
Jaume Vallcorba i Rocosa 

iiient a l a  prel'cctiira d'0brcs Púhliques 
deTarragona i més tard a la de Barce- 
lona. on va tenir cnccimanal el servei 
<le carreieres i iiiCs endavant cl dc 
transporis interurhans. 

Lany  1961 cs  va constituir per part 
dc la Sccci6 Filolbgica de I'lnstitui 
d'Estiidis Catalans i amh uns quanls 
prolessors (le catala la  JAEC (Junta 
Asscssora pcr iils Estudis de Catali),  
amh la finalitat dc popiilaritzar el co- 
neixement normativitzal de la ncislra 
Ilcngua. En la prirncra convocatbria 
d'eximens (any 1962). el nostrc hiri- 
gratiat ohtingui. el títol de proUessrir 
de calali. 

S'estreni crim a niestre ient un curs 
dc catali  I'any acadkmic 1962-63 als 
Llui'sos de Gracia (Barcelona). durant 
el qual I i i  Iiavia el perill de ser desco- 
herís per la  policia. ja que en aquells 
rcrnps no era pcrmks de fer classcs dc 

.I<iir,,ir \+zI I~-nr i in (loi<ipr:ili:i: k;im<iii Siingles) catala. i pcr aixi). si cra dcscohcrt, era 
molt  poss ib le  qiic Iiagués cs ta t  

JniimeVallc»rha i Rocos:~, nascut a Barcelona I'any s;incional anih la perrlua del seu cirrec (le Iuncirinari 
1920. casal anih una catalana i pare dc rliiatrc fills púhlic. pcrquk aquesls. en I'Epoca de Franco, tenien 
(dos nois i dues rioics). Iia donat scmprc un al( sciitit cl dciirc de jurar subiiiissi6 als principis del Movi- 
de catalanir:it ii la scva vitla. materialitz~l en la scva mientri Nacirinal. Tot i que alcsliorcs la majoria de 
tasca pcdapi)gica popular aiiib Ics scvcs 1lic;ciiis dc la gcrit no va jurar-los niai, els caps de les preIec- 
Ilcnguat.ge en el Bloc M o r ( ~ ~ n l 1  i Ieni classcs. allirira tures Iiavicn de certificar quc totliom Iiavia Ict el 
cl~ic arnh la scva lahor dc foriiiaciii dc priiIcssorat i j~r~i i i ici i t .  És clar. crini que ensenyar catala i Ier 
:inih moltes altres activitats (és autor de divcrscs propaganda calalanista a n a w  contra cls principios 
ohrcs tilolhgiqucs i de diccioiiaris tkcnics). c»m ja del Moviiiiicnto Nacional, si es descohriaque nri els 
;inirem exposant. complies, ct fcicn fora. Pcr aixb Iiavicn convingut, 

prnfcssor i alunines, que, en tal cas. dirienquc feien 
JaonicV;illcorbava cstudiar a Madrid la carrcr:i d'cn- un curs dc francks. 
gi iiycr, qtic desprks exercí crim a luncionari tlel Mi- Cany  107 1 ,  havent mor1 cl graiiiiltic Eduard Artclls 
nisierio de Obras Púhlicas i Transportes. priincra- i BovC. Jaiiiiie Vallcorba va entrar tlins la  JAEC, 



cornposta de cinc mernbres, els quatrc rcstants de 
la quai eren R. Aramon i Serra, J.M. Casacuberta i 
Rogcr, J. Miracle i Montserrat i J. Triadú i Font, i 
s'encarrega de la feina que fins aleshores havia dut 
a lerme el malaguanyat Artells: redactar els tcmaris 
d'examcn dcl professorat i avaluar-nc cl resultat un 
cop fet. Hi havia una posterior revisi6 dels restants 
memhres de  la  JAEC, sobretot pel que fa als 
qualificats com a duhtosos. Cal dir que quan, rcsta- 
hlena la Generalitat. la  JAEC es transforma en la 
Junta Pcrmanent de Catali, el nostre biografiat 
continua formant-ne part. Actualment n'és vice- 
president. 

Tambi en aquel1 any de 196 1 es va constituir I'asso- 
ciació 0mnium Cultural. Vallcorha se'n f6u soci de 
seguida i després fou nomcnat mcmbre del seu 
Consell  Consult iu.  Dins 0rnnium Cultural ,  
I'incansablc activista cullural Joan Triadú crch la 
Delegació d'Ensenyarnent de Catala (DEC), cn la 
clual col.lab«rh imrnediatamcnt cl nostre personatge. 

