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Josep Moran i Ocerinjauregui
o la passió per la llengua catalana
Josep Lluís Bronchal

J

osep Moran i
Ocerinjauregui és
una persona difícil
d’encasellar i definir,
amb múltiples interessos, que comprenen des de l’arqueologia, la geografia, la
història, la llengua,
l’art, la música, etc.,
tot i que s’ha destacat acadèmicament
en l’àmbit de la història de la llengua catalana, la gramàtica històrica, l’edició de textos antics i l’onomàstica, amb
estudis que són de referència obligada per als
lingüistes. Jubilat de la Universitat de Barcelona
l’any 2010, des de 1996 és el director de l’Oficina
d’Onomàstica de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans. Ha sabut ensenyar d’una
manera lúdica, ha estimulat vocacions i ha creat
escola. D’esperit clarament científic, pels seus
amplis coneixements multidisciplinaris s’assembla a un humanista o un il·lustrat, format en
diverses matèries connexes i amb una visió clarament enciclopèdica. No té res a veure amb l’erudit tancat, esquerp i orgullós del seu saber, sinó
que sempre li ha agradat de trepitjar el territori
en companyia i compartir les seves descobertes
amb altres col·legues i tothom qui hi tingui interès.
També té una gran curiositat per tot allò que l’envolta —llocs, fets, persones, i particularment per
qualsevol traça del passat— i, quan s’hi aboca,
indaga exhaustivament. La seva memòria és prodigiosa i el reservori d’anècdotes de tota mena
que recorda és immens. Dotat d’una fina ironia,
li agrada treure punta als aspectes més còmics
i divertits de la vida. Empatitza fàcilment amb
qualsevol interlocutor i és un gran conversador,
amb qui és impossible d’avorrir-se. Va ser professor meu a la Universitat de Barcelona. He pogut
gaudir del seu ensenyament i de la seva amistat i he
anat a algunes de les sortides científico-culturals

que ell organitza a peu per Barcelona i rodalia,
sempre a la recerca de topònims, accidents geogràfics, monuments, esglésies i altres llocs remarcables per tal de fer-nos entendre el llegat del
passat. He anat a trobar-lo perquè em parli de la
seva trajectòria vital: els seus orígens familiars
i primers estudis, la seva formació acadèmica i
desvetllament de la vocació lingüística, la seva
tasca docent, l’obra investigadora i finalment la
seva projecció cívica.
Professor Moran, parla’ns breument dels teus
orígens familiars. Als catorze anys vas fer un
primer viatge tot sol al País Basc per conèixer la
casa familiar d’Ocerinjauregui. Què va representar per a tu?
Bé, jo vaig néixer el desembre de 1944 a Barcelona,
a les Corts, on els meus pares es van conèixer. Sóc
fill únic i la meva mare tenia molta cura de mi; no em
deixava mai i sempre estava damunt meu. Quan era
una mica més gran, cap als catorze anys i abans de
treballar, vaig aconseguir, aprofitant que van venir uns
parents del País Basc, que pogués tornar amb ells sol
a conèixer el País Basc sense els meus pares. Per
a mi va ser experimentar una certa independència.
Quins van ser els teus estudis inicials, i quines matèries t’agradaven més? També vas començar a treballar molt d’hora i al mateix temps estudiaves. Què destacaries d’aquells anys en què compaginaves aquestes dues activitats?
Jo vaig estudiar als maristes de Sants, perquè a les
Corts en aquell moment no s’hi podia fer el batxillerat. Vaig estudiar el batxillerat elemental i a catorze
anys vaig treure el títol i em vaig posar a treballar.
Les matèries que més m’agradaven eren sobretot de
lletres; em costava una mica de calcular, perquè jo era
esquerrà i em van fer canviar de mà. De tota manera,
em vaig posar a treballar molt d’hora i al mateix temps
estudiava a la tarda. El primer centre on vaig començar d’estudiar va ser l’Escola de Comerç, de manera
que sóc professor mercantil. Anava a una acadèmia,
on estudiava després de treballar, i per lliure m’examinava, compaginant les dues activitats.
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El teu interès seriós pel català és dels anys 19611962, quan el vicari de Sants, a petició teva, et
recomana una gramàtica catalana.
El dia que vaig anar al País Basc, els meus companys del barri em van dir que els enviés una postal.
