seu interès, 
les paraules d’agraïment de Josep Ruaix, consoci i redactor de Llengua Nacional. 

Aspecte de la sala d’actes del Consell Comarcal 
de la Noguera

El secretari del jurat, Josep Ruaix, el president del Consell 
Comarcal, Antoni Nughes i l’alcalde de Balaguer

Uns premis a favor de la llengua
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premis

Fabra i com es fa en totes les llengües 
de cultura, m’he hagut de basar en una 
variant determinada, la que literària-
ment ha resultat paradigmàtica i que 
és, com tothom sap, el català central. 
Em plau, doncs, que, des de les terres 
de ponent, es doni suport a la unitat 
ideal del nostre conjunt lingüístic.

Pel que fa a la dimensió històrica, 
trobo igualment oportú que el premi 
evoqui un personatge destacat de la 
nostra història, Jaume II d’Urgell, que 
lluità per mantenir, en l’època medie-
val, la dinastia genuïnament catalana. 
Els pobles, els països, les nacions 
han de ser fidels, si no volen embas-
tardir-se, a les seves arrels ancestrals. 
En tema lingüístic, notem que les llen-
gües sanes es basen també en la tradi-

ció, bo i admetent, és clar, les evoluci-
ons inevitables, perquè el canvi també 
és consubstancial en tot ésser viu. 
Personalment, en la meva obra d’es-
tudi, recerca i divulgació de la llengua 
catalana, sempre he procurat entroncar 
amb la història, amb la tradició, i més 
aviat frenar l’excés d’innovacions, que, 
en el nostre cas, gairebé sempre van 
en la direcció d’una supeditació a les 
llengües veïnes, o vers un empobri-
ment, o vers una degradació. En aquest 
aspecte, deixeu-me dir que sovint haig 
d’anar contra corrent, perquè impera en 
molts ambients una mena d’esnobisme 
que ens fa més mal que bé. La histò-
ria sempre ha estat i sempre serà, com 
deia Ciceró, magistra vitae, mestra de 
la vida.

Dit això, deixeu-me afegir-hi que 
m’agrada de compartir el premi d’en-
guany amb l’Escola algueresa Pasqual 
Scanu. Primerament, perquè, ben mirat, 
els mèrits són sempre compartits. Per a 
tirar endavant un ideal, una obra, una 
cultura, calen moltes persones i moltes 
entitats. Els qui enguany heu distingit, 
som uns de tants. Segonament, perquè 
l’Alguer és un dels punts del domini 
lingüístic català històric que necessiten 
més suport, atès, sobretot, el seu aïlla-
ment. Tot el que es faci per ajudar la 
cultura algueresa és oportuníssim.

I res més. Que tots plegats siguem 
dignes del llegat que hem rebut dels 
nostres avantpassats i que el sapiguem 
transmetre –acrescut, si pot ser– a les 
generacions futures. u

PREMIS NACIONALS DE CULTURA

Cap a finals d’agost es va anunciar el veredicte dels Pre-
mis Nacionals de Cultura que atorga cada any el Departa-
ment de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Un d’ells, 
dedicat a la Projecció social de la llengua catalana, s’adju-
dicava a la Plataforma per la Llengua, una organització que 
des de fa quinze anys duu a terme una important tasca per 
l’extensió de l’ús social del català. Segons el jurat, aquesta 
entitat rep el guardó «per la seva continuada activitat a fer 
avançar la presència de la llengua catalana dins l’espai públic 
en àmbits concrets, des dels productes de consum i el món 
empresarial fins a l’activitat universitària». El jurat també ha 
valorat «el treball pràctic i modern» de l’entitat, «avaluant 
l’eficàcia de la seva activitat i mesurant la importància dels 
resultats obtinguts».

La Plataforma per la Llengua va néixer l’any 1993 per 
promoure la normalització i la presència del català en l’espai 
públic. Durant tot aquest temps, l’entitat ha obtingut nom-
brosos èxits en la normalització d’empreses, en l’etiquetatge 

de productes, en el doblatge al català de grans estrenes cine-
matogràfiques, en el foment de l’ús de la nostra llengua entre 
la nova immigració i en la conscienciació social sobre la 
necessitat d’augmentar l’ús del català en tots els àmbits. La 
Plataforma té la seu social a Barcelona (Diputació, 276), 
edita un butlletí informatiu i disposa del següent portal web 
<plataforma-llengua.cat>.

Els Premis Nacionals de Cultura van ser instituïts pel 
Govern de la Generalitat l’any 1982 i són continuadors dels 
que la Generalitat va patrocinar entre 1932 i 1938. Es conce-
deixen anualment a persones o entitats per les aportacions o 
activitats més rellevants en cadascun dels respectius àmbits 
culturals, desenvolupades durant l’any anterior. L’acte de lliu-
rament dels guardons va tenir lloc el dia 25 d’octubre al Tea-
tre Kursaal de Manresa. Vegeu-ne les fotos de sota.

Des de Llengua Nacional felicitem els nostres col·legues 
de la Plataforma per la Llengua, que persegueixen, en bona 
part, els mateixos objectius que nosaltres. u

Joan M. Trasserras (esquerra) lliura el premi de Pro-
jecció Social de la Llengua Catalana a Òscar Escu-
der (president de la Plataforma per la Llengua)

Els premiats en acabar la cerimònia dels Premis Nacionals de Cultura

Fotos: Entitat autònoma dE diFusió Cultural
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sociolingüística

Drets lingüístics i servei públic: 
algunes consideracions
Bernat Joan i Marí

Un dels episodis més lamentables 
en la discussió de l’Estatut apro-
vat pel Parlament de Catalunya 

el 30 de setembre del 2006, en els òrgans 
de l’Estat que se n’autoatorguen compe-
tència, fou el que eximí els jutges d’ha-
ver de conèixer la llengua catalana per 
a exercir a Catalunya. D’alguna manera, 
es reconeixia, en aquesta disposició, que 
els jutges estan per sobre de la llei, cosa 
realment increïble en un Estat que s’au-
toanomena de dret. De fet, el problema 
parteix d’una discussió que trob comple-
tament kafkiana, sobre si ses senyories 
són un poder públic o un servei públic. 
Se suposa que, si realment són un servei 
públic, han d’atenir-se a l’oficialitat lin-
güística que disposa l’Estatut; si són un 
«poder públic», en canvi, segons aquest 
criteri, es podrien mantenir al marge de 
la llei. Això implica, senzillament, que 
a l’Estat espanyol hi ha encara qüestions 
que queden fora de la legitimitat demo-
cràtica expressada en les urnes. Dit d’una 
altra manera: malgrat que els represen-
tants del noranta per cent dels catalans 
del Principat consideren que els jutges, 
per a exercir a Catalunya, haurien de 
conèixer la llengua catalana, l’Estat els 
eximeix d’aquest coneixement. Es tracta 
d’una desconsideració gravíssima envers 
la societat, envers les persones catalano-
parlants i, al capdavall, envers el sistema 
democràtic mateix. 

Algú ha atorgat als jutges el «dret 
individual» de passar-se pel folre l’ofi-
cialitat de la llengua catalana i, per tant, 
d’ignorar el català, si així els ve de gust. 
Qui ho fa ha de ser conscient que, amb 
aquesta decisió, allò que es fa, directa-
ment, és atemptar contra els drets lingü-
ístics dels catalanoparlants. Perquè, per 
molt ben atès que estigui un jutjat des 
d’un punt de vista de serveis lingüís tics, 
sempre és molt diferent poder-te comu-
nicar amb el jutge o jutgessa en la teua 
llengua que no haver-ho de fer a través 
d’un intèrpret (encara que hom man-
tengui el propi dret d’usar la llengua 
catalana). De fet, ja constitueix, com a 
mínim, una petita humiliació el fet d’ha-
ver de demanar un intèrpret, per a poder 
parlar la teua llengua al teu país. I, d’al-
tra banda, s’ha de tenir en compte el fet 
que aquestes desigualtats generen un ús 
marcat de la llengua catalana. Vull dir 
que, si en aquestes condicions una per-
sona decideix mantenir el català, sabem 
moltes coses sobre la seua ideologia, per 
exemple, mentre que l’ús de l’espanyol 
és, en qualsevol cas, molt menys mar-
cat. Per tant, el fet d’usar el català posa 
automàticament el catalanoparlant en 
desavantatge davant el «poder públic», 
mentre aquest «poder públic» no tengui 
l’obligació d’usar el català sempre que el 
ciutadà a qui s’atén (o a qui es jutja, tant 
fa) així ho exigeixi. 

Sorprenentment, els mateixos que 
moltes vegades protesten, a escala inter-
nacional, perquè no s’atenen adequa-
dament els drets lingüístics d’altres 
comunitats humanes, en el nostre cas 
callen com morts. He vist protestes 
sobre casos en què, en un jutjat israelià, 
no s’ha proveït com pertocava la traduc-
ció a l’àrab, però no he vist les matei-
xes organitzacions protestant sobre el fet 
que un barceloní, a Barcelona, no ten-
gui garantit en absolut que al jutjat, si 
així ho desitja, serà atès normalment en 
català. Certament, alguns drets és molt 
més fàcil defensar-los a distància que no 
en viu i en directe. A demanar la justa 
autode ter minació del Sàhara Occidental 
tothom s’hi apunta; però a reclamar la 
dels Països Catalans, una determinada 
gent ja hi va una mica més amb compte... 
no fos cas que entràs en algun tipus de 
conflicte amb els pròxims. 

També ens trobam, amb una certa 
freqüència, amb treballadors, fins i tot 
amb servidors públics, que, apel·lant al 
seu dret individual de funcionar en la 
llengua de l’Estat, es neguen a fer ser-
vir la llengua catalana en els seus llocs 
de treball. 

En aquest punt, entenem que cal 
fer una distinció fonamental: no és la 
mateixa posició la d’un client que la de 
la persona que l’atén en un restaurant; de 
la mateixa manera que no és equivalent 
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la posició d’un metge que la d’un paci-
ent, ni la d’un ciutadà quan s’adreça a 
una institució que la del servidor públic 
(aquí encara en diem «funcionaris») que 
l’ha d’atendre. 

Un ciutadà de qualsevol lloc del món 
té uns drets lingüístics en quant ciutadà 
(de vegades especificats per la legislació 
vigent, de vegades no). Així, per exem-
ple, d’acord amb la llei, un ciutadà del 
Principat, del País Valencià o de les Illes 
Balears pot triar la llengua que vulgui, 
entre català i castellà (al Principat, ara 
també és oficial l’occità, llengua pròpia 
de la Vall d’Aran, on és denominada 
«aranès»). Per tant, un client d’un bar 
o d’un restaurant, un pacient o un ciu-
tadà que va a parar a un jutjat pot deci-

dir en quina de les llengües vol parlar 
(o escriure). És el ciutadà, a partir dels 
seus drets lingüístics, qui marca la llen-
gua de relació pública. 

Si el ciutadà té aquest dret lingüístic, 
aleshores, des de l’esfera pública i profes-
sional, se li ha de respondre com pertoca. 
Així, el cambrer del restaurant haurà de 
saber, com a mínim, prou «català turís-
tic» per a atendre el client; el metge 
haurà de tenir suficients coneixements 
de català per a atendre-hi el pacient, i el 
funcionari haurà de dominar suficient-
ment la llengua catalana per a fer efectiu 
el dret del ciutadà que se li adreça. 

Cal fer, per tant, una distinció ben 
clara entre els usos personals i els usos 
professionals de la llengua. A nivell 

personal, com a ciutadà, hom té uns 
determinats drets lingüístics. Per tant, 
a nivell professional, existeix la neces-
sitat clara de donar-los una resposta ade-
quada. Òbviament, ni un cambrer, en 
exercici de la seua professió, pot apel-
lar al seu «dret» de funcionar en caste-
llà (si el client vol ser atès en català), ni 
molt menys ho pot fer un metge, i encara 
moltíssim menys ho hauria de poder fer 
un jutge... si no fos que vivim en l’es-
tat de contradicció permanent, fruit de 
confondre allà on s’hauria de distingir. 
Tenir drets implica tenir deures. El dret 
a usar el català per part de la ciutada-
nia comporta el deure de conèixer-lo per 
part de l’esfera laboral, institucional i 
pública en general.  u

Estalviar és sempre bo
Pere Grau (Hamburg)

Hi ha una citació del gran poeta 
italià Giosuè Carducci que, 
per a comprendre una de les 

característiques essencials de la nostra 
llengua, ens va com l’anell al dit. Car-
ducci deia: «Qui diu amb vint paraules 
allò que es pot dir amb dinou, també és 
capaç d’altres malifetes.» El català és 
tant millor com més evita tota mena de 
perífrasis barroques com les que hom 
troba tan sovint en altres llengües com 
el castellà i el francès, per exemple. És 
cosa sabuda que una mateixa pàgina de 
text és més curta en anglès o en català 
que no pas en castellà, francès, ale-
many o italià. Certament, en el cas del 
català i també de l’anglès hi ajuda la 
gran abun  dància de monosíl·labs, cosa 
pròpia d’aquests dos idiomes. Però, a 
part d’això, hi té també un gran paper 
una certa tendència a estalviar paraules 
inútils o ampul·loses, encara que puguin 
«fer bonic». Nosaltres som molt pràctics; 
per exemple, diem: anar al gra, anar per 
feina. I per això, almenys des de la nos-
tra comprensió d’avui, el català és tant 
més autèntic i més bonic com més lacò-
nic és, més directe i més impactant.

No sempre ens n’adonem quan, 
per culpa de la influència del caste-
llà, usem més paraules del compte 
per a expressar una idea per a la 
qual no en calen tantes. I com que 
és millor un exemple clar que no pas 
cent arguments, en posaré aquí un 
que il·lustra prou clarament el tema 
d’aquest article.

La pel·lícula de més èxit en tota la 
història del cinema és una que es va 
estrenar ja fa setanta anys: Gone with 
the wind, que a Espanya es va comerci-
alitzar amb el títol de Lo que el viento 
se llevó. Més d’una vegada he llegit 
algun comentari en català que s’hi 
referia i que, traduint el títol en català, 
parlava (partint de la versió castellana) 
de El que el vent es va emportar (cosa 
que ens deixa a les fosques de si es 
refereix a alguna cosa o a alguna per-
sona) o de Allò que el vent s’endugué, 
versió més clara però que encara es res-
sent del pas a través del castellà. Si fós-
sim en un país normal amb una llengua 
normal, com Dinamarca o Noruega, els 
nostres cineastes haurien traduït el títol 
directament de l’anglès. I, a mi, posat a 

fer, la primera versió que se m’ocorre 
és curta i senzilla: Endut pel vent. En 
lloc de sis o set paraules, únicament tres. 
Lacònic, directe, impactant. Més català. 
I és que (i això els catalans ho hem sabut 
sempre) estalviar és sempre bo. u
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Avui dia, en un moment en què 
els catalanoparlants de llengua 
materna representem ja poc més 

de la meitat de la població de Catalunya, 
és molt important per al futur del nostre 
país i de la nostra llengua aconseguir que 
els nouvinguts s’identifi quin plenament 
amb el català i Catalunya, sense que per 
això hagin de deixar d’estimar les seves 
llengües i cultures d’origen. Els nous intel-
lectuals catalans, on destaquen persones 
com Patrícia Gabancho, Mathew Tree o 
Najat el Hachmi, guanyadora del premi 
Ramon Llull 2008, ens ho confi rmen. 
Sens dubte, la visió d’aquests nous intel-
lectuals aporta un aire nou a la cultura 
catalana i serveix per a desmentir tots els 
tòpics de què ens acusen des de fora. 

La cultura i la llengua catalanes en -
cara tenen futur. Aquests escriptors nou-
vinguts ja són tan catalans com qual sevol 
persona nascuda a Catalunya (i molt més 
que alguns catalans victimistes i derro-
tistes, que acaben traint el país i abando-
nant la llengua) i formen part de la litera-
tura catalana. Si ells han vist que podien 
promoure’s i obrir-se camí en una llengua 
que no era la seva, hem de potenciar-ho 
per a aconseguir que tots els qui arriben 
vegin també les possibilitats de promo-
ció que els ofereix Catalunya i la llen-
gua catalana. Per això, és molt important 
l’acolliment inicial que els oferim quan 
arriben. Els ho hem de donar tot, oferir-
los els millors serveis, per tal que apren-
guin a estimar el país i la llengua que tan 
bé els ha acollit.

Tots els qui critiquen que s’inverteixin 
diners i recursos en l’atenció als nouvin-
guts estan fent un fl ac favor al país, ja que 
solament aconseguiran de crear guetos de 
persones que viuen i treballen al nostre 
país i que veuran de mal ull els catalans. 
Si volem rebre, primer hem de donar, 
amb generositat, sense traves; sols així, 
de mica en mica, els nouvinguts veuran 
avantatjós d’identifi car-se com a catalans 
i d’aprendre la llengua catalana.

Un dels elements essencials per a 
aconseguir això són les «aules d’acollida» 
de les escoles i instituts. El primer aco-
lliment és molt important, i encara més 
per a un alumne que s’ha d’integrar a un 
centre d’ensenyament. I tan important 
com l’aprenentatge de la llengua és que, 
des del primer moment, rebi el suport de 
companys de la seva edat que l’ajudin a 
entendre que Catalunya és un país amb 
una llengua i una cultura diferent de l’es-
panyola, i que li despertin l’interès per 
integrar-s’hi. En això els catalans hi tenim 
un paper molt important: des del primer 
moment parlem-los català i fem-los veure 
la importància que té per a nosaltres que 
aprenguin la llengua. Si ho deixem en 
mans únicament dels professors de llen-
gua catalana, serà difícil d’aconseguir-ho. 
Cal que tots els catalans ho tinguem molt 
clar i ens hi impliquem. A les aules d’aco-
lliment tenim alumnes que en sis mesos 
parlen el català tan bé com el nostre pre-
sident, però que, en canvi, fora de l’aula 
no poden practicar aquesta llengua per-
què tothom els parla en castellà.

Una altra iniciativa interessant per a 
aconseguir un bon acolliment és la que 
duem a terme des de l’ADAC (Ateneu 
d’Acció Cultural) de Girona (des del 
voluntarisme d’un grup de socis, amb 
molt poc suport de les institucions), el 
projecte País i Conversa, consistent a fer 
sortides mensuals per tal que els nou-
vinguts coneguin el país i tinguin opor-
tunitat de practicar el català. Cada mes 
omplim un autocar amb gent de tots 
els orígens possibles, a qui hem portat 
a visitar llocs tan emblemàtics com el 
monestir de Ripoll, el monestir de Sant 
Pere de Rodes, els aiguamolls de l’Em-
pordà, el santuari de Núria... Sorprèn 
agradablement de veure l’interès que 
tenen tots els participants per conèi-
xer i saber més coses de la història, la 
llengua i la cultura del país. Molts han 
repetit en diverses sortides i algun, fi ns 
i tot, ja participa en altres activitats de 
l’entitat. 

Sens dubte, aquesta és la millor 
manera de treballar per al futur del català. 
Ens calen menys paraules i més fets. Cal-
dria que tots els catalans ens poséssim a 
treballar en iniciatives per a ajudar els 
nouvinguts a conèixer i a estimar el nos-
tre país i la nostra llengua. Si ens sentim 
catalans de debò, dediquem-hi una part 
del nostre temps lliure; també ens enri-
quirà a nosaltres. Serà passant a l’acció 
(abandonant la xerrameca dels polítics, 
que no porta enlloc) com assolirem l’ob-
jectiu de prestigiar la llengua i la cultura 
catalana. u

Un bon acolliment lingüístic 
i el futur del català
David Casellas i Gispert

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

TOTA LA VIDA 
FENT GALETES
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Ferrer i Guàrdia, home exemplar?

Jordi Solé i Camardons

En l’article «Ferrer i Guàrdia, 
en l’oblit», inclòs ara en el lli-
bre Quina política lingüística? 

(2007), Toni Mollà fa una defensa de 
l’educador català que el porta, d’una 
banda, a justifi car l’al·lèrgia que Fer-
rer patia amb relació a l’ensenyament 
en català i que li feia dir perles com: 
«Antes que en catalàn, mil veces en 
esperanto», i Mollà ho fa tot justifi-
cant-ho pel context. Nosaltres pensem 
que, sense negar les interessants aporta-
cions progressistes del pedagog en edu-
cació, cap lectura, per descontextualit-
zada que sigui, no pot minimitzar una 
afi rmació d’aquest calibre. 

Mollà ens recorda que, quan Joan 
Maragall va intentar oposar-se pública-
ment a la condemna a mort de Ferrer i 
Guàrdia, després dels fets de la Setmana 
Tràgica de 1909, Prat de la Riba, cap de 
la Lliga Regionalista i director de La Veu 
de Catalunya, li va impedir de publicar 
La ciutat del perdó en aquest diari. Però 
no diu que un altre intel·lectual políti-
cament compromès, Gabriel Alomar, 
sí va poder fer-ho a les pàgines de La 
Campana de Gràcia, un dels portaveus 
del republicanisme catalanista popular. 
Ergo existia un catalanisme popular que 
Ferrer no sabia valorar.

Per a fer entenedor el context que 
porta cap a l’espanyolisme lingüístic 
l’educador, el sociolingüista d’Alzira 
fa una lectura tòpica i reduccionista del 
catalanisme que explica, al meu enten-
dre, molts dels mals que ens han dut a 
caure en la realitat monocolor pseudo-
progre que actualment patim. Mollà titlla 
els «enemics del mestre racionalista» de 
«nacionalessencialistes catalanodepen-
dents». A hores d’ara, encara estic cer-
cant a Catalunya algú que pugui ser acu-
sat de catalanodependent en un marc on 
la subordinació lingüística i mental ens 
fa constantment hispanodependents. Es 
veu que per a l’autor tot el catalanisme 
d’aleshores era conjuntural i nascut de 
les deixalles colonials, un mer reclam 
populista i propagandista, classista i 
conservador. Que l’única consciència 

nacional que hi havia era explotada 
per un nacionalisme català que estava 
«reduït a la seua vessant emotiva», un 
catalanisme immobilista en el qual «la 
nació posseeix la seua pròpia dinàmica» 
i és «l’embrió de l’essencialisme conser-
vador catalanista»; un projecte burgès 
malèvol que «implicava privar el poble 
català dels aspectes universals de la vida 
humana» [sic]; mentre que «Ferrer era 
un autèntic liberal de mentalitat oberta, 
igualitarista i científi ca», però que –això 
ho diem nosaltres– malauradament odi-
ava el català. 

La contradicció de Mollà arriba al 
súmmum de la paradoxa quan afi rma: 
«Ara, quan la comunitat lingüística 
catalana es troba en l’últim esglaó de 
la substitució lingüística, fa bé de recor-
dar Ferrer.» Independentment de si els 
catalanoparlants estem o no en el dar-
rer esglaó –em deslliuraré d’afi rmar-ho 
per no ser titllat de catastrofi sta per 
Miquel Pueyo (El fantasma de la mort 
del català)–, penso que justament acti-
tuds com la del pedagog d’Alella ens 
fan caure en el parany de l’Estat colo-
nial d’enfrontar burgesia nacional con-
tra el poble català oblidant el genocidi 
que imposa l’Estat espanyol i la dinà-
mica imperialista que no deixa redre-
çar el poble que, com en el cas de Fer-
rer, hom pretén alliberar amb ideologia 
anarquista. La miopia de Ferrer, que en 
nom de l’internacionalisme i l’emanci-
pació social només propugnà escola 
en castellà, no ens deixa veure altres 
pedagogs com Joan Bardina (molt més 
oblidat que Ferrer), Estalella, Galí i 
molts d’altres que van saber reconèi-
xer la llengua i la nació catalana i no es 
deixaren encegar per tics anticlericals 
i acatalans que només van servir per 
a afegir confusió i baralles entre cata-
lans. L’article de Mollà va ser publicat 
l’any 1991 al diari Levante, nom que no 
és casual com a continent del contingut 
de l’escrit, ja que mostra la visió espa-
nyola que ens domina i que ens inclina 
a veure que allò que tenim al nord o al 
sud és a llevant. u

Recull de vint-i-set articles en 
què l’autor manifesta les princi-
pals preocupacions en l’àmbit de 
la sociolingüística, atenent als 
canvis que s’han produït des que 
en 1987 inicià la publicació del 
Curs de sociolingüística. L’anà-
lisi del procés de substitució lin-
güística que encara no s’ha aturat, 
o el del procés de normalització 
que encara no s’ha conclòs, són 
transversals al conjunt d’escrits. 
Hi trobem articles de divulga-
ció i altres molt més acadèmics 
que tenen l’objectiu d’estimular la 
refl exió sobre els fenòmens socio-
lingüístics que tenen lloc als Paï-
sos Catalans. 

Toni Mollà,
Quina política lingüística?,
Ed. Bromera, 
Alzira 2007, 
Col·lecció Graella 18.
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La política lingüística d’Educació

Jordi Sedó (Sociolingüista i docent [jsedo@xtec.cat])

Una de les certeses més cla-
res que tenim els ciutadans 
d’aquest país és que la llen-

gua castellana no s’hi troba en reces-
sió: mentre en els anys seixanta, 
encara podíem dir que quedaven uns 
quants monolingües en català, em 
sembla indiscutible que aquesta és 
avui una espècie que s’ha extingit. 
En canvi, sí que existeixen encara 
una bona pila de monolingües en 
castellà, que ho són gràcies al nostre 
bilingüisme i a la condescendència 
de la immensa majoria dels catalans, 
que renuncien a la seva llengua en 
favor de la dels espanyols sense cap 
mirament i amb una falta de digni-
tat que constitueix una extraordinà-
ria irresponsabilitat, perquè és una 
actitud altament lesiva per a la salut 
del nostre idioma.

Fins i tot el sistema educatiu, un 
àmbit que passa per ser el més cata -
lanitzat de tots, potser al costat del 
de les administracions autonòmica i municipal, no garanteix 
al cent per cent l’accés al coneixement del català entre els 
joves, sinó que dóna com a producte una gran majoria d’in-
dividus capaços d’entendre totes dues llengües, dels quals 
una bona part són també capaços de parlar-les; però, al cos-
tat d’aquests, també surt del sistema educatiu un contingent 
gens menyspreable d’alumnes incapaços d’expressar-se en 
català i una quantitat variable, segons la zona, de nois i noies 
monolingües exclusivament en castellà (o, en tot cas, parlants 
també d’alguna llengua no oficial a Catalunya), però, a més, 
incapaços d’entendre el català més enllà de les quatre frases 
més habituals en el millor dels casos.

I, amb tot, els espanyols s’entesten a entaforar-nos una 
hora més de docència en la seva llengua, precisament aquella 
que el nostre sistema educatiu assegura a tothom de saber, 
amb l’afegit, però, que si no quedés assegurada pel sistema 
educatiu hi quedaria a bastament per l’entorn! Per això, no 
em puc estar de recordar aquí les declaracions de l’actual 
conseller d’Educació de Cata lunya, Ernest Maragall, a pro-
pòsit d’una visita seva a Olot el curs 2006-2007, quan li 
va semblar detectar que alguns nens d’aquesta ciutat tenien 
certes dificultats per a expressar-se en castellà. Dificultats! 
No és que no en sabessin, no... Només tenien dificultats! 
No sé si el conseller havia visitat també certes escoles de 
Barcelona, el Baix Llobregat, Sabadell, Terrassa, Granollers, 
la Llagosta, Canovelles, Mataró, Tarragona o tantes i tantes 
altres ciutats del nostre país, on ja li asseguro jo que, per cada 

nen que el senyor conseller trobi amb dificultats per a expres-
sar-se en castellà a Catalunya, n’hi trobo jo mil cinc-cents 
amb dificultats per a expressar-se en català i cent cinquanta 
sense cap dificultat per a parlar-hi, simplement perquè ni hi 
parlen mai, ni ho necessiten, ni volen fer-ho.

