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No em sé estar d’escriure en un paper
mal que siguin quatre ratlles de re-
cord d’aquell català, gran defensor de
l’idioma i gran amic que es deia Josep
Tremoleda i Roca. La raó és que ara,
aquest mes de març, ja fa dos anys
que es va morir. Fa dos anys que en
més d’una ocasió –m’imagino que,
com jo, molta més gent– trobem a
faltar la trucada càlida, un pèl impe-
riosa, aquella trucada d’informació,
d’advertiment, de suggeriment de
feina a fer, d’interès per la feina feta.
O se’ns en va la mà al telèfon pensant
endebades que ell atendrà i entendrà
els nostres projectes, les nostres críti-
ques, els nostres dubtes. Josep Espar
ho va dir molt bé: «Josep Tremoleda
podia exhibir una madura, pondera-
da, aprofundida posició davant de
qualsevol conflicte.»

Fa dos anys que és mort i la con-
torbadora sensació del risc que l’oblit
plani sobre l’obra de Josep Tremoleda
et fa rememorar-la: la xarxa de pro-
fessors de català arreu del país, quan
pintaven bastos, amb insòlites solu-
cions per a tota mena de problemes,

pedagògics o personals; el
manual de gramàtica
Signe, que va impulsar
amb entusiasme, per bé
que no el va escriure; la re-
vista Cavall Fort per a nois
i noies, filla arrencada amb
fòrceps de l’entranya ma-
teixa de qui, creient en
una idea, va consolidar
una eina que encara treba-
lla; la decidida empenta a
un teatre per a públic jove
que va veure créixer i afer-
mar-se en el transcurs de
vint anys i arreu del país...

Això només pel que fa
a la defensa, la difusió i
l’ennobliment de la llen-
gua nacional, deixant a
banda altres accions
paral·leles, com l’edició de
«còmics» en català o l’edi-
ció de discos de sardanes,
altrament sempre acom-
panyades de pulcres estu-
dis sobre l’obra editada i
els autors.

Semblaria, doncs, que, només dos
anys després del seu òbit i ara que ell
tot just en tindria setanta, es podria
esborrar la seva obra amb un lacònic
«ja es va morir».

Sí, Josep Tremoleda i Roca va
morir, i prou que ens dol. Però la
seva obra és encara viva, vigent, ne-
cessària, útil, imprescindible. I bé cal
recordar-la, perquè sigui exemplar.

Ens pot ser difícil trobar el seu nom
encapçalant una obra escrita o en
llistes de personatges proclius a llo-
rers atorgats pels mitjans de comuni-
cació. Però encara és més difícil de
no advertir la petja del pas de Josep
Tremoleda pels camins accidentats
d’una seixantena d’anys de lluita
aferrissada, altruista i generosa en
defensa de l’idioma.u
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Ja fa dos anys

Martí OLAYA

Josep Tremoleda i Roca

Ara fa dos anys que morí
l’impulsor d’idees com la
xarxa de professors de ca-

talà, el manual Signe o la re-
vista Cavall Fort.
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