Tenia una llista llarga d’adreces i en el moment de
posar-m’hi em va passar com a Fabra. M’havien
ensenyat en castellà; en canvi, amb ells parlava en
català. No sabia escriure en català. Posava: «A mi
querido amigo.» Però quan vaig tornar a Barcelona
vaig demanar al vicari de la parròquia de les Corts,
mossèn Martí, que era molt catalanista, que em donés
una gramàtica catalana d’estranquis. Estic parlant de
poc abans de tancar Òmnium Cultural, l’any 1963.
Llavors vaig estudiar aquella gramàtica, que era senzilla. Jo demanava al mossèn Martí on podria aprendre més. Això, paral·lelament a estudiar comerç.
També vas fer els cursos de català a Òmnium per
correspondència i l’examen de mestre de català.
Quan vas començar a exercir de professor de
català i on?
Llavors em vaig posar a fer les classes d’Òmnium.
Va ser justament quan la policia va tancar l’entitat.
I després de fer aquests estudis em vaig examinar
de professor de català. A més de treballar i estudiar
comerç, feia de professor de català a amics, i escoles,
d’estranquis, que pagava Òmnium i havia pactat amb
algunes escoles dels suburbis de Barcelona en els
anys seixanta. Això passava abans de fer el servei
militar.
¿Alguna experiència a remarcar del període del
servei militar a Mallorca, els anys 1966-1967?
Justament a Mallorca vaig conèixer amics mallorquins i a ells també els vaig fer classes de català. Una
d’elles era la Maria Antònia Oliver, que era escriptora.
Vas començar els estudis d’arqueologia. Què et
va decidir a seguir-los i per què no vas continuar
en aquella direcció?
Mentre feia comerç treballava, perquè m’havia de
guanyar la vida. D’altra banda feia català perquè
m’agradava; també vaig fer arqueologia, perquè l’onomàstica sempre m’ha atret, i es parlava de si els topònims catalans pirinencs eren bascos, com deia Joan
Coromines. Recordo que a la Universitat de Barcelona
feien uns cursos d’arqueologia per lliure i et donaven
un certificat d’arqueologia hispànica. Els professors
eren Miquel Tarradell, Joan Maluquer i Pere de Palol, i
estaven molt intrigats perquè el món ibèric fins llavors
es pensava que venia d’Àfrica; i no, sembla que no
venia d’Àfrica, que havia de ser autòcton, i també que
podia haver tingut alguna relació amb el món basc,
més estès. I com que la meva mare era basca i tenia

relació amb el món basc, Tarradell em va aficionar
a l’arqueologia. I vaig treure el títol de diplomat en
Arqueologia Hispànica, que em va servir molt per a
conèixer el món antic.
Més endavant fas filosofia i lletres a la Universitat
de Barcelona, especialitat de romàniques. Quins
estímuls vas trobar en aquella formació i quins
mestres et van orientar per a decidir-te a aprofundir en l’àmbit de la lingüística catalana?
Quan em vaig casar, la meva dona, Montserrat
Pagès, va buscar un treball on feia jornada intensiva, i a la tarda podia estudiar a la Universitat de
Barcelona història de l’art, amb el pla Maluquer en
els anys setanta. Aleshores jo treballava de comptable en empreses, però vaig pensar que si ella estudiava a la tarda jo també podia estudiar filologia i anar
plegats. Ella treballava a Fabra i Coats, i a mi em van
donar feina a la seva empresa. Per tant, al matí treballàvem tots dos a Fabra i Coats i a la tarda estudiava filologia romànica, després hispànica, i finalment
catalana, la meva especialitat. Però al principi era a
dins de filosofia i lletres, després va ser a filologia, en
aquell període dels anys setanta en què la universitat anava ampliant els seus programes i els estudis.
Jo sóc llicenciat en filosofia i lletres i doctor en filologia, perquè tot es va anar desplegant: abans era una
sola facultat, ara són diverses. El que em va atreure
més va ser la cosa històrica, tot i que estava molt
de moda la lingüística sincrònica i els nous corrents
teòrics, primer l’estructuralisme, després vaig veure
que Chomsky i el generativisme eren molt especulatius. En canvi, la lingüística històrica era molt més
positivista, analitzaves un text, extreies... La gramàtica històrica és el que em va atreure més en aquell
moment. Llavors hi havia de professor Antoni M.