Però el senyor conseller es va preocupar tant pels nens 
d’Olot que li va faltar temps per a declarar que la introduc-
ció de la tercera hora de castellà era plenament justificada. 
Una actitud clarament col·laboracionista amb els qui volen 
ensorrar encara més la nostra llengua, una actitud, per cert, 
com la que solen tenir ben sovint molts dels nostres polítics 
que s’autoanomenen catalanistes. És senzillament indignant 
i absolutament increïble que el màxim responsable de l’edu-
cació dels nens que viuen en un país que té com a llengua 
pròpia el català es preocupi precisament per l’estat de la 
llengua que a casa nostra té una salut de ferro, abans de 
preocupar-se per la que es troba permanentment en un estat 
cada cop més perillós. 

I, de tota manera, penso que, de fet, la inclusió d’una ter-
cera hora en castellà lògicament en detriment d’una de les que 
es fan en català– tindria una incidència pràcticament nul·la o, si 
més no, ben insignificant en el nivell de coneixement de totes 
dues llengües al final de l’ensenyament obligatori per part dels 
nostres jovenets. Però és que –alerta!– aquest no és l’objectiu 
dels qui pretenen fer-nos empassar el castellà tant sí com no. 
És que als espanyols els és igual el nivell amb què surtin de 
l’escola els nostres nens. Si no els fos igual, es preocuparien 

Aula d’acollida de l’escola Joan Miró (Barcelona)  Foto: Jordi solé Camardons
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també de l’anglès, de les matemàtiques i sobretot del 
català, que és, en realitat, la llengua que el sistema 
educatiu no garanteix. No. El que interessa realment 
als espanyols és deixar ben clar i ben establert qui és 
qui mana aquí. Qui és qui remena les cireres. El que 
volen realment és que ens agenollem davant la seva 
sacrosanta voluntat i quedar-se, victoriosos, contem-
plant com tastem el fel d’haver de fer una hora més 
en castellà i una menys en català perquè som i serem 
gent espanyola tant si es vol com si no es vol.

I probablement se’n sortiran, de fer-nos fer una 
hora més en castellà, ja que s’ho faran venir bé per-
què les lleis els vagin a favor. Ara bé, si el govern 
català, en comptes de comportar-se com un xaiet 
mansoi i condescendent com sempre, actués per una 
vegada amb intel·ligència, l’acceptació d’aquesta 
tercera hora en castellà podria, fins i tot, anar a 
favor nostre. M’explico: si el govern català ensuma 
que haurà d’acabar acceptant aquesta tercera hora 
en castellà, hauria de clavar un cop de puny damunt 
la taula i exigir paral·lelament, i amb el mateix con-
venciment amb què actuen els espanyols, que també 
es complexin amb un escrupolós rigor les que, per 
llei, s’han de fer en català, que són totes les altres, 
tret de les d’anglès (que tampoc no s’han de fer en 
castellà). I així s’acabarien els professors que tenen 
el llibre en català però que fan la classe en castellà, 
els que s’adrecen sempre als alumnes nouvinguts 
en espanyol, els que fan totes les reunions acadèmi-
ques en castellà, i tots els casos de flagrant incom-
pliment de la llei quan aquesta afavoreix els inte-
ressos del català; i també els inspectors que, veient 
això, no ho denuncien, o bé perquè ja els està bé, o 
simplement perquè saben que el seu director terri-
torial no els en farà cap cas. I, de passada, ensenya-
ríem a tothom que els catalans també tenim dignitat 
i que no se’ns poden anar rifant d’aquesta manera. 
Però mentre la política lingüística del Departament 
d’Educació sigui mirar d’incomodar el menys pos-
sible els qui no volen saber res del català i anar 
deixant-se colar gols a favor del castellà, les nos-
tres coses continuaran rodolant avall pel pendent 
que s’ha anat construint a poc a poc, des de ja fa 
bastants anys, a còpia de deixar fer i intervenir poc 
perquè no es molesti ningú.

Si els qui han de defensar les nostres coses –i 
els primers han de ser els membres del govern– es 
posessin a defensar-les de veritat en comptes d’ac-
tuar mesquinament per interessos electoralistes i 
inconfessables obediències espanyoles, els espa-
nyols ens tindrien més respecte i s’ho pensarien dos 
cops abans d’esclafar els nostres drets col·lectius 
sense miraments cada cop que els passa pel barret. 
Ara, això sí: la societat catalana hi hauria de ser al 
darrere. Si cada cop que ens en fan una, tot s’acaba, 
en el millor dels casos, en una manifestació i des-
prés no demostrem a les urnes la nostra indigna-
ció amb els qui col·laboren amb els nostres botxins, 
malament rai! u
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La llengua catalana 
escapçada al batxillerat
Antoni Dalmases

Les innovacions no sempre sig-
nifiquen un avenç. En matèries 
com l’ensenyament, sotmeses 

constantment a canvis, giragonses, lleis, 
decrets i replantejaments, cada vegada 
que algú vol imposar –el verb és dissor-
tadament exacte!– una novetat, hi sortim 
perdent. Ara, entre les últimes novetats 
que arriben amb la nova –fins quan?– 
ordenació dels estudis de batxillerat, des 
d’aquest curs 2008-2009, es produeix una 
tràgica paradoxa: el govern de Catalunya 
resta hores a l’ensenyament del català. Si 
això ho haguessin fet «els altres», pro-
bablement s’hauria produït una allau de 
protestes. Però, fet amb sigil, no se n’ha 
adonat ningú, els diaris gairebé ni n’han 
parlat i els ciutadans no saben que el seu 
govern de progrés considera progressista 
reduir l’ensenyament de l’idioma del país 
en el batxillerat. 

El fet és que ja seria hora que la so cie  -
tat catalana sabés que els estudiants de 
bat xillerat del país tenen només 2 hores 
setmanals d’estudi de la llengua catalana, 
en comptes de les 3 hores que tenien fins 
ara. Aquestes 2 hores setmanals actu-
als són les mateixes que es dediquen a 
l’Educació Física, a la Llengua Caste-
llana, a l’assignatura de Ciutadania o a la 
voluntària de Religió. Per comparar, cal 
saber que matèries com l’Idioma (gene-
ralment anglès) tenen assignades 3 hores 
setmanals i que les Optatives (Matemàti-
ques, Bilogia, Economia, Química, etc.) 
en tenen el doble: 4 a la setmana. 

Es miri com es miri, per primera 
vegada d’ençà del restabliment de l’Au-
tonomia, fa trenta anys, es produeix 
una escapçada que el conseller Mara-
gall raona (?) dient que «en acabar 
l’ESO tots els ciutadans ja han de saber 
català». La idea seria bona si fos possi-
ble passar dels somnis i desigs a la rea-
litat només dient-ho… Però esdevé ter-
rorífica si pensem que potser és cert que 
la màxima autoritat educativa del país 
pensa realment això.

Doncs, per quins motius s’ha produït 
aquesta retallada? Hi pot haver mol-
tes respostes més serioses que les del 

conseller, però tot sembla indicar que 
es tracta d’adaptar-se a una llei feta en 
temes restrictius sense plantejar-se’n les 
conseqüències. 

Tothom qui s’hi interessi coneix la 
difícil situació social que viu la llengua 
catalana. La majoria d’informes i estu-
dis indiquen que el grau de coneixement 
de l’idioma dels nois i noies, tant d’ESO 
com de Batxillerat, és escàs i deficitari; 
que les seves habilitats lingüístiques, 
necessàries per a dominar qualsevol 
dels camps de l’estudi o del coneixe-
ment actuals, són minses. I que dia a 
dia s’incorporen al sistema nouvinguts 
als quals, si es vol ensenyar l’idioma, 
cal dedicar-los temps i esforços. Encara 
més temps i esforços que als autòctons, 
aquells que abandonen el català amb 
tanta facilitat i que comencen a sentir-se 
minoria arreu. Escapçar el temps dedicat 
a la nostra llengua, privar-ne l’aprofun-
diment als futurs universitaris, no donar-
los els coneixements històrics que for-
neixin els arguments antisecessionistes, 
convertir-la en un simple instrument d’ús 
superficial, sembla apuntar més a una 
intenció de marginar-la definitivament 
que no pas de protegir-la, estimant-la i 
fent-la estimar i respectar, com hauria 
de fer qui legisla des del país i per al bé 
del país. Més encara si es pensa que els 
temaris a preparar per a la Selectivitat 
són els mateixos, amb la qual cosa es 
genera una antipatia per aquesta impo-
sició que va en contra de l’esperit del que 
és aprendre i treballar un idioma, perquè 
aquest nostre sembla que només serveixi 
per a examinar-se’n.

Els professors de llengua cata-
lana dels centres d’ensenyament 
veiem, doncs, com el desprestigi de 
la llengua és el principi del despres-
tigi de la nostra cultura: ¿voldran els 
nouvinguts aprendre i integrar-se 
en una llengua de segona, que poca 
gent domina? Interrogants de res-
posta evident com aquest, fan que 
els professors dels instituts ens tro-
bem sols davant una realitat que a 
poc a poc ens va deixant sense argu-

ments, fins i tot davant els companys 
de treball, més encara si pensem que 
s’està creant una animadversió genera-
litzada, ja que, amb el dèficit de domini 
de les llengües cooficials, hi ha qui ja 
comença a argumentar que això passa 
per mantenir el català i no admetre que 
en espanyol ens entendríem tots sense 
tants problemes i podríem estudiar bé 
aquell idioma durant les 4 hores setma-
nals que ara ens repartim. A tot això 
s’hi pot afegir el detall gairebé burlesc 
de pretendre que alumnes sense conei-
xements gramaticals ni estructures sin-
tàctiques hagin d’aprendre l’anglès, con-
siderat, aquest sí, un idioma que mereix 
ser estudiat 3 hores a la setmana.  

Tot plegat, doncs, és massa greu i 
massa trist perquè la societat catalana 
resti en silenci veient com els seus futurs 
universitaris tenen un domini deficient 
de la llengua i que acabi admetent, per 
tant, que l’alta cultura que aquests futurs 
científics, tècnics, investigadors, escrip-
tors i professionals de tots els àmbits no 
es pugui fer en català, perquè els idio-
mes importants són els altres, els que 
han après bé i els que dominen perquè 
són aquells en què han estudiat les seves 
especialitats.

La norma ja s’està duent a terme. Fem 
tard, perquè en aquest curs 2008-2009 ja 
hi ha tota una promoció d’estudiants que 
pateixen aquesta bàrbara arbitrarietat, 
que el curs vinent s’imposarà a tothom. 
I ningú no diu res; i ningú no sembla 
adonar-se’n. Nosaltres sols no evitarem 
el mal. Volem creure que, els qui poden, 
hi faran alguna cosa. u
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El manifest de la polèmica

Marc Vicent Adell (filòleg) i Marc Antoni Adell (psicòleg)

Una polèmica buscada expres-
sament? Ho sembla. I no perquè 
siga qüestionable el dret dels sig-

nataris de l’anomenat Manifiesto por la 
Lengua Común a expressar la seua ide-
ologia al respecte –que, d’altra banda, 
ja ens era coneguda–. No faltaria sinó. I 
no caurem pas en la temptació d’intentar 
desacreditar-ne els «impulsors» (Boade-
lla i Savater), que bé prou sabem com es 
mouen, des del seu complex de no espa-
nyols de mena –català l’un i basc l’altre 
mal que els pese–, per a fer-se perdonar 
els seus orígens, mostrant-se espanyolís-
sims d’adopció. Si de cas que es desacre-
diten ells mateixos. Tampoc no lamen-
tarem que figures del relleu de Vargas 
Llosa o de Marina s’hagen deixat enta-
banar pels impulsors: són prou grans i 
amb capacitat intel·lectual suficient per 
a saber què fan. Menys encara ens com-
plaurem a confirmar que la púrria polí-
tica –escorrialles del franquisme– de les 
Espanyes s’haja apressat a subscriure 
un tal pamflet. Estrany seria que no ho 
haguessen fet.

Uns altres ens manifesten en sentit 
oposat i amb tot el dret, també, encara 
que documentadament i objectiva, si 
més no per a palesar que no sembla que 
la finalitat del Manifiesto siga la d’objec-
tivar la situació, aportant informació real 
i contrastada, ni menys la d’argumentar 
des de postulats científics, les seues afir-
macions. Vegem-ho: ja en l’encapçala-
ment s’explicita amb claredat meridiana: 
es tracta «… de una inquietud estricta-
mente política…» i, com volent suavit-
zar la mala consciència de fer política 
–també i encara amb la llengua–, es 
recorre a referents com la democràcia i la 
Constitució. A això ja ens hi tenien acos-
tumats alguns dels seus inefables subs-
criptors, que fa temps que malden per 
significar-se políticament, amb resultats 
més aviat magres. Perquè, a què ve pro-
clamar que el castellà (en la introducció 
del Manifiesto) és «la lengua de comu-
nicación democrática»? Què té a veure 
la condició de llengua principal –com 
la defineixen els signataris– amb el fet 

que siga –o no– demo-
cràtica? Més bé s’en-
tendria que allò demo-
cràtic es respectar la 
llengua del territori, 
en el propi territori, si 
més no. Justament és 
el respecte a la dife-
rència –en aquest cas 
a les minories lin-
güístiques–, el que 
legitima i ennobleix 
la pràctica democrà-
tica, en la convivèn-
cia pacífica dels dife-
rents parlants. A més, 
la superabundància de 
castellanoparlants –a 
Espanya i a Hispano-
amèrica, de més de 
quatre-cents milions– 
i «... la pujanza envi-
diable y creciente en 
el mundo entero [del 
castellà]…» (introduc-
ció del Manifiesto), és 
a dir, la quantitat dels 
seus parlants, no sem-
bla legitimar la condi-
ció de democràtica, 
en contra de les altres llengües –prete-
sament antidemocràtiques?–, com ara el 
català, que, a tot estirar i en les moda-
litats parlades als territoris de l’Estat 
d’Andorra i de l’antiga Corona d’Aragó 
–Catalunya, Balears, País Valencià, la 
Franja de Ponent, la Catalunya del Nord i 
l’Alguer–, no arriba a deu milions. Molts 
menys són els parlants del gallec i encara 
menys els de l’èuscar. 

També se’ns fa difícil d’entendre 
la segona referència a «lo democrá-
tico», quan es pretén de justificar que la 
famosa «asimetría» –preeminència del 
castellà sobre qualsevol altra llengua, 
en tot temps, ocasió i territori– «… no 
implica injusticia de ningún tipo … en 
nuestro Estado democrático…». Alguns 
pensem que si la qualitat de la democrà-
cia de «nuestro Estado democrático» és 
tal, amb llibertats i drets il·limitats per a 

alguns ciutadans –els monolingües cas-
tellans–, en tot el territori de l’Estat, i 
amb limitacions i deures permanents per 
a uns altres –els ciutadans amb llengua 
pròpia–, fins i tot en el seu propi terri-
tori, poc democràtica es presenta Espa-
nya i poc consistent, madura i de majo-
ria d’edat és la democràcia de què ens 
hem dotat. I encara entenem menys que 
s’intente fer passar per «riqueza para la 
democracia…» –tercera referència al 
vocable, en poc espai– la preeminència 
de «… una lengua política [a què ve ara 
i una altra vegada això de «política»?]– 
común…» (punt núm. 1). Justament la 
riquesa lingüística radica –pensem–, no 
en l’existència d’una única llengua ofici-
alitzada per procediments no massa pre-
sentables –per més que el rei, no sabem 
si ignorant o càndid, proclamava allò 
que el castellà «... nunca fue lengua de 
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imposición...»–, sinó en la varietat i en 
l’afavoriment de la convivència pacífica 
de les llengües, totes sense excepció.

Tampoc, en les referències a la Cons-
titució, no sembla que els «manifes-
tants» hagin estat del tot inspirats, ultra 
patir una desinformació més que nota-
ble quan afirmen que, respecte a l’apar-
tat 3 de l’art. tercer de la Carta Magna 
–«Las distintas modalidades lingüísticas 
de España … serán objeto de especial 
respeto y protección…»–, aquell objec-
tiu està «cumplido sobradamente» (punt 
núm. 4). No és cert, i persones del nivell 
dels signataris no poden ignorar-ho. I no 
és cert, no sols perquè els responsables 
polítics d’alguns territoris mantenen 
sistemàticament una pràctica obstrucci-
onista, amb relació a la llengua pròpia 
–cas del País Valencià i l’Aragó envers 
el català de la Franja–, sinó perquè, fins 
i tot, on aquelles autoritats són respec-
tuoses –cas de Catalunya i ara les Bale-
ars–, et trobes sovint amb castellanopar-
lants que hi resideixen i que es mostren 
bel·ligerants a escoltar una altra llengua 
que no siga la seua i a abandonar el seu 
monolingüisme radical, no sabem si per 
pròpia convicció o per les manifestaci-
ons d’alguns polítics –o parapolítics– 
que els adoctrinen. 

Així, doncs, com que aquell objectiu 
de la Carta Magna –apartat 3 de l’art. 
tercer– en cap cas no s’ha «cumplido 
sobradamente» (punt núm. 4), sem-
bla que no s’hauria consumat el que els 
signataris del Manifiesto s’atreveixen a 
qualificar de «… fraude constitucional 
y auténtica felonía…» –paraules serenes 
i conciliadores, per cert–, per a «argu-
mentar» la «… discriminación, margi-

nación o minusvaloración de los ciuda-
danos monolingües en castellano…». 
Massa sovint el que passa és tot el con -
trari, i d’exemples a casa nostra en so -
bren: polítics que fan un ús residual i 
folclòric del català, quan no el menyste-
nen sistemàticament en els àmbits insti-
tucionals; universitats públiques que es 
mostren reticents a demanar al seu pro-
fessorat no sols competència científica, 
docent i investigadora, sinó lingüística; 
sectors eclesials poc agosarats –quan no 
enemics viscerals com els bisbes de les 
diòcesis valencianes, forasters per tra-
dició– envers la nostra llengua; el món 
del comerç, massa amatent a les enques-
tes de mercat i a la contestació d’alguna 
associació de consumidors, enfront de 
l’ús –tímid per cert– de les llengües ver-
nacles; el món de l’espectacle, que no 
s’arrisca a gastar i promoure com a llen-
gua franca el català; els espais de consu-
mició –bars, restaurants, hotels...–, on el 
conflicte salta sovint, just en demanar un 
tallat; plataformes pel bilingüisme (dels 
altres) i per la convivència de les llen-
gües (mortes)... Això sense comptar amb 
la reacció d’alguns energúmens –sovint 
funcionaris i fins i tot uniformats– con-
tra qui s’atreveix a continuar mantenint 
el català, en ser interpel·lats i atemorits 
pels tals «servidors de la llei». I, fins i 
tot, «nous» partits polítics –dels vells 
i hereus del franquisme, per a què par-
lar?– de tall lerrouxista que, davant el 
seu fracàs electoral evident, arrosseguen 
intel·lectuals despistats –o no tan despis-
tats– en la signatura de manifestos, com 
el de marres. L’única «… discrimina-
ción, marginación o minusvaloración» 
existent i real –de què els signants del 

«Manifiesto» es dolen 
per als castellanopar-
lants– és la dels ciuta-
dans que maldem per 
viure, amb una certa 
normalitat, en la nostra 
llengua, al nostre ter-
ritori. Desideràtum –la 
de viure, amb una certa 
normalitat, en la nostra 
llengua, al nostre terri-
tori– que ells (punt núm. 
2), bé que entre parèn-
tesis però amb un voca-
bulari pujat de to, glos-
sen amb la frase: «… y 
mucho menos se puede 
llamar a semejante atro-

pello ‘normalización lingüística’», ento-
nant la cançoneta que la pervivència de 
les altres llengües és «… en detrimento 
del castellano» (mateix punt núm. 2).

En efecte, se’ns fa difícil d’entendre 
com l’ús normal d’aquestes llengües 
minoritàries, en el seu propi territori, 
pot suposar «detrimento» per al castellà. 
Volgudament semblen ignorar, els signa-
taris deI Manifiesto –alguns, significats 
catedràtics, acadèmics o, simplement 
persones de formació intel·lectual sufi-
cient–, que tots els parlants d’aquelles 
llengües saben el castellà raonablement 
bé i els estudiants d’aquells territoris el 
cursen amb normalitat, a les escoles. 
Més encara, segons les dades disponi-
bles –del mateix ministeri d’Educació i 
de les autoritats acadèmiques respecti-
ves– es constata, una vegada i una altra, 
que el coneixement del castellà per part 
de l’alumnat no castellanoparlant d’ori-
gen és equivalent al dels monolingües 
del propi territori i al de les zones mono-
lingües de l’Estat, quan no superior. No 
entenem, doncs, una tal lamentació 
–«… en detrimento del castellano»–, 
del tot infundada, a la vista de les dades 
contrastades. Altrament, el que se suposa 
que a les famílies monolingües, residents 
en territoris «bilingües» –en expressió 
dels mateixos signataris, al punt núm. 3 
i següents, eufemisme que amaga que 
el castellà allà no és la llengua originà-
ria i pròpia–, els hauria de preocupar és 
que la seua llengua d’origen –i oficialit-
zada a tot l’Estat, el castellà– siga ense-
nyada als seus fills als centres escolars 
–cosa que és així– i, finalment, cone-
guda amb suficiència –cosa que també 
és així–. Potser caldria afegir que –més 
enllà de per a «… convivir cortésmente 
con los demás…» (punt núm. 3)–, a les 
tals famílies monolingües residents en 
territoris «bilingües», els hauria també 
de preocupar que els seus fills coneguen 
la llengua pròpia del territori suficient-
ment, com per a no sols «… disfrutar en 
lo posible de las manifestaciones cultu-
rales…» (mateix punt núm. 3), sinó per a 
exercir de ciutadans –incloent-hi l’accés 
a l’activitat laboral–, en igualtat de con-
dicions que els de llengua autòctona que, 
a més, coneixen el castellà: heus ací una 
asimetría –referència utilitzada freqüent-
ment en el Manifiesto, per a defensar la 
superioritat del castellà– que es produirà, 
inevitablement i d’una manera no desit-
jable, en trobar-se uns –els bilingües– 
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millor dotats –lingüísticament, però no 
sols en això– que els monolingües. Per-
què ja sabem com funciona el mercat 
laboral: els millor preparats s’emporten 
el lloc de treball.

I és que les investigacions dels psi-
colingüistes i sociolingüistes, en tot el 
món –que semblen ignorar els signataris 
del Manifiesto–, abonen el bilingüisme 
com a garantia de domini alternatiu, 
suficient i paral·lel de dues llengües. Els 
últims estudis –Peal i Lambert, 1962; 
Anisfeld, 1964; Torrance a Singapur, 
1970; Balkan a Ginebra, 1970; Ianco-
Worral a Sud-àfrica, 1972; Ben-Zeev 
a Israel i Nova York, 1972; Cummins 
i Gulustan al Canadà, 1973; Scott al 
mateix Mont-real, 1973; Balkan, 1979 
i, finalment, W. Penfield (citat per Aju-
riaguerra, 1980). I, entre nosaltres, K. 
Atutxa al País Basc, 1976; O. Mestres, 
1972, i J. Arnau, 1976, a Catalunya; 
J.L. Doménech, 1990, a València i, 
des de 1970 en tot l’Estat, Siguán– han 
constatat reiteradament l’extraordinà-
ria facilitat dels subjectes bilingües en 
el processament, emmagatzemament i 
reacció –testing– de les dades lingüís-
tiques, la major intel·ligència verbal i 
no verbal, la flexibilitat de pensament 
d’estructures cognitives més diversifi-
cades, operacionals i concretes, però 
també creatives i divergents. No con-
cebem, doncs, que se siga defensant el 
dret dels pares a condemnar els seus 
fills –en un territori «bilingüe»– al 
monolingüisme asimètric. 

Els «manifestants», però, no prou 
satisfets amb les mostres palpables d’ig-
norància –si no de mala fe–, fan un pas 
més i demanen, ara, una «modificación 
constitucional» –de la intocable y sacra-
litzada fins ara Carta Magna– «… y de 
algunos estatutos autonómicos»... –no 
serà del de Cantàbria, del de la Rioja, 
dels de les dues Castelles, de Madrid, 
d’Extremadura, d’Andalusia… No. Dels 
dels territoris «bilingües», és clar– per 
retallar, encara més, el fràgil dret dels 
autòctons a usar la llengua pròpia, al 
propi territori. I perquè ses senyories no 
tinguen massa què pensar, els proposen 
directament el redactat de les esmenes, 
que a l’amable lector que haja tingut la 
paciència d’acompanyar-nos fins ací, 
l’eximirem del seu repertori.

En resum, el Manifiesto de referèn-
cia sembla no haver complit cap dels 
objectius presentables, que d’una decla-

ració de tal envergadura cabria esperar: 
informació objectiva i contrastable, 
principis i valors universalment accep-
tats, raonaments coherents, llenguatge 
conciliador i propostes positives i inte-
gradores, a favor de l’aprofundiment de 
la democràcia i la convivència pacífica 
–també de les llengües–. Els és igual: 
la crispació està servida en el carrer i 
en els media, en els cenacles polítics i 
encara no –o sí?– en els eclesiàstics: la 
Conferencia Episcopal Española hauria 
de pronunciar-se, amb urgència, per a 
il·luminar (!) les consciències dels catò-
lics, al respecte. Les rèpliques i contra-
rèpliques –cada vegada més pujades de 
to, encara que alguns hem optat per la 
ironia, al costat de les referències objec-
tives i de les investigacions a l’ús– s’han 
succeït i encara se succeeixen. Què més 
es pot demanar?

Amb tot, alguns estem convençuts 
que, quan les aigües tornin al seu curs, 
es recordarà aquell episodi –l’aparició 
del tal «Manifiesto»– com a irreal, esbi-
aixat, partidista, acientífic, oportunista i 
contradictori, per més que intel·lectuals 
de reconegut prestigi s’hagin prestat a 
aparèixer com a signataris d’una redac-
ció en què, òbviament, no han intervin-
gut experts en lingüística, en teoria 
política, en dret constitucional, en psi-
cologia de l’aprenentatge, en pedagogia 
curricular, en sociologia… o en psico-
anàlisi –això últim, per la quantitat 
de «lapsus» que, des de la perspectiva 
freudiana, s’hi localitzen en abundàn-
cia–. I la majoria dels ciutadans conti-
nuaran optant pel respecte a la diferèn-
cia i per una convivència pacífica de les 
llengües, respectuosa amb cada realitat. 
Fins i tot no sabem si seria massa ago-
sarat esperar que les instàncies públi-
ques i acadèmiques de l’Estat arribes-
sen algun dia a mostrar-se favorables al 
coneixement de l’existència de les altres 
llengües espanyoles, sense esperar que 
siguen les universitats estrangeres les 
que les incloguen –com ja ho fan algu-
nes, en tot el món, en el cas del català– 
en els seus plans d’estudi. 

