
EDITORIAL

L’obra ben feta

Com és ben sabut, el noucentisme —movi-
ment que va refermar la renaixença lite-
rària catalana i que, a més, va dotar el 

Principat de Catalunya de «estructures d’Estat», 
coses, unes i altres, que, malgrat els nombro-
sos i gravíssims avatars adversos, ens han per-
mès d’arribar fins on som ara— preconitzava el 
gust per «l’obra ben feta». Sortosament, aquest 
tarannà ha anat essent seguit a casa nostra per 
moltes persones i institucions. De fet, l’actualitat 
ens en forneix exemples, que voldríem compar-
tir amb els nostres amables lectors.

Així, el 23 d’agost moria el tarragoní-bar-
celoní Jaume Vallcorba i Plana (fill, per cert, de 
Jaume Vallcorba i Rocosa, un dels fundadors i 
membres activíssims, mentre visqué, de LLEN-
GUA NACIONAL), de seixanta-quatre anys, vícti-
ma d’una malaltia irreversible. Doncs bé, amb 
motiu del seu decés tothom ha comentat que 
era un editor modèlic, que ha contribuït d’una 
manera decisiva al vigor cultural de la nostra 
societat. Va realitzar, i ens ha llegat, una obra 
ben feta, reconeguda amb un dels Premis Nacio-
nals de Cultura d’enguany.

Més tard (Barcelona, 9 de setembre) ens dei-
xava, a l’edat de noranta-sis anys, Montserrat 
Abelló i Soler, nascuda a Tarragona i que, arran 
de la guerra civil, s’hagué d’exiliar a l’estranger 
durant una llarga temporada. Escriptora de raça 
i militant, podríem dir, de la perspectiva literà-
ria feminista, ens ha proporcionat bons poemes 
i traduccions. La seva obra ha estat reconeguda 
amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de 
Catalunya (1998) i amb el Premi d’Honor de les 
Lletres Catalanes (2008). 

I encara més tard (23 de setembre) finava, a 
l’edat de noranta-sis anys, la barcelonina Tere-
sa Rovira i Comes, filla de l’escriptor, polític i 
historiador Antoni Rovira i Virgili. Com el seu 
pare, també hagué de patir l’exili. Retornada a 
Catalunya, fou bibliotecària, especialista en lite-
ratura infantil i juvenil, i dirigí exemplarment 

les biblioteques de la Diputació de Barcelona. 
Els seus mèrits foren reconeguts amb la Creu 
de Sant Jordi (2002) i per l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Guíxols, població amb la qual estava 
relacionada.  

Tenim dos exemples més d’excel·lència, ara en 
el camp de la música (i sense que, per sort, ens 
hàgim de referir a difunts): el tenor Josep Carre-
ras, que el 9 de setembre rebé la Medalla d’Or del 
Parlament de Catalunya, i l’instrumentista Jordi 
Savall, que el 17 d’octubre rebia la Medalla d’Or 
de la Generalitat. Tots dos han passejat el nom 
de Catalunya arreu del món amb actuacions de 
màxima qualitat i, per tant, són igualment expo-
nents de «l’obra ben feta».

Vistos aquests pocs exemples —que, natu-
ralment, es podrien multiplicar— d’obra perso-
nal ben feta, ¿no seria oportú que els apliqués-
sim, ara amb sentit col·lectiu o corporatiu, a altres 
actuacions?

Així, i limitant-nos al camp que especialment 
ens interessa, o sigui  la llengua,  sabem que l’Ins-
titut d’Estudis Catalans (IEC) està preparant 
una nova gramàtica, que substitueixi la, fins ara 
vigent, de Pompeu Fabra. És evident que totes 
les gramàtiques de llengües vives necessiten unes 
successives actualitza cions i, per tant, ens sembla 
ben raonable que es prepari una nova gramàtica 
catalana diguem-ne oficial. Ara bé, ens permetem 
d’aconsellar a la docta corporació que, posats a 
fer la feina, hi posi els cinc sentits i que, rebut-
jant ruptures imprudents amb la nostra tradició 
normativa, com també simplifica cions inadequa-
des, es deixi inspirar per l’exitós model fabrià; 
semblantment, li suggerim que es deixi assesso-
rar (com ens consta que, fins a cert punt, ja ha fet) 
per experts externs al IEC que la puguin ajudar. 
Que bonic fóra que, quan surti la GIEC (Gra-
màtica de l’Institut d’Estudis Catalans), tothom 
pogués dir que és una «obra ben feta»! Esperem, 
del seny i el patriotisme dels seus responsables, 
que així sigui. u
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