Badia i Margarit, que em va dirigir tots els treballs
que vaig anar fent, primer la tesina i després la tesi
doctoral. Curiosament, jo tenia una formació prèvia
més aviat sincrònica, de professor de català, de gramàtica. De gramàtica històrica no n’havia tingut coneixements anteriors; però, en canvi, quan estudiava va
ser el que em va atreure més. Aquests corrents nous,
l’estructuralisme... Saussure el vam estudiar, encara,
però Chomsky no m’ha acabat de convèncer mai, i
vaig continuar per la gramàtica històrica, sobretot a
través del doctor Badia i Margarit.
Quan es produeix amb claredat el desvetllament
de la teva vocació per la lingüística catalana?
Quin paper hi va tenir el lingüista Antoni M. Badia
i Margarit?
Ell va ser el meu mestre d’alguna manera. També em
va ajudar molt Joan Bastardas, que era de llatí vulgar,
però un home que sempre que anaves a consultar
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t’atenia bé. I Joan Veny. Encara hi ha alguns professors meus que són vius. Els que es dedicaven més
a la part teòrica eren Joan Solà i altres, i va ser cap a
la Universitat Autònoma que es va desenvolupar. A la
Universitat de Barcelona encara hi havia un ensenyament més complet en aquest sentit: lingüística evolutiva; la gramàtica històrica també s’hi feia.
El capbreu de Castellbisbal (1984), la teva tesina
de fi de carrera, dirigida pel professor Badia i
publicada per la Universitat de Barcelona és el teu
primer treball lingüístic important i un punt d’inflexió en la teva trajectòria. Com el vas descobrir
i com vas valorar-ne la importància lingüística?
El vaig descobrir perquè, mirant l’obra Els castells
catalans, l’hi vaig veure reproduït; aquest document
és a l’Arxiu de la Catedral de Barcelona, però l’inici
està mal interpretat. El feien molt anterior i estava mal
transcrit. Llavors em va cridar l’atenció, vaig demanar
l’original a l’Arxiu de la Catedral i vaig veure que era un
document molt interessant, perquè el català era molt
arcaic, dels primers documents en la nostra llengua.
Valia la pena d’estudiar-lo i, a més a més, estava ben
datat, de final del segle xii. Tot i que estava enmig de
documents llatins, s’havia redactat en català perquè
tractava dels impostos que la catedral cobrava dels
pagesos, i així aquests l’entenien.
A partir de llavors la teva activitat investigadora
ha estat incessant. Un aspecte molt important
en la teva tasca és l’edició i estudi lingüístic de
textos catalans antics, tant en solitari —breus
textos feudals, Les homilies de Tortosa (1990), el
Cronicó de Perpinyà (1998)— com en col·laboració —Documents d’història de la llengua catalana
(1986), amb Joan Martí i Castell, i Primers textos
de la llengua catalana (2001), amb Joan Anton
Rabella—. Quins criteris vas adoptar en aquestes
edicions i què les fa diferents de les anteriors?
Les Homilies de Tortosa va ser una troballa que em
va indicar el professor Anscari M. Mundó, un text,
un inventari d’homilies, no se sabia si escrites en
català o occità. Em van cridar l’atenció i un dia vaig
anar a Tortosa; vaig demanar una fotocòpia d’aquestes homilies i vaig veure que eren en occità, però a
Tortosa! Algunes parts les havien traduïdes al català.
Em vaig dedicar a fer la tesi doctoral sobre aquest
tema. El Cronicó de Perpinyà era un manuscrit que
tenien a la Biblioteca de Montserrat i m’ho va ensenyar l’arxiver. És interessant, i aleshores vaig fer un
estudi lingüístic. Documents d’història de la llengua
catalana (1986) amb Joan Martí i Castell, va ser un
encàrrec editorial; jo en vaig fer la part més antiga,
fins al segle xvi, i ell en va fer la part moderna. És la
primera antologia de textos catalans més completa,
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cronològicament. Hi havia una altra antologia de Paul
Russell-Gebbett, publicada a Oxford l’any 1965, però
només amb textos medievals. Primers textos de la
llengua catalana (2001) també va ser un encàrrec editorial. Aquesta antologia la vaig fer amb Joan Anton
Rabella, deixeble meu a la Universitat de Barcelona,
compartint amb ell la feina. Les primeres obres eren
novetats, les altres són antologies. Vam fer que les
transcripcions fossin filològicament correctes, i si calia
anàvem a l’original. Ens interessava completar fins al
període actual, perquè les antologies de llengua catalana d’abans es quedaven a l’època medieval.