I enmig de tota aquesta absurda 
polèmica –atiada des d’interessos gens 
presentables–, el comissari europeu 
de multilingüisme, Leonard Orban, 
–segons informa l’Avui, el 19-10-2008– 
manifesta públicament i emet el dic-
tamen corresponent, en el sentit que 
la Comissió Europea no ha rebut cap 

queixa per discriminació lingüística 
envers el castellà i elogia el model lin-
güístic d’immersió, tal com es duu enda-
vant més agosaradament, a Catalunya i 
les Balears –amb suport institucional–, 
i més tímidament –per l’obstrucció sis-
temàtica dels «populars»– a les esco-
les valencianes. El fet evident –que els 
«manifestants» iniciadors de la polè-
mica, han hagut d’escoltar de les ins-
tàncies europees– és que ningú no s’ha 
queixat mai a Brussel·les, de la discri-
minació del castellà i la Comissió Euro-
pea rebutja l’existència de cap persecu-
ció. I encara Leonard Orban –que visità 
Catalunya el novembre de l’any passat– 
afegeix la facilitat de canviar de llengua 
dels catalanoparlants –que abonaria les 
tesis dels psicolingüistes de tot el món– 
i que si alguna llengua està amenaçada 
és el català: a Catalunya –i a València 
i a les Balears– es pot viure en castellà 
amb tota normalitat, a diferència del que 
passa amb el català. I alerta, Brussel·les, 
que aprendre la llengua del país d’acolli-
ment és una condició sine qua non per 
a integrar-s’hi. Finalment el comissari 
Orban no estalvia elogis al model lin-
güístic d’immersió, validant l’informe 
d’un grup d’experts –de l’any passat–, 
que defensaven la immersió lingüística 
en l’ensenyament, tal com es practica a 
Euskadi, Galícia, Catalunya, Balears i 
País Valencià i proposaven d’estendre’l 
a la resta de la Unió Europea. Tot plegat 
ha suposat una sonora bufetada als pro-
motors del Manifiesto, que han intentat 
–una vegada més i sense èxit– atiar la 
polèmica falsària del castellà perseguit 
en els territoris de l’Estat amb llengua 
pròpia. Ja els està bé.

Mentrestant els catalanoparlants –i 
la resta de parlants no castellans en els 
seus territoris– faríem bé de no deixar-
nos arrossegar per la polèmica, més que 
en allò just per deixar en evidència la 
falsedat del contingut del tal Manifiesto 
i com han estat de maldestres els redac-
tors d’encàrrec, ara que, a més, la Comis-
sió Europea els ha desautoritzat també. 
Tota l’energia cal adreçar-la, justament, 
a prosseguir treballant per la normali-
tat i la dignificació de la nostra llengua, 
en tots els àmbits de relació, incloent-hi 
el de l’ensenyament, sense descurar el 
científic i creatiu, perquè als catalano-
parlants ens siga possible –i reconegut– 
de viure en català. 

¿És demanar massa, potser? u

sociolingüística
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Sobre el plural de l’indefinit un

Carles Riera

En aquesta nota tractem, tal com 
diu el títol, del plural de l’indefi-
nit un –incloent-hi, naturalment, 

la seva forma femenina una–, ja que pre-
senta algunes particularitats. 

Per començar, notem que la forma un/
una pot tenir valor numeral, cas en què 
pròpiament no té plural (llevat que acom-
panyi substantius pluralia tantum), sinó 
que inicia la sèrie numèrica que continua 
amb dos/dues, tres, etc., o que es contra-
posa a quantitatius plurals com bastants, 
molts, etc., o a locucions com més d’un/
una. Exemples:   

[1] Un i un fan dos. 

[2] El meu oncle ha comprat una casa, 
no dues (DGLC, s.v. un una; notem 
que, en aquest cas, una es pronuncia 
amb èmfasi; sense èmfasi, més aviat 
diríem El meu oncle n’ha comprada 
una, de casa, no dues). Us he dema-
nat unes tenalles, no dues (GDLC, s.v. 
un una; ací el plural unes precedeix 
un pluralia tantum; notem també que 
unes es llegeix amb èmfasi; sense 
èmfasi seria: N’he demanades unes, 
de tenalles, no dues). 

[3] De diccionaris no en tinc un, sinó 
bastants.  

Per altra banda, existeix l’indefinit 
algun/alguna, que denota ‘un petit nom-
bre indeterminat de persones o de coses, 
i a vegades també una de sola’; té el plu-
ral regular: alguns/algunes. 

[4] Compraré alguna pintura de les 
teves. Compraré algunes pintures 
de les teves.

 [5] Si veig algun dels teus germans...  
Si veig alguns dels teus germans...

1. PLURAL DE L’ARTICLE

Si la forma un/una fa d’article inde-
finit i acompanya immediatament o 
media  tament un substantiu, sol tenir el 
plural regular: uns/unes. Exemples:  

[6] SINGULAR: Un home qualsevol; 
PLURAL: Uns homes qualssevol.

[7] SING.:  Visitaré una amiga de l’En-
ric; PL.: Visitaré unes amigues de 
l’Enric. 

[8] SING.:  He vist una bonica posta 
de sol; PL.: He vist unes boniques 
postes de sol. 

Ara bé, quan es vol donar una idea 
partitiva, s’empra, com a plural de l’ar-
ticle un/una, la forma (adjectiu indefinit) 
alguns/algunes: 

[9] SING.: Un jugador estranger dels 
molts que té el Deportivo marcà dos 
gols; PL.: Alguns jugadors estran-
gers dels molts que té el Deportivo 
marcaren dos gols1.

De manera que l’ús de alguns/
algunes o uns/unes depèn del matís 
més o menys partitiu de l’expressió. 
Compareu:

[10] Aquí hi ha uns (uns pocs) números 
de «Cavall Fort» poc interessants. / 
Aquí hi ha alguns (un nombre més 
gran) números de «Cavall Fort» dels 
més interessants. 

Val a dir que quan ens referim a parts 
del cos humà que van de dues en dues 
(per exemple, ulls, mans, peus...) sempre 
fem servir, en plural2, uns, i mai alguns: 
Va fer uns ulls com unes taronges. El 
penal fou degut a unes mans del defensa. 
Aquell músic tenia unes mans d’or. Uns 
cartutxos buits alarmen la policia a Ale-
manya. Consells per a desenvolupar uns 
peus més sans. Per analogia: A l’Hos-
tal del Senglar menjàrem uns deliciosos 
peus de porc.

I encara val a dir que l’article inde-
finit plural uns/unes davant un numeral 
significa ‘aproximadament’, ‘si fa no fa’, 
‘cap a’: Fa unes dues hores que s’espera. 
Val uns tres euros. 

2. PLURAL DEL PRONOM

Anàlogament al que acabem de 
veure, si la forma un/una fa de pronom 
(indefinit), és a dir, constitueix el nucli 
d’un sintagma nominal, pot tenir el plu-
ral de dues maneres. 

Té el plural uns/unes quan expres-
sem idea de limitació (o singularitat), és 
a dir, quan ens referim a una llista tan-
cada d’elements d’una sèrie, quan des-
taquem uns éssers en contraposició als 
restants. 

En canvi, té el plural alguns/algunes 
quan expressem una idea pròpiament 
partitiva, o sigui quan ens referim a una 
llista oberta d’elements, quan no volem 
destacar uns éssers en contraposició als 
restants, quan es tracta, en definitiva, de 
l’ús pròpiament plural (en el sentit llatí 
de plures, o sigui ‘diversos’, ‘uns quants’, 
‘bastants’, ‘molts’). 

1.    Exemple traduït (l’estructura en singular) de la GDLE, § 5.2.1.3.

2.    Recordem que en algunes llengües existeix la categoria gramatical ano-
menada dual, que assenyala el nombre i que inclou una idea concreta de 
pluralitat: la de dos. 

Un de l’equip L’equipAlguns de l’equip
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Per tant, podem dir que com més 
petit és el nombre d’elements a què ens 
referim (dos, tres...), més hi escau uns; 
i viceversa. 

Hi podem afegir que uns/unes són 
com uns singulars semàntics, encara que 
morfològicament representen un plural3. 
Com observa el DCVB (s.v. un una), 
l’adj. o pron. un una significa «no vari; 
que constitueix una unitat. Déu és un en 
trinitat, Llull, Cont, 346,17». No cal dir 
que el plural d’aquest valor de un una és 
uns unes, com es pot veure en aquests 
exemples del mateix DCVB: Quan-
tes coses han a esser, aytant solament 
poden durar en lur esser quant són unes 
(Genebreda, Cons. 154), Oh catalans 
que a l’altre mar sou junts..., s’acosta el 
dia que serem tot uns (Maragall, Enllà 
22)4, No era cert que totes les dones fos-
sin unes, com sostenia l’Ibo (Vayreda, 
Puny. 112).     

Naturalment, existeixen casos fron-
terers, en què s’accepten totes dues solu-
cions. Passa una cosa semblant en altres 
llengües5. Existeix una estructura alter-
nativa, ‘entre... hi ha...’, com anirem 
veient. 

Vegem els exemples repartits en 
tres apartats: primer, els casos de plu-
ral amb uns/unes, després els de plural 
amb alguns/algunes i, finalment, casos 
fronterers.   

EXEMPLES DE PLURAL 
AMB UNS/UNES

Comencem pels exemples del plural 
uns/unes, és a dir la forma no partitiva:

[11] Amb l’aparició a Sitges de la revista 
L’Amic de les Arts, els dos aliats 
disposen d’una tribuna de qualitat 
i difusió per acreditar-se com uns 
dels principals valedors d’un ide-
ari estètic i polític que, en parau-
les de Vinyet Panyella, «s’havia 
format al voltant del triangle Prat-
Ors-Maurras» (A. Rafanell, La il-
lusió occitana, pp. 684-685; notem 
que es parla d’únicament «dos ali-
ats», o sigui d’un nombre reduït 
d’elements).

 [12] Segons la meva informació, uns 
dels primers a usar el mot econo-
micisme van ser els catòlics soci-
als alemanys a mitjan segle XIX 
(Qüestions de Vida Cristiana, 222, 
p. 123; notem que, dient «dels pri-
mers», ja entenem que no poden 
ser gaires; una alternativa seria dir: 
Segons la meva informació, entre 
els primers a usar el mot economi-
cisme hi havia els catòlics socials 
alemanys a mitjan segle XIX).

[13] Les feines de preparació del ter-
reny constitueixen uns dels costos 
de producció més importants en el 
conreu de cereals (notem el sentit 
limitat de l’expressió «dels costos 
de producció més importants»).

[14] ... la recompensa del just i el càstig 
del pecador són uns dels articles 
essencials de l’ensenyament dels 
savis (es tracta d’únicament dos 
elements: «la recompensa del just i 
el càstig del pecador»).

[15] Uns dels primers beneficiats, 
segons Garrido, seran els malalts 
hospitalitzats (essent «els primers 
beneficiats», no poden ser gaires). 

[16] D’aquesta església cal destacar 
també les restes dels seus frescos, 

uns dels més importants del pre-
romànic (no deuen ser gaires, les 
restes dels frescos). 

[17] L’extensió del consum d’alcohol 
per part de la població i l’augment 
del consum de drogues il·legals han 
convertit les drogodependències i les 
complicacions físiques associades en 
uns dels més greus problemes sani-
taris del món occidental6 (es tracta 
d’elements d’una llista tancada).    

[18] Els pacients d’hemodiàlisi, sobretot 
els que resideixen en nuclis petits 
de zones rurals, van ser uns dels 
més afectats per l’aïllament obli-
gat de divendres (de pacients d’he-
modiàlisi i que a més resideixin en 
nuclis petits de zones rurals no n’hi 
pot pas haver gaires).

 [19] Microsolf i Danone ocupen uns dels 
primers llocs d’una llista en la qual 
el tracte als empleats i la igualtat 
entre homes i dones fan pujar punts 
(notem que es tracta de dues úni-
ques empreses). 

[20] Sol León i la seva inseparable 
pare lla professional i sentimental, 
el britànic Paul Lightfoot, són uns 
dels coreògrafs fixos de la Nader-
lan Dans Theater  (s’entén «uns 
dels pocs coreògrafs fixos»). 

[21] Confiem que vosaltres també vol   dreu 
ser uns d’aquests col·laboradors 
(d’una carta adreçada a dues per-
sones convidant-los a subscriure’s 
a una revista). 

[22] Farem una passejada per uns dels 
poemes corporis més emblemàtics 
de Brossa (els poemes corporis i 
emblemàtics de Brossa no deuen 
ser gaires).

 [23] ... professionals vinculats als mit-
jans de comunicació (escrits i 
orals), perquè sovint són un dels 
col·lectius més creatius en neolo-
gia lèxica d’àmbit general i uns 
dels transmissors de les unitats 

3.    Podem relacionar aquest fenomen amb el dels pluralia tantum, com ja 
hem vist.

4.   Notem que en aquesta combinació de ‘tot + uns’, el primer mot té un 
valor adverbial (equivalent a del tot) i per això tendeix a ser invariable. 
Sovint és aconsellable de canviar aquest tot adverbial per la locució ben 
bé: Els seus dibuixos en novel·les s’han convertit en tot uns clàssics de 
les aventures (Cavall Fort, 1088, p. 5) g  ... en ben bé uns clàssics... Més 
exemples: Es vanaglorien de ser tot uns demòcrates. Semblen tot uns 
tècnics de la matèria. He de dir que sou tot uns craks. Sou tot uns pro-

fessionals, tot uns experts. Els habitants d’aquell país es van convertir 
en tot uns senyors.

5.    Com ara en anglès: «En rigor l’anglès no disposa d’un article indefinit plural; 
els articles indefinits plurals uns i unes es tradueixen en anglès pel determi-
nant some» (L. Hevly, Gramàtica anglesa, IV, p. 61).  En castellà –vegeu 
Gramática descriptiva de la lengua española (GDLE, I, § 5.2.1.3.)– hom 
distingeix entre el valor d’article indefinit de uno (plural unos) i el valor 
partitiu plural (algunos).  

6.    Aquest exemple procedeix del nostre Manual de redacció científica, p. 89. 
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neològiques creades en diversos 
àmbits... (Observatori de Neolo-
gia, Llengua catalana i neologia, 
Barcelona 2004, pp. 14-15; noteu la 
correlació un/uns).

[24] SING.: La foguera és un dels prin-
cipals reclams de la nit de Sant 
Joan; PL.: Les fogueres són uns 
dels principals reclams de la nit de 
Sant Joan.

Val a dir que, com observa el DCVB 
(s.v. un una), el pron. o adj. indefinit un 
una «indica una persona o cosa en corre-
lació amb una altra, contraposant el pro-
nom o adjectiu un al pronom o adjectiu 
altre». I dóna exemples d’aquesta cons-
trucció en plural (copiem únicament els 
que contenen el plural uns... altres...): 
No mou barales entre uns frares e altres 
(Hom. Org. 2), En so que los hòmens són 
justs e los altres són peccadors (Llull, 
Cont. 315,14), Uns esbrossen lo camí, / 
de verdor altres l’enramen (Verdaguer, 
Idil·lis). «L’un a l’altre (i ant. la un a l’al-
tre o l’un l’altre)»: Esperaven los uns los 
altres (Llull, Blanq. 78), Con hajen feytes 
tantes injúries les unes a les altres (Llull, 
Gentil 268), E que los huns ajudaren los 
altres (Muntaner, Cròn. c. 17).

EXEMPLES DE PLURAL 
AMB ALGUNS/ALGUNES

Vegem ara casos en què el plural de 
un/una s’expressa mitjançant alguns/
algunes, és a dir, la forma partitiva: 

[25] Potser podria afegir que alguns dels 
primers tractats europeus de medi-
cina, dietètica, filosofia, cirurgia o 
gastronomia eren també escrits en 
llengua catalana (Quim Monzó, 
fragment del discurs inicial de la 
Fira del Llibre de Frankfurt, octu-
bre del 2007; notem que els tractats 
en qüestió són molts).

[26] Hi ha diversos tipus de medicaments 
broncodilatadors. Alguns dels més 
emprats són els beta-estimulants7 
(com que diu «diversos», podem 
entendre que és millor fer servir 
alguns que no pas uns; també podríem 
dir: Entre els més emprats hi ha...). 

[27] Raimon Pannikar és amic d’Ha-
bermas, de Hans Küng i d’alguns 
dels més importants filòsofs actu-
als (es tracta d’una llista àmplia de 
filòsofs).

[28] Aquesta agrupació ha participat en 
alguns dels més importants certà-
mens internacionals (de certàmens 
internacionals n’hi ha molts).  

[29] Els tres últims temes estan destinats 
a l’estudi d’alguns dels més impor-
tants models de determinació de la 
renda nacional de l’equilibri (entre 
molts models).    

[30] Pretenem que l’estudiant conegui, 
teòricament i pràctica, alguns dels 
mètodes més rellevants que es fan 
servir en les simulacions (la llista 
és oberta, i hi pot haver qui-sap-los 
mètodes). 

[31] SING.: Un dels jugadors estran-
gers marcà dos gols; PL.: Alguns 
dels jugadors estrangers marcaren 
dos gols. 

Veurem ara un exemple en què apa-
reix el pronom feble en en correlació 
amb alguns/algunes:

[32] SING.: M’interessen diverses qües-
tions; aquesta n’és una (noteu: ... 
n’és una = és una d’aquestes qües-
tions);  PL.: M’interessen diverses 
qüestions; la ciència i la tècnica en 
són algunes (noteu: en són algunes 
= són algunes d’aquestes qüesti-
ons) (s’ha d’entendre «algunes d’en-
tre moltes»).

I ara un altre exemple similar, en què 
cal esmenar uns/unes per alguns/algunes:

[33] Tot i que la ciència ha anat rela-
xant el seu vincle amb la filosofia, 
tan estret en una etapa inicial, mol-
tes de les qüestions que planteja 
tenen una arrel filosòfica i, recí-
procament, algunes de les desco-
bertes de la ciència inspiren noves 
preguntes a la filosofia i a la vida. 
Les qüestions referents al temps i 
a la memòria en són unes  g ... en 
són algunes. (D. Jou, El laberint 
del temps..., p. 15; novament algu-
nes d’entre moltes) 

EXEMPLES AMB CASOS 
FRONTERERS 

Com sol passar en gramàtica, exis-
teixen casos fronterers, en què dubtarem 
entre les dues solucions. Exemples: 

[34] Unes de les / algunes de les altera-
cions del comportament més fre-
qüents en la població actual són les 
que afecten el sistema nerviós  (en 
aquest cas depèn de si les alteraci-
ons més freqüents són poques o mol-
tes)8. Solució alternativa: Entre les 
alteracions del comportament més 
freqüents en la població actual hi ha 
les que afecten el sistema nerviós.

[35] Un cop finalitzat el màster, els 
alumnes es convertiran en uns 
dels / alguns dels professionals 
més valorats del mercat (poden ser 
pocs o molts). 

[36] Uns dels temes que s’hi inclouran 
són l’avaluació de l’estudiant i la 
planificació curricular (notem que 
aquest exemple és paral·lel a l’ante-
rior: es tracta també únicament de 
dos elements, que són l’avaluació 
de l’estudiant i la planificació cur-
ricular, però com que el subjecte el 
trobem posposat al verb, tampoc no 
ens sona malament de començar la 
frase amb «Alguns dels temes», per-
què no és fins més endavant que, 
en la lectura del text, advertim que 
es tracta solament de dos elements). 
Una alternativa seria dir: Entre els 
temes que s’hi inclouran hi ha l’a-
valuació de l’estudiant i la planifi-
cació curricular.

[37] Aquest informe posa el dit a la nafra 
d’uns dels / alguns dels factors  que 

7.    Exemple del Manual de redacció científica, p. 89. 

8.    Ídem nota 6.
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En un context com el següent: 
–Em podries deixar 3.000 euros?

–Home, noi... ara de cop...

–Bé, és que tinc una mica de pressa perquè 
vaig escanyat. Va, pensa-t’ho i demà m’ho 
dius / Va, pensa-t’hi i demà m’ho dius. 

Per si no és prou obvi per a tothom, 
començaré aquest article afirmant que 
constatar obvietats, en llengua, sol ser 
superflu a més de redundant. En la rea-
litat, però –en la realitat quotidiana i dià-
ria, s’entén–, sol ser molt freqüent. Cons-
tatar obvietats de la realitat és, en canvi, 
sa i fins i tot convenient per a poder 
ana  litzar aquesta mateixa realitat amb 
al guns mètodes d’anàlisi. La llengua 
n’és un, a més de ser-ne un constructe 
sis temàtic i simptomàtic. Per això, abans 
d’entrar a valorar la descripció que els 
dic cionaris i la gramàtica fan d’aquest 
fe nomen lingüístic cal que sapiguem ben 
bé què ens en diuen:

Pel que fa al DIEC2, a l’entrada pen-
sar:

«2 4 intr. pron. [Lèxic Comú] pensar-s’hi No 
llançar-se a fer una cosa irreflexivament.» 

Pel que fa al Gran diccionari de 
l’Enciclopèdia Catalana:

«4 pensar-s’hi (o pensar-s’hi bé) No llan-
çar-se a fer una cosa a la babalà.»

Pel que fa a l’Hiperdiccionari de 
l’Enciclopèdia Catalana:

«pensar bé (d’algú) Pensar que és bo, hon-
rat, etc.

no pensar en demà / no pensar en el demà 
No ésser previsor.

estar lluny de creure (alguna cosa) / estar 
lluny de pensar (alguna cosa) / estar lluny 
de fer (alguna cosa) No creure-la, no pen-
sar-la, etc, en absolut. Estic lluny de pen-
sar això que dius.

pensar v/intr filos Copsar intel·lectualment, 
conscientment, exercir l’home de jutjar, 
d’abstreure, de fer interferències. L’ofici 
del filòsof és pensar.

pensar v/intr Posseir la facultat de pensar. Jo 
penso, doncs jo sóc.

pensar a (fer alguna cosa) No oblidar-ho. No 
he pensat a dir-li-ho: se me n’ha anat de 
la memòria. 

pensar en (una persona, una cosa) Tenir-la 
present a l’esperit. En qui penses? En què 
penses? Mai no penses en mi.

pensar v/tr Concebre, judicar alguna cosa, 
tenir el propòsit de fer alguna cosa. Ja et 
diré el que ell pensa. No diu mai el que 
pensa. Nosaltres pensem sortir a les sis.

pensar amb els peus fig. anat anim Equivo-
car-se per manca de reflexió.»

Pel que fa al Diccionari català-valen-
cià-balear, a l’entrada pensar 1. b):

«intr. i refl. Que l’hom se sia... ben pensat en 
los seus peccats, Eximenis Conf. 4. E si bé 

t’i pensaves, e quantes persones són...?, 
Genebreda Cons. 75. Si algunes coses 
comenses, al comensament pensa’t com 
finaran, Jahuda Prov. 18. Pensar-s’hi (en 
una cosa, a fer una cosa): fixar-hi l’enteni-
ment amb atenció abans de fer-la; no fer-la 
irreflexivament. Pensa-t’hi bé, que és per 
tota la vida, Vilanova Obres, xi, 83. No 
ens hi pensem més, Pons Auca 70.—»

Pel que fa al Diccionari d’ús dels 
verbs catalans: règim verbal i canvi i 
caiguda de preposicions:

«9. pensar-s’hi Dubtar abans de fer una cosa. 
Si s’hi pensa, ens dirà que no a la pro-
posta. No t’hi pensis i tira’t a l’aigua.»

Per a fer-nos una idea del ventall lin-
güístic que abasta aquest verb hem de 
tenir en compte que hi ha: 

A: Pensar-se-les (clític lèxic, que fa 
variar el significat de tot el verb). 

B: Pensar-hi, on hi seria el comple-
ment de règim verbal (pensar en + sin-
tagma nominal (SN) / a + oració) (Solà 
et al., 2002: 1111, 1114 i 1905). 

C: Pensar-se ‘creure’. (Solà et al., 
2002: 942) 

Així, doncs, estem en condicions de 
poder afirmar que pensar-se seria el verb 
pensar en forma i funció reflexives + ho 
que seria un OD d’un sintagma nominal 
(SN) o bé tota una oració (cf. Solà et al., 
2002: 2027).

sintaxi

més condicionen la tardana eman-
cipació dels joves (depèn de si els 
factors són pocs o molts). 

[38] Mitjançant la visita a aquests in -
drets es tracta d’explicar uns dels / 
alguns dels espais de pràctica cien-
tífica.

[39] A continuació s’ofereixen uns dels 
/ alguns dels primers exemples de 
rebel·lió de redactors.

[40] Segur que són uns dels / alguns dels 
millors clients que té la firma co -
mercial de begudes. u
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Pensar-s’ho o pensar-s’hi?
Robert Gómez-Ten (Universitat de Girona)

Aquest article fa referència a l’article de Roser Latorre de Llengua Nacional, núm. 51
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Però passa que no podem tractar pen-
sar-se exclusivament com un verb que, 
pronominalitzat, canviï de sentit com 
florir / florir-se, com el grup C (Oliva, 
1989: 33), on -se actuaria només com a 
morfema verbal. També pot actuar com 
un verb transitiu en forma i funció refle-
xives on el pronom se de pensar-se actu-
aria com un pronom reflexiu del primer 
paradigma, per bé que amb un OD d’un 
sintagma nominal o de tota una oració 
representats amb ho.

En el cas que clarament hi hagués 
d’anar la forma pensa-t’hi, efectivament 
podríem afirmar que pensa-t’hi és una 
forma on -t’hi fa variar el significat de 
tot el verb (Solà et al., 2002: 1429) en 
aquest cas: ‘no llançar-se a fer una cosa 
irreflexivament’ (DIEC2) ‘no llançar-se 
a fer una cosa a la babalà’ (GDEC), 
‘fixar l’enteniment en una cosa amb 
atenció abans de fer-la; no fer-la irrefle-
xivament’ (DCVB) ‘Dubtar abans de fer 
una cosa’ (Diccionari d’ús...). 

Però és cert que, en aquest context, 
es barregen i fins i tot se superposen dos 
significats: per una banda, el de pensa-

t’ho, on pensar actua com un verb transi-
tiu (‘concebre, judicar, alguna cosa’), t’ 
és reflexiu i ho un pronom que recupera 
sintàcticament un OD o tota una oració; 
per l’altra, el significat de -t’hi: ‘no llan-
çar-se a fer una cosa irreflexivament’.

