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No hi ha temps que no torni
Josep Espunyes

Aquesta dita: «No hi ha temps que 
no torni», quantes vegades no 
l’hem sentida a dir de llavis dels 

nostres padrins i padrines? Tanmateix, 
perquè un temps torni, ha de canviar 
el present, i hi ha presents que sem-
blem monolítics, inamovibles. Com, 
per exemple, els tres-cents anys de sub-
jecció colonial a què ens té sotmesos 
l’Estat espanyol, tant si governen els 
uns com si governen els altres. La lec-
tura de l’obra Geografia de Catalunya, 
de Francesc Flos i Calcat, publicada a 
Barcelona l’any 1896, evidencia, res-
pecte a la relació entre Catalunya i l’Es-
tat espanyol en els camps de l’economia 
i la cultura, que l’avui cuida ser com 
l’ahir, i l’ahir com l’abans-d’ahir. 

Primer de tot, però, coneguem 
el personatge. Francesc Flos i Cal-
cat (Arenys de Mar, 1859 - Barcelona, 
1929) va ser pedagog, cal·lígraf, escrip-
tor i dramaturg. A vint anys va desco-
brir la seva vocació de pedagog en una 
escola del Masnou, on feia de profes-
sor de dibuix. Al cap de tres anys, ja 
mestre, va obrir el seu col·legi, també 
al Masnou, una experiència que va fer 
que l’any 1886 publiqués l’obra Memò-
ria pedagògica, sobre l’ensenyament a 
Catalunya. L’any 1887 va entrar a tre-
ballar de taquígraf a l’Ajuntament de 
Barcelona, feina que va mantenir fins 
a 1898, any en què va fundar l’Escola 
Sant Jordi, la primera escola catalana 
dels temps moderns amb un ensenya-
ment basat en el model pedagògic d’en-
senyar jugant. Durant cinc anys va diri-
gir el Butlletí del Foment Pedagògic, a 
part de col·laborar en diverses publicaci-
ons, ser un dels fundadors de l’Associa-
ció Protectora de l’Ensenyança Catalana 
(1899) i participar en el Congrés Interna-
cional de la Llengua Catalana (1906). A 
més de Geografia de Catalunya (1896), 
suara esmentada, va publicar Lo regi-
onalisme esplicat (1895), «compendi 
clar y concís pera servir de profitosa 
propaganda popular dels ideals regi-
onalistas», i Cançoner escolar catalá 

(1918), amb la col·laboració musical 
de Joan Salvat, de l’Orfeó Català, una 
tria de cançons per a ser cantades pels 
infants a les escoles. En el camp del 
teatre infantil va escriure les obres en 
vers Contra superbia... (1901) i Qui mal 
fa... (1913), aquesta en col·laboració amb 
Josep Alcoberro. L’any 1929, en morir, 
la seva escola va passar a dir-se Escola 
Flos i Calcat, fins a l’any 1939, data en 
què la dictadura franquista l’obligà a 
tancar definitivament.

L’obra Geografia de Catalunya, un 
volum de 208 pàgines, imprès a Esta-
bliment Tipográfich, Flos i Calcat l’es-
criu perquè vol que la joventut catalana 
conegui «punt per punt, avants que tot lo 
d’altres paíssos, lo que correspon de plé 
á son propi terrer: la seva patria natu-
ral». Respecte als diversos apartats en 
què divideix l’obra, ens aturem en el de 
«Idioma», altament il·lustratiu per als 
catalans d’aleshores i els d’avui. D’en-
trada, hi defineix la llengua catalana, 
probablement la pedra més incòmoda 
a la sabata del nacionalisme espanyol, 
com a «filla llegítima de la llatina, mote-
jada per forasters y alguns ignorants ó 
mals patriotas de dialecte».

A parer seu, les qualitats de la llen-
gua catalana són: «Enérgica, per lo 
breu de sas frasses y sense ampulo-
sitats; concisa, per la abundancia de 
sos monosílabs; armoniosa y sonora 
per sa vocalisació, puig que compta 
ab tres vocals més que la castellana, y 
rica, per més que molts ho estranyin, ja 
que no li mancan paraulas propias pera 
expressar totas las ideas ab verdadera 
propietat, com ho demostran las com-
posicions poéticas de reputats autors ab 
que avuy dia en abundancia compta, y 
per sa fácil aplicació á la música». I tot 
seguit blasma, això sí, que «lo Gobern, 
centralisador per excelencia, imposa 
per tot arreu la llengua castellana mal 
batejada ab lo nom de española», la 
qual cosa ocasiona «un entorpiment 
entre la gent catalana en manifestar sas 
ideas d’una manera clara y expontánea, 

per las traduccions sempre empalago-
sas que vé obligat á fer y que sovint 
fan caure en lo ridícul á molts catalans 
vanitosos, al volguer passar per sabis si 
parlan en castellá y en menys preu de 
sa propia llengua».

Davant la castellanització de la llen-
gua catalana, «degut a la influencia que 
de totas passadas Castella ha volgut 
exercir sobre Catalunya», Flos i Calcat 
no veu gens beneficiós que Catalunya 
es desprengui «de sa llengua aixís com 
aixís», perquè «en sa llengua resideix 
lo signe especial y característich que li 
dona fesomía propia y natural per a totas 
sas manifestacions».

Finalment, assevera que si Cata-
lunya perdés la seva llengua «deixa-
ría d’ésser la terra de la activitat y de 
la valentía; deixaría d’ésser tan feyna-
dora y enginyosa, en una paraula: 
Catalunya, com ha dit un escriptor, 
despullada de son propi llenguatje no 
sería res», cosa que li recorda la res-
pectabilitat històrica de la llengua cata-
lana, «que fou parlada per Sants y Reis; 
que’n nostra antiga Confederació cata-
lana aragonesa era la llengua oficial; 
que’n ella s’escrigueren los llibres de 
nostras sabias lleys que copiaren naci-
ons extrangeres, y en fí, qu’era parlada 
en cinch Estats del Mediterrani». 

Passen els dies, passen les setma-
nes, passen els mesos, passen els anys, 
i la nostra lluita sempre és la mateixa: 
defensar, com podem, que l’Estat no ens 
arraconi la llengua, la seva gran fal·lera 
secular. Algun dia podrem desmentir 
aquell «no hi ha temps que no torni»? u

«Lo Gobern, centralisador 
per excelencia, imposa 
per tot arreu la llengua 
castellana mal batejada 
ab lo nom de española»


