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David Vila, dinamitza dor 
dels Tallers per la Llen-
gua, partint de la base 

que l’anhel de la independència 
catalana ha passat a ser ja una 
necessitat col·lectiva d’una majo-
ria social, creu que s’han de fer 
propostes per a arribar a la gent 
que encara té dubtes sobre aque-
lla necessitat. Per això ens pro-
posa un text breu, editat per La-
puigvertina de Sabadell (2013) i 
dibuixat per Toni Il·lustració, 
amb 11 breus capítols que consi-
dera bàsics per a convèncer 
aquells indecisos.

Primer de tot presenta unes 
taules d’enquestes en què queda 
clar que del 2005 al 2013 els par-
tidaris d’un Estat català indepen-
dent han passat del 13,6% (feia 
anys que es mantenia així) al 
47%; mentre que els partidaris de 
l’estat federal haurien caigut del 

31,3% al 21,2%, i els de la Comu-
nitat autònoma, del 40,8% al 
22,8%. Només un 4,6% serien 
partidaris que Catalunya fos 
simplement una regió. Per altra 
banda, els qui el dia del referèn-
dum votarien «Sí» haurien aug-
mentat en dos anys del 42,9% al 
55,6%, amb només un 23,4% de 
partidaris del «No». Caldria, per 
tant, convèncer si més no una 
part del 20% que no ho té clar i 
desactivar una part dels qui diuen 
que votaran «No». Aquest és 
l’objectiu que pretén el llibre de 
David Vila: arribar a la gent que 
encara no ho té prou clar.

En el primer apartat, l’autor 
ens diu que el Regne d’Espanya i 
la República Catalana serien 
bons veïns, ja que no patiríem les 

subordinacions jeràrquiques que 
ara ens fa estar barallats; en els 
altres apartats mostra la viabilitat 
econòmica catalana, la millora 
que hi hauria en les infraestruc-
tures, el reconeixement interna-
cional, l’important paper que 
tindríem dins la Unió Europea, o 
l’enfortiment de l’ús i la presèn-
cia de la llengua catalana. També 
planteja la possibilitat que el sen-
timent espanyol sigui viable dins 
la Catalunya independent, que 
aquesta permetrà teixir ponts 
d’entesa amb la resta de Països 
Catalans i que fi nalment l’aven-
tura del nou Estat serà una gran 
oportunitat per a construir un 
país més just, obert i solidari. Tal 
com el vulguem els catalans. ◆

JORDI SOLÉ I CAMARDONS

I si parlem amb 
el veí del segon?

Jaume Medina i Casanovas 
(Vic, 1949), poeta, estudiós 
de la literatura, traductor i 

catedràtic de fi lologia llatina a la 
Universitat Autònoma de Barce-
lona, ha publicat enguany, en 
cosa de cinc mesos, tres llibres 
que constitueixen altres tantes 
aportacions a la cultura catalana. 
Tots han estat editats per Llibres 
de l’Índex (Barcelona). 

Així, pel març va sortir So-
bre Ramon Llull, un volum de 
322 pàgines en què es recullen 
diversos treballs a propòsit de 
Ramon Llull, ja publicats abans 
o bé inèdits, escrits entre els 
anys 1999 i 2012. S’hi troben 
estudis sobre l’obra llatina i ca-
talana del savi mallorquí, com 
també ressenyes d’obres d’altri 
i traduccions de textos lul·lians. 
Tot el que sigui estudiar i fer 
conèixer el primer gran escrip-
tor català (encara que també 
escriví en llatí i en àrab) és 
digne d’encomi i de suport. De 
fet, el professor Medina ha edi-
tat algunes de les obres més 
importants del Doctor Il·luminat 
en la col·lecció Corpus Christia-
norum (Continuatio Mediaeva-
lis), publicada per l’editorial 
belga Brepols. Medina, doncs, 
és un bon coneixedor del nostre 
gran escriptor medieval i val la 
pena de tenir en compte les se-
ves erudites aportacions sobre 
la fi gura del místic balear. Com 
que, per fortuna, Llull és apre-
ciat internacionalment, l’obra 
que comentem conté, a més de 
textos en català (la majoria), 

textos en llatí, italià, alemany i 
castellà.

També pel març va aparèixer 
l’obra titulada Estudis de litera-
tura catalana moderna i altres 
assaigs, un llibre de 380 pàgines 
en què s’apleguen articles, confe-
rències, presentacions i pròlegs 
fi ns ara dispersos en diferents 
publicacions o, en alguns casos, 
inèdits, escrits entre els anys 
1986 i 2012. Completant un re-
cull anterior (Lletres d’enguany i 
d’antany, 2003), conté treballs 
sobre autors catalans dels segles 
xix i xx (Jaume Balmes, Torras 
i Bages, Verdaguer, Guimerà, 
Costa i Llobera, Carles Riba, 
Josep Carner, etc.), com també 
sobre el Noucentisme i altres te-
mes literaris. Tots els estudis 
(vint-i-sis, en total) són en català, 
excepte un que és en castellà. Si-
gui com sigui, mostren l’interès 
de Jaume Medina a examinar la 
tradició de què formem part, 
«per tal de progressar —com diu 
ell— en el camí del seu coneixe-
ment». Destacaríem, en aquest 
coneixement, el que Medina té 
sobre Riba, de qui publicà una 
biografi a en dos volums (Carles 
Riba (1893-1959), 1989).

Més recentment, pel juliol, 
ha sortit a la llum pública la ter-
cera aportació mediniana, amb el 
títol La lenta agonia del català, 
o l’ús de la llengua en els mitjans 
de comunicació, un assaig de 146 
pàgines en què l’autor va denun-
ciant tot d’aspectes en què el nos-
tre idioma es mostra acastellanat 

o defectuós. L’esperit de Jaume 
Medina coincideix amb el de 
Llengua Nacional, que també 
volem una llengua genuïna i llui-
tem contra la degradació idiomà-
tica. Ell ha anat anotant meticu-
losament exemples dels mitjans 
audiovisuals i de la premsa es-
crita (de l’any 1995 ençà) en què 
falla alguna cosa. Aquests exem-
ples, els agrupa i els comenta. En 
general, creiem que té raó, si bé 
el llibre hauria d’haver estat sot-
mès a una ulterior revisió (diem 
«ulterior» perquè el primer origi-
nal ja va ser poc o molt revisat, 
precisament pel qui signa aquesta 
nota) per tal d’afi nar-hi una sèrie 
de coses, com ara distingir entre 
allò que són realment barbaris-
mes inadmissibles, allò que són 
acostaments poc aconsellables a 
una altra llengua i allò que són 
localismes que no es poden pre-
sentar com a propis d’un model 
normatiu sinó simplement com a 
curiositats. Tanmateix, el conjunt 
de l’assaig no deixa de ser, com 
diu la contraportada, «un toc 
d’alerta als polítics, als acadè-
mics, als responsables del món 
de la comunicació i a la comuni-
tat catalanoparlant en general, 
perquè reaccionin –si ho creuen 
oportú– davant del deteriorament 
contrastat del signe més caracte-
rístic de la identitat nacional».  
Confi em que, gràcies a aquesta 
desitjable reacció, es capgiri el 
pessimisme del títol del llibre i es 
pugui parlar d’una «lenta recupe-
ració del català». ◆

JOSEP RUAIX I VINYET

Tres 
aportacions de 
Jaume Medina
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