Potser si tenim una forma pensar-s’hi 
en aquest sentit és millor que la utilit-
zem, però també penso que la cosa més 
fàcil sempre és disparar i després pen-
sar, i en aquest cas s’han de defensar les 
dues formes verbals només amb criteris 
lingüístics. Intueixo que pensar-s’hi es 
fa servir quan la decisió comporta cert 
perill o, almenys, cert risc i que pensar-
s’ho és simplement ‘judicar-ho’, sense 
cap tipus d’agreujant de risc. Em sem-
bla que no n’hi ha prou d’afirmar que 
l’únic responsable d’això (per bé que 
sí que n’és un factor importantíssim i 
clau) sigui exclusivament la influència 
del castellà. Tenir sempre la referència 
castellana a la punta de la llengua és, 
sense cap mena de dubte, tenir un arbre 
que no ens deixa veure el bosc –i quina 
boscúria!–, concedint unes grandeses 
absolutament gratuïtes al castellà. (Em) 

penso que en casos com aquests sempre 
s’ha d’anar amb peus de plom a l’hora 
combinar tres dels grans criteris clau i 
alhora grans reptes de la lingüística i la 
filologia del nostre temps: el de genuïni-
tat, el d’adequació i el de flexibilitat. u
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lèxic

Com més anem...

Roser Latorre

La dita comença d’aquesta 
manera quan és em  pra-
 da cor rec  tament, la qual 

cosa no és tan generalitzada 
com cal dria, perquè allò que 
sentim sovint és:
Quant més anem, menys valem.

És a dir, que el mot com 
que hauria d’iniciar l’oració 
és substituït per l’adver bi 
quant. Aquest mateix vici o 
mal ús s’endevina en frases 
com ara:

[1] Aquest xicot, quant menys 
estudia, més aprova.

[2] Ja ho veus: quant més netejo, 
més embruten.

[3] Hem de comprar les entrades 
quant més aviat, millor.

Aquestes frases, natural-
ment, foren cor rectes si dè -
iem:

[1] Aquest xicot, com menys estu-
dia, més aprova.

[2] Ja ho veus: com més netejo, 
més embruten.

[3] Hem de comprar les entrades 
com més aviat, millor.

Com gairebé sempre, l’er-
ror prové del castellà, de la 
traducció directa de lo cucions 
com cuanto antes, cuanto o 
cuantos más, etc.

Vet aquí alguns exemples 
extrets del Diccionario de uso 

del español, que hem citat en 
altres ocasions:

Cuanto antes te vayas, antes vol-
verás.

Cuantos más deseos muestres, 
menos te lo dará.

Cuantos más vayamos, mejor lo 
pasaremos.

Unes frases (on el mot 
cuanto o cuantos té diferents 
funcions gramaticals: d’ad-
verbi, d’adjectiu o de pro-
nom) que podríem traduir, 
catalanitzant-les, d’aquesta 
manera:

Com més aviat te’n vagis, més 
aviat tornaràs.

Com més delit demostris, menys 
t’ho donarà.

Com més serem, més riurem.

El mot com, quan és refor-
çat pels adverbis més, pus (en 
el català medieval) o menys, 
introdueix les oracions ano-
menades de proporcionalitat, 
per tal com s’estableix una 
com   paració entre aquell pri-
mer adverbi i un altre de sem-
blant o paral·lel que acompa-
nya el verb principal.

Els nostres diccionaris 
defineixen aquesta expressió 
amb una altra de sinònima: a 
mesura que.

Vegem-ne més exemples:
En aquesta casa, com més hi fas, 

més hi perds.

Com menys te l’escoltis, més 
tranquil·la estaràs.

La mar, com més té, més brama.

I, del Diccionari català-
valencià-ba lear:

Que com més la mandava calar, el 
més clamava. Hom. Org. 4.

Com més hi pens, pus clar ho veig. 
Metge, Somni I.

Com menys dura la pena, ab 
menys dolor se passa. Metge, 
Som ni II.

Com més va, més negra nit, per 
tot cel trona i llampega. Ver-
da   guer, Idilis.

És interessant de recor-
dar, però, que el mot quant 
pot tenir una funció sem blant 
a la del mot com en oracions 
gra maticalment correctes en 
les quals és correlatiu de tant, 
i s’estableix també així una 
comparació o proporcionali-
tat, que pot ser augmentativa 
o diminutiva:
E tant quant és més aspre, tant és 

pus fret. Medic. Part. 29.
Per ço quant lo pa és més dur e 

sech, tant torna o apar més 
blanch. Albert G., Ques. 5.

Quant major és lo honor, tant 
major és la càrrega. Lacava-
lleria, Gazoph. I, citat per Fa -
bra en Conv. Filol., Ed. Col. 
Pop. Barc., núm. 290:

... car quant de major pobresa 
l’hom és exit e entra en rica 

vida, tant aquella li és més 
graciosa.

Ens adonem, a més, en 
aquests exemples que hem 
extret en part del Diccio-
nari català-valencià-balear, 
que es tracta d’un ús antic o 
arcaic.

Convé, de tota manera, 
no confondre aquest quant 
–correlatiu de tant– amb l’ex -
pressió com més, com menys, 
cor rela tiva d’un altre adverbi 
més, menys o semblants.

I, sobretot, no «afusellar» 
(i menys en  cara fusilar, com 
vam sentir fa poc) fra  ses o 
expressions de la llengua 
veïna, ni fer calcs barroers de 
verbs, com aquest fusilar; o 
com un ganivetar (per clavar 
una ganivetada, apunyalar, 
etc., i que suposem que volia 
ser la traducció de acuchillar) 
pronunciat en donar una notí-
cia expressada més o menys 
així: Una dona, a les urgèn-
cies d’un hospital, va ganive-
tar, etc.

El fet fa escruixir, però 
el disbarat verbal entristeix. 
Cal afegir, tanmateix, que, en 
una altra tongada de les notí-
cies, aquella concretament 
fou expressada diferentment 
i correcta. No hem de perdre, 
doncs, l’esperança... u
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De nesples, nescles, nespres, 
nespros, nispros i micacos

Bernat Oliver i Majó

La nostra llengua normativa, 
de la mateixa manera que en fran-
cès, italià i castellà, presenta una 
estranya coincidència terminolò-
gica per a dues realitats clarament 
distingibles, dues fruites d’as-
pecte, gust i fins i tot temporada 
diferents. Em refereixo al fruit de 
Mespilus ger ma nica, en català nes-
pla (sembla que aquest és el mot 
més antic) o nespra, una fruita de 
tardor, rodona, marronosa, badada 
de l’extrem com si hagués escla-
tat, que es deixa madurar envol-
tada de palla i que es menja a 
l’hi vern; i al fruit de Eriobotrya 
japonica, en català nespra del 
Ja pó o simplement nespra, una 
fruita de primavera, lleugerament 
ova lada, de pell llisa i acarabas-
sada, que es menja directament i 
que té tres pinyols grossos que dei-
xen poc marge per a la carn, dolça 
però una mica aspra. 

Per a entendre aquesta coin-
cidència terminològica, cal tenir 
en compte que en un cas parlem 
d’una fruita autòctona, sembla 
que ja apreciada pels romans, cosa 
que explica que en català i en ita-
lià tinguem un mateix refrany, 
que hem de creure d’origen llatí: 
«amb el temps i la palla maduren 
les nesples» (DCVB, s.v. nespla) 
«Col tempo e con la paglia matu-
rano le nespole» (Lo Zingarelli, 
s.v. nespola); mentre que en l’al-
tre cas es tracta d’un arbre de la 
fruita d’origen oriental introduït a 
partir del segle xviii o xix com 
a arbre de jardí. Sembla que en 
aquell moment es devia veure una 
clara similitud entre els dos arbres 
(més que entre els dos fruits, ben 
diferents), sobretot per les fulles i 
les flors (de fet, tots dos són rosà-
cies), i per això el nouvingut fou 
anomenat nesprer del Japó, d’una 
manera semblant a la figa de moro, 
al blat de moro, al gall dindi, etc. 

Ara bé, si un arbre es conrea 
com a fruiter, hom espera que s’as-
sembli als homònims amb el fruit. 
Això va fer que de seguida se cer-
qués la manera de diferenciar-los, i 
en la llengua col·loquial actual, com 
a mínim del món rural, no crec que 

enlloc tinguin el mateix terme per 
a les dues fruites. Tan cert és que 
per a designar la nespra del Japó 
hi ha una gran diversitat de for-
mes, que recullen els diccionaris 
descriptius (DCVB i DECat [el 
Diccionari descriptiu de la llen-
gua catalana, en elaboració, no 
recull encara aquesta veu]): nespro 
(masculinitzant la forma, amb la 
variant per ultracorrecció nespre), 
forma general al Maresme1; nispro 
(amb la i per influència de la forma 
castellana níspero); níspol, níspola 
i níspolo (al sud de València, amb 
una clara interferència del castellà 
níspola), etc. En algunes contra-
des aïllades han adoptat el terme 
japonès. És el cas de Badalona, on 
l’anomenen micaco (recollit per 
Fabra i per les reedicions del dic-
cio nari normatiu), i de Canet de 
Mar, on en diuen nicaco.

Però la cosa no queda aquí, 
perquè, al Maresme, la nespla 
l’anomenem nescla, forma que 
és absolutament generalitzada i 
l’única coneguda, com a mínim 
entre els pagesos. De fet, si els 
comentes que alguns diccionaris 
confonen les nescles amb els nes-
pros, els sembla tan estrany com 
si els diguessis que confonen les 
llimones amb les peres. Se sorpre-
nen perquè diuen que són coses 
molt diferents, i la veritat és que 
tenen raó. 

No crec que expressi una opi-
nió solament personal si dic que la 
norma hauria de donar una fórmula 
per a diferenciar dues realitats que 
la parla comuna diferencia des de 
fa molt temps2. Perquè amb aquesta 
gran confusió la gent al final ja no 
sap què dir. Encara que la solució 
és fàcil: que ho diguin com tota la 
vida, com ho deien els avis. u
 

1.  Una amiga, la poetessa Teresa d’Arenys, 
que ha viscut a la Terra Alta, em diu que 
en aquelles contrades diferencien entre 
la nespra, fruita que ve a l’hivern sem-
blant a la serva, i el nespro (o nespro del 
Japó), que ve al temps de les cireres.

2. Josep Ruaix, en l’utilíssim Diccionari 
auxiliar (Moià, 1996, pp. 349-350), 
proposa d’usar la forma nespla per a la 
fruita europea i nespra per a la fruita 
d’origen oriental.  
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MORFOsintaxi

Abús d’algunes formes 
secundàries en verbs
Josep Ruaix i Vinyet

Recentment s’observa en alguns mitjans de comunica-
ció l’abús d’algunes formes verbals secundàries, for-
mes que existeixen, certament, però que no haurien de 

suplantar les formes principals. Això passa amb els verbs dur 
i ser o ésser. Estudiem-ho separadament.

Verb dur i el seu compost endur-se
El present d’indicatiu fa (tu) duus, (ell) duu, i l’impera-

tiu, duu (tu), i existeixen les variants simplifi cades (tu) dus, 
(ell) du, du (tu), més o menys tolerades en la llengua literària. 
El mateix cal dir del compost endur-se, amb les seves for-
mes principals t’enduus, s’enduu, enduu-te, i les secundàries 
t’endús, s’endú (però no hem vist usar per ningú l’imperatiu 
«endú’t»). Doncs bé, avui alguns arraconen les primeres for-
mes, les principals, i usen sistemàticament les secundàries, 
les més o menys tolerades, i això és clarament un abús, per 
les següents raons:

a) Les formes amb el diftong «uu» són les etimològiques
Les formes amb el diftong uu són les etimològiques, com 

es veu a simple vista comparant aquesta sèrie: llatí fecit > 
català féu, dicit > diu, ducit > duu; és a dir, la segona u del 
diftong uu és el refl ex català de la terminació llatina -cit.

b) La forma viva en el català central és precisament la forma 
amb diftong

Encara que la semblança tímbrica de les dues us fa difícil 
de distingir el diftong uu de la simple u, Pompeu Fabra ens va 
ensenyar que la forma viva en el català central és precisament 
la forma amb diftong: «el barceloní, que diu duu i no du, diu 
duu-lo, duu-ne, etcètera, paral·lelament a cou-lo, cou-ne, etc. 
Amb du les combinacions serien du’l, du’n, etc. (Converses 
fi lològiques, II, ed. crítica, p. 349)». Semblantment, podem afe-
gir, tothom diu Enduu-te la roba, i no pas «Endú’t la roba».

c) Coherència morfològica
La coherència morfològica ens obliga a preferir les formes 

duus, duu (amb els compostos enduus, enduu), ja que també 
tenim lluus, lluu (del verb lluir) –i no pas «llus, llu»–, pruu 
    (del v. pruir) –i no pas «pru»–; semblantment, tenim dius, diu 
     (del v. dir) –i no pas «dis, di»–, i féu (del v. fer)–i no pas «fé».

En conseqüència, les formes dus, du, t’endús, s’endú (i ja no 
parlem de «endú’t») s’haurien de reservar a determinats contex-
tos estilístics, com ara en poesia quan fos necessari d’establir 
sinalefa. Compareu: s’enduu el premi (5 síl·labes: sen-du-uel-
pre-mi) / s’endú el premi (4 síl·labes: sen-dúl-pre-mi).

Verb ser o ésser
El gerundi del verb ser fa essent, si bé existeix la variant 

dialectal sent (analògica de l’infi nitiu ser, forma, aquesta, ple-
nament admesa), usada en alguns textos literaris. Doncs bé, 
també ací es dóna el cas que actualment en la llengua escrita 
apareix massa sovint la forma dialectal i analògica en lloc de 
la general i tradicional. Però cal continuar recomanant l’ús 
del gerundi essent per dues raons: per mantenir la unitat de 
la llengua literària i perquè la variant sent es confon amb una 
forma del verb sentir (verb d’ús molt freqüent) i també, en la 
pronúncia, amb el numeral cent. Per consegüent, el gerundi 
sent hauria de reservar-se a nivells de llenguatge col·loquials 
o bé, en poesia, quan la mètrica ho exigís (p.e.: Ses blanques 
manetes, / petites com són, / sent tan petitetes / formaren lo 
món, Verdaguer, Obres completes, p. 203). Observem que en 
italià també existeix el gerundi analògic sendo per essendo, 
però no és pas admès en la llengua estàndard (cf. G. Silves-
tro, La lingua degli italiani, p. 180). u

(Extret del llibre Observacions crítiques 
i pràctiques sobre el català d’avui / 2, pp. 40-41)

Aquest llibre, que acabem de 
publicar, el podeu trobar a:
— Llibreria ONA (Gran Via, 
654 -BCN-), al preu de 6 €.

— Centre de Sant Pere Apòs-
tol (C. de Sant Pere més Alt, 
25 -BCN-), al preu de 5 €.

— Us el podem enviar per 
correu, previ pagament de 
12 € al compte de LN: 2013 
0088 69 0200522492 (Caixa 
de Ca  ta  lunya).

Aquest llibre el podeu 
tro       bar a: 
— Centre de Sant Pe   re 
Apòs tol (C. de Sant Pe  re 
més Alt, 25 -BCN-), al 
preu de 5 €.
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—De la teva formació, què en recordes? 
Quin fou l’element cabdal, l’aspecte que 
més força exercí a modelar-te?
—En conservo records i sentiments di  
versos, sovint encontrats. Durant la Re 
pública i la guerra no havia après res, i 
en començar a anar a l’escola, a finals de 
l’any 39, o a principis del 40, era tam
quam tabula rasa; el mestre s’empi pava 
amb mi, perquè no li res ponia res, i em 
deia que era molt ruc. Acabat vaig pas
sar amb els paüls al convent de Bellpuig, 
el meu poble natal, i va venir allò de la 
intensa cam  panya pel llatí, que em fou 
molt profitosa i que mai no els agrairé 
prou; entre altres inutilitats, és clar, i 
entre altres inhumanitats. Perquè ens 
tocaren aquells professors que tornaven 
ressuscitats del perill de ser afusellats, 
amb la pell salvada i una veneració pel 
dictador que arrasava valors i sentiments 
que no fossin veure’l com a messies i 
salvador. La meva generació, de jove
nets, vam sofrir trepitjades a dojo, arra
sament de la personalitat, i jansenismes 
que ens feren malbé. I en aquesta situa
ció fou comesa la temeritat de llançar
nos al món, a relacionarnos amb els 
homes i dones amb pobríssimes eines 
d’humanitat a les mans. Sortosos aquells 
que es deixaren civilitzar aviat pels sen
zills i pels no estudiats, cosa que tenia 
lloc especialment en el Nou Món. 

—No vàreu sortir de l’ou, doncs, 
malgrat tant llatí. (El llatí és tan 
important que ara molts l’apliquen 
a tota la gramàtica del saber i de la 
cultura.) ¿No ampliàreu els estudis en 
universitats, en instituts forasters, per 
tal d’aprendre llengües i a fi d’oxige-
nar-vos una mica? 

—No. La nostra formació va ser ab so  
lu tament hermètica, tancada en dos 
convents i negada a tot contacte amb el 
món extern. Amb l’aparició en l’in ternat, 
esporàdicament, de figures com l’obli
dat Mn. Ramon Muntanyola, ca talà de 
dalt a baix i amb un sentit de l’humor i 
de la ironia que et deixondien, entrava 
una glopada d’aire fresc al recer i això 
et feia pensar que havien de venir temps 
millors. La figura de mossèn Ramon, per 
exemple, és digna d’un profund estudi 
retroactiu.

—¿Trobaries, ja en aquella època 
d’obscurantisme, l’embrió de la teva 
vocació literària?

—Sí, sentia ambició i vanitat per col
laborar en una revista que trèiem els 
estudiants, que nosaltres, els ca talans, 
volíem titular Llaçada i que el supe
rior ens obligà a titular Vinculum, nom 
llatí, neutre, que per això mateix no es 
ficava en «política» i no corria el risc 
de ser subversiva. El superior, mallorquí 
–teníem a l’internat un em pelt mallor
quí, sa petita coloni, els integrants de 
la qual eren franquistes fins al moll de 
l’os–, el superior, dic, als catalans ens 
exigia que no ens fiquéssim en «polí
tica», i ell feia llegir tots els discursos 
del dictador, al refectori, como alimento 
espiritual para la comunidad (mientras 
se atipa el hermano asno –hi afegíem 
uns quants). Dintre sa petita coloni hi 
havia honorabilíssimes excepcions, amb 
un sentit recte de la pròpia identitat.

—Qui, o què, va influir més en la teva 
vocació literària?

—Ruyra, no cal pas donarhi tombs. Les 
seves proses em van obrir els horitzons 
del català i em motivaren a anar per la 
mateixa línia. Era l’únic de què dispo
sàvem allí dins, a més de La punyalada, 
de Vayreda. Ambdós són molt rics de 
llenguatge, i jo no deixava res per verd, 
mirava tot mot nou i tota nova expressió, 
al diccionari. Més tard, i ja acabada la 
carrera, Carner, és clar. I Pla. I Gaziel.

—Una vegada acabat tot plegat, on 
vas anar a parar?

—A Tegucigalpa, capital de la repú
blica centreamericana d’Hondures, de 
pro fessor al seminari; canvi dràstic de 
decorat. Bé que l’ensenyament allí dins 
no deixava de ser allò de damnatus ad 
bestias i perllongació de la claustrofò
bia. Vaig optar per la regió esbatanada 
de la costa nord, amb muntanyes al fons 
evanescent que no li llevaven el caràcter 
de finestra oberta al món, sota gavadals 
de sol i damunt una plataforma aspra i 
agressiva. Allí vaig entrar en contacte 
directe amb la gent i amb el migrat món 
cultural que surava al volt, tant en àrees 
rurals com en zones urbanes. Aquest 
fou l’inici de tocar de peus a terra en la 
vida. Ja no tenia borinots a la vora que 
em brunzissin velles cançons i m’entre
banquessin la flaire de la vida de trinca 
bufantme ruqueries.

—I com s’entén que, anant a parar tan 
lluny i dedicat a feines tan alienes a casa, 

tinguis aquest coneixement de la llengua, 
que ja molts voldrien tenir, i hagis escrit 
en català i no en llengües foranes? 
—La meva catalanitat, diguem militant, 
segur que entrà com a ingredient en la 
decisió d’enviarme a les Amèriques, a fi 
que la diluís en el fort avatar i no fes nosa 
per la seu de l’imperio. Aquells manaies 
franquistes, amb el seu odi a Catalunya 
i a la llengua catalana, foren els qui em 
despertaren l’amor a totes dues; qüestió 
de dignitat. Insisteixo que no tots eren 
franquistes, però si un no era franquista, 
mai no manava, i ca! La raó del que 
demanes és que em vaig endur el Fabra 
i bona part de l’obra de Josep Pla i des
prés vaig adquirir Gaziel, Fuster i uns 
quants dels més bons. El bisbe de San 
Pedro Sula, natural del meu poble, era 
un lletraferit i havia proveït dels clàssics 
moderns i d’alguns dels antics, i jo tenia 
entrada franca a la seva biblioteca. No 
em podia anar més bé. No vaig deixar 
res per verd, tampoc. Em vaig subscriure 
tan aviat com ho vaig saber  –primers sei
xanta– a Serra d’Or, i així vaig en certa 
manera suprimir la distància i establir un 
lligam ben proper amb la terra.

—I per quina raó t’has dedicat més 
aviat a la novel·la?

—Aquí, al Nou Món, al cap d’uns quants 
anys, em vaig sentir ple d’experiències 
inte   ressants, exòtiques, pletòric de pà 
gines viscudes i amb ganes de ferho 
sa   ber dintre la cultura catalana. I em 
semblà que el gènere que més s’hi pres 
tava, i que més s’adiu al meu ta rannà, 
era la novel· la. És un gènere que en certa 
manera no té límits, que t’hi pots expres
sar a cor què vols i que admet actituds 
i propòsits a desdir. No t’encasella com, 
per exemple, la poe sia; és clar, això no ho 
sabria pas fer. Josep Pla diu que, a par
tir dels quaranta anys, un home seriós no 
pot escriure novel·la. Però que em perdoni 
Josep Pla. Depèn molt del jo i les meves 
circumstàncies. Jo sempre he procurat tro
bar l’home, en la novel·la, la seva acció, la 
seva reacció, la seva lluita per la vida i la 
veritat, les seves passions, les seves misè
ries, les seves qualitats, el seu esforç per 
la justícia, els seus amors. I això es troba 
a qualsevol edat de la vida. Desafiaria el 
més desmenjat que em digui si les meves 
novel·les no són ben humanes. 

—Tens una producció literària en 
diversos camps, diria que més aviat 
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considerable, i jo, que cada estiu el 
passo en una torre que tenim a prop 
de Barcelona, mai no sento, a TV3, a 
Catalunya Ràdio, un títol teu o el teu 
nom com a escriptor, en un programa 
cultural. A què ho atribueixes?
—No ho sé. En tinc sospites. Però parlar de 
sospites és molt eteri. No vull desbarrar.

—Vist l’ambient que impera per allí, 
¿no creus que hi pugui tenir quelcom 
a veure que siguis capellà?
—Qui sap. Penso en el poeta Mn. Cli
ment Forner, i també el veig molt dei     xat 
a l’ombra. I aquest, a parer meu, és un 
poeta en la línia dels Verdaguer, Mara
gall, Costa i Llobera, Ramon Munta
nyola; gosaria dir que el millor que hem 
tingut i que tenim aquests darrers temps. 
Per què no és mai citat o comentat? Ja 
ho sé, que darrerament se li ha fet algun 
homenatge, però, res. Poeta culte i que 
escriu una prosa de gran elegància i de 
molta qualitat. Els fa mal que sigui fi del 
a les seves conviccions?, cosa que valo
rarien en un imam o en un monjo orien
tal. Abans els qui posaven barrets i deca
pitaven, en la cultura catalana, eren els 
crítics, i encara ho són, però els mitjans 
de comunicació els han pres el primer 
lloc. Aquests sí que no haurien de dis
criminar; són per a tots els catalans i tots 
els suportem i els estimem en la mateixa 
mesura. No s’hi val a crear preferits, a 
establir monopolis de co mentari, cape
lletes d’exclusivitat; això no afavoreix 
gens una cultura. Vénen a tomb unes 
paraules del mateix Climent Forner: 
«Ens haurien de jutjar no pel que som, 
sinó pel que fem.»

—Tornant al teu cas, que jo sàpiga, no 
hi ha un altre novel·lista en català que 
debati temes referents a sis països no 
catalans: Hondures (dues novel·les, un 
llibre de viatges i un llibre de contes), 
el Salvador, Nicaragua, Estats Units 
(dues novel·les i un llibre de contes), 
Brasil, Colòmbia, amb tres llibres de 
viatges fora de Catalunya; a més de 
tot això, tens tres novel·les sobre el teu 
poble, amb un llibre de contes, i tres 
llibres més sobre llengua catalana, de 
caire pràctic i didàctic. També tens 
molt d’assaig, escrit en revistes, i 
l’opuscle d’assaig «El secret imperi». 
Cal remarcar que les teves novel·les 
sud-americanes són documentals, 
expressió d’un temps, d’un país.
 —Cal reconèixer que l’enumeració, 
com a enumeració, és vàlida. 

 —Hi ha res dels teus llibres traduït a 
altres llengües?

 —Sí, però les traduccions les he fetes 
jo mateix, perquè vaig veure que l’am
bient clarament les demanava. Són fetes 
a l’hondureny –i ho dic així perquè tenen 
molt d’argot nàhuatl–, puix que sóc 
l’únic a l’univers que conec totes dues 
llengües per a poder fer aquesta mena 
de traduccions. He traduït les cinc obres 
que tinc sobre temes hondurenys i les 
publico en aquell país. Aquí no hi vull 
treure res, en castellà o, si vols, en hon
dureny. En faig pocs exemplars, cinc
cents, i, quan els trec, es venen prou de 
pressa. N’acabo de vendre doscents 
més, segona edició, i doscents més de 
La pell de la iguana (¡Ya viene el agua!), 
segona edició.

—¿No ho has pensat que, escrivint en 
castellà, hauries fet més pistrincs?
—Fidelitat a Catalunya, i m’importa un 
rave que no em creguin.

—D’aquí estant, com veus la situació 
d’allà?

—Malament. Continua la política cen
tralista de sufocar Catalunya amb ona
des d’immigrants de parla castellana; 
ara han trobat la deu inesgotable de 
l’Amèrica Llatina. No som amos de 
casa nostra, com ho són al món els paï
sos on cadascú mana a casa seva. Cal fer 
Cata  lunya lliure, és l’únic remei per als 
nostres mals. La pega és que no tenim 
capdavanters que vegin clara aquesta 
necessitat. Mentre no treballin amb sin
ceritat en aquesta perspectiva elemen
tal, perdrem el temps, el qual passa en 
contra nostre. Som un equip de covards, 
carregats de tòpics i de tabús, només per 
a anar tirant i perdre el temps.

—I la llengua, com la veus?

—Malament. Va pel pedregar, a mal bor
ràs, i els responsables no hi fan res. És 
l’altra necessitat elemental de Catalunya: 
refer la llengua. La refarem o morirem. La 
refarem socialment o arribarà a la llatinit
zació, i morirem. Bé pels nostres mitjans, 
que la parlen i la propaguen; però una 
de negra per la manera de ferla malbé 
davant el públic, en especial suprimint 
cada vegada més els adverbis pronomi
nals. Aquesta és la manera més directa de 
sotmetre el català al castellà. 

