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amics i  mestres

El 31 d’agost darrer moria a Barce-
lona el nostre amic, soci de LLENGUA
NACIONAL, professor de català i activista
per al coneixement i difusió del nostre
idioma, Manuel Miquel i Planas.

Havia nascut a Sant Adrià de Besòs
el 18 de desembre de 1916; contragué
matrimoni el 1972 amb Helena Vidal i
Melines, que havia estat comptable
d’una empresa industrial, i amb qui ha
conviscut fins a la mort. Era professor
mercantil i secretari de direcció d’una
compa nyia d’assegurances.

Fou soci d’Òmnium Cultural.
Quan l’autoritat en clausurà la seu del
carrer de Montcada l’any 1963, els
professors de la nostra llengua que
formàvem part de la Comissió Dele-
gada d’Ense nyament de Català (DEC)
de la dita entitat, vam continuar l’ac-
tivitat aixoplugats sota el nom de
Centre d’Estudis Francesc Eiximenis,
en un pis del Passeig de Gràcia, 42,
de Barcelona.

Els professors aplegats a l’esmen-
tat Centre, comandat per Joan Triadú,
vam constituir tres seminaris a fi de
millor orientar i cohesionar les nostres
activitats: el de Millorament, que tenia
la missió de respondre les consultes
lingüístiques i gramaticals que els fes-
sin els companys; el de Relacions
Públiques, a fi de fer-nos conèixer per
tot el territori i organitzar-hi noves
classes de català, actuant amb discre-
ció, ateses les circumstàncies políti-
ques, però sense acovardir-nos; i el de
Didàctica. Aquest ens fou encomanat
a Manuel Miquel i a mi mateix. La pri-
mera tasca que tots dos emprengué-
rem fou la de preparar les lliçons d’un
curs elemental per correspondència; ja
n’hi havia un, coordinat amb la gra -
màtica Signe; però aquesta ja s’havia
exhaurit; calia cercar una gramàtica
trobable, i, per això, haguérem de ser-
vir-nos del volum d’Ortografia de
Marvà de què hi havia exemplars al
mercat; les lliçons, però, no es limita-
ven a aquesta sola part de la gramà-
tica. Vam preparar també un curs mitjà
de català; els alumnes després s’exa-
minaven als locals del CIFC. Posterior-

ment vam emprendre la publicació
d’unes «Cartes», en què publicar con-
sultes, comentaris i articles lingüístics.
Manuel Miquel convocà per escrit els
professors a participar-hi, i vista l’ac-
ceptació que obtinguérem, el mes de
desembre de 1965 se’n publicà i tra -
meté la primera, en ciclostil.

Manuel Miquel es carregà la fei-
nada de continuar publicant-les. Ell i
jo en comentàvem i revisàvem els tex-
tos, i Miquel s’ocupava de la tasca res-
tant: fer les gestions de lliurar els tex-
tos al senyor Enric Reñé, indicar com
calia muntar la carta, i un cop Reñé
n’havia fet les plaques de cera revisar-
hi les errades i comprovar-ne les esme-
nes. Duien la capçalera «Butlletí dels
seminaris d’Ensenyament de Català.
Circular adreçada exclusivament als
professors», en què aquesta darrera
frase era per evitar-ne la censura, i a
partir de gener de 1971, la capçalera,
ja impresa, era «Butlletí interior dels
seminaris d’ensenyament de català.
DEC. Òmnium Cultural». El darrer nú -
mero, el 110 és de setembre de 1976.
S’havia mantingut, doncs, deu anys i
escaig.

Manuel Miquel col·laborà amb
abundància en el contingut del But-
lletí. És l’autor generalment de les sec-
cions Ho sabíeu? i La paraula al vent,
aclarint el significat de paraules i locu-
cions, o poc conegudes o que el par-

lant confonia, Florilegi en què trans-
crivia fragments d’autors literaris cata-
lans que considerava de contingut
interessant i tants i tants retalls més
que anaven sense autoria, i hi aportà
també articles extensos sobre aspectes
del català, com ara sobre els verbs
ésser i estar, referint-se a articles meus
sobre aquest tema, i un extens article,
publicat en un seguit de números del
Butlletí, titulat Notes sobre el sistema
verbal català.

El novembre de 1964, per encàr rec
de Joan Triadú, vam posar-nos en con-
tacte amb la professora Te resa Miquel,
que amb el també professor Ramon
Amigó (tots dos de Reus) redactaven
un curs de català per correspondència
per a aquelles comarques; i a fi que les
lliçons fossin d’igual orientació que el
curs que havíem preparat per a Barce-
lona, convinguérem que ells ens anes-
sin trametent les lliçons que redactes-
sin i que nosaltres les comentaríem.
Manuel Miquel i jo les estudiàvem i ell
mantenia la correspondència sobre les
observacions, poques, que li férem.

Josep Ruaix presentà a la DEC unes
lliçons de català, breus, es que -
màtiques, que havia redactat. Encar -
regaren a Manuel Miquel i a mi que
conjuntament les examinéssim i en
do      néssim l’opinió. No cal dir que,
com que s’ajustaven a la normativa i
eren molt didàctiques n’aconsellàrem
la publicació. Acceptat el nostre con-
sell, es féu la primera edició l’any
1968 de les «fitxes Ruaix», que tan
útils i difoses han estat després, en
noves edicions.

Havent deixat de publicar-se l’any
76 el nostre Butlletí, començà a publi-
car-se la revista d’Òmnium Cultural,
Escola Catalana, que encara s’edita,
en què Manuel Miquel continuà
publicant les esmentades seccions
d’aquell Butlletí.

L’activisme de Manuel Miquel a
favor de la nostra llengua, de vegades
tan sacrificat, ell l’ha mantingut amb
tots nosaltres a LLENGUA NACIONAL, fins
al seu decés, prop dels vuitanta-cinc
anys. Que en pau descansi.u

Manuel Miquel i Planas,
in memoriam 

Jaume Vallcorba i Rocosa