L’onomàstica i la toponímia també ha estat un
camp en el qual has fet moltes aportacions, tant en
metodologia com en estudis de conjunt i particulars, principalment referits al Pla de Barcelona i al
Baix Llobregat, sense oblidar la teva coordinació
i direcció, per exemple, del projecte Nomenclàtor
oficial de la toponímia major de Catalunya (dues
edicions: 2003 i 2009). Per què t’hi vas interessar
tant i quina importància té avui aquesta disciplina?
El meu interès per l’onomàstica està relacionat amb
els estudis arqueològics, sobretot per aclarir si la toponímia més antiga era ibèrica o basca. Tarradell hi tenia
molt d’interès, i aleshores vam fer un pla tots dos de
recerca de poblats ibèrics a tot el Baix Llobregat, i la
pista era l’onomàstica. Per exemple, o bé tenia un
topònim antic com Olorda, o bé a vegades era un
topònim pre-romànic, com Puigpedrós, lloc on hi havia
pedres, volia dir que era medieval però s’hi havien
trobat pedres anteriors, no se sabia el nom que tenia
a l’època ibèrica, però sí que van trobar restes ibèriques. I vam fer una campanya pel Baix Llobregat molt
completa; volíem ampliar-lo a Barcelona, per veure
on hi havia hagut poblats ibèrics, però Barcelona està
molt construït. I la toponímia va ser una de les eines
de treball i localització. A partir d’aquí em vaig aficionar a la toponímia estudiant també els treballs de
Coromines, els seus estudis de toponímia catalana,
on parla molt del possible origen basc de la toponímia pre-romana a Catalunya. Bé, va ser un interès
que vaig tenir per aquest tema a través d’aquestes
activitats. I sobre la toponímia tinc algun manual. És
interessant perquè, com que és conservadora, fixa el
nom a un lloc, de vegades queda fixat encara que els
motius hagin desaparegut. Per exemple, Molins de
Rei, lloc on hi havia uns molins que eren reials; ara
ni són molins ni són reials, però el nom ha quedat.
També queden restes lingüístiques fossilitzades
molt interessants, a vegades mal interpretades. Per
exemple, Sabadell, on la gent es pensa que ve de la
ceba, i per això posa a l’escut una ceba, quan en realitat és un nom de persona d’algú que devia néixer en
dissabte i per unes raons històriques. En l’onomàstica
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en general i en la toponímia en concret hi ha moltes
llegendes o falses interpretacions molt particulars.
Cal fer de l’onomàstica una cosa rigorosa i també
estudiar-la científicament a partir dels seus orígens.
S’ha de basar en documents sempre que sigui possible. Qui em va ajudar molt en aquest sentit, des
d’un punt de vista científic, va ser Joan Bastardas,
era molt expert. Per exemple, hi ha un poble de l’Empordà que es diu Fonteta i que qualsevol diria que significa una font petita; doncs, no. Coromines ja sospitava que havia de ser una font tecta, o font coberta,
però en Bastardas, que anava molt cap als documents, va descobrir que venia de fons edicta, font
que raja. Hi ha alguns casos que són molt clars, però
en d’altres, si no tens toponímia antiga i bons coneixements lingüístics, cal anar amb compte, perquè hi
ha formes populars que són curioses però són aberrants. Començant pel lloc on vaig néixer a Barcelona,
les Corts. Les Corts simplement volia dir masies, era
un nom de la Gàl·lia, perquè hi va haver molta població de la Gàl·lia a les Corts, i en francès encara en
diuen court. A Sarrià hi havia la Sagrera, que era la
vila, i després hi havia les corts o masies. S’ha de ser
molt objectiu i tenir certs coneixements lingüístics per
a fer interpretacions, i quan no ho saps, no ho saps.
Perquè uns s’avancen, fan hipòtesis, que si ve del
moro... Hi ha molta mística en aquest sentit. A l’Institut d’Estudis Catalans m’hi va posar Badia i Margarit
com a ajudant d’onomàstica, quan es va crear aquí,
en aquesta sala de Pompeu Fabra, l’Oficina d’Onomàstica de l’Institut d’Estudis Catalans l’any 1982,
sota la direcció de Jordi Carbonell. Posteriorment en

vaig ser nomenat director i compto amb la col·laboració dels doctors Joan Anton Rabella i Mar Batlle.