—En defi nitiva, quina et sembla que 
fóra la solució?

amics i mestres



amics i mestres

28    LLengua nacionaL - núm. 65 - iV trimestre deL 2008

—Enviar grups de catalans savis i responsa
bles a les altes institucions del món i expo
sarlos la nostra història, posant l’èmfasi en 
la persecució que hem patit, i que patim, per 
fernos desaparèixer com a poble diferen
ciat del magma espanyol. És a dir, parlar
los sense embuts, fentlos veure que hi ha 
una nació i una cultura en perill, que són 
patrimoni de la humanitat. I, a més, cer
carnos un bon protector armat. Fer mans i 
mànegues per ser sobirans, com ho han fet 
Txèquia i Eslovàquia, i segur que ho faran 
fl amencs i valons. Sense guerra. Difícil, 
però cal anarhi. Ho marquen els signes 
del temps sobre el fi rmament d’Europa, i 
cal ferne una constant pedagogia sobre el 
poble català, que va tan perdut. u
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Modest Prats,
filòleg, professor, sacerdot
David Pagès i Cassú

Modest Prats va néixer a Castelló d’Empúries (Alt 
Empordà) l’any 1936. Les facetes que més li escauen 
són les de filòleg, professor i sacerdot.

Com a filòleg, hem de referir-nos a la valuosa apor -
tació que ha fet a l’estudi del nostre idioma i al conjunt 
dels seus treballs, dels quals destaquen els dos volums 
de la Història de la llengua catalana, fets con juntament 
amb Josep M. Nadal, que el converteixen en una de les 
personalitats destacades de la filologia catalana.

Com a professor, ha exercit la docència a la Univer-
sitat de Girona durant tres dècades. Es va jubilar l’any 
2002. Al llarg d’aquests anys visqué d’una manera 
directa el pas de col·legi universitari a universitat, on 
ha estat un docent molt especial. La portada del diari 
El Punt del 30 de maig d’aquell any era ben explícita. 
Deia així: «L’última lliçó del mestre». No parlava de  
«un mestre», sinó de «el mestre». I és que Modest Prats 
no sols ha estat, directament o indirectament, professor 
de la majoria de filòlegs que imparteixen classes en 
els centres educatius gironins, sinó també un punt de 
referència molt important en l’espai cultural de les 
comarques gironines.

I, com a capellà, fou ordenat en un moment ben 
especial dins l’Església: poques setmanes després que 

el papa Joan XXIII anunciés, en aquell 25 de gener de 
1959, la voluntat de fer un concili. Després d’exercir 
com a rector a les parròquies de Medinyà i Vilafreser 
durant vint-i-cinc anys, ha tornat on va començar, a 
Girona, per bé que en una de diferent, la de Santa Su-
sanna del Mercadal.

A totes aquestes facetes, encara hi podríem afegir 
la seva etapa política. L’any 1977 va formar part del 
Consell de Cultura del govern Tarradellas, amb una im-
plicació especial en la comissió mixta de transferències 
de competències en matèria lingüística. En l’època del 
conseller Max Cahner, fou delegat del Departament de 
Cultura de la Generalitat a Girona i, quan el conseller 
Joan Rigol va anunciar el pacte cultural, fou membre 
del Consell Assessor.

En el 2004 rebé la Creu de Sant Jordi i, des del juny 
del 2005, és membre numerari de la Secció Filològica 
de l’Institut d’Estudis Catalans. 

En el llibre Gironins d’avui, Joaquim Ferrer, his-
to riador i conseller de Cultura (1985-1988), titula el 
ca   pítol dedicat a Modest Prats de la manera següent: 
«L’es perança activa». Una expressió nominal que no 
té res de gratuïta. I aviat el professor Francesc Feliu li 
editarà un llibre sobre llengua i cultura catalanes.

Modest Prats (dreta) en el seu despatx el dia de l’entrevista, feta per David Pagès i Cassú (esquerra)        Foto: AnnA FArró
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—El vostre pare morí al cap de pocs 
mesos d’haver nascut vós. Quines de 
les persones que tractàreu en la vostra 
infantesa i adolescència us deixaren 
una empremta més significativa?
—Home, no cal dirho, els de casa: la 
mare i l’avi. Marquen fins quan no ho 
saps, que t’estan marcant. I en tot cas 
després hi posaria la influència del Semi
nari, amb tota la seva amplitud de con
sideracions. I sobretot una persona que 
n’era el rector: el doctor Damià Estela.

—On i quan descobríreu el món de 
les lletres?

—És que no ho sé... Un mestre que tenia 
que ens feia llegir i redactar? És de molt 
mal dir. El meu avi em recitava poesies de 
Verdaguer… Aquest fet ha tingut influèn
cia posterior? Diria que sí, però potser no. 
El que sí que et puc dir és que la forma
ció humanística que vaig rebre al Semi
nari va ser molt important; d’una manera 
especial, la dels primers cursos. Des de 
molt aviat m’interessà la literatura.

—De fet, hi entràreu de molt jove-
net, al Seminari. Com els visquéreu, 
aquells anys? 

—Hi vaig ésser molt feliç, molt, tot i 
les condicions de vida en aquells anys 
quaranta i cinquanta. Els companys, les 
classes, els jocs… Tot això formava una 
manera de conjuminar els estudis huma
nístics, per un costat, i els aspectes cris
tians, per l’altre. 

—Respecte a la vostra etapa universi-
tària, ens consta que el doctor Joaquim 
Molas i el doctor Narcís Jubany foren 
les persones que us convidaren i us 
animaren a iniciar-la.

—No és pas mentida, però val la pena 
d’explicarho. Un cop ordenat prevere, 

el senyor bisbe em va animar que estu
diés llengua i literatura i que me n’anés 
a Barcelona. Quan vaig haver acabat els 
estudis, vaig veure clar que, per a la meva 
vida, el que m’interessava era fer de cape
llà. Llavors va ser quan vaig anar a fun
dar la parròquia de Vista Alegre. Amb 
aquestes, l’any 1969 es funda el Col·legi 
Universitari i, l’any següent, el professor 
Joaquim Molas, que llavors era degà de la 
Facultat de Lletres de l’Autònoma, sortint 
de la concessió del Premi Prudenci Ber
trana, em va cridar i em va dir: «Hauries 
de tornar a la literatura.» Li vaig dir que 

gràcies, però que no, que ja m’havia ori
entat per altres cantons. Però la seva pro
posta va arribar al doctor Jubany, a tra
vés del degà Udina Martorell. El doctor 
Jubany em va cridar, ho vaig reconsiderar 
i, al cap de poc, sense deixar les classes al 
Seminari, entrava al Col·legi Universitari 
com a professor de català. Això era l’any 
1971… I fins al 2002. 

—Pensant en els vostres trenta anys 
de docència a la universitat, de quines 
coses esteu més satisfet?

—Sempre ho he dit i és veritat: dels 
alumnes que he tingut, del que n’aprens 
i de la relació intensa, viva que s’hi 
estableix. He tingut un gruix important 
d’alumnes, ja milers, i això ho recordo 
com la cosa més important de totes. 
Després hi ha els treballs d’investigació 
i docència, és clar. Fer classe m’havia 
agradat sempre.

— Vós heu estat professor, d’una 
manera directa o indirecta, de la 
majoria de filòlegs que exerceixen de 
professors de llengua i literatura cata-
lanes en els instituts gironins. Això us 
deu complaure molt.

—Molt. Quan, per les circumstàncies 
que siguin, a vegades vas a casa d’algú i 
preguntes als joves qui tenen de profes
sor de català, en la majoria dels casos 
es tracta d’algun antic alumne meu. Era 
una època en què molt poca gent n’havia 
fet. Ara bé, no es podien fer concessions 
alegres. Havíem de fer català com es feia 
castellà en els llocs més exigents. Era 
una qüestió de prestigi. Almenys aquest 
era el meu criteri. Més aviat tenia fama 
de professor dur. 

—Heu publicat diverses i importants 
obres, però entre totes destaca la His-
tòria de la llengua catalana, els dos 
primers volums de la qual són signats 
conjuntament amb Josep M. Nadal. 
Es tracta d’aportacions cabdals en el 
món de la llengua catalana, que van 
des dels orígens fins al segle xv. Temps 
enrere vàreu anunciar que passàveu 
el relleu a una nova generació. Ens 
podríeu avançar en quin punt es troba 
aquesta col·lecció?  

—Molt endarrerit, però no en tenen la 
culpa ells. Costa molt, de fer una docèn
cia exigent i, a la vegada, fer treballs 
d’aquesta envergadura. Els volums d’his
tòria de la llengua els fèiem, sobretot, 

Modest Prats durant l’entrevista



amics i mestres

LLengua nacionaL - núm. 65 - iV trimestre deL 2008    31

els estius. Durant el curs, fèiem classe. 
Algun estiu el professor Josep M. Nadal 
vivia a casa meva i tot. Hi ha molts 
materials recollits; també n’hi ha de dis
persos… El mateix professor Nadal i un 
grup de lingüistes gironins hi van tre
ballant. El que et puc dir és que s’anirà 
fent. El resultat fi nal estarà molt bé, però 
no em facis dir quan hi haurà la feina 
enllestida.

—L’any 1989, conjuntament amb 
August Rafanell i Albert Rossich, 
publicàreu uns textos amb què pro-
vocàreu polèmica, no solament entre 
els especialistes, sinó també entre la 
classe política i el món intel·lectual 
del país. Avançàveu, per dir-ho d’una 
manera simple i resumida, que si les 
coses no canviaven molt, en cinquanta 
anys la situació de la llengua catalana 
podria esdevenir molt precària. De 
llavors ençà han transcorregut gai-
rebé vint anys. Creieu que el temps 
us està donant la raó?

—No t’ho voldria concretar amb aquests 
termes… Això dels anys són fórmules. 
La situació és greu. Continua essent molt 
greu. Tot plegat no és fàcil. Com s’accep
ten solucions mitjanes com si ja fossin 
vàlides. Aquest llibret que vam publicar 
va provocar enrenou, d’alguna manera 
sorprenent. Hi va haver reaccions molt 
fortes en contra. Fins que, sense més ni 
més, d’allà va començar a sorgir la impor
tància de l’ús social de la llengua. I que, 
per tant, no podies quedar satisfet amb uns 

textos literaris… Prescindim d’aquesta 
consideració dels anys, de si quaranta o 
cinquanta, tot i que és una fórmula cap a 
la qual, per desgràcia, ens anem acostant. 
És clar que s’ha guanyat en determinats 
aspectes: el moment literari és bo, però 
la situació general no em fa estar satisfet. 
Cada vegada es parla menys català i més 
malament. A vegades gent amb solucions 
fàcils et diu: «També vam viure situacions 
difícils en el passat i ens en vam sortir.» 
Oh, és que això ho podem anar dient d’un 
malalt fi ns que es mor.

—De 1974 a 
1976 fóreu 
bi bliotecari 
al Semina ri. 
Serà en aquest 
moment que, 
juntament 
amb en Jordi 
Ver  rié, féreu 
la troballa del 
manuscrit del 
segon volum 

de les Instruccions per a l’ensenyança 
de minyons de Baldiri Reixac. Com el 
recordeu, aquell moment?

—Un moment molt especial. Recordo 
que li vaig comentar que hi havia uns 
papers que no tenia estudiats i que ens 
hauríem de mirar un dia… convençut 
que era una còpia. Em digué: «Mirem
nosho.» I, en ferho, comentà: «Això 
és nou!» Verrié era aquí perquè aquells 
dies hi havia una exposició del llibre 
escolar en català. Aquesta descoberta 
en va ser la primera notícia.

—Alguna vegada us hem sentit a dir 
el següent: «La situació ideal seria 
aquella en què a Girona es pogués 
viure en català exactament igual com 
es pot viure en castellà a Badajoz, i en 
francès a Rouen, i en italià a Verona. 
No demano cap cosa estrambòtica, 
d’imposició, sinó ser un país nor-
mal…» Això es pot aconseguir sense 
tenir al darrere un Estat propi?

—No, però si no ens ho plantegem, i 
d’una manera urgent, cada vegada serà 
més difícil. Es tracta d’una opció que 
fem de país, de país normal. Aquesta 
seria una manera ràpida de formularho. 
Si em trobés així, em trobaria més cò 
mo de. Oi que Extremadura i Portugal 
estan de costat i no tenen aquesta mena 
de discussions? Per què, aquí sí?

—Ja que estem amb aquestes qüesti-
ons, creieu que la Unió Europea està 
resolent bé el tema dels fets nacio-
nals? 
—No, gens ni mica. Qui la porta, la Unió 
Europea? Els Estats. Aquests mateixos 
Estats no sortiran pas ara regalant lli
cències.

—En el primer volum de les seves 
memòries, el president Jordi Pujol, 
en referir-se als deu mesos que visqué 
a Girona, des de fi nals de 1962 fi ns al 
setembre de 1963, comenta que rebia 
visites d’amics, familiars i d’alguns 
coneguts de Girona, com ara Francesc 
Ferrer i Gironès i vós mateix. Quin 
propòsit tenien aquelles visites?

—Ell ve aquí exiliat. Coneix poca gent 
de Girona. Ens coneixíem amb motiu 
d’unes reunions clandestines que es 
feien a Barcelona, algunes a casa seva, 
en els anys que jo hi estudiava. Ell vivia 
aquí darrere, al Portal Nou, i quan anava 
a fer classes, a vegades ens trobàvem. 
Fèiem consideracions generals. Llegia el 
Financial Times i ens en feia un resum; 
d’altres llegíem Le Monde, i també… I 
això era tot. 

—A Roses coneguéreu un gironí 
il·lustre, l’historiador Jaume Vicens 
Vives, que morí al cap de poc d’ha-
ver-lo conegut. Quin record en teniu?

—Va ser la trobada d’un estiu. El primer 
estiu que jo era capellà em van enviar a 
Roses a ajudar a dir misses. Era quan 
el turisme començava a ser un fenomen 
important. Vicens Vives va anar a veure 
el rector (Mn. Carles Feliu) per si podia 
fer unes classes de llatí a la seva fi lla. 
Mn. Feliu em va suggerir que les hi fes 
jo, ja que una relació amb Vicens Vives 
em podria resultar molt profi tosa. Les 
tardes dels dies que ella venia a classe, 
Vives la venia a buscar. Moltes vegades 
no hi havia pressa i mirava papers que 
hi havia per allà i els comentàvem. Quan 
es va acabar l’estiu, ens vam tornar a tro
bar a la universitat. Un dia em va portar 
un llibre de les biografi es catalanes, que 
acabava de sortir. Al cap de poc va anar 
a Lió, on va morir. Va ser una llàstima… 
Si ell hagués viscut més temps, potser 
m’hauria passat a fer història, i no pas 
llengua i literatura. 

—Una altra coneixença molt especial 
fou la de Joan Coromines, que tingué 
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lloc a casa de Josep Pla, a Llofriu. Devia 
ser un moment molt especial per a vós.
—En Pla volia que jo conegués Coromi
nes, i Coromines volia que jo me n’anés 
d’allà perquè havia de parlar amb Pla. Si 
ens arriben a filmar, allò gairebé era una 
obra d’humor… Coromines, duent el pri
mer volum del Diccionari etimològic i 
complementari de la llengua catalana a 
Pla, li deia: «El primer que ha sortit és 
per a mi; el segon, us l’he vingut a portar 
a vós. És el meu homenatge als escriptors 
catalans, dels quals vós sou el més gran.» 
Pla li responia que la literatura és una 
cosa que puja i baixa. La conversa fou 
molt divertida. Jo romania en un cantó. 
Moltes coses les deien per a mi. Va ser 
una trobada molt emotiva i profitosa.

—Vós assistíreu a la Fira de Frankfurt. 
Els diaris recollien que participàreu 
en un interessant debat sobre Ramon 
Llull, on lamentàveu que els nostres 
autors medievals siguin poc llegits. 
S’hi pot fer alguna cosa?

—Déu n’hi do del que s’ha fet i es fa. 
S’ha publicat molt. Totes les edicions de 
les obres dels nostres clàssics fan molt 
goig. Casacuberta féu una gran tasca. 
També s’ha de reconèixer la de contem
poranis seus i la d’altres de posteriors. 
Una col·lecció, com la Bernat Metge, 
potser no es trobaria en castellà. En els 
anys trenta hi va haver gent que va tre
ballar molt per la normalitat cultural, 
i se’ls ha de reconèixer. En els nostres 
dies també hi ha iniciatives molt lloa
bles. N’esmento dues, de les moltes que 
podríem destacar: la Fundació Lluís 
Carulla va traduint els nostres clàssics a 
diferents llengües i des de Girona s’està 
fent una gran feina amb Eiximenis. 

—Fa pocs mesos es commemorà el 
quaranta-unè aniversari dels Premis 
Prudenci Bertrana. Durant molts anys 
hi heu tingut un paper destacat. Heu 
estat membre del jurat en diferents 
etapes de la seva història. Amb la 
pers pectiva que dóna el pas del temps, 
com els valoreu, aquests premis?

—Per aquells moments la creació 
d’aquests premis va ser un fet molt impor
tant. Estàvem encara en una situació tan 
i tan precària que no entenc, ni encara 
avui, que a l’ajuntament de l’època se li 
acudís de convocar un premi en castellà, 
i això va provocar una reacció que els va 
fer possibles.

—Homenatge a la Universitat (2002), 
Miscel·lània amb motiu de la jubilia-
ció (2002), Creu de Sant Jordi (2004), 
entrada a la Secció Filològica del IEC 
(2005)… Aquests últims anys han 
estat pròdigs en reconeixements i 
premis. Ens imaginem que us deuen 
haver complagut molt. 
—Sí, els agraeixes, però aquestes coses 
no te les has de creure mai gaire.

—L’any passat celebràrem el cente-
nari de la creació de l’Institut d’Estu-
dis Catalans, creat en 1907 per Enric 
Prat de la Riba. Vós sou membre de la 
Secció Filològica. Creieu que aquesta 
commemoració haurà servit per a 
acostar aquesta institució acadèmica 
al poble?

—No ho crec, no ho crec, però si es pro
dueixen amb normalitat fets com 
aquest, ja n’hi ha prou.

—Ens consta que la Secció Filo-
lògica està especialment satis-
feta dels resultats del Diccionari, 
que va aparèixer fa pocs mesos. 
A més, ha estat un llibre molt 
venut arreu de les terres catala-
nes. Quina valoració en feu, de 
tot plegat?

—Haver completat el Diccionari 
era un cosa esperada. Ara es va 
treballant molt en la gramàtica. 
Tenir un Diccionari normal i nor
mativitzat, com el que tenim ara, 
és una cosa molt important, prò
pia de països normals. Tot i que 
hi va haver aquelles tensions en 
la primera edició, les coses s’han 
tranquil·litzat. S’han reconduït. 
Tothom sap que hi ha feina per fer 
i que es treballa.

—L’any 2002 es commemorà l’any 
Verdaguer amb motiu del centenari 
de la seva mort. El nombre d’actes 
organitzats fou extraordinari: què 
fa que Verdaguer, pel qual teniu una 
gran predilecció, tingui tanta força un 
segle després de la seva mort? 

—Encara n’ha de tenir més. Verdaguer 
és importantíssim. En la llengua, per 
exemple, el seu paper és bàsic. Arriba en 
un moment molt difícil de trobar aquest 
equilibri de llengua culta, popular… i 
recuperació de la llengua genuï na. El 
mateix paper que Llull, quant a impor
tància, el té Verdaguer. Hi ha altres 

escriptors importants, com Carner, és 
clar, però quins dos grans noms expli
quen la llengua i la literatura catala
nes? Llull i Verdaguer. Verdaguer ara 
el comencem a treballar des del punt de 
vista de l’estudi, no des del punt de vista 
més alegret i popularet. I això és bo. 
Se’n van fent treballs importants. Coro
mines deia que, quan trobes una paraula 
de la qual no saps res i Verdaguer l’es
criu sempre, vés tranquil, que segur que 
al final serà veritat. 

—És coneguda la vostra passió per 
Roma. Què és el que us atrau més 
d’aquesta ciutat tan magnífica?

—Oh, Roma feliç, afortunada! Roma 
és un conjunt de la nostra història. És 
realment una ciutat on et trobes bé: clàs
sica, provinciana quan convé, barroca… 

—Com a capellà us deu haver tocat 
viure episodis de tota mena, alguns 
de molt colpidors, com ara l’enterra-
ment de Marta Borrell, la mestra del 
col·legi d’educació infantil i primària 
de Taialà, morta al Iemen de resultes 
d’un atemptat el juliol del 2007… La 
vostra vida ha estat, i és, molt plena 
i molt rica. Com la veieu, des de la 
talaia dels setanta anys?

—De moment, bé, però et comences a 
fer gran; és llei de vida. Tenir setanta 
anys obliga a interrogarte i, des del punt 
de vista de la fe cristiana, tenir el centre 
del sentit de la vida. Això és el que s’ha 
après i que és realment important. u
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Jordi Valor, el mestre 
que estimava les paraules
Eugeni S. Reig

Jordi Valor: l’home
Jordi Valor i Serra va nàixer a Alcoi 

el 12 d’octubre de 1908, en la casa del 
carrer de Sant Francesc que actualment 
té el número 54. Els seus pares, que 
tenien una botiga de queviures en la 
citada casa, eren també alcoians. I 
tam bé ho eren els seus avis i els seus 
bes avis, camperols en masos alcoians. 
Jor di Valor va fer estudis de magisteri 
en l’Escola Normal d’Alacant. Començà 
a escriure a setze anys, en publicaci
ons alcoianes. Entre 1926 i 1931 va col
laborar en l’Almanaque hispanoameri
cano i es va relacionar amb escriptors i 
poetes americans. Quan era encara molt 
jove va llegir les Poesies valencianes de 
Teodor Llorente, que li obriren els ulls 
al conreu literari en la llengua pròpia. 
Poc després va començar a escriure en 
valencià en els periòdics d’Alcoi i de 
València. «Era impuls del cor i al cor no 
se li mana», escrivia l’autor. L’any 1929, 
va visitar l’Exposició de Barcelona i 
entrà en contacte amb la literatura cata
lana, especialment la de la Renaixença. 

Autors com ara Verdaguer, Maragall o 
Guimerà li varen fer descobrir el món de 
la nostra literatura. Des d’aquell moment 
va ser un lector empedreït d’obres en la 
nostra llengua, especialment de novel 
les i narracions curtes, però també de 
poesia i de tot tipus de literatura. Així 
mateix va ser un gran lector d’obres en 
llengua castellana, sobretot dels autors 
del segle xix, i també en francès, llen
gua que llegia amb fl uïdesa. L’any 1930, 
acabat el servei militar a Alcoi, i després 
d’haver aprovat les oposicions, ingressà 
en el cos de mestres nacionals i ocupà 
la plaça de Calbera, un petit poble del 
Pirineu aragonès, en la comarca de l’Alta 
Ribagorça, on va fer de mestre d’escola 
durant quatre anys. Aquell meravellós 
paisatge muntanyenc dels Pirineus, el fet 
de descobrir que a Calbera es parlava un 
català quasi idèntic al seu valencià d’Al
coi, la seua forta vocació docent i l’en
tusiasme i la il·lusió de la seua joventut 
–només tenia vintidos anys– foren els 
elements que determinaren que l’estada 
en aquell poblet restara marcada amb 

foc en la seua ànima durant tota la vida. 
Jordi Valor escriu: «El sentiment rura
lista de la llar s’afermà en mi i aquelles 
muntanyes i cims em recordaven diària
ment les meues serres nadiues de Mari
ola, Aitana i Carrascal. Si el destí m’ar

A darreries de març i primeries d’abril de l’any 
2006 es va impartir en la Universitat d’Alacant 
el curs titulat “L’aportació lingüística, literà-
ria i llegendària de Jordi Valor i Serra (1908-
1984): el mestre que estimava les paraules”. 
Va constituir un homenatge a aquest escrip-
tor alcoià que tingué la valentia i l’honestedat 
intel·lectual d’escriure i publicar diverses obres 
en prosa en valencià en els difícils anys de la 
postguerra. El mes d’abril del 2008 el Depar-
tament de Filologia Catalana de la Universi-
tat d’Alacant va publicar el llibre Jordi Valor 
i Serra, el mestre que estimava les paraules: 
aportació lingüística, literària i llegendària, 
edició a cura de Joan M. Perujo Melgar, que 
conté molts dels treballs dels diversos especia-
listes que varen intervenir en aquell curs i 
alguns més. Va il·lustrat amb dibuixos origi-
nals de Jordi Valor i Gisbert, fi ll de Jordi Valor 
i Serra, i amb diverses fotografi es.

Jordi Valor i Serra

A la dreta, Jordi Valor, a Barcelona (al 
costat del monument de Colom), el dia 7 
d’abril de l’any 1931, amb els seus pares
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riba a portar a terres planes crec que 
m’haguera ofegat de tedi.»

Jordi Valor va ser sempre un enamo
rat de la naturalesa i de l’excursionisme. 
Als Pirineus no es deixà cap racó per 
visitar. Sobre els mateixos castells piri
nencs llegia les heroiques aventures de 
Tallaferro i Gentil, els herois de l’epo
peia verdagueriana del Canigó. I en 
aquelles terres va escriure la primera 
novel·la alcoiana, L’encant de Mariola. 

L’estiu de 1977, quan ell ja tenia 
prop de seixantanou anys, jo mateix 
vaig tenir la satisfacció de portarlo a 
Cal bera, després de més de quaranta
tres anys d’absència. Va trobar el seu 
es timat poblet quasi deshabitat i una 
mica ruïnós, però encara tingué la gran 
sa tisfacció de trobar algunes persones 
que el recordaven, entre les quals algun 
antic alumne. De les terres pirinenques 
va passar a exercir la docència en la 
població de Calp (Marina Alta) i després 
el destinaren a Castalla (Alcoià), on el 
sorprengué la guerra civil. Fou mobilit
zat i destinat a Chinchilla, on romangué 
fins que s’acabà la guerra. A darreries 
de l’any 1940 va arribar a Benissa com 
a mestre nacional depurat, en paraules 
del mateix Jordi Valor. En aquesta mera
vellosa població de la Marina Alta va 
passarhi divuit anys de la seua vida, hi 
varen nàixer les seues dues filles –el seu 
fill havia nascut abans a Alcoi–, va exer
cirhi la docència d’una manera apassio
nada i va deixarhi un record gratíssim 
en molts benissers que encara recorden 
i idolatren el seu mestre. A Benissa va 
ser a on escriví les seues obres més sig

nificatives. L’any 1958 el destinaren a 
Alcoi, al grup escolar de la Uixola, on 
el vaig conèixer l’any 1960. L’any 1973, 
a l’edat de seixanta, es va jubilar per 
motius de salut. El 30 de setembre de 
1984, quan li faltaven pocs dies per a 
fer setantasis anys, va morir en el seu 
Alcoi natal, que sempre va estimar i que 
va enyorar tant.

Jordi Valor: l’obra

Jordi Valor i Serra és autor d’una 
nombrosa producció literària, entre la 
qual cal destacar Històries casolanes 
(1950), Narracions alacantines de mun
tanya i voramar (1959), Lina Morell, 
un cas apassionant (1964), Miscel·lània 
alcoiana (1964), La nostra serra de 
Mariola i la seva llegenda bimil·lenària 
(1970), L’etern femení (1978 i 1982) i 
el conte «Narcís el benidormí» publi
cat en Eines. Revista interdisciplinar 
de l’I.B. “P. Eduardo Vitoria”, núm. 12 
(1983). En castellà va escriure i publi
car Ducado de Bernia (1954), Rescoldo 
del Islam (1960), Costumbrismo alco
yano (1973), Tres historias solarie
gas de las montañas de Alcoy (1975) 
i Dos novelas de aquella retaguardia 
(1980). La novel·la Ducado de Bernia 
es va publicar, traduïda en català per 
Joan M. Perujo Melgar, l’any 2002 amb 
el títol de Ducat de Bèrnia.