Dins I'ambit dc la DEC es crearen uns seminaris, 
entre els quals el de Didictica. del qual fou nomenat 
presiden1 JaumeVallcorba. Aquest seminari s'encar- 
rega de la redacció d'uns cursos de catali  per 
corrcspondCncia, redacci6 dirigida per el1 i rcalitzada 
conjuntament amh en Manuel Miqucl i Planas. El 
mateix seminari, per indicacii, deTriadú, revisaun 
«Curs per correspond&ncia» rcdactat pcr la delegaci6 
d '0mnium Cultural dc Rcus. Precisament sohre 
I'actuació d'aqucsta delegació al Baix Carnp s'ha 
piiblicat fa poc el llihre L'ensenyn~ica de la Ilengrtn 
cntularia, des de Rei~s, sota el Jranqr<i.sme (Edicions 
dcl Ccntrc dc Lectura, Reus 1994), de Ramon 
Arnigó, amb un prbleg, moll extens, justamcnt del 
nostre hiografiat, que amplia la informació que ací 
rccollim. TambC pcr delegació de la DEC, i, doncs. 
per encirrec de Triadú. fou comissionat pcr a 
assessurar en el catali dels cursos dc l'cntitat doccnt 
Rosa Sensat i en els cxhmcns corresponents de 
llcngua catalana. 

El Seminari de Didactica va decidir la puhlicació 
d'un Birrllerí Interior pcr a informar de I'activitat. 
dels serninaris i destinat a ser distrihui't enlre els 
qui es  graduessin dc profcssors dc catala. Jaume 
Vallcorha en fou un dels impulsors i col.laborador 
assidu. El butllctí es presentava modestament, en 
iulls ciclostilats. i comenta a sortir clandestinament 
cl dcscmbre de 1965; va durar fins al setembre de 

1976 (quan se n'havien publicat 110 números), cn 
que passa a mans de I'equip dqEscola Catalana, i 
ara ha esdevingut la revista d'aquesl títol (Escolu 
Cntnlarin), presligiosacn el camp de l'ensenyament. 

Vallcorba va estudiar Filologia Catalana a la Univer- 
sitat de Barcelona durant els últinis anys de  la  
decarla dels seixanta i primers dels setanta, de 
manera que assolí cl tito1 de llicenciat cn aquesta 
disciplina. 

La scva activitat de funcionari públic en el canip 
dcls transports durant els anys 50 i 60 I'ohligava a 
ordenar, coordinar i inspeccionar els transports per 
carretera (taxis, camions i aulohusos, públics i 
privats) de la provincia de Barcelona i a ter-ne 
complir cls reglarnents. Havent transcendit entre els 
transporlisles I'activitat dcl nostre hiograiiat cn la 
difusió de  la  l lcngua catalana,  Iii IiaguC qui 
I'amenaqh dc denunciar-lo per catalanista si era 
massa cxigent. Ens crinsta queVallcorbapassi f o r p  
estones de preocupacili, temcnt que sobrevingués 
alguna denúncia quc comportCs una sanció. 

Una altra activitat de Jaume Vallcorba lia estat i és 
la d'escriure uns lextos dc diviilgació gramatical 
en el Rloc Mnrugcill, calcndari de paret de fulls 
diaris publicat pcr I'cditorial Miquel Ariniany (Bar- 
celona). A partir dc 1964, o sia durant més de trcnta 
anys -i aixd cncara dura avui-. el full del dimccrcs 
dcl Bloc Murrignll conté un comentari lingüístic, 
dc divulgació o de recerca. Una selccció dels textos 
escrits entre 1964 i 1978 fou aplegada en un llihre 
titular Prdnts esseticinls de cutrilil en l l i~oris  breus 
(Arimany. Barcelona 1978), i sabcm quc I'autor en 
prepara el segon volum. 

Dbicm abüns que Jaume Vallcorha va col.laborar 
assíduament en el Ilirtlletí Iiiterior dcls Serninaris 
de la DEC. En aquesla col.laboraci6 comenc;¿ a 
estudiar la problcmitica dcls verbs ésser i estar, 
matkria en quC Iia csdevingut una autnritat, tan1 que 
hom l i  encar reg i  l a  redacció dcls  art iclcs 
corrcsponcnts a aquests verhs e n  la  Grcrii 
eircicIop?dia cntfilrinu. Més tard  amplia i 
sistcmatitzi cls seus estudis en el llihre Els verhs 
ser i estar en cotalir (Deparlament de Filologia 
Catalana de la Universitat de Barcelona i Edicions 
Curial, 1978). 