Explica’ns breument el teu pas com a professor
per la Universitat de Barcelona amb les seves
llums i ombres. La teva valoració sobre el Pla
Bolonya. En quina situació es trobaven llavors i
es troben avui els estudis de filologia catalana?
Els d’avui no ho sé, prefereixo no dir res. Jo parlo de
la meva experiència perquè ja estic jubilat des de fa
pràcticament vuit anys. De la Universitat de Barcelona
en tinc un bon record, perquè en aquella època hi
havia molta gent, jo havia fet classes a l’aula magna;
el problema ara és que hi ha poc alumnat. Vaig fer la
carrera allà i també la meva vida acadèmica, i tinc un
bon record dels companys i de tot. Com és ara, no ho
sé, no ho sabria dir, però aleshores els professors,
els companys, molts d’ells que havien estat mestres
meus, tenien una bona formació, i hi havia un bon
nivell. El record és bo.
Hi ha especialitats que has estudiat a fons, com
la gramàtica històrica i la història de la llengua
catalana, que tenen fama d’àrides i que semblen
cada vegada més bandejades en els plans d’estudis universitaris. Es pot ser un bon lingüista sense
conèixer a fons aquestes matèries?
Jo vaig començar a la universitat ensenyant història
de la llengua catalana des dels orígens fins a l’època
actual. Després, a mesura que es jubilaven els professors que feien gramàtica històrica, com Badia i altres,
vaig començar a fer aquesta assignatura. I després,
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encara vaig aconseguir d’introduir-hi l’onomàstica,
que no s’hi feia, l’estudi dels noms propis. La veritat
és que la gramàtica històrica i la història de la llengua
catalana poden tenir fama d’àrides, però si ara són
bandejades dels estudis i es va per la cosa fàcil és
una altra qüestió. Entenc que una carrera sòlida ha
de ser àrida. Imagina la medicina o l’enginyeria: si un
estudi d’aquestes disciplines és àrid i no es fa, malament; si és superficial, el nivell baixa. La gramàtica
històrica és la base de tota la lingüística històrica,
perquè s’ha de conèixer la regularitat dels canvis lingüístics amb un raonament, és una lògica que s’ha
d’aprendre, com un enginyer ha de saber tota la seva
tècnica, la seva teoria, per a explicar-la tècnicament;
si no, baixa el nivell.
El teu lligam amb l’Institut d’Estudis Catalans ve
d’antic. En una primera etapa, durant els anys
vuitanta, en quins projectes vas participar? Des
de 1996 ets el director de l’Oficina d’Onomàstica
de la Secció Filològica. Quina missió compleix
aquesta oficina i quins reptes té davant el futur?
Quan es va crear l’Oficina d’Onomàstica el doctor
Badia em va cridar perquè hi col·laborés, jo no era
membre de l’Institut, era un simple professor de la
universitat. Llavors el director de l’Oficina d’Onomàstica era Jordi Carbonell, que ja era membre de l’Institut, i jo era un col·laborador més. L’Institut té l’encàrrec d’establir la normativa lingüística en tots els
seus aspectes. Per això hi ha tres oficines: l’Oficina
Lexicogràfica, que fa el diccionari oficial, l’Oficina de
Gramàtica, que fa la gramàtica normativa, i després
hi ha l’Oficina d’Onomàstica, que diu com s’han d’escriure bé els topònims o antropònims, o sigui els noms
propis en general. I és una feina on cada dia se signen
certificats per als jutjats, per a la gent que vol regularitzar els seus cognoms, etc. Després del franquisme
hi havia un gran problema amb això, que s’havia de
catalanitzar tota l’Onomàstica. Per exemple, San
Baudilio de Llobregat (Sant Boi de Llobregat), Seo
de Urgel (la Seu d’Urgell) i Tarrasa (Terrassa). I aleshores aquesta és una feina que havia de fer l’Institut. Necessitava gent més o menys preparada. Em
van cridar i vam fer el Nomenclàtor. Hem continuat
fins ara, i continuem treballant amb el Consorci de
Normalització Lingüística, tot per establir la toponímia correcta. A part d’això, també vam intentar de
promoure la recerca en onomàstica i tenim una col·
lecció de llibres publicats de toponímia en general de
moltes localitats. També tenim alguns aspectes més
teòrics o més històrics sobre la toponímia. La feina de
l’Oficina d’Onomàstica és fomentar la recerca, establir les formes correctes, i també establir criteris des
del punt de vista teòric. A la universitat no se li ha
prestat gaire interès, sobretot pels lingüistes teòrics

o superteòrics, perquè diuen que el nom propi no té
significat. Això per a mi és un error, però s’ha anat
dient. Què vol dir que no té significat? Què vol dir significat? És clar, no té significat com un nom comú. Si
tu dius cadira, qualsevol cadira té un significat, el lloc
on seus. En canvi, si és un topònim, si és un indret
que es diu Cadira, allò no significa el que diu el diccionari, però té un significat. En l’exemple anterior de
Molins de Rei, no és un lloc buit de sentit, sinó una
vila del Baix Llobregat, malgrat que ja no hi ha molins
ni són del rei.