Projecte de reedició d’algunes 
obres de Jordi Valor

El professor Emili Casanova va tenir 
la idea de reeditar les obres en valencià 

de Jordi Valor. El lingüista Vicent Caba
nes Fitor es posà a treballar en la cor
recció morfosintàctica i lèxica, que era 
indispensable perquè uns texts escrits fa 
més de mig segle no col·lidiren amb la 
normativa vigent, ja que la idea no era 
fer una edició crítica sinó una edició 
popular apta per a ser llegida per tothom 
i que poguera ser usada com a llibre de 
lectura en escoles i instituts. En aquesta 
tasca correctora he tingut l’honor de col
laborar amb Vicent Cabanes. Les tres 
obres triades per a ser reeditades són 
Històries casolanes, Narracions ala
cantines de muntanya i voramar i Lina 
Morell, un cas apassionant.

Històries casolanes, que duu el sub
títol de Narracions alcoianes, va ser 
publicada l’any 1950 per l’editorial 
Lletres Valencianes, fundada pel filòleg 
Josep Giner i Marco, el qual la dirigia 
personalment. Antoni Ferrando, en la 
pàgina xxiii de l’estudi preliminar que 
inclou en el llibre Obra filològica (1931–
1991), llibre que recull els treballs filo
lògics de Josep Giner, diu: «Estretament 
lligada a aquesta activitat i dins de l’es
perit de croada cultural en què la con
cebia, s’ha de citar també la d’editor, ni 
que fos amb unes experiències molt efí
meres i no gens reeixides: la fundació de 
“Lletres Valencianes”, amb la finalitat de 
publicar obres valencianes de narrativa i 
una adaptació valenciana del Diccionari 
Pal·las. D’aquesta iniciativa, l’única obra 
narrativa que veié la llum fou les Histò
ries casolanes, de Jordi Valor, que tants 
problemes li causà per a poderla ven
dre.» Josep Giner –que en la introduc
ció de Històries casolanes diu: «Hem 
pres com a model i arquetip de valencià 
normal el valencià de la ciutat d’Alcoi, 
segurament el valencià bàsic de la nostra 
llengua literària [...]»– va fer la correc
ció lingüística d’aquesta primera obra de 
Jordi Valor. El llibre inclou, a més de la 
citada introducció i una breu biografia de 
l’autor, les narracions curtes següents: 
«El ramat de Goriet», «La masera del 
romà», «Negra cobdícia», «Pasqua flo
rida», «Marxa militar», «Dolça recom
pensa» i «Roc el pollastre». La reedició 
revisada del llibre Històries casolanes 
ha arribat enguany a un miler de llars 
alcoianes. Aquesta obra va ser l’obsequi 
que, per gentilesa de la Xarxa de Biblio
teques Municipals d’Alcoi i de la Caixa 
d’Estalvis del Mediterrani, es va lliurar 
a tots aquells que, el 3 d’abril –dia que a 

Jordi Valor amb els seus deixebles de Benissa



amics i mestres

LLengua nacionaL - núm. 65 - iV trimestre deL 2008    35

Alcoi se celebra la Festa del Llibre–, van 
adquirir un o més llibres en qualsevol de 
les llibreries alcoianes.

Narracions alacantines de muntanya 
i voramar va ser publicada l’any 1950 
per Sicània, l’editorial de Nicolau Pri
mitiu Gómez Serrano. L’obra va ser cor

regida i prologada pel poeta alcoià Joan 
Valls Jordà. El llibre inclou, a més del 
pròleg de Joan Valls, les narracions cur
tes següents: «La cosina Agnés», «Una 
aventura en el tren», «Un aplec en Sant 
Esperit», «La sirena de l’Illa», «Rapsò
dia tràgica» i «Claudina va a estisorar».

La novel·la Lina Morell, un cas 
apassionant va ser publicada l’any 1964 
per Sicània. En aquest cas, també va ser 
Joan Valls Jordà el corrector del text i el 
redactor del pròleg.

L’edició revisada d’aquestes dues 
darreres obres encara no s’ha publicat.

El curs de la Universitat d’Alacant

El curs sobre Jordi Valor, organitzat per l’Institut Interuniversi
tari de Filologia Valenciana i la Universitat d’Alacant, es va impar
tir els dies 29, 30 i 31 de març i 6 i 7 d’abril. En fou l’impulsor 
principal el professor Joan M. Perujo Melgar, estudiós de l’obra de 
Jordi Valor, el qual comptà amb la col·laboració de Joan Borja i de 
Patrícia Alberola.

Les ponències del curs foren:
«Semblança del meu mestre», Bernat Capó (1 h) / «L’aportació 
lèxica de Jordi Valor», Eugeni S. Reig (4 h) / «Jordi Valor i Serra, 
¿un autor fundacional?», Jordi Botella (2 h) / «El valencià del futur», 
Eugeni S. Reig i Abelard Saragossà (4 h) / «El model lingüístic de 
Jordi Valor», Emili Casanova (2 h) / «Observacions sobre la sin
taxi de Jordi Valor», Abelard Saragossà (2 h) / «Criteris per al pro
jecte de reedició d’algunes obres de Jordi Valor», Vicent Cabanes 
i Eugeni S. Reig (1 h) / «Ducat de Bèrnia, la traducció anostrada», 
Joan M. Perujo (1 h) / «Jordi Valor: entre el fulletó i la novel·la rosa», 
Patrícia Alberola (1 h) / «L’univers llegendari i mític en l’obra de 
Jordi Valor», Joan Borja (2 h) / «Jordi Valor: una veu singular en 
la literatura de postguerra», Vicent Simbor (2 h) / «Els personatges 
femenins en l’obra de Jordi Valor», M. Àngels Francés (1 h). «Pro
jecte d’un Diccionari de literatura valenciana actual. Els autors 
valencians a través del paper i de la xarxa», Anna Esteve (1 h).

Espere que s’impartisquen més cursos com aquest, en els quals 
s’estudie i es done a conéixer a les noves generacions la tasca ingent 
d’aquells autors que en els difícils anys de la postguerra, sense 
mitjans de cap classe, mantingueren viva la flama de la literatura 
catalana.

El llibre “Jordi Valor i Serra, el mestre que esti-
mava les paraules”

El llibre Jordi Valor i Serra, el mestre que estimava 
les paraules: aportació lingüística, literària i llegendà
ria, editat pel Departament de Filologia Catalana de la 
Universitat d’Alacant, conté els treballs següents: 
–  Pròleg
– 1. L’aportació humana
Eugeni S. Reig, Nota biogràfica de Jordi Valor i Serra
Bernat Capó, Semblança del meu mestre
Jordi Valor Abad, Jordi Valor i Serra: recordar el que 
hem viscut, escriure el que hem sentit
–  2. L’aportació literària
Vicent Simbor Roig, Jordi Valor: una veu singular en la 
literatura de postguerra
Jordi Botella, Jordi Valor i Serra: un autor fundaci
onal?
M. Àngels Francés Díez, Els personatges femenins en 
l’obra narrativa de Jordi Valor
Adrián Miró, La narrativa castellana de Jordi Valor
Joan M. Perujo Melgar, Ducat de Bèrnia: la traducció 
anostrada
–  3. L’aportació llegendària
Joan Borja i Sanz, L’univers llegendari i mític en l’obra 
de Jordi Valor
–  4. L’aportació lingüística
Emili Casanova, El model lingüístic de Jordi Valor
Eugeni S. Reig, L’aportació lèxica de Jordi Valor
Abelard Saragossà, Observacions sobre la sintaxi de 
Jordi Valor
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— Comencem parlant del teu últim lli-
bre: El vertigen del trapezista. Sembla 
que vas treure el nom del blog d’un 
altre «home de lletres», Òscar Pala-
zón. Com va anar, això? 

— Quan vaig començar a entrar en el 
món dels blogs –no fa pas gaire: un any 
i mig ben just–, un dels primers que 
vaig visitar va ser aquest: «El vertigen 
del trapezista». Després d’intercanviar 
diversos comentaris vaig descobrir que 
l’autor viu a prop del meu poble, de Cor
nudella, concretament a les Borges del 
Camp; ens vam conèixer personalment i 
li vaig confessar que el nom del seu blog 
m’agradava moltíssim i que un dia me 
l’havia de deixar per a ferne un conte. 
No va posarhi cap inconvenient i, mira, 
d’un conte ha passat a un llibre. Quan 
vaig acabar el llibre i havíem de buscar 
el títol, no se me’n podia ocórrer cap 
altre de millor: havia de ser aquest.

— Això demostra que funcionen els 
nous avenços aplicats a la literatura.

— Sí. En aquest cas hi havia el risc de 
crear una mica de confusió, ja que la 

gent podria pensar que l’autor del llibre 
és ell. Però és un joc. A més, els blogs 
són representats d’altres maneres en el 
llibre.

— Els teus contes són amarats de nos-
tàlgia, de sentiments a flor de pell i 
també de petits jocs amb el lector 
que el fan deixar bocabadat a l’úl-
tim moment, per la sorpresa que s’hi 
amaga i la fina ironia que hi ha al dar-
rere, jocs que fan, sovint, reflexionar 
el lector. Tu, que n’ets l’autor, com els 
definiries, globalment? 

— Bé, la veritat és que de vegades no 
saps ben bé el que intentes, però en gene
ral es tracta d’això, de provocar petites 
reflexions sobre alguna cosa, mostrant 
només una pinzellada, intentant que sug
gereixi quelcom al lector. Sempre intento 
també d’afegirhi alguna sorpresa, algun 
al·licient, fins i tot, de vegades, enganyar 
el lector... Això és, en certa manera, el 
que a mi m’agrada com a lector, i pro
curo transmetreho jugant amb aquests 
tres eixos: la sorpresa, la tendresa, l’hu
mor... perquè és la meva manera d’es
criure. No sé fer una altra cosa. 

— ¿Creus que cerques valorar les 
coses petites de la vida, que a vegades 
ens poden semblar insignificants però 
que, segurament, són les més impor-
tants?

— Sí, rotundament. És la voluntat d’ai
xecar a la categoria d’herois la gent sen
zilla, la gent humil, la gent anònima, 
els perdedors... convertir els objectes 
en personatges, ferlos vius... sobretot 
els perdedors. Puc pensar, mira, faré 
un conte sobre una bombeta. Doncs bé, 
ha de ser d’una bombeta fosa. Desperta 
més tendresa una bombeta fosa que no 
pas una d’encesa. Pots parlar de coses 
molt senzilles, de sentiments també sen
zills, no necessàriament ha de ser d’un 
amor desaforat i apassionat, que també 
està bé; però un amor senzill i tendre et 
pot fer reflexionar sobre un gest... És una 
mica el que a mi m’atrau.

— Aprofitant que som a Reus, els teus 
contes, si s’ubiquen en algun lloc, es 
mouen bàsicament entre el teu poble: 
entre Cornudella del Montsant i el 
Priorat en general, i també Tortosa, 
que és on treballes i vius ara, i que 

Jesús M. Tibau: escriptor i bloguer

Agnès Toda

Avui és 21 de setembre, ens trobem a 
Reus, a la plaça del Mercadal, just on 
s’i  naugura cada any el festival de circ 

Trapezi, amb l’escriptor Jesús M. Tibau, que 
té publicats ja tres llibres d’elaboració pròpia, 

l’últim dels quals es titula precisament El ver-
tigen del trapezista; els altres dos són: Tens 
un racó dalt del món i Postres de músic, Pre-
mi Marian Vayreda de la ciutat d’Olot 2005.  
A part d’aquestes tres obres, també compta 
amb col·laboracions en llibres col·lectius i té un 
blog literari <http://jmtibau.blogspot.com/>, 
on introdueix comentaris de llibres, fragments 
propis, té un apartat de blogs degustació, pro-
posa jocs literaris que inclouen premis, etc. 
Realment és un blog molt complet, on tam-
bé informa dels diferents actes literaris en els 
quals participa i hi introdueix fotografies. Per 
a copsar-ne la vàlua cal tenir en compte que 
ha estat nominat en la categoria de literatura 
per als premis c@ts i blogs Catalunya, tot i que 
la millor opció és visitar-la i participar-hi. Ell 
mateix ens fa cinc cèntims de tot plegat.
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fa que sentis aquest amor especial per 
l’Ebre, com tota la gent de les Terres 
de l’Ebre, i de rerefons, en alguns 
casos, hi trobem Reus. Quin lligam 
tens amb aquesta ciutat? 

— A Reus hi tinc molts lligams, perquè, 
en primer lloc, hi vaig néixer, que no és 
poca cosa en la vida d’una persona. De 
fet hi vaig néixer com hi va néixer tota 
Cornudella de Montsant i tot el Priorat, 
oi? Però, després, sobretot hi ha els lli
gams de venir a comprar amb els meus 
pares el dissabte, cosa que m’horrorit
zava... Són mil coses: venir a sopar amb 
els amics, estarhi aquí de passada per
què anava a estudiar a Tarragona. No ho 
sé, venies mil vegades a Reus.

— És com la ciutat de referència?

— Sí, la ciutat de referència de la meva 
infantesa, la meva capital de llavors, és 
Reus. Anar a Reus era tot un viatge! 

— Abans hem parlat del blog de l’Òs-
car Palazón, però tu també tens el 
teu blog propi: tens «Un racó dalt del 
món», que, de fet, és el títol del teu 
primer llibre. 

— Vaig posar al blog el títol del meu 
llibre i ara he posat al llibre el títol d’un 
blog. 

— Quan va començar aquesta inicia-
tiva? Parla’ns-en una mica.

— Va començar l’abril del 2007. Un mes 
abans pràcticament no sabia què era un 
blog i m’hi vaig abocar. Tenia amics que 
en tenien i m’animaven sempre: sí, home 
tu t’hauries de fer un blog. I jo: què hi 
posaré, en un blog? Ja intuïa que era una 
bona eina per a difondre les meves acti
vitats com a escriptor, per a donarme a 
conèixer, perquè moltes vegades és difí
cil d’arribar als mitjans de comunicació i 
fer que et coneguin. Jo pensava escriure 
un text cada setmana o cada deu dies. 
Però de seguida em vaig posar a escriu
re’n dos o tres cada dia, una activitat 
molt vertiginosa. No n’he après, encara, 
hi ha moltes coses que no sé fer, però 
li he agafat una mica la traça, la traça 
de fer coses que puguin atraure la gent. 
De seguida se’m va ocórrer de propo
sar jocs literaris, i va funcionar molt bé, 
perquè era una bona manera d’atraure 
la gent. Ara ja vaig pel setantacinquè 
joc literari, o sigui setantacinc setma
nes consecutives fent jocs, i dono premis 

i tot. Estic molt satisfet perquè realment 
és el que m’ha servit per a ser més cone
gut. Per exemple, la setmana vinent vaig 
al Club de Lectura de Tarragona i el mes 
que ve a l’Escala, i això ha estat grà
cies, en gran part, a la difusió a través 
del blog. 

— Respon a una voluntat de posar la 
literatura a l’ordre dels nous avenços 
tecnològics? 

— La meva primera idea era fer del 
blog com una eina, l’eina per a promo
cionarme com a escriptor; per tant, 
ser un escriptor que té un blog. I, ara, 
pràcticament s’ha girat la truita i sóc un 
bloguer que escriu, perquè és una feina 
que t’ocupa molt temps, tot i que és un 
temps ben invertit.

— Com es compatibilitza l’escrip-
tura d’un blog, tan actiu com el teu, 
amb l’escriptura dels llibres? Perquè 

cal tenir en compte que tot això ho 
comparteixes amb el fet de ser fun-
cionari a l’Ajuntament de Tortosa i 
amb la tasca de coordinador del Club 
de Lectura de la Biblioteca Marcel·lí 
Domingo de Tortosa. Deus anar molt 
de corcoll, amb tot plegat! 

— Sí, perquè sopo, també!

— Doncs, explica’ns el teu secret.

— Amb la meva manera d’escriure es 
compagina bé. Suposo que si escrivís 
novel·les hauria d’estar molt més con
centrat... però, com que escric contes, 
aquesta mesura s’adiu perfectament 
amb la meva manera d’escriure. Jo, 
normalment, sóc breu. M’agrada la bre
vetat i la concisió. A més, fa un any que 
ja tinc un munt de contes acumulats, 
de manera que encara que no escrivís 
durant dos o tres anys, anirien sortint 
llibres. Ho vaig alternant. Sobretot per
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què no és que em distregui de la feina 
d’escriure, sinó que la puc alternar bé, 
perquè un conte de dues pàgines el puc 
deixar a mitges i continuarlo al cap 
d’un mes. És clar, si volgués escriure 
una novel·la de duescentes pàgines amb 
vinticinc personatges... seria molt més 
difícil. 

— En el teu blog, a més d’aspectes 
literàries i culturals, hi introdueixes 
qüestions de música, oi?

— Sí, vaig aprendre a penjarhi vídeos, i 
cada dissabte hi penjo una cançó. Abans, 
durant una temporada, hi vaig parlar de 
pel·lícules.

— Així tens els seguidors una mica 
entretinguts...

— Intento ser molt estable fent que els 
lectors sàpiguen que el dilluns hi haurà 
això, que el dimecres hi haurà allò altre 
i que el divendres no hi faltarà la cosa 
de sempre.

— També és una manera d’organit-
zar-te tu mateix.

— Sobretot és això. Ja saps quin com
promís et pertoca cada dia. És divendres, 
per exemple, ja saps que hi has de posar 
cares. A més, ara que això es pot progra
mar... el dia que em poso a penjar cares, 
n’hi poso ja per a quinze divendres i, per 
tant, tinc molta feina avançada.

— En relació amb les seccions habi-
tuals, convoques jocs literaris cada 
dimecres. És una idea molt interessant 
per a fer participar la gent d’aquesta 
manera en la literatura. Pots explicar 
una mica d’on sorgeix aquesta idea i 
de quin tipus de concursos es tracta? 

— Quan vaig començar el blog, una de 
les primeres coses que se’m va ocórrer 
era proposar jocs; a mi m’agrada jugar. 
Com podem fer més atractiu el món dels 
llibres i de la literatura? Doncs amb el 
joc! I també era una manera d’atraure 
la gent, que es comuniquessin amb mi; 
que m’enviessin un correu amb la res

posta era una manera d’establir relació 
amb la gent que entrava en el meu blog. 
Se’m va ocórrer així, hi vaig penjar un 
joc i després vaig pensar: mira, en puc 
fer un altre. Quan ja en duia dos o tres, 
vaig pensar: ara podria donar premis, 
un al·licient més. Però, quin premi puc 
donar? És clar, no tenia recursos per a 
donar premis. Se’m va ocórrer que el 
guanyador del primer sorteig es conver
tiria en personatge del pròxim llibre i, 
de fet, un dels personatges de El verti
gen del trapezista és el guanyador del 
primer joc. De seguida, quan ja feia tres 
o quatre setmanes que duraven els jocs, 
Jordi Ferré, de l’editorial Cossetània, em 
va dir: «Això dels jocs literaris està molt 

bé, tens el fons de l’editorial al teu ser
vei per si vols donar lots de llibres com 
a premis.» I, vaig pensar, si Cossetània 
em dóna llibres potser hi haurà altra gent 
que em donarà més coses. Llavors va 
començar la tasca d’enviar correus a edi
torials, cases rurals, cellers... He sortejat 
caps de setmana en cases rurals, lots de 
vi, lots de Nadal... Ara tinc previst sorte
jar la subscripció a alguna revista, hi ha 
diverses editorials que m’han enviat lots. 
I ara regalo un premi cada mes. 

— Realment la teva inciativa ha tingut 
molt bon acolliment, doncs!

— De vegades hi ha editorials o entitats 
que hi col·laboren de seguida, que ho 
veuen com a bona idea. Bé, una edito
rial et dóna certs llibres i tu en fas pro
paganda... i així va. Però no tinc pro
blema per a aconseguir patrocinadors. 
És divertit. Ocupa temps, però ara, més 
o menys, deuen ser ja unes quatrecen
tes persones les que hi han participat. 
I cada setmana hi va participant gent 
nova. Hi ha gent que, de vegades, se’n 
cansen i deixen de participarhi, per 
motius de feina o pel que sigui. Tinc 
una persona en concret, per exemple, 
que fa seixantanou setmanes consecu
tives que hi participa, i aquest estiu em 
va escriure perquè se n’anava de vacan
ces i no sabia si podria participarhi, 
però, tot i això, ho continuà fent! 

— Fas participar la gent en la litera-
tura d’una manera molt divertida, i 
s’engresquen!

— A més, he fet que un dels jocs de 
cada mes sigui creatiu. Hi poso una 
imatge o qualsevol cosa suggerent, i 
que escriguin. I m’envien textos. Sols 

els faig llegir, sols els faig cercar lli
bres... Perquè hi ha gent que hi està 
enganxada. A Tortosa alguna dona em 
diu: «Tens el meu home atabalat; no 
dorm a la nit buscant la resposta.» I 
també els faig escriure, i gent que no 
ha escrit en tota la seva vida escriuen 
un text de deu línies per a participarhi. 
També hi han participat alumnes d’ins
tituts i altra jovenalla.

— Ets com un dinamitzador literari, 
un professor de literatura que diu: 
«Guaiteu, ara feu tots aquests exer-
cicis.»

— Sí. Per exemple, com que la setmana 
passada hi havia el concurs de castells, 
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els vaig proposar que fessin un text 
molt breu, de menys de duescentes 
paraules, sobre castells, però que fos 
del gènere negre. Per tant, ha de sor
tir una colla castellera i hi ha d’haver 
un assassinat o alguna cosa així. A mi 
m’agrada, perquè, com més difícil els 
ho poses, més hi participen.

— És un repte!

— Sí. Un dels jocs creatius en què 
més van participar va ser un on els 
vaig posar una fotografia i els vaig 
dir que en parlessin, però que en l’es
crit no hi podien sortir dues o tres lle
tres que jo els vaig dir. I la gent hi va 
participar molt. De vegades t’envien 
coses i els dius: «Ep!, no, que aquí se 
us hi ha escapat una ema!» És diver
tit. Hi participa gent de Catalunya, 
de  València, de les Illes... de Fin
làndia i tot! 

— Una altra de les teves seccions 
habituals són les desdefinicions. 
Com les podries definir?

— És jugar amb les paraules. És 
curiós, perquè de desdefinicions ja en 
tenia com un centenar de fetes molt 
abans de dedicarme a escriure con
tes, cap als anys vuitanta. Sempre 
m’ha agradat de jugar amb les parau
les, de fer acudits improvisats amb els 
amics. Vaig començar a fer un diccio
nari i tenia certes definicions d’aques
tes estranyes en un calaix. I quan vaig 
començar el blog vaig pensar que 
podria utilitzarles i posarn’hi tres o 
quatre cada setmana. Ara ja en duc 
duescentes o trescentes i és proba
ble que en un futur faci un llibre de tot 
això. A vegades és diumenge a la nit 
i no sé encara quines hi posaré, i vaig 
mirant en el diccionari per veure què 
em suggereix. A vegades estàs parlant 
amb algú o veient una paraula escrita 
i així t’inspires.  

— Una persona com tu, sempre deu 
anar amb un llapis a sobre!

— Sí, i també amb la càmera per si 
veus una cara a captar.

— I això de les cares, d’on ve?

— No ho sé, no sé si és una malal
tia meva; però, en tot cas, he desco
bert que hi ha gent més malalta que 
jo. Jo tota la vida m’havia fixat en les 
cares. Hom un dia em va explicar que 

nosaltres en tenir cara, involuntària
ment, tenim tendència a veure cares a 
qualsevol lloc: la cara aquella de Mart 
famosa. Hi tenim tendència: guaita, 
dos ulls i una boca! Es veu que els 
humans tenim tendència a veure cares 
fàcilment. I jo m’hi fixava: guaita, 
això sembla una cara, sí. Però, quan 
tens un blog totes aquestes beneite
ries que normalment no van enlloc, 
que no en pots fer ni un conte ni un 
llibre, poden servir per a un post. Per 
què no hi poso aquesta cara? Sí. I vaig 
començar, i ara la gent ja me n’envia. 
«Mira, he estat a Chicago i he pensat 
en tu», em diuen. 

— Estàs en contacte amb gent que 
no coneixes de res.

— És clar, la majoria de gent no la 
coneixes de res, però a poc a poc en 
vas coneixent. És allò: posa un blo
guer en la teva vida, i pràcticament a 
tot arreu on aniràs et saludarà un blo
guer. Jo presentaré un llibre a Girona 
i sé que, com a mínim, tres o quatre 
bloguers hi vindran. És una manera 
de teixir una xarxa de col·laboracions. 
Perquè, és clar, els blogs viuen de col
laborar els uns amb els altres. Si tu 
fas un blog i hi poses les parts del teu 
blog i ja està, pensa que no tindries 
èxit; vaja, a no ser que el bloguer sigui 
molt bo. Has de visitar els altres i col
laborarhi amb alguna cosa; aleshores 
s’estableix un lligam molt ample. És 
clar, pot semblar que estàs ficat dins 
l’ordinador. Naturalment, és millor fer 
una cervesa amb un amic que estarse 
tancat a l’ordinador, no en dubtem. 
Però hi ha centenars de persones que 
no hauria conegut si no fos pel blog. 

— I al revés, molta gent no t’hauria 
conegut si no fos pel blog.

— És clar, el meu objectiu era aquest. 
Bé, molta gent em coneix... però hem 
de relativitzarho moltíssim. És a dir, 
ara, gràcies al blog, em coneix el 
doble de gent o el triple que abans. 
Abans del blog em coneixia un 0,01 
per cent i ara un 0,03, que és el triple, 
però tot és relatiu. 

— Per tant, l’objectiu que et va fer 
obrir el blog s’ha aconseguit, i a tu 
t’ha fet eixamplar horitzons. Bé, 
doncs, que continuï tot així, amb 
aquests èxits! u
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Es tracta d’un llibre realitzat 
per impuls de Carles Lladó 
i en el qual col·laboren fi ns 

a trenta autors; citant-los ompli-
ríem gairebé l’espai de la resse-
nya. El llibre vol donar resposta al 
desconcert, al descontentament i 
a la indignació de molts ciutadans 

catalans per la constant pèrdua de 
pes polític, econòmic, cultural i 
d’infl uència de Catalunya, i vol 
contribuir a despertar la conscièn-
cia de catalanitat utilitzant el mè-
tode de l’exposició dels greuges i 
la realització del seu diagnòstic, la 
promoció d’un corrent de catala-
nitat que es mobilitzi i el plante-
jament d’un pla tàctic que ens 
porti a la independència. Hem tro-
bat a faltar, enmig de tants articles 
centrats en els greuges, algun es-
crit que parlés del tema de l’edu-
cació en els Països Catalans.