Quan snhrevingué la transicili política, després de 
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mort dcl general Franco, I'organisme on Jaumc 
Vxllcorba exercia la scva activitat d'enginyer fou 
transferida (novemhrc dc  1978) a la Generalitat dc 
Caealunya. Aleshorcs cll foil designat per a excrcir 
el chrrec tle cap dcl Scnlci deTransprirts Interurbatis 
de la deniarcacií, de Barcelona (corrcsponciit a la 
Dirccció General deTransports dcl Dcpartament de 
Política Territorial i Obrcs Púhliques), chrrec que 
exercí dcs dc I'any 1978 lins al gencr dc 1986. 

Després. dcs dcl gcncr tins a l'agosl (en qut  coiiipiia 
seixanta-sis anys i l i  corresponia. pcr tant. la 
jubilacií,) f(iu nomcnat director dcl rcccntment creat 
Servei de Forniacici i Suport Idiomitic. que tenia 
per finalitat. no solamcnt la correcciii lingüística 
dcls textos del Departament d'Ohres Púhliqucs dc 
la Generalivat, sin6 tanihé caialanitzar-iic I'actiiaciú 
tecnica i administrativa. alhora quc proposar i 
propalar la tcrminologia tEcnica cn catali priipia 
dcl departament. Val a tlir que aquesta tasca s'lia 
continua1 Ient i que ell. ctiiii a ctil?rit. fou prcgat 
d'anar-hi col.laborant. En aquest organisme. el 
ncistre enzinyer-tili)leg hi ha Iet una gran tasca de 
cakilanitracií,. N'és un exeniple I'hinplia intervcnció 
seva en la redacciii del Diccioriari de cclrreteres 
(Barcelona 1991). la dcl Diccioiiriii dtports  i co.rtes 

Jaume Vallcorba i Rocosa 

HISTORIA DELS VERBS 
ÉSSER I ESTAR 

(en eatalh i en canrllj) 
primera prri 

(en caíali,  castellh, francts i angles) i la d'un 
Diccioririri visirril de In cowstriicció, ohres en quE 
ha ccil.lahorat de iiiancra assídua. 

Actualinenl continua Ics investigacions sohre els 
verhs Csser i estc~r a fi de deixar hen eslablerta la 
Iiistdria dc I'ús propi del catali, al ts  el qual corrcs- 
pon de reconeixer-ne el bon ús actual. Editat per 
Oikos-Tau, acaba dc soriir un llibre (primera part) 
amb cl tito1 de Histoiin dels verl~s ésscr i cstar, cn 
el qual I;i referencia tanihé al camí quc lian fet 
aquests verhs en castelli. i comcnqa a mostrar que 
no hi lia cap paral.lelisinc amh cl curs que i sser  i 
est<rr lian seguir cn cl catali. També vol deixar ben 
aclari ts  cls aspcctcs de ls  part i t ius.  en te r s ,  
dctcrminats i indeterminats. que lantes niarcades 
particrilaritdts presenten en les construccions oraci- 
rinals prbpiamenl calalanes. modcrnes, i encara v«l 
anar a Ions en cl iots i totliorii, en cls circuinstancials 
dc dataciíi i cn cls dc durada. com també en algun 
altre aspecte de la Ilengua. 

Heni d'al.ludir. cncara. a alguns antcccdents mes 
dc la vida i activitat dc Jaumc Vallcorba i Rocosa: 
a catorze anys. tot cursant estudis secundaris, va 
emprendre la puhlicacií, (le la revista interescolar 
en calali Aiiteritr i ?  durant el regini franquista. va 
publicar estudis litcraris cn  la revistaE1 Porit. Hem 
dc saber que, abans dc fcr els cstudis d'ciiginycrin 
a Madrid, I'any 36, cn acahar cl batxillerat, va 
ingressar a la Universilat de Barcelona a fer Filo- 
sotia i Lletres, on va ser secretari de 1'Associacih 
Protessional d'Estudiants. Vet aquí que mentre 
n'era, un dia va rehre ordres perguh aqucsta 
Associaciii. cii comptcs de scr apolítica i arcligiosa. 
f«s política i contraria a l a  doctrina cristiana. 
Llavors va fer una assemhlea general de tots els 
mcnibrcs dc I'associació, on cs votar quc no cs 
modificava res. Potser fou a conseqütncia (I'aixO 
que ros detingui a Barcelona (el 26 de maig de 1938) 
i quc. pcrque cls seiis apunts de les classcs dc la 
iiniversilat eren lets en catalh, fos amenapt  reitcra- 
dament pcls inlcrrogüdors del SIM, del govern cen- 
tral, Sins a ser niallractat físicament. i. per tal 
d'afcctar-lo, li inostraven com 110 Carien, perque -li 
deien- era catalanista i catblic. 