També has estat promotor cultural en diferents
àmbits, com la creació del Centre d’Estudis del
Baix Llobregat, organitzador de congressos i trobades de tota mena en el teu àmbit, sense menystenir la teva col·laboració amb altres col·legues i
investigadors en nombrosos projectes i estudis.
Què t’han aportat totes aquestes experiències a
nivell professional i humà?
Independentment de la meva feina estricta acadèmica com a lingüista, els meus pares van comprar
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un terreny a Sant Vicenç dels Horts i, des de petit,
des de l’any 1959, ja hi anava, en aquesta localitat.
Aquest fet em va fer vincular amb el Baix Llobregat.
Llavors vaig conèixer per curiositat tota la gent que
més o menys en aquella comarca es dedicava a la
recerca d’una o altra manera, però no hi havia connexió entre ells. Vaig procurar de fomentar la formació del Centre d’Estudis del Baix Llobregat perquè hi
hagués una certa cohesió. Al mateix temps, a la meva
dona, que va acabar la carrera d’història de l’art, la
vaig induir perquè fes la tesina sobre el pre-romànic
al Baix Llobregat, perquè hi havia esglésies pre-romàniques que no s’havien estudiat. Va guanyar un
premi de l’Institut i està editada per aquest. També
va elaborar la seva tesi doctoral sobre el romànic al
Baix Llobregat, que està publicada per Publicacions
de l’Abadia de Montserrat. Després, a part de la feina
acadèmica, també he col·laborat com he pogut com
a ciutadà amb el meu barri de les Corts: vam crear
l’Arxiu de les Corts, vam fomentar estudis, llibres, etc.
Josep M. Casasús, que és un dels intel·lectuals del
barri i estava una mica deprimit, va fer un llibre: Les
Corts, un poble perdut: un barri introbable. Llavors vam
pensar que s’havia d’aixecar una mica el nivell. Vam
mirar de fer recerca: a la Maternitat, al Barça, la història de les Corts, les masies de les Corts, els seus privilegis de franquesa, etc. Vam promoure tot d’estudis.

D’alguna manera he col·laborat amb la vida local en
aquest sentit, independentment de l’acadèmica.
A vegades has manifestat una clara consciència
cívica en qüestions que consideraves injustes i
que afectaven el territori i la llengua (les Corts, el
Baix Llobregat, etc.). Què t’impulsava a prendre
partit en determinades reivindicacions?
Això és una qüestió ètica. Les coses han de ser èticament correctes i justes. També he tingut una certa
afició, de més a més, a la filosofia. Jo m’he quedat
amb Kant: «El que no vulguis per a tu, no ho vulguis
per als altres.» Has de mirar de ser just i feliç al possible. Aquests principis o consciència cívica m’han
impulsat, quan veia alguna cosa injusta o que s’havia
de millorar, a col·laborar socialment amb la col·lectivitat. Feia el que podia, però sempre amb una ètica
prèvia, més ètica que ideològica. Així com en la lingüística hi feia més la cosa positivista que les ideologies teòriques, que venien i després totes s’esfumaven; en tota la història ha passat sempre el mateix.
Era més positivista també en filosofia, era més just
en lloc de teories i romanços. Has de ser just, has de
ser honest, honrat, ètic. I, de més a més, si pots ser
feliç, també, però sobretot has de ser just i ètic, col·
laborar amb el lloc que tens més a prop, amb la societat, dins les possibilitats de cadascú.
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