 L’historiador Jesús Mestres 
trenca el foc fent-nos l’agenda 
històrica dels Països Catalans, 
diferenciant els moments histò-
rics que considera positius dels 
que són clarament negatius. 
També es fa una recopilació del 
llibre sobre la catalanofòbia que 
en el seu dia va publicar el mala-
guanyat Francesc Ferrer, un 
terme que defi nia com la ideolo-
gia de masses de l’espanyolisme 
amb uns orígens molt reculats en 
el temps. De fet, un dels tres ei-
xos que aguantarien aquella fòbia 
ideològica és l’arranament cultu-
ral i lingüístic que té com a ob-

jectiu assolir la colonització del 
poble català. Només per esmen-
tar els escrits que tenen com a 
tema central la llegua, direm que 
en un altre escrit Eladi Crehuet 
parla de «llengua i notariat», 
constatant que sovint no es pot ni 
morir en català; mentre que J.M. 
Borrull fa una llista dels atacs a 
la llengua.

El col·laborador de Llengua 
Nacional Gabriel Bibiloni parla 
de la imposició de l’espanyol als 
Països Catalans fent una breu 
però precisa exposició històrica 
d’un procés encaminat a eradicar 
el català del seu territori històric. 
La construcció del modern Estat 
espanyol va associar-se a la impo-
sició de l’espanyol com a única 
llengua d’ensenyament i al discurs 
de la llengua nacional (espanyola), 
presentada com a instrument de 
progrés, cultura, llibertat i benes-
tar. Cal dir que l’agressió contra el 
català continua ben viva avui ma-
teix a través de la perversió intrín-
seca de l’ordre establert no demo-
cràtic i desigualitari que viu la 
nació lingüística catalana, consis-
tent en un discurs basat en el prin-
cipi que «en aquest país, qui vul-

gui, pugui ser monolingüe en 
espanyol tota la vida, i desenten-
dre’s per complet de l’idioma 
propi del país on viu; mentre que 
el bilingüisme és estrictament 
obli gatori per als catalanopar-
lants». Bibiloni afi rma que efec-
tivament el català té vida per a molt 
temps, perquè no s’ha trencat la 
transmissió familiar de l’idio   ma, 
però que hi ha moltes ma  neres de 
viure, i no té sentit que una gran 
part de les interaccions socials ens 
vegem obligats a fer-les en una 
llengua que no és la nostra. 

La realitat demogràfi ca con-
tinua afavorint l’ús creixent de 
l’espanyol, convertit en vehicle 
neutre d’intercanvi social. El ca-
talà només podrà viure si és la 
llengua d’interrelació entre les 
diverses comunitats amb qui 
compartim el territori. Finalment, 
el professor de Mallorca es pre-
gunta si és possible un model 
igualitari dins l’Estat espanyol o 
si caldrà optar per la indepen-
dència nacional com han fet els 
altres països que han normalitzat 
les seves llengües. ◆

JORDI SOLÉ I CAMARDONS

Catalunya: 
estat de la nació

Carles Lladó (coord.), D.A., 
Catalunya: estat de la nació,
Editorial Pòrtic, 
Barcelona 2008.

Les rondalles són narracions 
breus, populars, de trans-
missió oral, que formen 

part del patrimoni lingüístic i fol-
clòric de totes les llengües i cultu-
res del món. Les rondalles perta-
nyien al món de la tradició: per 
passar les vetlles quan a fora era 
fosc i no hi havia televisió –que 
atueix la llengua i la intel·ligència–, 
la gent explicava rondalles, que 
contenien un món riquíssim de 
llengua i d’imaginació. Malaura-

dament, sembla que la 
rondalla tradicional té 
mala peça al teler, pel fet 
que –a partir de mitjan 

segle xx, en què la televisió va co-
mençar a envair la llar de les famí-
lies– les rondalles van quedar ar-
raconades al món dels records dels 
qui ja som grans. Les generacions 
futures ho tenen malament per a 
poder esdevenir hereus d’aquest ric 
tresor de cultura popular.

Per sort, encara hi ha perso-
nes com ara el professor Rafael 
Beltran, que acaba de publicar un 
llibre deliciós: una antologia de 
246 versions de rondalles valen-
cia     nes, que constitueixen un reper-
tori magnífi c del gènere rondallís-
tic segons la tradició popular oral 
de les comarques valencianes.

El recull de Beltran conté con-
tes d’animals (1-39), rondalles me-
ravelloses (40-86), narracions reli-
gioses (87-102), contes d’enginy 
(103-124), rondalles del gegant be-
neit (125-132), contarelles (133-
228), contes formulístics (229-243) 
i tres rondalles sense catalogar. Els 
materials provenen de reculls pre-
vis que ofereixen totes les garan-
ties de ser relats de la tradició fol-
klòrica genuïna i no pas recreacions 
d’escriptors individuals.

L’editor recorda que la tradició 
de recollir i publicar rondalles po-
pulars al Principat té una tradició 
llarga, que va de Manuel Milà i 
Fontanals (1853) fi ns a Joan Ama-
des (1950), per fer esment sols dels 
grans folkloristes clàssics. Entre els 
autors del Principat que han recollit 
i editat rondalles hi ha personatges 
tan signifi catius com Jacint Ver-
daguer. Al País Valencià, en canvi, 
la tradició comença amb la fi gura 
de Francesc Martínez (Coses de la 
meua terra [la Marina], 1912-
1947) i arriba a un punt culminant 
amb les Rondalles valencianes 
d’Enric Valor (1950-1958). 

En aquesta obra té un gran va-
lor l’«Estudi preliminar» (35-80) i 
el «Catàleg» (541-764), estudi ci-
entífi c que R. Beltran fa sobre les 
rondalles recullides en aquest vo-
lum, editat amb una pulcritud i 
bellesa de disseny extraordinàries 
per les prestigioses publicacions 
de la Universitat de València. 
L’editor classifi ca cada rondalla 
segons el mètode científi c adoptat 
internacionalment i conegut com 
a ATU (sigles d’Aarne-Thompson-
Uther, The Types of International 
Folktales, 2004), en què cada ron-
dalla rep un número segons un 
catàleg de motius folklòrics uni-

versals, i alhora dóna informació 
sobre les versions orals i literàries 
que se’n coneixen, al mateix temps 
que hi fa altres comentaris perti-
nents de gran interès.

Apropar-se a aquestes ronda-
lles valencianes és un exercici im-
pagable de recerca del temps per-
dut, per dir-ho a la manera de 
Proust: «Puix senyors, en aquells 
temps antics, quan Elx era una ciu-
tat que encara conservava totes les 
muralles que formaven la vila mu-
rada, diuen que en un dels pobles 
de la contornada vivia una jove 
molt bonica i graciosa a qui tot el 
món deia afectuosament Granereta 
de pastera...» (rondalla 67 del re-
cull). Entre el començament d’una 
rondalla i la fi  –«Conte contat, 
conte arrematat!, / per la ximenera 
se n’ha anat, / cauen ametles i tor-
rat, / i qui no s’alce, s’ha cagat!» 
(rondalla 171)– s’hi escola tot un 
món d’imaginació, de bellesa i de 
llengua, que cal aprofi tar.

Vull felicitar el professor Ra-
fael Beltran i els seus editors per 
aquesta obra tan bella i de tant 
d’interès folclòric i lingüístic: és 
un veritable luxe per a tots els qui 
estimem el patrimoni d’aquests 
països de parla catalana. ◆

Rondalles 
populars valencianes

Rafael Beltran (ed.), 
Rondalles populars valencia-
nes, Publicacions UdV,
València 2008. 

 JOAN FERRER
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Antoni M. Oriol i Tataret 
(1928) és un prevere de la 
diòcesi de Vic, llicenciat 

en fi losofi a i en teologia i professor 
emèrit de Teologia Moral Social 
en les facultats de Teologia de Ca-
talunya i de Vitòria. Coautor del 
llibre Fet nacional i magisteri so-
cial de l’Església (2003), és un 
gran expert en l’estudi dels docu-
ments eclesiàstics, especialment 
els pontifi cis. A més d’exercir com 
a professor, ha pronunciat moltís-
simes conferències i destaca per la 
seva claredat de conceptes i agu-
desa d’anàlisi. Doncs bé, és tot un 
luxe per a la cultura catalana que 
el doctor Oriol (com és conegut en 
els àmbits en què s’ha mogut) hagi 
dedicat tantes hores a estudiar un 
tema tan concret com és el tracta-
ment de la idea de nació (i idees 
relacionades amb aquesta) en el 
magisteri pontifi ci, de manera que 
ens ofereix un veritable tractat (de 
746 pàgines) sobre el tema.

El tractat, doncs, s’obre amb un «Prefaci» del cardenal Paul Pau-
pard, president del Consell Pontifi ci per a la Cultura, seguit d’una 
«Presentació de l’autor». Llavors comencen els capítols, dedicats a 
estudiar la doctrina dels següents subjectes magisterials: 1) Pius XI 
(1922-1939); 2) Pius XII (1939-1958); 3) Joan XXIII (1958-1963); 4) 
Concili Vaticà II (1962-1965); 5) Pau VI (1963-1978); 6) Joan Pau I 
(agost-setembre 1978); 7) Joan Pau II (1978-2005). Al fi nal hi ha un 
annex dedicat al «Compendi de la doctrina social de l’Església» i 
després ve l’«Índex de referències de textos» i l’«Índex temàtic». 
(Lamentablement, hom s’ha oblidat de posar-hi un índex general.)

En cada capítol, l’autor fa una presentació del personatge (o equi-
valent, en el cas del Concili Vaticà II), molt orientadora. Després ens 
ofereix una selecció de textos, traduïts al català a partir de diverses 
llengües (llatí, italià, francès, alemany, anglès, etc.) i marcats amb un, 
dos, tres o quatre asteriscs segons la menor o major pertinència al tema 
d’estudi. Cada text va seguit d’un comentari, que l’aclareix i el sintetitza. 
Al fi nal de cada capítol, l’autor fa una síntesi doctrinal del subjecte 
magisterial estudiat. El nombre total de textos estudiats és de 380. 

Aquesta obra és molt oportuna, ara i ací, per dos motius. El 
primer, perquè ens permet de conèixer directament fi ns a quin punt 

hi ha sintonia entre el pensament del centre del catolicisme i el fet 
nacional, cosa que naturalment podem anar aplicant al cas català. El 
segon, perquè, tot comptat i debatut —i malgrat les reticències, els 
matisos, els condicionaments temporals i polítics, etc.—, de l’estudi 
es dedueix que la vida nacional és un fet que cal respectar, que cap 
nació no en pot oprimir una altra i que existeix el dret a l’autodeter-
minació de les nacions.

Naturalment, el tema lingüístic, relacionat amb el tema nacional, 
també hi surt sovint. A tall d’exemple, copiem un paràgraf en què 
A.M. Oriol resumeix idees del papa Joan Pau II: «Un dels elements 
decisius de la cultura és la llengua. Vehicle de les experiències i de 
les conquestes civils d’un poble, en cert sentit és la manifestació del 
seu esperit, porta la marca del seu geni, dels seus sentiments, de les 
seves lluites, de les seves aspiracions. És una forma que donem als 
nostres pensaments, és com un vestit en el qual inserim aquests 
pensaments. En la llengua s’enclou un particular tret de la identitat 
d’un poble i d’una nació. I, en cert sentit, hi batega el cor d’aquesta 
nació, perquè en la llengua, en la pròpia llengua, s’expressa allò de 
què viu l’ànima humana en la comunitat d’una família, de la nació, 
de la història. La llengua constitueix quasi el lloc de sedimentació 
en què es conserva, com en un dipòsit secular, el ric i variat patrimoni 
cultural de la nació» (pp. 690-691).

I parlant de llengua, la llengua en què és redactat aquest llibre té 
un grau molt elevat de correcció, sortosament. Però hi hem de criti-
car l’aplicació exagerada de les noves normes sobre el guionet. 
Concretament, hi ha molts casos d’adjectius coordinats que haurien 
d’anar amb guionet (així, ètnico-cultural, i no pas «etnicocultural», 
interacció cultural àrabo-cristiana, i no pas «interacció cultural 
arabocristiana», etcètera, etcètera), i encara amb més raó quan els 
adjectius són tres (així, la seva posició ètico-jurídico-política, i no 
pas «la seva posició eticojuridicopolitica, en clau ètico-político-so-
cial, i no pas «en clau eticopoliticosocial», l’Europa centífi co-tèc-
nico-productiva, i no pas «l’Europa cientifi cotecnicoproductiva», 
afi rmacions antropològico-ètico-jurídiques, no pas «afi rmacions an-
tropologicoeticojurídiques»); també hi ha alguns prefi xos que hau-
rien d’anar seguits de guionet (així, pseudo-Esglésies, i no pas «pseu-
doEsglésies», l’ex-Iugoslàvia, i no pas «l’exIugoslàvia», ex-Unió 
Soviètica, i no pas «exUnió Soviètica», la Ucraïna post-URSS, i no pas 
«la Ucraïna postURSS», etc.). Ens permetem d’aconsellar a l’editorial 
(perquè aquest aspecte suposem que és més responsabilitat de l’edito-
rial que de l’autor) que revisi els seus criteris sobre l’ús del guionet.

Deixant aquests detalls ortogràfi cs o tipogràfi cs, felicitem el doc-
tor Oriol per la gran aportació que ha fet a la refl exió intel·lectual 
sobre el nacionalisme. ◆

JOSEP RUAIX I VINYET

Antoni M. Oriol i Tataret,
Nació i magisteri pontifi ci,
Ed. Proa, col·l. La Mirada,
Barcelona 2008.

Nació 
i magisteri 
pontifici

En aquest llibre hi ha narrats els esforços duts a terme durant el segle xx per gallecs, 
bascos i catalans en el sentit d’orientar estratègies compartides i veure reconeguts els drets 
nacionals dels pobles respectius.

Sens dubte, el llibre esdevé una eina indispensable per a conèixer i entendre la formació 
d’un moviment que tingué continuïtat més enllà de les convulsions provocades per la guerra 
civil i l’exili. Exposa amb detall aspectes com ara les relacions entre el lendakari Aguirrre 
i el president Companys, o com ara les implicacions internacionals durant la Segona Guerra 
Mundial.
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Tots els qui hem estudiat 
fi lologia catalana en els 
darrers trenta anys som 

deutors –d’una manera o altra– 
de l’immens i savi treball del 
doctor Joan Veny, catedràtic de 
la Universitat de Barcelona i 

membre de l’Institut d’Estudis 
Catalans. El darrer llibre que 
acaba de publicar és el més bonic 
de tots: aquest Petit atles lingüís-
tic del domini català és una veri-
table perla en la història de la fi -
lologia catalana. Consta d’un 
conjunt de mapes en colors que 
refl ecteixen la distribució sobre el 
mapa del domini lingüístic català 
de diversos fenòmens de llengua, 
que permeten que les persones 
que els llegeixin adquireixin una 
gran quantitat d’informacions lin-
güístiques d’enorme interès. Els 
mapes són tan ben dissenyats que 
conviden a endinsar-nos en el fan-
tàstic món dels parlars catalans. 

El professor Veny explica: «El 
meu propòsit és de presentar el Pe-
tit Atles Lingüístic del Domini Ca-
talà com un atles amb mapes de 
síntesi, enriquit amb comentaris 
lingüístics, sense aprofundiments 
d’alta fi lologia, però bastit sobre 
una base de rigor científi c, de con-
sulta còmoda, destinat a universi-
taris, alumnes de batxillerat i dile-
tants de la llengua» (p. 8).

En la meva època de col-
laborador de Joan Coromines 
com a secretari i redactor de 
l’Onomasticon Cataloniae treba-

llava envoltat dels grans patracols 
de l’Atlas Linguistique de la 
France de Jules Gilliéron (1902-
1910) i de l’Atlante italo-svizzero 
de J. Jud i K. Jaberg (1928-1940). 
Obres immenses d’erudició que 
ningú no sabia on fi car, de la nosa 
que feien. Joan Veny, amb un fi -
níssim sentit pedagògic, ha con-
vertit els grans volums de l’Atlas 
Lingüístic del Domini Català 
(que publiquen Lídia Pons i ell 
mateix) en aquest útil i agradable 
Petit atles, primer volum dels nou 
que hom preveu de publicar.

El llibre té una estructura vir-
tuosa. Comença amb una breu 
introducció, que explica el context 
europeu dels atles lingüístics en la 
història de la lingüística romànica; 
tot seguit presenta les convencions 
gràfi ques (signes fonètics i abrevia-
tures) emprades; després ve la re-
lació dels 190 punts d’enquesta de 
tot el domini lingüístic, des de Sal-
ses (1) fi ns a Guardamar (190). La 
secció «Mapes» comença amb una 
representació dels punts d’en-
questa; tot seguit vénen unes pàgi-
nes de síntesi perfecta sobre la 
classifi cació dialectal de la llengua 
catalana i diversos mapes sobre la 
divisió comarcal, dialectal, eclesi-

àstica i política del domini lingüís-
tic català. La secció de «Mapes 
lin  güístics» consta de 104 mapes 
dis tribuïts en els apartats següents: 
a) Comparatius: català enfront de 
castellà, aragonès i occità (mapa 
1); b) Fonètica (vocalisme i conso-
nantisme) (mapes 2 al 35); c) Fo-
nosintaxi (mapes 36-37); d) Mor-
fologia (mapa 38); e) Lèxic: el cos 
humà; malalties (mapes 39-104).

Els breus comentaris del pro-
fessor Veny sobre els diversos ma-
pes són una mostra de saviesa i 
pedagogia en alt grau: s’hi aprèn 
dialectologia, gramàtica històrica, 
etimologia i sociolingüística. Per 
donar-ne un sol exemple, el Petit 
atles ens permet de descobrir 
(mapa 72) que la llengua parlada 
no posseïa mots per al concepte de 
‘dit índex’; les enquestes lingüísti-
ques sols van rebre respostes peri-
fràstiques dit de senyalar, dit del 
costat del dit gros, etc. La llengua 
estàndard, l’escola i els mitjans de 
comunicació són fonamentals per-
què una llengua pugui ser «indefi -
nidament apta», com li agradava 
de dir a Fabra. Aquest Petit atles 
del professor Joan Veny és un tre-
sor de saviesa lingüística. ◆

JOAN FERRER

JOAN VENY, 
Petit atles lingüístic del 
domini català. Volum 1, 
Institut d’Estudis Catalans,
Barcelona 2007.

Petit atles 
lingüístic 
del domini català

Celebrem l’aparició del lli-
bre Les nostres paraules, 
molt més manejable i as-

sequible que Valencià en perill 
d’extinció, però amb la mateixa 
intenció de rescatar mots genuïns 
que es van perdent. S’hi recullen 

paraules i expressions usades en 
la parla del País Valencià, que 
l’autor destaca i que, pel fet de ser 
molt locals i no gaire conegudes 
(sobretot pel jovent) hi ha el perill 
que siguin substituïdes per altres 
de castellanes. En comenta l’ús i 
la correcta grafi a o l’origen. Cada 
mot o expressió va acompanyada 
d’una defi nició, d’uns exemples, 
d’una explicació de com s’ha de 
fer servir i d’una llista de sinò-
nims en valencià, en llengua es-
tàndard i en castellà. Val a dir que 
Eugeni S. Reig parla de llengua 
estàndard referint-se a les formes 
usades en la totalitat dels territo-
ris de parla catalana, no solament 
de la part valenciana.

Així podríem esmentar molts 
mots i expressions molt bonics i 
gens coneguts al Principat: borra 
de melva, de colp i barrada, ert 
com un granísol, tindre borrun-
tades de llimonada, tindre la 
castanya torta... Cal tenir en 
compte, però, que els mots que 
esmentem no sempre són exclu-
sius dels parlars valencians. Mots 
o expressions com ara aixarop de 
gaiato, aixina o aixana, anar del 
bracet, com un cabàs, creu i rat-
lla!, dur el rem de la casa, fer-se 

el desmenjat, jo et fl ic!, més con-
tent que un gos amb un os, tau-
lada... també els trobem en al-
guns indrets del Principat, cosa 
que demostra la gran proximitat 
entre tots els parlars catalans. De 
fet, si en unes contrades s’empra 
un mot i en una altra no, molt 
sovint és perquè en alguns llocs 
s’ha deixat d’usar, i no pas perquè 
sigui una innovació pròpia d’una 
zona. Així, per exemple, el verb 
eixir, que tan propi sembla de les 
contrades valencianes, també 
s’utilitzava al Principat (tal com 
diu Joan Coromines), de manera 
que encara ara (cada cop menys) 
fem servir el mot eixida referint-
nos al pati exterior d’una casa. 

Tot i ser un recull esplèndid 
per a totes les persones apassio-
nades pel lèxic, el llibre a vega-
des és una mica una barrija-bar-
reja de coses molt diferents, que 
potser caldria separar en diversos 
apartats o en volums diferents, ja 
que l’autor sovint esmenta una 
paraula només per discutir-ne 
l’ortografi a o l’origen (no perquè 
sigui pròpia del valencià), o per 
assenyalar un refrany, poema o 
cançó en què surt (el llenguatge 
de les cançons infantils mereixe-

ria un estudi a part, per la gran 
riquesa de variants que presen-
ten). També hi trobem a faltar 
citacions del Diccionari català-
valencià-balear, on algunes de 
les paraules recollides ja consten. 
En l’ordenació alfabètica no es té 
en compte la paraula que forma 
el nucli semàntic del sintagma, 
sinó que es fa pel primer mot que 
conté, encara que sigui una pre-
posició. Això fa que en algun cas 
sigui difícil de trobar algunes lo-
cucions, si no sabem la forma 
exacta com són entrades: a la 
bestreta / de bestreta, a resultes 
de / de resultes de. Aquest pro-
blema seria ben senzill de resol-
dre per mitjà d’un índex alfabètic 
de les paraules i expressions co-
mentades. Tant de bo que en una 
segona edició s’hi pugui in-
cloure.

Amb tot, és un llibre molt 
interessant, amb propostes origi-
nals (com el mot telefonet en lloc 
de mòbil) i la possibilitat d’apren-
dre molts aspectes de la cultura 
popular del País Valencià, com la 
recepta que ens permetrà de cui-
nar unes bones nyofl es. ◆

DAVID CASELLAS

Eugeni S. Reig,
Les nostres paraules, 
Acadèmia Valenciana 
de la Llengua,
València 2008.

Les nostres 
paraules
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Els professors Jordi Gi-
nebra i Joan Solà han 
publicat el llibre Pom-

peu Fabra. Vida i obra (Tei-
 de, Barcelona 2007, 326 pp.), 
estructurat en set capítols. 
Comença per unes notes bio-
gràfi ques (cap. 1); continua 
per uns densos estudis sobre 
l’estat de la llengua en temps 
de Pompeu Fabra (2), la pre-
paració d’aquest autor (3), la 
seva ideologia, criteris i ob-
jectius (4), l’abast de la seva 
reforma (5), i acaba amb la 
detallada descripció de les 
obres principals de Fabra (6), 
més un capítol, amb destaca-
bles llacunes –reconegudes, 
ens consta, pels mateixos au-
tors–, sobre l’estat actual de 
llengua (7). A l’inici de l’obra 
hi figura, lògicament, una 
presentació i, al fi nal, dues 
bibliografi es: l’una, de Fabra, 
i l’altra, d’altres autors. 

Certament aquest llibre és una aportació al coneixement 
de Pompeu Fabra, sobretot al coneixement de la seva obra 
lingüística, consistent en l’estudi aprofundit de la llengua i 
la tasca, ben reeixida, de redreçament i fi xació de l’idioma. 
Jordi Ginebra i Joan Solà no s’estan de dir, un cop i un altre, 
que el resultat del treball de Fabra és, en general, excel·lent, 

malgrat inevitables mancances, oblits, etc. Ara bé, sorprèn el lector 
una certa ambivalència: al costat de grans elogis en la valoració de 
l’obra de Fabra per part dels autors d’aquest llibre, hi ha moments 
en què la infravaloren i la discuteixen sense fonament (posem per 
cas, la següent afi rmació: «Per exemple, en l’establiment de l’ús de 
les preposicions per i per a tot invita a concloure que Fabra va par-
tir d’una anàlisi poc acurada de la llengua clàssica», p. 165, a). 

El volum Pompeu Fabra. Vida i obra aporta moltes dades d’in-
terès que ajuden a comprendre més bé el treball del Mestre. Entre 
molts altres aspectes interessants a què podríem al·ludir, notem 
l’apartat «Usos personals de Fabra» (pp. 62-67), tot el capítol 3, 
dedicat a la seva preparació (científi ca), i l’esforç de síntesi del ca-
pítol 6 sobre les obres principals del nostre gramàtic.

De tant en tant, com sol passar en molts estudis, també en el de 
Ginebra i Solà que aquí ens ocupa hi trobem comentaris discutibles, 
a parer nostre, com ara quan els autors afi rmen (p. 90) que és un 
«disbarat incomprensible» pronunciar amb essa sorda i sense neu-
tralitzar la a el fragment «sa» de la paraula «rosa» en la tornada 
«d’una ro, ro, ro, / d’una sa, sa, sa, /...» en la nadala El desembre 
congelat. De fet, quan usem metalingüísticament un mot àton, ten-
dim a pronunciar-lo com a tònic (cf., per exemple, «estudi de les 
preposicions per i per a, o dels pronoms en i hi»); semblantment pel 
que fa a la essa sonora intervocàlica.

Altres punts discutibles del treball interpretatiu de l’obra de Fabra 
per part de Ginebra i Solà són les referències al sistema d’accents i 
de dièresis (p. 118), a les excepcions en l’apostrofació (p. 118), a les 
combinacions dels pronoms febles (p. 118), al sistema de relatius de 
la normativa (pp. 118-119). Però ara fóra massa llarg de fer-ne la 
rèplica punt per punt. Limitem-nos a comentar que no és indiferent 
–com creuen els autors– que la paraula compte s’hagi de pronunciar, 
segons Fabra, com a comte i no com a conte, fent cas de l’etimologia 
i de la claredat, ni que el mot gràcia hagi de rebre tractament de 
paraula trisíl·laba en comptes de bisíl·laba (p. 136, ap. 5.4), fent cas 
de la tradició i d’un enfocament prosòdico-ortogràfi c coherent. 

No creiem que sigui un detall discutible en la normativa fabriana, 
com afi rmen Ginebra i Solà, la proliferació d’accents especials per a 

diferenciar homònims (p. 144, ap. b), perquè és molt convenient evitar 
ambigüitats sistemàtiques o freqüents, ni tampoc creiem que en l’apos-
trofació sigui poc justifi cada l’excepció la asimetria i gens la de l’article 
o pronom la davant (h)i/(h)u àtones (p. 144, ap. c), per la mateixa raó.

És una explicació extemporània, és a dir no meditada, la de 
comparar la forma dialectal veniva, imperfet del verb venir, amb 
una idèntica forma en la conjugació italiana, i atribuir la no incor-
poració a la normativa de la variant veniva a una lliçó de «prudèn-
cia i de respecte» per part de Fabra: l’italià té el seu sistema, basat 
en la seva tradició literària, i el català també té el seu, basat igual-
ment en la seva tradició literària. 