Ha escrit articles sohrc la dcpiiració dcl catala 
-com ara cn lii revista LLPNGUA NACIONAI.- i ha 
participat en el llihre c«l.lcctiii Uriri Ilerigr~ci sense 
orfirln? rii concerl (Oikos..hu. Vilassar de Mar 1993) 
amh I'csiudi Bari o..ria i cnnfusions cn I'adaptacií, 



dels mots tecnics. Ha pronunciat diverses conierkn- llengua com Pan ells amb la seva. Els castcllans, no 
cics com ara la feta en homenatge a Miquel Fullana solament a Castella sin6 a Catalunya, que 6s un 
i Llompart, autor del Diccionnri de l'rirt i els oficis país d'una altra Ilengua, es mantenen en la seva. 
de conslnicció (Ed. Moll, Ciutat de Mallorca 1974). Us imagineu que els catalans tiny6ssim tanta digni- 
ES membre del jurat del Premi Sanchis Guarner a tat lingüíslica que mantingu6ssim la nostra llengua 
launitat de la  llengua catalana que atorga cada any Iins i tot vivint a Madrid parlant amb qui sigui'? A 
la Fundaci6 Jaume 1, i també forma part del jurat alguns, sols de pensar aixd, els deu semblar dc boig 
del Premi Ramon Aramon a la lleialtat lingüfstica. o venir panic! Conservem, doncs, la dignitat lingüís- 

tica a Catalunya: tenir por, 6s ridícul.» 
Darrerament, arran de la pol?mica esclatada entorn 
dc la immersirí lingüística. escriví una carta al di- 1 en Janme encaravol aclarir: 
rector dc Ln Vnngrtnrdin. que fou publicada desta- «Parlar en castellh a una persona, ací a Catalunya, 
cant-la, en la  qual leia saher que abans de la  6s tenir-li una atenció; no pas que lii tinguem una 
immersili en el catali havíem tinput la immcrsi6 de obligaci6! Atenció que es mercixen els castellans 
tots els infanls, a estudi, en castellh. sobretot després que procuren aprendrc i arribar a parlar el catala. 
de lallci Moyano (1857), No la mereixen, perh, els 
que obliga a cscolaritzar qui no volen saber-la.» 
rota la mainada, i a fer- 
hn exclusivameni e n  ['Parlar en castellti a una persona, ací a 1 Vallcorha continua do- 
castella. Dones b6, aques- Catalunya. és tenír-li una atencíó; no pas nant, encara amb rnés km- 
ta carta ha valgut al seu que hí tínguem una oblígacíó! Atencíó que lasi, el seu consell o ad- 
autor amenaces per escrit es mereixen els castellaits que procuren vertiment als catalans: 
i per teleron. A partir aprendre í arríbar a parlar el catali. No la «Tinguem PrCsCnt que 6s 
d'ací, t o ~  i que 6s subs- mereíxen, pero. els qui no uolen saber-1a.n absurd de concedir aques- 
criptor dc Ln Wingrturdici. ta atcncirí dc parlar en cas- 
no li han publicat cap de tellaaun jove de vint anys 
les dues cartes posteriors per avall, que visqui aCa- 
que hi ha enviat.. responent objectivament a uncs talnnya. Tots aquests joves ja sabem que han anat a 
altres de publicades en que es feien manifestacions estudi, onhan aprks catala. És inadmissihledeparlar 
contriries a la nostra Ilengua. en castella a nois d'aquests: els hem de parlar en 

catala! 1 si aquel1 jove, que Iia nascut ací i quc Iii 
En resum, com veicm, la biografía de Jaume Vall- viu. ens continua parlant en castelli, primer: no es 
corba i Rocosa és un constant enfilall de fets a favor pot admetre quc la persona catalana li parli en 
de I'ús i la dignitat de la llengua propia de Cata- castelli; i, segon: <ha d'insistir a aquest jove a 
lunya. Havent estat, doncs, ell. durant tota la scva parlar en catala, perque la llengua catalana que ací 
vida, tan conseqüent i fidcl a aquest do tan gran ha sentit i ha apres no és sols una llengua a aprendrc 
com 6s la Ilengua, volem cloure el nostre ;uticle (com el Ilatí) sin6 que I'ha estudiada per a parlar- 
Sent ressonar de la seva prbpia veu el millor consell la!» 
o missatge que adreqaria als catalans. 1 ens respon 
així, l'amic Jaume: Amic Jauni!. rebeu sincerament tot el nostre reco- 

neixement per haver dedicat una bona part de la 
,<Jo, I'únic consell que donaria als catalans 6s que vostra vida al bon estahliment, enfortinient i envi- 
linguin tanta dignitat lingüística com tenen els caste- gorint de la nostra llengua catalana i per Iiaver-nos 
Ilans; que els catalans sapigucni aguantar la nostra atCs tan cordialment en la nostra cntrcvista. Gricies! 
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