Semblantment, en el segon paràgraf de la p. 152 es fan afi rmaci-
ons que caldria matisar, i a la p. 184 (ap. b) no s’explica bé el pleo-
nasme de pronom relatiu i pronom feble en el següent exemple: Van 
portar sis melons, dels quals només en van encetar dos. Ambdós 
pronoms, el relatiu i el feble representen un mateix terme (concretament, 
melons), però hi ha tematització (a l’esquerra) del relatiu, la qual cosa 
obliga a fer-hi el pleonasme (vegeu el manual Català complet / 2, de 
Josep Ruaix, 2ª ed., Claret, Barcelona 2007, p. 137).

Afegim-hi que és certament discutible la crítica (p. 280) a la 
revista Serra d’Or quan aquesta defensava un català literari ric i 
tradicional enfront d’un català empobrit i poc genuí. 

De segur que els autors agrairan que anotem alguns errors, 
descuits o badades de redacció (que caldria corregir en una eventual 
segona edició del llibre): on diu «Fabra partia d’unes dots personals 
excepcionals, sense les quals» (p. 74, línies 4-5), ha de dir «Fabra 
partia d’uns dots personals excepcionals, sense els quals» 
(semblantment, «les seves dots d’escriptor», p. 128, línia 7, ha de ser 
«els seus dots d’escriptor»; i «les seves dots excepcionals», p. 133, 
línia –3, ha de ser «els seus dots excepcionals»); on diu «A penes 
trobaríem cap obra major ni cap escrit menor de la seva primera 
època en què la fonètica no hi ocupi un lloc central» (p. 88, ap. 3.6, 
línies 6-8), ha de dir «… en què la fonètica no ocupi un lloc central» 
(encara que ja sabem que Solà intenta justifi car aquestes duplicaci-
ons pronominals, és curiós que a la mateixa pàgina, més avall, hom 
escriu: «Exclusivament a la fonètica va dedicar el nostre autor un 
dels cursos orals que s’han conservat amb més fi delitat, el Curset 
de fonètica de l’any 1933, pres taquigràfi cament per Adolf Florensa, 
en què Fabra explicava un llibre paral·lel de Grammont aparegut 
aquell mateix any a França…», cas anàleg en què hom no fa pas la 
duplicació gramatical); on diu «“… de caient popular’’ i hi afegia 
que…» (p. 92, ap. 4.2, línia 9), ha de dir «“… de caient popular” i 
afegia que...» (quan afegir s’usa com a verb de narrador no ha de 
dur el pronom hi; de fet, més avall així ho fan els autors: «Lluïsa 
Julià ha analitzat detalladament l’operació i la qualifi ca amb parau-
les semblants: “La distància entre la traducció de Salvà i el text 
publicat és immensa”. I afegeix que els canvis “transformen el po-
ema en un nou text literari” ...», p. 130); on diu «a qui li plaïa» (p. 
93, línia 23), ha de dir «a qui plaïa»; on diu «“... d’ideologia”, cosa, 
hi afegeix, pròpia de tots els països...» (p. 96, línia 8) ha de dir «“... 
d’deologia”, cosa, afegeix, pròpia de tots els països»; on diu «de 
portes endins ... i el de màxima diferenciació portes enfora» (p. 97, 
línies 7-9), ha de dir «de portes endins ... i el de màxima diferenci-
ació de portes enfora»; on diu «tan o més practicada» (p. 99, línia 
13), ha de dir «tant o més practicada»; on diu «Així, per aquests 
autors» (p. 99, línia 17), ha de dir «Així, per a aquests autors»; on 
diu «tecnicismes, vulgarismes, ergotismes» (p. 109, línia -3), ha de 
dir «tecnicismes, vulgarismes, mots d’argot»; on diu «Rull (2002)» 
(p. 192, línia 18), ha de dir «Rull (2004)»; on diu «Si el diccionari 
em defi neix delimitar com “Fixar...”, si em defi neix distingir com 
“Fer que...”, si em defi neix preguntar com “Fer...”» (p. 201, ap. e, 
línies 3-10), ha de dir «Si el diccionari em defi neix delimitar com 
a “Fixar...”, si em defi neix distingir com a “Fer que...”, si em defi neix 
preguntar com a “Fer...”» (de fet, els autors usen correctament com 
a més avall en casos anàlegs, pp. 214 i 215); on diu «hi ha de dir» 
(p. 202, línia 3), ha de dir «ha de dir»; on diu «al seu parer» (p. 203, 
línia -1), ha de dir «a parer seu»; on diu «Manuel de Garganta» (p. 
218, línia 3), ha de dir «Miquel de Garganta». 

Jordi Ginebra i Joan Solà, 
Pompeu Fabra. Vida i obra,
Ed. Teide,
BArcelona 2007.
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Ignasi Farreres és un germà 
marista de la comunitat de 
Vall  demia de Mataró. És lli-

cenciat en fi lologia clàssica per la 
Universitat de Barcelona i ha fet de 
professor durant molts anys. Com 
a culminació d’un treball iniciat fa 
més de vint anys acaba de publicar 
Panlingua, el primer diccionari 
per arrels de la llengua catalana.

Panlingua consta de tres toms 
en què els mots catalans es troben 
ordenats per les arrels de proce-
dència: les gregues ocupen el 
primer tom; les llatines, el segon; 
i les altres arrels (àrab, germànic, 
cèltic, etc.), el tercer. 

Darrere d’aquests volums hi ha 
una fi losofi a pedagògica que l’au-
tor explica de la manera següent: 
«Panlingua ‘tota la llengua’ és un 
treball adreçat als actuals escolars 
per al millor i més profi tós conei-
xement de l’Europa que els tocarà 
viure com a adults, mitjançant 
l’aprofundiment de les arrels cultu-
rals que ens són comunes a partir 
de les paraules de la llengua.» 
Ignasi Farreres havia pensat publi-
car els volums il·lustrats amb dibui-

xos que ajudaven a la comprensió 
del sentit de les diverses arrels d’on 
provenen els mots catalans, però 
aquesta idea, per problemes de ca-
ràcter editorial, fi nalment no va ser 
possible que arribés a bon port.

Vegem un exemple de la ma-
nera de procedir de Panlingua: 
mots que deriven de l’arrel grega 
boreas ‘vent del nord’. Són bòrees 
‘vent del nord’, boreal ‘del nord, 
septentrional’, boira ‘broma baixa 
que segueix el vent del nord’, boi-
rina ‘boira fi na’, boirós ‘cobert de 
boira’, borrasca ‘vent fort d’hivern, 
mal temps amb neu, pedra o pluja’, 
borrascós ‘que causa borrasques’, 
borrufa ‘temps núvol i gelat’, bor-
rufar ‘nevar i fer vent alhora’. Una 
nota cultural complementa l’article: 
«Segons la mitologia, el Bòrees 
personifi cat era aquell vent gèlid 
que baixa ràpid de les geleres eter-
nes. Una rapidesa com d’alat. Els 
seus fills, els borèades, tenien 
també ales, sigui als talons, sigui a 
l’esquena. Llur característica és 
sens dubte la velocitat, però no po-
gueren escapar de les mans d’Hèr-
cules, que els matà per haver lluitat 

contra les harpies... Hom diria que 
la imaginació creadora dels grecs és 
una borrufa borrascosa.»

Ens trobem davant l’obra d’un 
pedagog excel·lent que ha treballat 
de valent amb els diccionaris eti-
mològics catalans de Joan Coro-
mines i de Jordi Bruguera i amb 
els diccionaris de les llengües 
grega i llatina i ha presentat els 
resultats de la seva feina pacient 
ordenant els mots catalans a partir 
de les arrels d’on provenen.

El meu mestre, el gran lin-
güista Joan Coromines, entenia 
que les llengües mai no es poden 
explicar per si mateixes. Cada llen-
gua forma part d’una constel·lació 
en què les realitats lingüístiques 
estan emparentades. Les llengües 
tenen una estructura de xarxa en 
què els mots que les componen 
van íntimament relacionats amb 
altres mots de la mateixa llengua i 
de moltes altres realitats lingüísti-
ques. Tot plegat forma un món re-
alment fascinant. Panlingua d’Ig-
na si Farreres és un treball que 
exem  plifi ca d’una manera clara i 
pe   dagògica aquesta realitat. ◆

JOAN FERRER

IGNASI FARRERES JORDANA, 
Panlingua. Tom primer: Les 
nostres arrels gregues. Tom 
segon: Les nostres arrels llati-
nes. Tom tercer: Les altres 
 arrels de la llengua, 
edició privada, 
Mataró 2008. 

Les nostres 
arrels llatines 
i gregues

L’any 2005, amb motiu del 
desè aniversari del Diccio-
nari de la llengua catalana 

de l’Institut d’Estudis Catalans 
(DIEC1), es va fer a Tortosa una 
jornada d’estudi i refl exió sobre 
aquesta obra. L’acte va ser orga-
nitzat pel Centre d’Estudis Lingü-
ístics i Literaris de les comarques 
centrals dels Països Catalans. La 
majoria d’intervencions d’aquella 
jornada s’han recollit en un llibre 
(que conté, a més, una introducció 
de Carles Castellà) que pot servir 
per a conèixer amb més detall 
com és –i com hauria de ser, si 
més no en alguns aspectes– el dic-
cionari normatiu. La primera 
aportació és una anàlisi tècnica 
del DIEC1 feta per Jordi Ginebra 
(Universitat Rovira i Virgili). 
L’estudi abraça dos àmbits: la pla-
nifi cació del corpus i la tècnica 
lexicogràfi ca. En aquesta aproxi-
mació, Ginebra no tan sols ana-
litza el DIEC1 sinó que també, 
ocasionalment, el compara amb el 
Diccionari general de la llengua 

catalana (DGLC) de Pompeu 
Fabra –referent immediat– i el 
Diccionari manual de la llengua 
catalana (Institut d’Estudis Cata-
lans, 2001), ja que incorpora no-
vetats respecte del DIEC1. Àngela 
Buj i Lluís Gimeno (Universitat 
Jaume I) fan dues aproximacions 
a l’aportació de les Terres de 
l’Ebre, el Maestrat i la Plana a la 
lexicografi a catalana. Buj fa un 
breu repàs dels autors més infl u-
ents de les Terres de l’Ebre i del 
Maestrat, com Pere Labèrnia, 
Mn. Joaquim Garcia Girona o 
Mn. Joan Baptista Manyà; i se 
centra en l’estudi de dos personat-
ges rellevants: Francesc Mestre i 
Noé i Carles Salvador (aquest dar-
rer, destinat com a mestre a Be-
nassal). El primer va publicar el 
Vocabulari català de Tortosa, 
vinculat a la tasca de recerca de 
mossèn Alcover (1915 i 1916); i el 
segon va publicar el Petit vocabu-
lari de Benassal (1943). Buj ana-
litza aquests treballs i els compara 
amb el Diccionari català-valen-

cià-balear (DCVB) –el primer– i 
amb el DIEC1 –el segon–. De la 
seva banda, Gimeno estudia les 
aportacions fetes per Mn. Joaquim 
Garcia Girona i Josep Pascual Ti-
rado al DCVB, i en ressegueix el 
rastre en el DGLC i en el DIEC1. 
També fa una aproximació a les 
aportacions d’aquests autors al 
món literari. Els estudis de Buj i 
Gimeno permeten copsar el grau 
d’infl uència dels autors ebrencs i 
maestratencs en mossèn Alcover i 
Fabra i, de retruc, el grau de pre-
sència i representativitat dels mots 
d’aquesta regió en els diccionaris 
catalans. Finalment, Xavier Rull 
analitza la presència de tecnicis-
mes en el DIEC1 (hi fa un contra-
punt a les crítiques que havia tingut 
el diccionari en aquest camp) i fa 
altres valoracions de caràcter més 
sociolingüístic relatives a l’equili-
bri territorial i a l’encaix dels diver-
sos parlars en el llenguatge estàn-
dard en general i en el diccionari 
normatiu en particular. ◆

XAVIER RULL

10 anys del Diccionari de la 
llengua catalana de l’Institut 
d’Estudis Catalans. 1995-2005 
(Albert Aragonés, ed.)
Centre d’Estudis Lingüístics i 
Literaris de les comarques 
centrals dels PPCC, 
Alcancar 2007

10 anys del 
Diccionari

Finalment, afegirem, a propòsit de la norma sobre el guionet 
dictada pel IEC, de la qual parlen Ginebra i Solà a les pp. 260-261, 
que nosaltres continuem formant part del que ells anomenen «alguns 
grups resistents que perseveren en la seva actitud de rebuig» no ben 
bé radical, sinó mirant d’acceptar la norma fi ns allà on el sentit comú 
ho permet, però que efectivament posaríem el guionet en termes com 
secció fi lologicohistòrica (p. 84, ap. e, línia 3), funció sintacticose-

màntica (p. 176, ap. 5.34, línia 16), lèxic científi cotècnic (p. 240, 
línia -1), construccions politicoculturals (p. 284, línies 1-2), si bé 
agraïm als autors d’aquest llibre que concloguin aquest punt amb 
aquestes encertades paraules: «És cert que la reforma, com s’ha dit 
repetidament, contenia punts discutibles i millorables (que esperem 
que de mica en mica es vagin ajustant)» (p. 261). ◆

CARLES RIERA
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Era el 25 de novembre de 
1905, a Barcelona, cap al 
tard. Els militars espa-

nyols que havien assaltat la re-
dacció del ¡Cu-cut! i la de La 
Veu de Catalunya feien el camí 
de tornada pel carrer Ferran. A 
l’alçada de la merceria Borràs, un 
grupet de saltataulells va llançar 
des del balcó serradures mulla-

des. Entre els ofi cials rebrota no-
vament la indignació. Tant és 
així, que tracten de calar foc a la 
merceria. Entre els dependents hi 
ha un jove de quinze anys, Daniel 
Cardona i Civit (1890-1943), que 
serà acomiadat ipso facto de la 
botiga de vetes-i-fi ls. Aquell epi-
sodi marcarà per sempre més la 
seva trajectòria política, que ha 
estat biografi ada per Fermí Rubi-
ralta i Casas amb l’aparició del 
llibre Daniel Cardona i Civit 
(Editorial Afers, 2008).

També el marcaran els proces-
sos d’independència fi lipí i cubà. I 
posteriorment, el txecoslovac i l’ir-
landès. En concret, tant pels fets 
de Pasqua de 1916 (aixecament 
militar a Dublín) com la mort de 
Terence Mc Swiney, batlle de 
Cork, l’octubre de 1920, després 
d’una heroica vaga de fam contra 
el domini anglès sobre l’illa. Això 
explica que Daniel Cardona s’em-
miralli en la lluita armada i, sobre-
tot, en la necessitat d’organitzar-se, 
tant internament com externa-
ment. No és casual que fundi di-
versos grups polítics (Estat Català, 
La Bandera Negra, Nosaltres 
Sols!, Front Nacional de Catalu-
nya) i sigui un acèrrim defensor 

d’una internacional de pobles 
proscrits. En aquesta línia, fa co-
neixences amb Eamon de Valera, 
màxim dirigent del Sinn Féin; 
sense oblidar l’intent de convidar 
Gandhi a Barcelona arran del seu 
pas per Londres. Tampoc no dubta 
a impulsar contactes amb el Deu-
xième Bureau francès a finals 
d’agost de 1936 i, més tard, amb 
els serveis secrets aliats, «als quals 
proposa la independència de Cata-
lunya sota l’òrbita francesa».

Així, doncs, Rubiralta cons-
tata que, a partir de l’etapa Car-
do na, el camp d’acció de l’inde-
pendentisme català deixa de ser 
exclusivament cultural i s’obre a 
les idees i reptes polítics. No obs-
tant això, el crític Lluís Bonada 
sosté que Daniel Cardona presen-
tava aspectes que el feien polèmic 
o contradictori: «Era admirat com 
a persona i com a polític honest, 
però, alhora, escarnit per il·lús i 
somniador; i era molt escoltat i 
popular per la seva ingent tasca de 
publicista i activista, però molt 
poc seguit» (El Temps, 8-7-2008). 
El prestigi d’ho  me sacrifi cat i ge-
nerós es consolidarà exercint de 
batlle de Sant Just Desvern, on te-
nia la casa pairal, durant els anys 

de la guerra (1936-39). En el pròleg 
del llibre, Jordi Amigó i Barbeta 
assenyala que «Cardona tallà l’inici 
de la violència i evità que s’hi ins-
taurés un cercle de venjances: la 
repressió del 39 no va trobar argu-
ments sòlids i va ser limitada».

El nacionalisme de Cardona i 
del seu principal mentor, el Dr. 
Martí i Julià, era d’abast universal 
«per a l’alliberament i la recerca 
del benestar col·lectiu i individual, 
de caire defensiu [...] de contingut 
antiimperialista i arrel profun da-
ment democràtica». La fermesa i 
transparència de Cardona el va 
convertir en «consciència crítica 
d’altres viaranys polítics menys 
directes». Això explica que fos crí-
tic amb el possibilisme de Francesc 
Macià i ERC. En aquest sentit, va 
rebutjar una conselleria que l’Avi li 
oferia a l’hora de formar govern. 
Daniel Cardona considerava «pit-
jor l’absorció que la tirania».

La lectura de biografies de 
lluitadors incorruptibles, sovint 
poc conegudes, produeix esfereï-
ment. I és que Cardona ho lliurà 
tot en bé de l’alliberament català: 
treball, salut i hisenda. «Jo m’he 
batut per Catalunya», va deixar 
escrit. ◆   QUIM GIBERT

Daniel Cardona 
i Civit

Fermí Rubiralta i Casas,
Daniel Cardona i Civit,
Ed. Afers, 
Barcelona 2008.

Narcís Iglésias, professor 
de fi lologia catalana de 
la Universitat de Girona, 

acaba de publicar un llibre deli-
ciós on documenta, a través de la 
correspondència conservada en-

tre Calveras, Alcover i Moll, dos 
episodis no coneguts de la histò-
ria de la llengua catalana del se-
gle xx: (1) la proposta que el je-
suïta Josep Calveras, director de 
l’Ofi cina Romànica, va fer a l’in-
efable i estrambòtic fi lòleg Mn. 
Antoni M. Alcover de convertir 
el gran Diccionari català-valen-
cià-balear en «obra pròpia» de 
l’Ofi cina Romànica, i (2) la lec-
tura i ús avant la lettre que Cal-
veras va fer d’aquest gran diccio-
nari històric i dialectal de la 
llengua catalana.
Josep Calveras volia construir 
un pont que permetés el retorn a 
Barcelona del gran projecte al-
coverià i, alhora, que garantís la 
continuïtat de l’obra, que es tro-
bava en una situació econòmica 
catastròfi ca. Les condicions eco-
nòmiques proposades per Calve-
ras no van satisfer els desigs del 
canonge-fi lòleg i la idea de Cal-
veras no continuà (1930).
El diccionari dut a terme per Al co-
ver-Moll (1926- 1962) és un dels 
millors diccionaris de la Ro  mà nia: 
una obra genial que va néixer de 
la rauxa de Mn. Alcover i que va 
rebre forma gràcies a la saviesa 
absolutament aclaparadora de F. 

de B. Moll. Els catalans som tan 
singulars que vam ignorar, d’una 
manera gairebé absoluta, el nai-
xement d’aquesta obra. Iglésias 
afi rma: «la història de la llengua 
catalana contemporània ha estat 
marcada per la inoportunitat de 
l’existència del Diccionari cata-
là-valencià-balear com a mínim 
en dos moments: en els seus ini-
cis (anys 20 i 30) i al fi nal de la 
seva publicació (anys 60). En els 
seus inicis, aquest diccionari va 
ser rebut amb un silenci eixorda-
dor per les principals publicaci-
ons catalanes arran de la ruptura 
de relacions entre el seu autor 
i el món cultural i polític cata-
là. Als anys 60, un cop tots els 
volums del diccionari ja són al 
carrer, no és ben rebut en deter-
minats cercles pel fet que podia 
suposar una ombra al Diccionari 
general de la llengua catalana 
de Pompeu Fabra. Francesc de 
Borja Moll [...] va haver d’es-
gargamellar-se per fer veure que 
eren del tot compatibles, atesa la 
seva diferent naturalesa: un, el 
DCVB, era fonamentalment in-
formatiu, i l’altre, el Fabra, pres-
criptiu» (p. 21).
La correspondència que Iglésias 

edita i el documentadíssim estu-
di que l’acompanya mostren que 
«abans de convertir-se en paper 
imprès, en objecte físic, en matè-
ria lectora disponible a tothom, el 
DCVB ja té un lector, un lector 
únic i excepcional que n’aprofi ta 
els fons per als seus estudis lingü-
ístics i els articles a la premsa, les 
“Consultes de llenguatge” (CL)» 
(p. 20). Els quadres comparatius 
de l’estudi de N. I. demostren que 
el canemàs de les idees i de les 
dades amb què treballava Calve-
ras provenien fonamentalment de 
la informació que li fornia Moll 
en les cartes que li trametia.
L’enyorat P. Batllori va sugge-
rir a N. I. que donés a conèixer 
les cartes d’Alcover i Calveras, 
perquè allí hi ha «l’autèntic Al-
cover» (p. 46). L’encàrrec ha es-
tat acomplert i en llegir aquestes 
cartes hi descobrim els bons afers 
del P. Calveras, la personalitat –ja 
en decadència– del gran Alcover 
i la talla de gegant –en saviesa, 
escriptura i humanitat– de Moll. 
Ens trobem davant una gran lliçó 
d’història de la llengua catalana 
del segle xx. ◆

JOAN FERRER (Universitat de Girona)

Narcís Iglésias, 
Els inicis del Diccionari català-
valencià-balear a través de 
l’epistolari d’Antoni M. Alco-
ver i Francesc de B. Moll amb 
Josep Calveras (1926-1963),
PAM, Barcelona 2008. 

Els inicis 
del Diccionari
C-V-B 
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Amb la col·laboració de 
Susanna Àlvarez i Mont-
serrat Bacardí, l’octoge-

nari prohom de les lletres cata-
lanes Joan Triadú i Font (Ribes 
de Freser, Ripollès, 1921) ens ha 
ofert les seves memòries (si bé 
ja ens havia anticipat un tast dels 
seus records amb l’obra Dies de 
memòries 1938-1940. Diari d’un 
mestre adolescent, publicat en el 
2002). Constitueixen un volum 
de 446 pàgines, comprenent-hi 
un índex onomàstic i, fora de 
numeració, 16 pàgines de foto-
grafi es.

Dedicat a la seva esposa, Pi-
lar Vila-Abadal i Vilaplana, que 
pren bastant protagonisme en les 
seves planes, el llibre s’encap-
çala amb una citació de J.V. Foix 
(«Davant l’or secular d’una es-
tirp d’homes lliures»), que dóna 
peu al que serà el «mot d’ordre» 
de tot el relat: el segle xx, mal-
grat tots els entrebancs, ha estat 
un segle d’or per a la cultura na-
cional catalana. Així ho afi rma 
ja en el prefaci (p. 14): «En cap 
segle dels temps moderns tantes 
vides s’havien dedicat amb un 
esforç tan enorme al nostre re-
dreçament cultural i social. Som 
una cultura i una llengua inde-
pendents.»

Després ve el cos del llibre, 
amb els seus catorze capítols. 
Heus-ne ací els títols: 1. Al mig 
del camí de la vida. 2. «Era una 
pàtria...»: l’intent irreductible. 
3. La lenta recuperació: una 
nova Renaixença. 4. Tot per la 
llengua. 5. Crítica i pensament. 
6. Sobre «alguna cosa que tenim 
i que ens manca». 7. En ple segle 
d’or. 8. «Mestre és aquell que 
ens allibera». 9. L’hora de 
l’«Avui». 10. Pausa sense temps: 
mots d’ordre i punt de mira. 11. 
A la fi  hi ha el principi. 12. Entre 
la mort i la vida. 13. L’ensenya-
ment des de la postguerra. 14. El 
que hem viscut. A més, cada ca-
pítol va dividit en subtítols, molt 
orientadors.

En aquestes memòries, com 
és lògic, hi surten moltes perso-
nes, institucions i fets que han 
coincidit amb els anys d’activitat 
de l’autor i s’hi van refl ectint els 

caires pedagògic, literari, patriò-
tic, religiós, social i polític d’en 
Triadú. Ja ho sabíem, però que-
dem encara més convençuts que 
ens trobem davant un home de 
gran activitat i gran infl uència a 
favor de la cultura catalana.

Quant a l’estil, hi apareix l’a-
gudesa típica de l’autor, el seu 
sentit de l’humor, alguns trets po-
lèmics. En la narració s’hi inter-
calen, sovint, fragments de cartes 
i d’altres documents. Hi ha, és 
clar, molta informació per a la 
història d’aquest «segle d’or».

Pel que fa a la llengua, es 
nota que la redacció no ha estat 
controlada totalment per Joan 
Triadú, home molt exigent i ri-
gorós, ja que s’hi han esmunyit 
qui-sap-los errors. Com a botó 
de mostra, n’anotem alguns, co-
piats a l’atzar de la lectura: «Di-
lluns, 5-VIII-55» per «Dilluns, 
5-IX-55» (p. 23); «per trobar-
nos» per «per trobar-se amb mi» 
(pp. 31-32); «que no em conei-
xia» per «a qui no coneixia» (p. 
58); «Digeo Fabbri» per «Diego 
Fabbri» (p. 178); «trempejar» 
per «trampejar» (p. 228); «ca-
dascú de nosaltres» per «cadas-
cun [o cada un] de nosaltres» (p. 
256); «Sintactica und Estilis-
tica» per «Syntactica und Stilis-
tica» (p. 259); «es va inrteres-
sar» per «es va interessar» (p. 
285); «per damunt dels cap» per 
«per damunt dels caps» (p. 289); 
«s’interessà» per «s’interessava» 
(p. 296); «tints i aprest» per 
«tints i aprests» (p. 317); «Vaig 
entornar-me’n» per «Vaig tor-
nar-me’n» (p. 348); «una home» 

per «un home» (p. 371); «barri-
cades» per «barrinades» (p. 396); 
«vaig va reunir» per «vaig reu-
nir» (p. 412). Tampoc no creiem 
que Triadú aprovi la supressió 
del guionet en compostos coordi-
nats com «comportament civi-
copo lític» (p. 178), «activitats 
poeticoreligioses» (p. 212), «el 
seu paper politicocultural» (p. 
263), «moviment civicocultural» 
(p. 279), «relacions cristianomar-
xistes» (p. 382). Per això, amb 
vista a una nova edició del llibre, 
suggerim a l’editorial que el faci 
revisar per un bon corrector.

En resum, agraïm a Joan 
Tria dú que ens hagi ofrenat 
aquestes seves memòries, d’a-
gradable lectura i útils en molts 
sentits, perquè ell ha estat pro-
tagonista o col·laborador en 
nombrosos fets del «segle d’or» 
que reivindica.

Ens permetem d’acabar 
aquesta ressenya amb uns versos 
que el qui signa va escriure en 
l’àlbum que va ser ofert a en 
Triadú el 30 de juliol del 2001, 
en la celebració, a Vic, del seu 
vuitantè aniversari:

DEFINICIÓ

Un home madur,
lleial com ningú,
referent segur
que endavant ens duu,
i en la tasca, dur:
JOAN TRIADÚ!

JOSEP RUAIX I VINYET 

Joan Triadú,
Memòries d’un segle d’or,
Ed. Proa, 
Barcelona 2008.

Memòries 
d’un segle d’or

Bon 
Nadal 
a tots!
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